
■io 22 d. Akrone lankei 
auskai iš Clevelando į 
'tinėj salėj davė koneer-

le lankėsi J. Vasiliaia.'
Baltimorės, L. A. P. B.) 
ridentas.
leika nusipirko ūkę irlįl 
gyventi.

ocių bizniui padidėja 
naujas mašinas. Dar- 
i (apariau. Jo dirbtuvėj 
154 Wooster Ave. j

Mdžeik

MANO ŽODELIS 
ame “Dirvos” numery, 
iiau Jauno Akronieai 

apie Lenino mirtis 
jojimą ir Rusu bi» 
orėčiau paklausti t 
.pgynei nuo tu bizūne, 
jrespondente;
link klebono, jeigu ji 
rėti idant niekas neati 

nepertrauktų jam hi 
ie altoriaus, niekas » 
s ir neatsilieps, 
radėjus kalbėti salėje, 
is patiko kad jis neper 
.ėmė. rėžti, pamoksle, i 
rtcįiis.' kas pasakė Ės 
s.'..., 
dševikų nesimatė. Gal 
korespondentui atrodė

Lietuvi

L A.IVINSKAS 
[JLIO KENTĖJIMAS — 
kit kad 60 metų amžiam 
turit kentėti dusuliu. 
’RAKTIKOS METODĄ I 

pinai Adjustment) 
rašalins tą kentėjimą.

Kreipkitės

2 East 79th St.
2—4, 6—8:30 vata, 

iomis 12:30 iki 1:30. > 1 
fonas Pennsylvania 1321

NAS BARTKUS

Lietuvis Fotografas 
Clevelando "Lietura 
rf/Įog.-šiuomi tarpu 
umazinau kuinas d 
biografijas, todėl at
sitraukti—pas maudo- 
roga. Musų padidin- . 
joj iotografįju irau- 
•a labai patogu ir di- 
grupėmš, draugijoms I 
.šatrų lošėjams.

šast 79th Street ;
PANĖŠIMAS -
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L GLASER
i musų ofise kas va- 
ir Suteiks dykai pa- 
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Latvijoj Fišistiškas
Kraujo Praliejimas

MUSU KAIMYNAI NACIONALISTALFAŠIS- 
TAI ŠAUDO SOCIALDEMOKRATUS.

Valdžia Mano kad Prisieis Uždaryti tas Abi Or
ganizacijas Išvengimui Tolesnių Susikirtimų 

ir Galimų Baisesnių Pasekmių.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Orui da
rantis atviresniam prasideda di
desni reikalavimai geležies ir 
plieno dalių-naudojamų prie bu- 
davojimo. Taipgi vielų dirbtu
vės gauna reikalavimus.

Nors pavasaris ateina, bet 
darbininkų plieno ir geležies iš- 
dirbystčs' dar nepritrūksta. Va
saros laiku mat nevisi dirba ge
ležinėse, bet vyksta Į ukes.

Bellaire, O., 5-to subdi.strikto, 
angliakasių unijos konvencija 
prasidėjo kovo 9 d. Ji Įvyksta 
pačioje didžiausioje bedarbėje 

-kuklu kada Sa buvo, ^’sKy’.'us 
streikus. Tas distriktas tori į 
17,000 narių, ir konvencija eina 
labai karšta, delei darbininkų 
nepasiganėdinimo ilga bedarbe.

Akrone nekurtos gumų dirb
tuvės veikia pilnu saiku ir tai
so naujas mašinerijas padidini
mui automobilių ratams gumų 
išdirbimo.

Clevelande kovo 17 prasidės 
keturių-aplinkinių valstijų ang- 
liakasyklų savininkų atstovų ir 
darbininkų unijos viršininkų de
rybos už naujas algas. '

Kasyklų savininkai nusiskun
džia kad kasyklos kurios dirba 
su ne-unijistais darbininkais la
bai smaugia tas kurios turi už
laikyti unijistus darbininkus ir 
mokėti aukštas algas.

Fairmont, W. Va. — Visi uni- 
jistai ir ne-unijistai angliaka
siai West Virginia valstijoje" 
raginama streikuoti nuo balan
džio 1 d., reikalaujant geresnio- 
užmokesnio už darbą.

Nova Škotijoj sustreikavo vi
si 12,000 angliakasių narių Uni
ted Mine Workers of America. 
Kiti darbininkai net diena iš
kalno metė darbus išgirdę apie 
šaukimą ątreiko.

Terre Haute. Ind. ’ — Netoli 
čia. du -anglies šaudytoja? už
mušta ir vienas užgriūtas laike 
sfjrogdinimo anglies.

Los Angeles, Gal. — Gelžke- 
iio Santa Fe darbininkai pasi
rašė naują algų sutarti su kom
panija ir tuo išvengta streikas’ 
kurio kompanija bijojo.

Graikijoj sustreikavo visi ge
ležinkelių darbininkai. Darbi
ninkai reikalavo padidinimo al
gų ir atsisakė ilgiau laukti val
džios atsakymo j jų reikalavi
mus. Valdžia žada apšaukti 
dafflMmhkų mobilizaciją.

Reinsdorfe, Saksonijoj, para
ka dirbtuvėj kilus eksplozijai 
užmušta 10 darbininkų ir 38 
sužeista. Eksplozija buvo tokia 
smarki kad aplinkinių budinkų 
stogai nuplėšta.

POLITINĖ ŽMOGŽU
DYSTĖ LATVIJOJ

Ryga. — Politinė kova tarp 
kraštutinių Latvių politinių gru
pių — kairiųjų socialdemokratų 

: ir fašistinio Nacionalio Klubo— 
priima pavojingų formų. Nuo 

į pat Nacionalio Klubo įsikūrimo 
susirėmimai tarp tų dviejų gru- 

I pių ėjo prie kiekvienos progos. 
Gi vasario 15 d. tų susidūrimų 

I pasekmėje matoma vieną kruvi- 
I na auką.

Tą dieną, nuo 12 vai., prasi
dėjo abiejų priešingųjų grupių 
— Nacionalio Klubo ir socialde- 

i mokratų — atsišaukimų del 
miesto durnos rinkimų aktyvus 
platinimas miesto didžiausiose 
galvtse, Iš Nac. Klubo lapukus 
dalino jų aktyviųjų “kuopų” na
riai, gi socialdemokratų '— jų 
Sporto sąjungos jaunuoliai. Ta 
lapukų dalihimo konkurencija 
išpradžių. ėjo ramiai, tik abi 
grupi pasikeisdavo juokais nu- 

I einančiais ųžmetinėjimais. Vė
liau betgi prasidėjo ir aštresnių 
ginčų bei grūmojimų. Apie -1 
vai. socialdemokratų dalintojai 
gavo įsakymą pąbaigti lapukų 
dalinimą ir rikiuotės tvarkoje 
susirinkti į socialdemokratų bu
tą Matiso gatvėj) susirinkimam

Dalintojams einant Marios 
gatve pro Nac. Klubo bustynę, 
khibistai skaitlinga minia susi
rinkę šaligatviuose pradėjo so
cialdemokratus užgaudinėti. Gi 
prąėjus beveik Martos gatvę- 
kelių khibistų rankose subliz
gėjo revolveriai ir pasigirdo ke
letas šuyių, nuo kurių vienas 20 
metų amžiaus vaikinas sukniu
bo ant akmenų. Subėgę drau
gai pamatė jį negyvą su per
šauta kakta. Tuoj po nužudy
mo socialdemokratų pionieriai 
ir sportininkai apsiautė rajoną 
ir kartu su atvykusia policija 
pradėjo sulaikyti klubistits. Su
imta taipgi ir šovėjai. Pada
ryta krašta Nac. Klubo bute'ir 
rasta apie 20 revolverių ir do
kumentų kompromituojančių, to 
klubo darbuotę. Sako rasta įro
dymų kad nesenai įvykęs spro
gimas soc. demokratų spaustu
vėj padarytas neabejotinai Na
cionalio Klubo narių.

Tą dieną keliose vietose įvy
ko muštynės tarp abiejų šalių, 
ir kruvinai nukentėjo keletas 
asmenų iš abiejų pusių.

Dar žymėtinas epizodas so
cialdemokratų. rinkimų ruošos 
sueigoj. Atvykę į tą susirinki
mą profesininkai (artimi komu
nistams) pradėjo susirinkimui 
trukdyti. Supykę susirinkimo 
dalyviai profesininkus primušė 
ir iš susirinkimo išvarę.

■ Vyriausybės nariai pareiškė 
kad tokiems įvykiams galą pa
daryti gali tiktai abiejų organi
zacijų — Nacionalio Klubo ir 
Darbininkų Sporto Sąjungos — 
uždarymas. (“Kl. žin.”)

Rusijoj Sušaudyta Sep
tyni Kaliniai

Leningradas. — Septyni kali
niai kaltinami pasipriešinime 
kalėjimo administracijai tapo 
sušaudyti. Jie bandydami iš-' 
likti gyvais, darė didžiausius 
atsišaukimus ir sakė karštąs 
kalbas teisme žadėdami nesi
priešinti (daugiau, bet komunis
tų . teismas savo nuosprendžio 
atimti jų gyvastis nepakeitė.

O musų komunistai Ameriko
je rėkia kad tik Lietuvoj ne
kaltus kalinius šaudo.... Ka
da Leningrado kalėjime darbi
ninkai, nepakęsdami kalėjimo, 
užžiurėtojų žiaurumo pasiprie
šino jiems, jie tuoj nuteisti su
šaudymui.

Egipte Atrasta Faraono 
Kapas 6000 m. Senumo

Kairo, Egiptas. — Bostono ir 
Harvardo' universitetų ekspedi
cija Egipte, kuri dirbo per ke
letą mėtų aplink Giza piram i- 
dus, atrado šiose’ dienose kapą 
kurią likimą esąs faraono Sėhe- 
feru, piiįmo valdovo iš ketvir
tos dinastijos (4,000 metų pirm 
Kristaus). Kapas atrasta palei 
didžiąsias piramidas.

Atradimas' skaitoma didelės 
svdrbos. kadahgi grabas rasta 
nepalytėtas, su daug laidotuvių 
padargų viduje. Kapas atrasta 
90 pėdų gylio uoloje.

Išegzaminuoti kapą atsargiai’ 
nebuvo galima. Jame viešpa
tauja visiška tamsa ir atkastų 
uolų padėtis tokia kad reikės 
daug .s'uramstymo iki jos nebus 
pavojingos j kapą ineinant. Ne- 
kurie dalykai kape rasti yra su
birėjų, po 6,000 metų laiko, 
grabąlabaiąž-ybeuoųopunsias vi 

Karalius Senerefu viešpatavo 
po Karaliaus Khufu, budavoto- 
jo didžiųjų piramidė.

150 Žmonių Prigėrė
Ekaterinoslav. — Azovo ju

roj, patekę ant ledo nubskalos, 
prigėrė 150 žuvininkų ir 60 ar
klių.

žuvininkai su rogėmis ir ku
bilais nuvažiavo ledu tolyn nuo 
krašto žuvies traukti. .Tuo tar
pu ledas atplyšo ir nusinešė vi
sus tolyn, pirm negu spėjo kas 
jiems pagelbėti.

Degtinės Šmugelninkų 
Pelnai

Kaip valdžia apskaitliuoja, 
‘blaivybės laikais’ organizuotas 
degtinės šmugeliavimas Į Suv. 
'Valstijas pasiekė bilijono, dola
rių biznio klesą. Pelnai per pas
kutinius penkis metus viršija 
$1,000,000,000, kaip rodo skait
linės ’sugautos iš įvairių šalti
nių.

Pereitais metais Įšmugeliuota 
6,000,000 skrynių degtinės, iš 
ko laivai ir Amerikos šmugęl- 
ninkai. gavo pilnai $300,000,000 
pelno.

Taipgi apskaitliuojama kad į 
milijono' dolarių vertės svaigi
nančių gėrimų buvo išmesta iš 
laivų į juras kada pajusta gun
dytoj us prisiartinant.

I “BOMBA” SUV. VAL
STIJŲ SENATE

Washington, j—■ Kovo 4 d., 
prezidento inauguracijos šven
tėj, kurioje sylęu užėmė vietas 
ir kiti naujos į administracijos 
valdininkai; vicė-prezidento vie
tą užimantis Charles G. Dawes 
savo įžengimo kalboje Senate 
metė taip sakant “.bombą”, kas 
sudrebino visus senatorius.

Visąis laikais kiek Amerikos 
prezidentai renkama, su mažais 
išėmimais, vice-prezidentai buvo 
vis žmonės be reikšmės, ir jie 
jokių kitų priderysčių neturi 
kaip tik pirmininkauti senatui, 
o kaip kuris kiek drąsesnis, lau
kia prezidento mirties, tada tik 
žmonės apie jį išgirsta kada par 
lieka prezidentu.

Tarp smarkių vice-prezidentų 
buvo Rooseveltaš, kuris užėmė 
nužudyto prezidento ’McKilney 
vietą ir paskui pasižymėjo sa
vistoviai vėl būdamas išrinktu. 
Dabar tokiu yra Dawes, kuris 
pirmoj dienoj inėjimo savo urė- 
dan 'pasirodė pilnas armijos ko- 
mandierius, o ne paklusnus se
nato primininkas' kuriam reikia 
tik tylėti.

Dawes, tuoj po padarymo sa
vo reikalingos, priesaikos, pra
dėjo savo kalbą, kuria net lu
bas senato salės pradėjo, kilno
ti. Negana kad jis smarkiai 
kalba, jis dar karčiai kritikavo 
senate prisilaikomų taisyklių, h1 
kaltino senatą už visokias poli
tikas, h Ir irai' ‘ iiifacdneCKramas. 
senatui kad jis liko išrinktas Į 
tą vietą šalies piliečių, o ne se
nato, todėl tarnaus piliečiams, 
ir bandvs daryti reformas visa- . .1me kame jo nuomone reiks re
formų.

Jo kalboj nebuvo diplomatijos 
bet atviri žodžiai. Sakoma kad 
šis buvo nepaprasčiausias vice
prezidento įvesdinimas Ameri
kos istorijoje. Kada Dawes kal
bėjo, tarpais net prezidentas 
Coolidge raudonavo.

Dawes yra pasižymėjęs žmo
gus keletu atžvilgių. Jis atsi
žymėjo kaipo generolas kariu- 
menėje Francuzijoje, jis paga
mino dabar žinomą Dawes pla
ną Vokietijai, jis savaimi yra 
neprigulmingas žmogus , ir ban
kininkas, neprigulįs nuo nieko, 
o kadangi yra atviras ir smar
kus kalbininkas, jis niekam (ii 
nesirengia lenktis. Nors papras
tai reikia manyti kad yice-pre- 
zidento vietą gauna kandidatas 
tik jeigu tos partijos preziden
tas lieka išrinktas, bet Dawes 
tiki kad jis dikčiai prisidėjo iš
rinkimui Coolidge į prezidentus 
savo prakalbomis po Ameriką.

Paprastai tik maža Amerikos 
piliečių dalis žino kas esti vice
prezidentas, ir tuoj vice-prezi- 
dentus- visai užmiršta. Bet su 
Dawes bus kitaip: spėjama kad 
jis visu savo terminu bus la-1 
biau girdimas ir kalbamas negu 
Coolidge, ir užtai jau dabar Re- 
publikonai galvoja ar negeriau 
but ruoštis statyt Dawes j pre-i 
zidentus 1928 metų rinkimams, i

Indijonas su 6 Pačiomis
Washingtone, laike preziden

to įvesdinimo, buvo atsilankęs 
iš vakarų vienas Indijonų vadas 
į iškilmes. Tenai kas tai suži
nojo kad jis turi Šešias žmo
nas. Jam tuoj, vienas išpasako
jo kad rašyti įstatymai draudžia 
vyrui turėti daugiau pačių negu 
vieną, todėl jis turėsiąs pasaky
ti kitoms kad jos negali su juo 
gyventi. Tada Indijonas per 
savo vertiką atsakė: “Tu joms 
pasakyk tą.”

VOKIETIJA KEIČIA 
SAVO PINIGUS

Vokietijos valdžios bankas iš-
leido pranešimą jog visi gyven
tojai turi pakeisti savo senus 
pinigus kurie buvo iki šiolei ant 
naujai išleistų, pagal Dawes 
plano. Pinigai turi būti apkeis-. 
ta bėgyje dviejų mėnesių, nes 
paskui liks beverčiais. "

Iškeitimo pamatas yra viena 
aukso markė už trilijoną popie
rinių markių (trilijonas rašosi 
šitaip 100,000,000,000,000.)

Taip pasibaigia vienas iš žin- 
geidžiausiij pinigų istorijos pa
ragrafų. Ką Vokietijos valdžia 
turėjo mintyje kada užpludino 
savo šalį beverčiais popieriniais 
pinigais niekas nežino. Gal but 
jie norėjo savo pinigų netvarka 
prirodyt pasauliui jog jie nega
li išmokėti karo nuostolių atly
ginimo, betgi jie negalėjo taip 
pasirodyt Dawes komisijai ku
ri Vokietiją tyrinėjo.

Šitaip su marke nusidėjus, 
Vokietijos gyventojai paneš di- 
deliausitis nuostolius. Baisiai 
nukentės ir svetimų šalių spe- 
kuliatoriai, kurių nuostoliai pa
sieks šimtus milijonų dolarių.

Kokiu protavimu jie tikėjo 
kad vežimai popierų išspausdin
ti į pinigus galės atgryžti i auk
so vertę sunku, spėti.

Vokietijoj Komunistu
Smarkiai Nebaudžia

Beuthen, Vokietija. —* Teis
mas 33 komunistų kaltintų suo
kalbyje nuversti Vokietijos res
publikos valdžią pasibaigė tuo- 
mi kad dešimts išteisinta, tris 
gavo-po devynis mėnesius kalė
jimo, o visi kiti po trumpus ter
minus kalėjimo.

Kapitalistų valdžia vistiek 
geresnė. Sovietų rojuje visi to
kiame kaltinime pakliuvę su
šaudomi nežiūrint ar kalti’ ar 
ne.

Motoristai Sumoka Mil
žiniškus Taksus

Automobilių savininkai Ame
rikoje sumokėjo IS. V. valdžiai 
1924 metais $139,201,000 taksų, 
arba $16,595,000 mažiau negu 
1923 metais, kadangi taksai nu
mažinta.

Dabai1 šalyje naudonėje A’ra 
16,579,628 automobiliai ir 2,- 
142,608 trokai, arba toli dau
giau negu kitados buvo ir dau
giau negu yra bent kurioje ki
toje šalyje.

Michigan valstija, kuri dau
giausia išdirba automobilių, da
vė taksų $85,842,000. Ohio val
stija stovi antra su $15,522,000 
taksų. Kitos po mažiau.
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Naujas Pavojus Lietuva
Sifilis Gręsia Lietuvai. ' 

Tai Didžiojo Karo
“Dovana”.

Kaunas. — Dar musų šaliai 
'gręsia vienas pavojus. Ne nuo 
vienų musų 'besočių kaimynų, 
bet ii- nuo baisios ligos sifilio.

Vienas musų gydytojų nese
nai aprašė kad tik vienoje ne- 
didelėje mūsų šalies apielinkėje I 
susirado apie 200 musų kaimo 
žmonių sergančių ta liga.

Ta liga atsirado Lietuvoje 
Didžiojo Karo metu. Prieš ka
rą jos musų kaimuose veik ne
girdėt buvo, o'jei kur ir buvo 
tai labai retai ir tai tik mies
tuose, o dabar pasitaiko ja. ap
krėstos ištisos šeimynos jau ir I 
kaimuose! Tos šeimynos labai 
greitai ii- lengvai gali apkrėsti 
sveikąsias, ir liga gali greit iš
siplėsti Visoj šalyj....

Sifilis ėda Franeužiją ir gra
so išnaikinimu Prancūzų tautai. 
Sifilis visiškai išnaikino keletą 
.mažesnių 'tautų ii' tautelių Ame^ 
rikoj, Sibire (Eskimus, Indė
nus, Jąkutus ir kt.) ir labai nu
silpnino daug Europos tautų. 
Tą pat gali padaryti ir Lietu
vai jei musų visuomenė neims 
pati su juo kovoti ir nežinos 
kaip tai daryti.

Sifilis baisiai pavojinga liga: 
dėlto-kad jis padaro ' nenpsakp- 
mos žaibs pačiam apsikretu- 
šiam ta liga, ii- pagaipina visiš'r 
ką išsigimimą ateinančių kartų. 
Apsikrėtęs ta ligą žmogus ne-’ 
irętąi visai sųjra, bet dažniausią 
visiškai .suardo savo nervus. ir 
pabaigia gyvenimą bepročių ar 
kokįąįs, parąliais. Tokio žmo- 

I gaus nelaimė dar didėja tuo kad j 
jis gali turėti vaikų, bet tie I 
vaikai niekuomet nesti sveiki:) 
jie veik visuomet silpnakuniai 
ir silpnapročiai, negali jokio 
naudingo darbo dirbti ir palin-1 

| kę į nusikaltimus ir pasileidi- 
| mą. Kur daug apsigimusiu ir 
i apsikrėtusių sifiliu ten prikim
štos ligoninės ir bepročių na-' 
mai; ten« (vyksta bjaurus misi-1 
kaitimai ir didį paleistuvybė; 
ton negali būti kalbos apie tauri 

j tos sveikatą, ištvermę, pasiau- 
j kojimą kilniems reikalams. Mu- 
Isų tautos priešininkai galėtų 
i būti labai patenkinti kad ta liga 
plėstųsi Lietuvoj', nes ta liga 
geriau ir tikriau negu ginklas

! gali pakirsti musų tautą. ‘
Ta liga užnešta Rusų ir Vo- 

I kiečių kariumenių Į Lietuvą Di- 
idžiojo Karo metu. Ji dar kar
tą įrodo kokia nelaimė yra kai 

(svetimtaučių gaujos Įsibriauna 
| j musų žemę ir joj.e šeiminin

kauja kaip nori. Ji taip pat d; 
kartą Įrodo kaip svarbu y 
ginti savo šalis nuo visokių is 
briovėlių, nes jie dažnai net t 
čiomis tokias ligas atneša...

Dabar bjauri liga yra aine 
taJ Visiems reikia su ja imt 
kov'oti. Ėdriausią su ja kove 
galimą tik .tuomet kai žinon 
kaip galima ja apsikrėsti, ka 
ją galima pažinti ir kaip nl 
jos apsisaugoti.

Apsikrečiama tą liga dažnia 
šia lytiniu budu. Bet galin 
taip pat apsikrėsti nekaltai, p 
vyzdžiui: besibučiuojant, gi 
monėjantis, vartojant bendf 
su ligoniu indus ir- skalbinit 
Iš čia aišku kad tas neapsikr 
kas pasisaugos šitų dalykų.

Pažinti ta liga galima iš ta 
tikrų išbėrimų, šašelių, žaizd 
Jos Įtartais gali atrodyti lat 
nekaltu pučkeliu. Del to vis 
kiti pučkų reikia labai saugot 
Jų pastebėjus, tuojau reik 
kreiptis i gydytoją. Kaip ap; 
saugoti tos ligos taip pat g 
riausia galima sužinoti iš gyd 
tojų ir iš tam tikrų knygelių.

Gydytojai privalėtų padarj 
kuodąugiąusia. paskaitų 'apie a 
sisaugojimą sifilio, o jaunuol 
savo keliu turėtų pasikalbėti 
gydytojais kaip pažintį ta Ii 
ii’ kaip jos ivengti.

Ypąč šauliai privalėtų slęle 
ti tą knyo^ su. sifiliu jpiųti 
patįs jos laikytis; šauliams j 
tartina pasiskaityti labai gei 
Dr. A. Petraičio parašytą, “E 
ro Higienos Vadovėlį”., kuriai 
kaip tik aiškiai ir gerai tie c 
lykai išdėstyta.

Be to/šauliai patyrę kur ne 
sifiliu sergančių esant tuoj 
apie tai praneša gydytojui,, i 
ba policijai, ir reikalauja pati 
tokio ligonio kad jis gydytus

Kovai su sifiliu gali da 
kliudyti didelis musų žmor 
drovumas: jie bijo gydyto; 
drovisi kalbėti ii- pasisakyt aj 
savo lyties ligą ir daro sau 
savo šaliai neapsakorhą ža 
Tokį drovumą reikia pames 
Reikia nuplėšti jo kaukę. J 
teisingesnis ir drąsešpis h 
Kieky,ienas jaunas vyras juo 
daugiau patarnaus kovoj su t 
baisiu pavojum. (“Trim.

Užmušė degtindarių gaut 
toją. Niagara Falls, N. Y., į i 
tomobilį valdžios muitinės i 
žiūrėtojo įdėta bomba, kuri < 
aplodavo kada jis su kitu atė 
ir sėdęs pradėjo rengtis važii 
ti. Jo draugas sužeistas. Sal 
ma tai užtaisę degtinės šmuj 
liuotojai iš Kanados, kurių ela 
jis areštuodavo.

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimės žvaigždė, kokia jūsų laim

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kuri 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės t 
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi suž 
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmoni

Knygoje yra 420 Kaina už vieną j. Dvi ųž J2 Q
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkinj

Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Šiepiasi 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji a 
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšviet 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAh
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PITTSBURGH, PA.
Laukiama. Svečių iš 

Cleveland©.
Kovo mėnesio pabaigoj musų 

koloniją žada aplankyti A. Žu
kas, ALTS. 3-čio Apskričio pir
mininkas, ir K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius ir Sanda
ros Apšvietos Komisijos pirmi
ninkas.

Jų tikslas yra pasitarti su 
Pittsburgo veikėjais Sandarie- 
čiais Seimo rengimo reikale, ka
dangi 3-čias Apskritis prisidėjo 
prie Cleveland© 18-toą kuopos 
Seimo Rengimo komisijos.

Šie du svečiai ir yra Seimo 
Rengimo komisijos nariai, todėl 
norėdami turėti geresnes pasek
mes su Seimu, apsilankys musų 
kolonijoje.

Seimas Įvyks gegužio 28, 29 
ir 30 d., kaip jau buvo pranešta 
“Sandaroj”, “Dirvoj” ir kituo
se laikraščiuose.

katu ir mokytojų, yra ir viena 
mokytoja, verta paminėjimo, 
tai M. Bagdonienė,, apie kurią 
jau pirmiau čia- buvo rašyta.

Bet yra ir tamsių gyvenimo 
pusių. Reikia pažiūrėti į gyve
nimą kitų musų žmonelių, ypač 
i moterėlių. Kitos atsižymi tik 
“munšainą” virdamos, o kito
kio darbo nežino; viena kitą ap
kalba suėjusios, plaukus nusi- 
kirpę ir susivėlusios. Protinga 
moteris nekerpa sau plaukų, 
žiuri savo namų, ko nors moki
nasi, Už ką gauna pagyrimo, ko 
ir yra verta.; Meskite, moterėi- 
lės, girtuokliavimą, imkitės už 
mokslo, apšvietos, - ir stengkites 
atsižymėti, gerais ir prakilniais 
darbais. A. K.

Kurie manot šią vasarą 
apsilankyti Lietuvoj pa- 
sistengkit pradėti rūpin
tis apie kelionę dabar/

Šią vasarą važiuos ke
lios Lietuvių Ekskursi
jos su kuriom ir jus iš
rengsime kelionėn. Lai
vakortės ant didžiausių 
pasaulyje laivų.

Parūpiname visus 
kalingus popierius 
žiavimul Lietuvon 
gryžimui Amerikon.
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“Dirvos” Reikaluose
Pasinaudodami šia proga, tie 

du svečiai.žada turėti “Dirvos” 
skaitytojų susirinkimą, pasima
tyti su. savo rėmėjais ir drau
gais ir atlikti kitus reikalus.

TMD. kuopos irgi rūpinasi 
nors per savo valdybas susitik
ti su Centro Pirmininku, užtai 
jų atsilankymu bus padaryta 
keletas susirinkimų.

Sand.

PROVIDENCE, R. L
Apie žemės Drebėjimą.

Pas mus vasario 28 d. vaka
re buvo žemės drebėjimas, bet 
jokių nuostolių nepadarė. Tik 

. tiek kad buvo suprantama jog 
tai yra žemės drebėjimas, užtai 
kad buvo kiek smarkesnis negu 
nuo traukinių ėjimo ir skirtin- 
gesnis.

Kitokių naujienų čia nedaug. 
Kaslink darbų tai eina viduti
niškai, bet dai’bąs sunku gauti,' 
nes bedarbių yra daug.

ši žiema buvo gana puiki, vi
sai mažai sniego buvo ir neužsi
laikė ilgai, ir šalčių didelių ne
buvo. Visą vasario mėnesį bu
vo šilta, taigi manome kad bus 
ankstyvas- pavasaris. Koresp.

DETROIT, MICH.
Ką Veikia — Kas Girdėti.

Musų mieste darbai eina ne
blogiausia, gauna darbą kas no
ri dirbti.

Šiame mieste gyvenu dešimts 
metų. Dabar'jau atrodo visai 

“kitaip musų Lietuviškas gyve
nimas negu buvo pirmiau. Da
bar čia. yra visokių inteligentų 
ir Inteligenčių, gydytojų, advo-

LAWRENCE, MASS. I
Šis Tas iš Musų Krašto

Jau senai buvo matyt žinučių 
iš ‘musų miestelio “Dirvoje”, į 
todėl šiuopri noriu pabrėžti kiek į 
apie musų vietos Lietuvius ir I 
komunistėlius.

Nuo tų laikų kada Amerika į 
pripažino Lietuvą ir. čia buvo 
surengta Lietuvių demonstraci
ja, kas musų komunistams ne
patiko; jie su savo Sūnų Drau
gija nedalyvavo klemonstracijo
je, už ką Lietuviai labai komu
nistais pasipiktino ir nuo to 
laiko ant jų parengimų nesilan
kė, nuo ko komunistėliams buvo 
mažai gišefto; jie pradėjo vi
sokiais budais publiką žvejoti 
Į savo susirinkimus^ bet niekaip 
negalėjo nieko atsiekti. Na jie 
sumanė glaustis prie tautiškų 
pavapi jonų ir nutarė lankytis į 
parapijom; parengimus, na ir 
žiūrėkit ar jie nepadarė gudriai 
— ir dabar kada komunistiškas 
choras turėjo parengimą vasa
rio 22 - d., ar neprisipildys sve
taine bažnytiniais tautininkais ? 
Prie to dar keli vyčiai atsilan- 

. kė. Svetainė buvo užpildyta, o 
komunistai tik laksto ir juokiar 
si ir sako: ot taip reikia tuos 
kvailius patraukti. Jie rengiasi 
prie daugiau parengimų, sako, 
dabar dirbkime, nes jau pasi- 
žabojom tuos paikšius.

Patarčiau tautiškiems' katali
kams šalintis nuo komunistų ir 
apsižiūrėti, pamatysit kaip jie 
jus išnaudoja būdami jūsų ir 
jūsų tėvynės priešais, šalinki- 
tės nuo jų ir neremkit jų paren
gimų kolei dar jie visų jūsų rė
mėjų j savo tarbą nesuvarė.

Patarėjas.

Padaroma Doviemastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi' raštai,
ft 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j

MANO REGISTRUOT NE-P1L1EČIUS, IR 
. IŠVARYT NESIREGISTRUOJANČ1US

__ ___ ____________________ ___ ---------
Amerikonai yra pasiryžę pil- yra 8,000,000 nepiliečių, iš kū

nai sutvarkyti ateivystę ir at
eivius Amerikon.

rių 80,000 galėtų būti tuojau 
Nors dabar išvaromi kaipo neteisėtai atke- 

yi’ą. labai sumažinta ąteivystė, į liavę. Georgia valstijos senato
rius Harris net Įprotį įgavo kas 
metai paduoti sumanymą su
stabdyt ateivystę visai per pen- 

Velionio prezidento

tačiau visokiais nelegališkais 
keliais ateivių į Ameriką slap
tai įkeliauja veik po 1,000 kas
dieną, ir valdžia daro visokias kis metus,
pastangas sustabdymui tokio į Hardingo administracija pada- 
įkeliavimo. Tuojau po didžiojo I ve sumanymą suregistruoti vi-

PITTSBURGIEČIŲ RE
ZOLIUCIJA

Priimta Vasario 15 d., Apvaik
ščiojant Lietuvos Nepri- 
gulmybės Septynių Me

tų Sukaktuves.
Mes Pittsburgo Lietuviai ap

vaikščiodami Lietuvos Nepri- 
guhnybės septynių metų sukak
tuves, susirinkę Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje • vasa
rio 15 d., 1925 m-., giliai atjaus- 
darni svarbą Lietuvos neprigul- 
mybės ir tas kovos kurios .yra

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia, ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosoiumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

20 DIENU

Lili). S00

GYDYMO
BANDYMAS

karę .daugelis, visokių nepiliečiųįsus nepiliečius, ir savo kalboje)padėtos del Lietuvos laisvės, ir. 
iškeliavo Į savo tėviškes, kiti gi į kongresui 1922 metais prezi-Į girdėdami kad Lietuvoje vieš- 
apsilankyti, apsigyventi, ir pa-Įdentas Harding rekomendavo: pataujanti Krikščionių-Demok- 
gyvenę, paviešėję sako- tėviškė- “Priversti ateivį pagerbt. musų ratų partija varžo Spautlbš, šu- 
se, dplarius išleidę ;sumanė vėl:į institucijas,' kuomet jis' priima rsirinkimų ir sąžinės laisvę, .'del 

musų svetingumSą:” 1 Abelnai, I kurios Lietuvoš žmones kovojo 
Amerikos .valdžia reikalauja sū- j ir kuri buvo 'Lietuvos neprigul- 
rašymo visų nepiliečių. Kurie mybės obalšiu, 1 
svetimšaliai nenorėtų imti daly-) Ii- matydami kad Lietuvoje 
vumo Amęriko.s gyvenime, kai-Įyra smaugiama 'laisvos'mbikyk- 
po laisvos'šalies'piliečiai, neiiri- los 
vąlėtų Amerikoje gyventi.

Surašant nepilifečius būtų rei- veikimas kas tik sū Krikščionių- 
kalanjama: Vardas ir pavardė i Demokratų nusistatymu nesu- 
pavienio arba tėvo šeimynos 'ir I tinka; •
visų vaikų asmens aprašymas ir Į jyjgg protestuojame prieš Lie- 
■fotografija pavienio ar visos tuvos valdžią ir tokį ne demo- 
sęimynos. . kratiška elgimąsi, ir mes pa-

Tąį turėtų nešiotis; kiekvienas; reiškiame' Užuojautą1 visiems 
užrašytas ateivis.- Neturintieji i tiems Lietuvos veikėjams ir 
tokio paso butųrąreštuojami ir toms partijoms kurios kovoja 
išvaromi. | laisvę 'ir demokratiją Lietu-

Kad- svetimšalių registracija I vos žmonių.
įvyks nėra abejonės. Todėl vi- Taipgi griežtai protestuojam 
si Lietuviai kurie Amerikoj pa- prieš Lenkug grobikus kuric tu. 
siliksime pasirūpinkime visais U pa(rrobę mugų gostinę vi]nin 
galimais budais' sužinoti savo L, bvutale jiega stengiasi nuslo. 
atkeliavimo laiką - dieną,.me- pjnt visokį Lietuvi&a judėjimą- 
nesį, metus ir laivo vardą, ko uždarinėdami mokyklas ir 'laik- 
butinai reikalinga įrodymui tei-1 §eius ir pcrsekiodami Lictu. 
sėto įkeliavimo Amerikon ir pa- vjUB veikėjus

Mes prižadam remti moraliai 
ir finansiškai Lietuvos kovoto
jus už sostinę Vilnių. Ir rei
kalaujam kad’ ir pačioje Lietu
voje butų Įvykyta .tikri demo- 
krat.vbės principai kurie buvo 
paskelbti septyni metai atgal ir 
kas daug gelbėtų kovoje už sos
tinę Vilnių.

Taipgi nutartą kad ši rezoliu
cija būtų pasiųsta Lietuvos Šei
niui ir Lietuvių spaudai.

PINIGU NESIŲSKITE į
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą I Tai visa, ką,, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dieni} gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas, ir prigflbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo "elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yrą varto
jami geriausio viso pasaulio daktarų prigclbc< 
jimul gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yrą daktarą receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir begiu trijų dešimčių x 
suvirtum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų _ 
ir moterų ląbai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė . 
jiems geresnę sveikatą; Nuga-Tone yrą tikrai geras vaistas ir turi pagelbėti just] 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento Dckainuoua.

Nu'ga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo vciiksmą gerina apetitą ir pripdbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pasalina vidurių Užkietėjimą ir gazus, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo vlrdurių užkietėjimo ir kitų figų. Nugą-Tonsvyra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos, Vartok Nuga-Tone 
kėlias dirpas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmęąsni laimingecpi ir pajusite, 
kad vertu yra gyventi.
VFTKITF SJANDIFNl Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 
V Urflla galėtute ir jus išbandyto Nuga-Tone gerumą. Jis

įrodė gavo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ‘ąp- 
tiękose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.
—----------20 DIENU BANDYMO KUPONAS'——-
NATIONAL LABORATORY, Dcpt. Lith.507 1018 S. Wabash Ave., Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite mari išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmtoknnt pašto 
išlaidas ir tuja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00? jeigu nepagelbės, Lai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
ncmokėlsiu.

Gatvė ir No. arba R, F. D.
Miestas................................. Valstija.

gryžti .Amerikon (pc kęlių me-, 
tų), kur jau' vartus rado ,užda
rytus. Taip nusidavus, tuojau ' 
prasidėjo slaptas ‘' įkeliavimas 
nuo laivų'iš visų prieplaukų,-iš 
Kubos, Kanados,. Meksikos ir 
Piety Amerikos, kur Europie
čiai nukeliavę nusipirko reika
lingus dokumentus ir taip įke- 
liavo į Ameriką per pirmus du 
metu. Valdžia tą patyrus nelei
do daugiau su pirktais .doku
mentais. Prie to atsirado agen
tų “tarptautiško šmugelio”, ku
rie ima nuo $100 iki $1,000 už 
įvedimą vienos galvos Į Ameri
ką. Taipgi tie agentai “parū
pina ir pasus” visokiu šalių su 
visokių “konsulų vizomis”. Sė
dynės tų agentų yra Berline ir 
Paryžiuje, o del Lietuvių — 
Kaune.

Taip dalykams esant valdžia 
galvoja apie registraciją-sura- 
Šymą visų nepiliečių kurie turės 
įrodyti savo teisėtą atkeliavimą 
Į Ameriką, paduodant dieną, 
mėnesį ir metus atkeliavimo, ir 
laivo vardą. Kurie tokio įrody
mo negalės padaryti tokie bus 
sulaikomi ir išvarpnii į šalį iš 
kurios atkeliavo .arba kurioje 
gimė. Spėjama kad apie 80,000 
slapukų butų galima tuojau iš
varyti,' o jų skaičius, suregis
travus, padidėtų. iki 150,000 ar 
daugiau.

Nepiliečiai. įrodanti savo at- 
keliavimo teisėtumą, jei norės 
Amerikoje apsigyventi, turės 
pastoti Amerikos piliečiais po 
penkių metų nuo registracijos 
ir bus apdedami nepaprastais 
mokesniais už mokinimą jų pa
stoti "piliečiais — mokinant An
gliškai kalbėti, skaityti ir rašy
ti. Pirmą metą numatoma mo
kėti $10, antrą metą $8, trečią 
metą $6, ir mažiau, žiūrint kaip 
nepilietis užsilaiko, taikosi prie 
Amerikos gyvenimo iki penkių 
metų, kur paskui taps Ameri
kos piliečiu natūralizacijos ke
liu. Šitokia .mokymo . tvarka, 
patapti Amerikos piliečiais pa
lies visus vyrus ir moteris pra
dedant * nuo 16 mteų amžiaus. 
Moterįs kurių vyrai nąturaliza- 
•yosi nuo rugsėjo 22, 1922 m., 
turi imti pilietybės popieras at
skirai nuo savo vyrų.

Sulyg statistikos Amerikoje

neliai per šventus metus Į 
Rymą nuvažiuot negalės tai- 
jiems pavelyta padaryt ši
tokia demonstracija užsipel- 
nymui “zupelnų atpųskų”: 
Kožnas griešninkas turi at
lankyt dešimts bažnyčių, vi
sose išsispaviedot ir priimt 
šventus sakramentus ir at- 
pakutavot už visus savo' bu
tus ir nebūtus griekus, ir 
prižadėt daugiau negriešyt 
ir nebalsuot už Valstiečius 
Liaudininkus ir kitus kurie 
nėra klebonijos apaštalai ir 
“krikščionių” šulai.

O’.paskui kunigėliai nuta
rė paleist. Lietuvos Seimą ir 
visas davatkas taip prisiek- 

‘dinus už kitus nebalsuot, su- 
riktuot į naujus Seimo rin
kimus ir tada padaryt visą 
seimą iš pabėgusių nuo ku
nigystės dvasiškų tėvelių, jų 
gaspadinių (arba “panelių” 
kaip . Lietuvoj jas vadina), 
iš zakristijonų, vargamis- 
trų, davatkėlių, dayatkinų, 
be jokio Valstiečio Liaudi
ninko, socialdemokrato ar 
komunisto.

Musų'avelių ganytojai sa
ko kad šitaip pasisektų lai
mėt seimo rinkimus ir pasi
daryt sau rojišką gyvenimą 
aut žemės, ba nei vienas ap
lankęs dešimts-bažnyčių avi
nėlis ar avelė nedrys atiduot 
savb balso.kitokiai partijai 
kaip tik piemenų partijai.
• Dabar tik kunigėliai gal
vą laužo kaip surast prieža
stį seimo paleidimui, f Jeigu 
seime turėtų didumą kitos 
partijos, o prezidentas butų 
“krikščionis” tada jis pa- 
Šmakšt seimą ,’ir paleidžia, 
ba negalėtų rodos' gaut su 
ne savo partijos atstovų di
duma, Ale dabar jų pačių

BOLŠEV1

ir persekiojami pažangus 
mokytojai ir visas pažangus

SLAPTŲ SPRAGILAICIU
RAPORTAS IŠ SLABA

DOS. VYRIAUSIAI 
GALVAI GERB.-SPRAGI
LUI APIE “ZUPELNUS

ATPUSKUS” IR 
ŠVENTĄ METĄ”

' Aną metą ponas Dievas 
sutvėręs žemę ir žmogų ir 
viską kas reikalinga buvo 
valgymui-, miegojimui ir ge
rų laikų turėjimui, pasišau
kęs savo vaikus Juozapato 
pakalnėj pasakė:

Aš esu jūsų, tėvas, ir ne- 
turėkit svetimų tėvų prieš 
mane. Nuo dabar aš aplei
džiu jūsų žemę ir apsigy- 
gyvensiu danguose. O kad 
jus manė atmintumet, nuo: 
dabar Įvedu šventus metus 
ir kas šimtas metų turit pa- 
mišlyt apie mane ir melstis 
man _už tai kad jus sutvė
riau.

' Ir mid tada atsirado ant 
'■žemės “šventi mėtai”, kurie 
pradėta a’pvaikščiot-kas 100 
metų; kada ’ sueina lygus 
šimtmetis. ' ■

Ale susibuntavojo Dievo 
tarnai ant žemės; — kuni
gai, vyskupai ir popiežiai; 
— ir nutarė 'pakeist- šitą1 su
tvertojo Įstatymą ant savo:! jęajp cįabar pasakyt saviems 
padarė'jie-kad koznąs pen- “Eikit lauk iš seimo, jus iŠ- 
kiasdešimtas metas butų lo-amos!” 
šventas metas, ba ne visi. Dvasiškiems tėveliams li- 
žmonės sulaukia šimto me-Įko tikras galvosūkis: už-x 

miršo jie net kad reikia ap
lankyt Rymą, tik rūpinasi 
kaip šeimą visai užvaldyt.

Ale bijo kad neatsitiktų 
taip kaip tam šuneliui kuris 
vandenyje matė savo .šešėlį 
su kaulu dantyse, manė kad

I ndinistehąujh ir ponauja, ir

tų ant žemės gyvendami ir 
neturi progos tarpe vienos 
apvalos šimtmetinės skaitli
nės' ir kitos prisiminti apie 
savo sutvertoj^ ir jam pa
dėką už geradėjystes ati
duoti. Kas penkiasdešimtą

stojimui Amerikos piliečiu taip 
vyrui, taip ir moteriai, ir visi 
imkite savo apskričių teismuose 
pirmas pilietybės popieras, o 
kurie jau turite (‘“pirmas popie
ras”- rūpinkitės pąduoti natūra
lizacijos teismui prašymus ga
vimui antrųjų pilnų pilietybės 
popierų, ką gtlvę išvengsite re
gistracijos ir mokesčių.

Suradime atkeliavimo laiko ir 
laivo vardo galiu pagelbėt tiems 
kurie atkeliavo pirm karo per pjttsburgo Draugijų Komitetas 
T.i^nniii iv ič -."Rvomn-

metą nors syki savo gyveni- Į .§unj mato, ir griebė, iš 
me kožnas sutvėrimas gali ian0 atimti kaulą, ir tuo tar- 
apsilankyt Ryme ir atiduot pU sav0 kaulo neteko. 
Dievuliui padėką už leidimą Gerai’Seimą Paleist, ale 
gyventi_ ir turėti gerus lai- jeigu .gink Dieve vietoj at- / 
kus šioj ašarų pakalnėj. _ ėmimo visų vietų seime ki-

Taip pasidarius žmonės ir įOms partijoms, ima patįs ir 
dvasiški tevelia! galėjo kiti netenka kokių 'dviejų vietų,' 
net po du kartu savo gyve- jr įafĮa netenka seime didų- '

<

Liepoją (Libavą) ir iš Breme
no tiesiog Į New Yorką.

P. Mikolainis,
188-9 Sands St., ' Brooklyn, N.Y.

Pirmininkas D. Kvietkus, 
Sekr. —'Juozas Virbickas, 
Iždin. — Franas Pikšris.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją”

Žilagalviai Žmonės —
I’ATIRKIT šEKANTj: 
Aš at^r^žinau naluralę 
savo plauku spalvą tsek- 
retnu metodu kurio nie
kas negali patėmyt. Aš 
padariau tą namie, be
veik be lesu. Tai buvo 
stebuklas mano nublan
kusioms ir nemaloniems 
žiliems .plaukams. Vėl

mano plaukai žiba, gražus ir turi išr 
vaizdą kaip jaunose dienose. Para
šykit man. ir aš pasakysiu jums Tik
rą Pasaką—kaip mano plaukai pa
tapo žili ir nublukę, ir kaip aš atgai
vinau juos atgal. Noriai tą aš jums 
pasakysiu kaip ifadaryL dykai—jokiu 
išlygą nėra. Mano antrašas, Jucį
Dcnn, 3632 N. Robey St., A.R.459, 
Chicago, Ill.

Pajieškojimai
Lietuvos Konsulatas pajįeško 

sekančių asmenų:
Užupis Jonas, tūlą laiką gyve

nęs Brooklyn, N. Y.
Bitlcris Adomas, 1913 m. gyve

nęs So. Boston, Mass.
Čyžas Stasys, buk gyvenęs Chi- 

cagoje ir esąs ar buvęs laiva
korčių agentu.

Ramanauskas Andrius.
Kisielius Mykolas, iki 1921 m. 

gyvenęs po antrašu 922 W. 33 
St., Chicago, Ill.

Sirulevičius Pranas, išgyvenęs 
Amerikoje apie 12 metų.

* Lithuanian Consulate
38 Park Row New York City.

nime nuvažiuot j Rymą ir 
atgailėti už savo, griekus ir 
■prisiminti savo sutvertoją.

Ale vėl dvasiškiems tėve
liams’ pasirodė kad penkias
dešimts metų yra perdidelis 
tarpas, ba kada žmogus už
miršta Dievuli tai užmiršta 
ir kunigėlius. Tada jie su
manė ir padarė šventus me
tus-'kas 25-ki metai abelnos 
metų skaitlinės bėgio, ir at
sitiko taip kad šie 1925 me-1 
tai išpuola šventi metai, ir 
1950 metai taipgi tokie bits, 
kurių dar daugelis mes su
lauksim ir galėsim vėl ap
lankyt Rymą, kaip darom 
šįmet (žinoma, kurie labai 
griešni ir turim jieškoti net 
švento tėvo atlaidų.)

Ir šįmet ‘pradėjo Į Rymą 
važiuot visi kunigai ir vys
kupai ir kardinolai ir da
vatkos kurie tik turi pinigų 
užsimokėt kelionę, o iš ar
čiau žmonės eina pėkštj.

Šitie šventi metai yra ne 
tik Amerikoj ale ir Lietu
voj, ir todėl juos musų ku
nigėliai sugalvojo padaryt 
naudingais sau.

Gerb. Slapti SpragiKąičiai 
;iš Slabados raportuoja ši-, 
taip:

Kadangi visi griešni žmo-

į mos, ,o tas reiškia ir visos 
Lietuvos!

Dabar nutarė atsiust de
legatą pas gerb. Spragilą ir 
prašyt kad jis išpranašauti}' 
ar laimės “krikščionis” sei
mo didumą jeigu paleis da
bartini seiriią, ir tik tada 
ruošis prie seimo paleidimo.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisią Mokyklą Cumber- i 
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

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

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
ši mestis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tų 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, nusa
lus, visose dalyse kūno ir visokiuose 
įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir norą geresnes mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtų inostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c štampą. - (W)

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.
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šventus metus Į 
ažiuot negalės tai- 
elyta padaryta ši- 
onstracija užsipel- 
upelnų atpijsky”: 
•iešninkas turi ąt- 
irnts bažnyčių, vį 
laviędot ir priimt 
ikramentus ir at- 
už visus savo bu- 
butus griekus, ir 
langiau negriešyt 
ot už. Valstiečius 
cus ir kitus' kurie 
mijos apaštalai ir 
ių” Šulai.
i kunigėliai nuta- 
Lietuvos Seimą; ir 
itkas taip prisiek- 
itus nebalsuot, su- 
iaujus Seimo riii- 
:ada padaryt visą 
abėgusių nuo ku-.. 
vasiškų tėvelių, ju 
i (arba “'panelių” 
ivoj jas vadina), 
ijonų, yargamis- 
kėlių, dayatkinų, 
Valstiečio Liaudi- 
?ialdemokrato ar

ėlių ganytojai sa-, 
aip pasisektų lai-J 
rinkimus ir pasi- 
rojišką gyvenimą 
ba nervienas ap- 

mts-bažnyčių avi
dė nedrys atiduot ’ 
, kitokiai partijai 
emenų partijai. . 
k kunigėliai gal- 
lįp surast prieža- 
aleidimui..' Jeigu 
tų didumų kitos 
prezidentas butų 
s” tada .jis pa- 
pią.ir ' paleidžia, 
į rodos gaut su 
ti jos atstovų di- 
dabar jų pačių 
seime) jie patįs- 

k;.ir ponauja, ir■ 
pasakyt saviems 
is seimo, jus is

ms tėveliams Ii-: 
galvosūkis: už- 

et kad reikia ap- 
mą, tik rūpinasi 
visai užvaldyk 
kad neatsitiktų 

am šuneliui kuris 
matė savo .šešėlį 

antyse, manė kad 
mato, ir griebė is 
kaulą, ir tuo tar

inio neteko.
eimą 'oaleist, ale 
: Dieve vietoj at- 
ų vietų seime ki- 
ijoms, ima patįs ir 
okių 'dviejų vietų 
tenka seime didii- 
s reiškia ir visos 

nutarė atsiust de- 
3 gerb. Spragilą ir 
d jis išpranašautų’ 
‘ “krikščionis’' sei- 
lą jeigu paleis da- 
žibią, ir tik tada 
e seimo paleidimo.
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J. KERŠIS
isių Mokyklą Cumber* 
/erai tote, darbuojas bu 
i su. advokato

). AlhIGER 
LLIAMSON BLDG, 
visais teisių reikalais

Slavai, Lenkai, it 
augai. kreipdamiesi Vi
gą patarnavimą.

OS ANT KOJŲ 
ytaiiS žolių balzaniu, it 

ma visokiuose netikštuir 
nuošė- Gydo- užsisenėju- 
. ir apdraskymas. Nekar- 
usižeitlimas lieka pavoks- 
r platinasi dėlto kad neto- 
a tokio vaisto. Želiu “!' 
is yra gera, susižeidus, įsi- 
sišutinus, apdegus, nušs- 
dalyse kūno ir visokiuose 

>e odos. Ji atstoja visas 
s, ir norą geresnės medin 
ėjusiu žaizdų, vočių ir ą- 
traukia karštį iš užsikre- 
daliu. Nevartok jokiu ff 

nuodijančiu daikte, tik v® 
dirbtą most). Rašykit PJ- 
fe štampą.
J. F. RICHARD ' 
nut SL Holyoke, Mm
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COVIETŲ Rusija pasiry- 
I ° žus gauti Amerikos pri

pažinimą, ir trusiasi išsijuo- 
| sus kad neliktų nei akmenė

lis neapverstas pastangose 
priparodyt. kokia nauda bus

’ .Amerikai iš pripažinimo. °-— ......r—“ ----------- -■
Pirmiausia, komunistai i tamsiJ-žem? pasiūlymą.

švaistė Amerikonams prieš! Kadangi Lietuvoje yra mž- 
akis labai turtingus Sakha- drausta platinti ir atgabenti iš 
lino aliejaus laukus kaipo užrubežių laikraščius esančius

I galimą, atlyginimą už pripa-1 priešvalstybinio nhsistatymo ■— 
■ Žinimą. • I tai yra komunistiškus, prie to

Dabar, kada Įvyko per- [Priedui Dar-kas^ • sumanė rei-J
maina valstybės departmen-Į ^a auti .. i«u<i «.uu DUiuKeuiUUw <>

.te, kada valstybės sekreto- yidaus. ^eika1^ ^misterijos ne-| kurio išgelbėjimui klerikalai jį 
rius Hughes atsistatydino, \ Liętuvą ir kitų laikras-i 
kurį bolševikai laikė viena- p!“ kurie šiuo laiku kalba nepa
žiniu priešu sovietu valdžios siganėdinusiai Vyriausiojo Tri-j
pripažinimo, iš Rusų infor- >n°)o i^prendimu smugelnm-jninką ^sukui 
macijų biuro Washingtone ko ^un‘ Punckio ir jo sėbrų by-j 

* ■ ■ “• ’• - • los. “Dar-kas” savo pasiūlyme!
įrašo (atspausdina didelę “pra-,| 
šeniją”, ir ragina katalikus iš-j 
kirpt ją ir siųsti su parašais j 
Lietuvą) sekančiai:

. “Kai visi Lietuvos gerą var
dą branginantys Lietuviai nu
džiugo Vyriausiojo Tribunolo iš
tarme Dr. Purickiui ir ketu
riems kitiems valdininkams, tai 
Amerikos Lietuvių tam tikros 
pakraipos laikraščiai statosi 
daugiau išmanančiais ir teises- 

I niais už Lietuvos Vyria tįsį jį 
ir tt.

Juodašimtiškas Klerika
lų Sumanymas

So. Bostono “Darbininkas" 
sumanė jėzuitišką dalyką .ir ra
gina tamsius katalikus pildyti

Iš šitų kelių žodžių tos ilgos 
jų litanijos-maldlos Lietuvos Vi
daus reikalų ministerijai mato
si ko musų klerikalai labiausia 
nusigando.... ir ką labiausia 
nori užstoti — kunigėli (dakta
ru- vadinamą) Purickį, kuris li- 
kp sugautas bešmugeliaujant!

Kada kitokie užmetimai tai 
pačiai klerikalų valdžia daryta 
—ir daroma jau kelinti metai— 
tai musų Amerikoniškos- davat
kos nesirūpino tą valdžią užsto
ti ir patarti kad ji neįsileistų į 

*■ _' . i Lietuvą tų “bedieviškų” laik- 
, ~1"' raščių kurie prieš ją šneka, bet 

le u vos. ųa(ja kjjo šmugelninko byla ir

paleista vežimais medegoš 
skirtos prirodymui jog Ru
sija pastarose dienose per
ėjo visiškai per svarbų ko
mercini persikeitimą ir kad 
dėlto Suvienytos Valstijos 
neturi leisti prekybos kon- 
kurentams^ pasinaudoti Ru
sijos atsita'isymu.

Komunistai turi vilčių jog 
naujasis valstybės sekreto
rius Kellogg neužilgo užves 
derybas su Rusija, ir sk’lei- . . 
dzia visur tuos grandus, ne- Tribunola
žiūrint kad Kellogg daugiau 
negu sykį yra pareiškęs- jog 
Suv.- Valstijų administraci
ja nemano daryti jokių ra
dikalių pamainų savo, vals
tybės’ departmento veikime.

į ' . Suėmus visus šituos fak
tus — tą didelę komunistų 
propagandą apie Amerikos 
noręjimą pripažinti Rusijos 
— lieka aiškus vienas daly
kas, tai kaip labai bolševikai 
trokšta gauti Amerikos pri

ll pažinimą.
Iš savo pusės jie apie-niė- 

* ką kitą nekalba kaip tik jog 
L sovietų pripažinimas butų 

Amerikai neapsakoma nau- 
? da, tik reikia pripažinimas 

duoti.
1 Kaip ta bolševikų priro- 
doma iš pripažinimo sovietų 
didelė nauda nebūtų, vis 

? tik Amęrika’ negali užmirš- 
» ti kad Rusija turi suvirš de- 
F šimts bilijonų ($10,000,000,- 

000) idolarių skolų užrube- 
|. žiams, kurias sovietų val- 
'' džia 1918 metais “beišlygi- 

nai ir be išėmimo” panaiki- 
: no.

Ar verta Amerikai turė- 
' ti reikalus su tokia valdžia 
* kolei ji nepripažins svetimų 
į valstybių' skolų?

Žinoma, Amerikos kapi- 
; talistai pasidarytų daugiau 

pelno Rusijoje negu 'Ame- 
į rikai iš- tos -skolos priguli, 

vienok kas nori prasidėti su 
į. čigonu pemaują į kaimyniš- 

kus santikius eiti kada jis 
) pagrobęs kito arklį užgin- 
: čys kad atsilygint neturi?

Dalykai turės kitaip virs
ti ir išsivystyt naujos aplin
kybės' iki bolševikai galės iš 
Amerikos pripažinimo ’ susi
laukti!

Kiek Yra Socialistų
Berlino socialistų laikraštis 

“Vonvaerts” skelbia jog orga
nizuotų socialistų yra 7,000,000. 
visame pasaulyje. Did. Brita
nijoj jų yra .3,156,000, visi jie 
yra Darbo partijoj. Antrą vie
tą užima Vokietija su 860,000, 
o Austrija .stovi netoli Vokie
tijos su 566,000 socialistų.

Kita likusi dalis išsiskirsto po 
įvairias tautas ir tauteles.

Bet tai yra tik organizuotų, 
arba partijose prigulinčių, so
cialistų skaičius. Yra prie to 
dar daug ir jų šalininkų ir rė
mėjų, kurie taipgi skaitosi so
cialistais.

visur slapstė iki visi pamirš-apie 
dalyką ir liudininkai užmirš da- 

j lykus kad tokiu budu šmujrel- 
__ . is, musų davatkos 

(labai susirūpino ližstojimu jo!
Pagal šito pasiūlymo, “Dir- 
i” ir kiti musų pakraipos laik

raščiai turėtų būti į Lietuvą ne
įleidžiami. Tai yra, -pirmame 
paštą kur jie atgabenama, kad 
butų jie sukurinti ir kad nepa
tektų skaitytojams Liteuvoje.

Tik deja, tuščias šis klerika- 
lų-davatkų bandymas. Lietuvos 
poneliai nepriima iš Amerikos 
Lietuvių jokių patarimų, palai
kys peržemu net perskaityti ši
tą musų davatkų pasiūlymą.

Kitas dalykas, šis sumany-

PRADEDA KASINĖJIMUS GARSAUS SE
NOVĖS MIESTO KARTOGOS

GRAFAS Prorok, apie kurio 
senovės miestų kasinėjimo 

I darbus jau čia buvo minėta, se
kančiai rašo iš savo patyrimų 
jieškojime senovės Romos prie
šų sostinės Kartagos:

“Delenda ėst Carthago”.
Šituse trijuose žodžiuose Ka

to, pažymiausias Romėnų ora
torius, perstato istoriją vieno iš 
tragiškiausių pasaulio miestų.

Per šimtmečius Afrikos tyrų 
smėlis pylėsi vint griuvėsių to 
išdidaus Foinikų miesto, užkas- 
dama viską pabūdavote tų žmo
nių kurie buvo užkariautojai 
savo dienose, už žmogaus atmi
nimo laikų. .

Tiktai pastarų kelių metų bė
giu'archeologų lopetos nusisuko 
link užkasto garbingumo, .to Af
rikos milžiniško miesto, ir pa
sekmės net -trumpu laiku atsie
kta didelės. Ištiesti yra kas tor 
kio kas padaro mirusį miestą ir 
jo gyventojus, kurie senai pa
virtę į dulkes, vėl gyvu, atnau
jinant jų laikus su pagalba žy
mių kokias jie paliko.

1925 metai bus svarbus ar
cheologiniu žvilgsniu. Padidin
tomis spėkomis prisidedant pen
kiems Amerikos, Kanados ir 
Anglijos universitetams, di
džiausia ekspedicija kokia- kada 
buvo suorganizuota stoja dar
ban atidengti žemės paslėptus 
šiaurinės Afrikos turtus ir pa
slaptis.

Kokius ■ skarbus atskleis se
nos Kartagos pamatai tyrinėto
jams kurie vardan mokslo nori 
ik i jų dasisiekti? Kokie keisti 
stebuklai Atėniečių dailos kuri 
praliepsnoįo pasaulyje bėgyje 
auksinės gadynės ir paskui iš
nyko — niekados daugiau ne- 
atgimdama — bus iškelta švie
son iš to nugrimzdusio į žemes 
miesto ?

Svarbiausias tikslas ekspedi
cijos kuri atvyko į Afriką apie 
kovo 1 d., yra atkasimas Kar
tagos, kur atradimai iki šiolei 
jau pasirodė labai svarbus.

Tanito maldnamis Kąrtagoje 
jau atkastas, kuriame atrasta 
Baal-Molocho, baisios Foinikų 
dievystės, altorius, su aplirik 
apstatytais indais su pelenais

Romėnų forumai, milžiniški su
eigų budinkai, pranykę po plo
tais smėlio.

Yra taipgi tenai garsus Pu- 
niški uostai, dingę, supranta
ma, taip pat kaip tas miestaą, 
kuriuos manoma vėl atkasti. Į 
juras nusitęsus dalis griuvėsių 
Kartagos mūrų, kurife saugojo 
miestą nuo vandens užliejimų'

Kempinių • jieškotojai besi- 
narinėdami į jurų dugną nese
nai atrado paskendusį miestą 
Djerba, kuris dar vis stovi, keli 
sieksniai gilumoje, čielybėj su 
sienomis septyniolika1 pėdų au
kščio, su puikiais bromais ir 
adverijomis.

Taip pat kempinių rinkėjams, 
priguli kreditas už atradimą 
garsios Romėnų valties Tunisi- 
jos pakraštyj. Tenai guli, lauk
dama archeologų ištyrinėjimo, 
valtis, užlioduota puikiais Joniš
kais pilioriais, h- užpildytoje 
vandeniu valtyje randasi dar 
kokių nors puikių dailos darbų 
ir pavyzdžių metalo apdirbėjų 
gabumo.

Ta valtis ’ išplaukė jš Atėnų 
užkrauta pilna grobio Romėno 
Scyllo, brunzos ir marmuro ir 
aukso skarbais iš tų laikų kuo
met Graikija buvo motina viso
kios dailos. Per du tūkstančiu 

[metų jau tas laivas guli jurų 
I dugne, kad net jos medis sukie
tėjo į keistą metalo pavidalo 

j mėdegą.
Tuo tarpu, kuorhet ta nugar- 

jmėjus valtis ir paskendęs Djer
ba miestas tyrinėjama, kokios 

i bus pasekmės vietoje senoviško 
[miesto Utikos, kurio istorija 
beveik tokia skambi kaip Kar
tagos, kurį jis perviršija 400 ar 
500 metais?

Geologai kurie vyko sykiu su 
kasinėtojais, aptyrinės 'visą pa
jūrį toje srityje ir išspręs ar 

iViduržeminė jura' nuslūgo ar 
Ižemė pakilo nuo tų laikų. Uti- 
koj jau atkasta maldnamis ir 
tikima atrasti smėlio žymėse 
to miesto pėdsakus buvusios Vi
duržemio civilizacijos.

Tikima taipgi pradėti siekti 
į Saharos tyryną jieąkojimui li
kučių priešistoriško žmogaus.

ir kaulais šimtų vaikų.
Dar kiti dalykai tame mald- 

namyje bus bandoma atrasti. Ir 
taipgi ten randasi Foinikų ir

Manoma kad viduryje šiauri
nės Afrikos ploto, o ne Eufrato 
klonyje, centralinėj Azijoj, ra
dosi žmonijos rasės lopšinė.

I 'J,'mas jau bus nusenęs iki jis pa
sieks Lietuvą, nes kolei musų 
davatkos tą “prašeniją” apkal
bės savo draugijų susirinkimuo
se, iki nusiųs į Lietuvą, jau tie 
“bedieviški” laikraščiai Purickį 
visai užmirš1, nebus ką apie jį 
rašyti ir už ką už jį cenzoriai 
užsistot galės.'

O tuo tarpu patįs Lietuvos 
klerikalai išsivirs sau kitą kokį 
skandalą apie kurį Lietuvos gy
ventojai pirmiau žinos negu iš 
Amerikos laikraščiai juos pa
sieks. ;

Tą pasvarstę, protingi katalL 
'kai visai “Dar-ko”- pasiūlymą 
numes į gurbą, o kurie bandys 
tas “prašenijas” siųsti nieko 
negalės Purickiui pagelbėt, nes 
jis rado savo vietį Lietuvos; vi
suomenėje nežiūrint kaip 'Vy
riausia Tribunolas jį numazgo
jo.

▼ V V

Gražiausios Lietuvaites 
Kontestas

Kauno žurnalas “Krivūlė”, 
leidžiamas ir redaguojamas ži
nomo literato Kazio Puidos, su
manė surasti gražiausią Lietu
vaitę visoje Lietuvoje, kuri bu
tų ne jaunesnė 18 metų am
žiaus. Kuri bus pripažinta gra
žiausia, bus jos prašoma pozuo
ti kunigaikštienės Birutės pa
veikslui piešti, kurs bus iška
bintas Karo Muzejuje.

Konkurso komitetas, kuris iš
rinkt “gražiausią Lietuvaitę” iš 
paveikslų-fotografijų prisiunčia
mų “Krivūlės” redakcijon, su
sideda iš šių ypatų: Gen. V. Na
gevičius, Tapytojas Ad. Varnas, 
Skulptorius Juozas Zikaras, Ta
pytojas Antanas- Žmuidzinavi
čius.

Tan kontestan neužkviesta 
Amerikos Lietuvaitės.

Fanatizmai ir Mokslas
Seniau buvo mada tarp tur

tingųjų, išsigelbėjimui nuo pra
garo po mirčiai, mirštant palik
ti turtus bažnyčiai, (sn vilčia iš
sipirkimo išganymo. ..

Šių dienų turtingieji, išskyrus 
dar prietaringuosius, palieka 
savo turtus mokslo įstaigoms,; 
ligoninėms ir kitoms įstaigoms 
pastumėjimui mokslo, i

Mintis kyšiais dasigauti dan1- 
giškon karalystėn ‘jau nyksta.

▼ ▼

Zinovjevui, Gręsia 
Trockio Likimas

Gregor Zinovjev, vienas iš 
trijų vadų sovietų Rusijos, lau
kia sau tokio likimo kaip susi
laukė Trockis — ir jis tuojau 
bus pavarytas. Zinovjev nuolat 
leidžia atsišaukimus į kitas ša
lis kurstydamas komunistus su
kilti, o jo priešininkai sovietų 
Rusijoje nori ramumo, kad ga
lėtų kaip nors užverti ryšius su 
užrubežiais.

'‘DIRVOS” SKAITY
TOJU LAIŠKAI

S. Adamkus, TMD. narys, iš 
Waukegan, Ill., vėl prisiuntė aš
tuonis naujus pilnus skaityto
jus “Dirvai”, apgailaudamas 
kad negalėjo daugiau užrašyti, 
nes buvo susirgęs. Kaip tik pil
nai pasveiks vėl žada daugiau 
pasitrusti.

❖ * £
Jautė Žemės Drebėjimą. .

Morta Samas iš Barstable, 
Mass., prisiunčia $1 prenumera
tos pusei metų ir rašo: “Juo
zas Breiva išvažiuoja Lietuvon, 
tai aš jo sesuo užimsiu brolio 
vietą ‘Dirvos’ skaityme, aš labai 
■myliu ‘Dirvą’.

“Ar jus jautėt tą žemės dre
bėjimą kaip buvo pas mus va
sario 28 d. ? Buvo 20 minutų 
po 9 vakare, ir aš tik ką atsigu
liau lovon, ir tuoj pradėjo mano 
lovą versti ant šono. Aš persi- 
gandus uždegiau lempą, maniau 
kad yra koks vagis mano kam-- 
baryje, bet nieko neradau. Da
bar mačiau laikraštyje kas tik
rai buvo.”

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

Ir tuojau atsikreipdama j kunigaikš
tienę tarė: — Tu pasakei man savo apsi- 
sprcndirrfą, madame: aš dabar pasakysiu 
savo. Už savaitės laiko, aš apleisiu pavil
joną kuriame aš dabar gyvenu, ir apsigy
vensiu name kuri pasirinkau savo skoniui, 
kur galėsiu gyventi pagal savo mados. Aš 
neturiu tėvo nei motinos ir neturiu atsi
skaitymo apie savo apsiėjimus prieš nieką 
kaip tik pačią save.

— Imk mano žodi, — tarė kunigaikš
tienė, — mademoiselle, tu niekus kalbi. Tu 
užmiršti kad visuomenė turi nepereinamas 
morales teises, kurias mes pasjryžę įkūny
ti. Ir mes neatsitrauksime nuo to, patikėk 
man. j

— Taigi, madame, tai tu, ir ponas d’ 
Aigrigny, ii- ponas Tripeaucį, kurie atsto
vaujate visuomenės moralybę! Tas man 
išrodo labai puiku. Ar tai todėl kad ponas 
Tripeaud skaitė (turiu tą pripažinti) ma
no turtus už\savo? Ar todėl---------

— Nagi, ištiesų, madame', 1— pradėjo 
Tripeaudas.

— Kada ateis laikas, madame, — tarė 
Andriennė savo tetai, nepatėmydama ba
rono, — prie tinkamos progos, aš turėsiu 
paklausti tavęs pasiaiškinimų kaslink tūlų 
interesų, kuriuos'tu iki šiolei, aš manau, 
slėpei nuo manęs.

Tie Andriennės žodžiai kunigaikštienę 
ir abbę sujudino, ir jiedu staiga permetė 
vienas kitą akimi, neramiai ir baugiai. An
driennė rodės to nesuprato, ir tęsė: — Už
baigimui su tavo reikalavimais, madame, 
štai-mano paskutinis apsisprendimas. Aš 
gyvensiu kur aš norėsiu. Aš manau, jeigu 
bučiau vyru, niekas neužsimestų ant ma
nęs, mano gmžiuje, su savo žiauria globa 
kokią tu turi mintyje, už gyvenimą kaip aš 
gyvęnau iki dabar—teisingai, laisvai, duos- 
niai, ir akivaizdoje visų.

— Tavo kalba yra absurdas! tai pašė
limas! — jekė kunigaikštienė. — Norėti 
gyventi *taip' Vienai, tęsti nemorališkumą ir 
nepadorumą iki pat kraštutinybių.

— Jeigu taip, madame, — tarė An
driennė, — kokią mintį tu turi turėti apie 
tą daugybę biednų merginų, našlaičių kaip 
ir .aš pati, kurios gyvena vienos ir laisvos, 
kaip aš noriu gyventi? Jos nėgavo, kaip 
aš gavau, parinkto mokslo, taikyto pakelti 
sielą -ir gryninti širdį. Jos neturi turtų, 
kaip 'aš turiu, apsisaugojimui nuo blogų 
skurdo pagundų; ir vienok jos gyvena tei
singai ir drąsiai savo nelaimėje.

— Ištvikrimas ir dora neegzistuoja to
kioms skarmalėms kirmėlėms, — rėkė Tri
peaudas, su išraiška piktumo ir žiauraus 
paniekinimo. ' ' ■.

— Madame, tu prašalintum tarną ku
ris drystų šitaip prie tavęs kalbėti, — tarė 
Andriennė tetai, negalėdama paslėpt savo 
neapikantos, — o tu verti manęs klausyti 
tokių, kalbų!

Tuojau markizas palietė Tripeaudo ko
ją savo keliu po stalu, priminimui jam Jcad 
jis neprivalo kalbėti taip kunigaikštienės 
bute taip kaip jis kalba gatvėje. Pataisy
mui barono šiurkštumo> abbė prabilo: — 
Nėra sulyginimo, mademoiselle, tarp žmo
nių tos kleSos apie kukiuos kalbi, ir jaunos 
merginos tavo laipsnio.

— Katalikų kunigui, ponas abbe, tokis 
atskyrimas yra ne krikščioniškas, — tarė 
Andriennė.

— Aš žinau prasmę savo žodžių, ma
dame, — atsakė abbė, sausai, :— šalip to, 
nepriklausomas gyvenimas kurą tu nori ver 
sti, priešingai visiems sanprotavimamš, ga
li atsiliepti labai Skaudžiai tavo gyvenimui. 
Tavo šeimyna gali kada nors panorėti ma
tyt tave vedusią....

— Aš paliuosuosiu savo šeimyną nuo 
tos bėdos, tamista; jeigu aš kada tekėsiu, 
aš pa ti pasirinksiu, kas man taipgi išrodo 
gana sąmoninga. Bet, po teisybei, aš labai 
mažai tegundoma to sunkaus retežio, kurį 
saumylystė ir žiaurumas nukala amžinai 
ant musų kaklų.

— Tai nepadoru, madame, — tarė ku
nigaikštienė, — kalbėt taip prastai apie to

ki prakilnų stoną.
— Ypatingai prie tavęs, madame; aš 

atsiprašau už užgavimą jūsų augštenybės 
Tu bijai kad mano nepriklausomas gyve
nimas nubaidys visus jaunikius; bet tai 
yra kita priežastis mano norėjimo būti ne
priklausoma, nes aš nekenčiu merginėtcjų 
Aš tik norių kad jie kuoblogiausia apie 
mane manytų, ir nėra geresnio budo tos 
nuomonės įkūnijimui kaip tik pasirodyt 
jog gyveni kaip jie. Aš pasitikiu ant save 
buklumo, linksmumo, savo paklaidų, apsi
saugojimui nuo varginimo jaunikių kurie 
medžioja sau pačias.

— ‘Gal butų gerai ir tas, — tarė kuni
gaikštienė, — jeigu ant nelaimės praneši
mai nebūtų teisingi, kad tu visiškai užmir
šti savo pareigas, padorumą, ir daeini net 
iki to kaei šįryt sugryžai net aštuntą valan 
dą namon. Taip man pasakė—-bet nenorit 
tikėti kad taip-galėtų būti.

— Tai klysti, madame, nes tai yra tei
sybė.

— Tai tu prisipažįsti prie to? — sušu
ko kunigaikštienė.

— Aš prisipažįstu prie visko ką aš da: 
rau, madame. Aš parėjau namon šįryt ant 
aštuonių.

— Ar jus girdit, ponai? — klyktelėjc 
kunigaikštienė.

— Oh! — tarė abbė, basso balsu.
— Ah! — tarė baronas dar kitokiu to

nu.
— Oh! — burbtelėjo daktaras, giliai 

atsidusdamas. ■
1 Girdėdama tokius skaudžius atdusius 

Andriennė norėjo jau kalbėti, turbut pasi
teisinimui savęs; bet fos lupos tuojau užsi
rietę pasipriešinimui, kas parodė kad ji 
nepalinkus jokiems pasiteisinimams.

— Taigi teisybė, — tarė kunigaikštie
nė. — Ak, tu niekadėja mergaite, tu pri
pratinai mane nesistebėti iš nieko ; vienok 
aš abejojau kad tu ’taip galėtum daryti 
Reikėjo tavo atkaklaus ir drąsaus atsaky
mo manęs pertikriųimui tame.

— Madame, melavimas visada man ro
dės daugiau atkaklesniu negu teisybės sa
kymas.

— Ir kur tu buvai, madame? ir ko?
— Madame, — tarė Andriennė, per 

traukdama tetą, — aš niekad nekalbu ne 
tiesą — bet taipgi aš nekalbu daugiau negi 
man patinka; ir toliau, tai butų baukštu 
mas man gintis save nuo tokių kaltinimų 
Nekalbėkime daugiau apie tai; tavo spe 
liojimai šiame atvejyje bus tušti: Eikimi 
prie dalyko: tu nori uždėti ant manęs say< 
aštrią ir pažeminančią globą; aš noriu ap 
gyventi kur aš norėsiu. Dabar prie kite 
dalyko: šie budinkai priklauso man! Ką 
dangi aš jau juos beveik apleidžiu, mai 
leist namą kuriame dabar gyvenu ir eit 
nesvarbu ar tu čia gyvensi ar fte; bet apa 
tinės grindys neužgyventos. Aš juos iš 
nuomavau tūlam laikui.

— Ištiesų! — tarė kunigaikštienė,' pa 
žiūrėdama į d'Aigrigny didžiu nusistebė 
jimu. — “O kam? — užklausė ji ironiškai 
— kam juos išnuomavai?-

(Bus daugiau)Doviernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimu 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiem; 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen 
turoje 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
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Vargšų Karaliene
(PASAKA) 

Parašė' Vėjas.

juras, tuo pačiu vėjų keliu (kad kur nors 
ją, suradus. Tikiu kad ji priglaus mane, 
nes ji prižadėjo mylėt mane ta pačia meile 
visados. Pirmosios dvi savo prižadų neiš
laikė — mane pasenusį, iš namų išvarė....

T. M. D. REIKALAI
(Tąsa)

Rytos tėvas.
Rytos tėvelis vis senėjo ir senė jo: jau 

jisai skaitė savo gyvenimo dienas. Kada 
jau veikti nieko negalėjo’, tada1 jo dukte
ris, kurias jis paskaitė geriausiom ir ku
riom savo visą naudą pavedė, būdamos, ve
dusios ir turėdamos savo vyrus, nenorėjo Į 

1 tėvą nei žiūrėti, ir ėmė ji nekęsti. Pabu
vęs pas vieną, tapo išvarytas, turėjo eiti 
pas kitą prisiglaustų bet tuoj ir jai atsibo
do, ir buvo iš namų-išvarytas. Vargas ir 
skurdas pažiurėjo tam Seneliui į akis, bet 
jodvi be-jokios pagailos, laikydamos senį 
tik užmauda sau, prašalino jį iš savo na
mų. .. .

Taip, jos mylėjo jį tolei kolei jis pats 
galėjo sau pragyvenimą daryti, bet kada 
apsilpo ir negalėjo tinklų, Įveikti, liko duk
terų neapkenčiamas. Jo senatvės susigrau- 

i mas ir gailestis bei sujudinti jausmai vertė 
jį pranykti iš akių savo dukterų, su vilčia 
rasti -prieglaudą kur kitur, gal nors svetimi 
jo senatvės ir skurdo pagailės.... Mąstė 
.su apie Rytą ir jos 'žadėtą dukters meilę 
kuri tėvui priklauso. Norėjo surasti ją ir 
perprašyt už skriaudą kurią amžinai jos 
nekalton sielon Įdėjo.... norėjo po to vis
ko ramiai jos rankose numirti...Jam 
vis prisiminė Rytos ištarti tėvui pareigos 
žodžiai ir jis suprato jog tokia kūdikio 
pareiga linkui tėvo baigtis negali.

Atsiminė senis kaip paleido, ją veltelė- 
je į juras, žinojo į kur tada vėjas putė, — 
taigi jis ir laukė kada vėl ton pusėn vėjas 
pradės pusti. Manė keliauti per juras į 
kitą kraštą, ką ten rSs, ką matys, kur pri
siglaus. Nebijojo jis į tokią kelionę leis
tis, nes vistiek jo gyvenimas turi baigtis, 
todėl ar juroj liks amžinai užmigdytas, ar 
Čia badu mirs, vistiek, — ir sėdo laiveliu.

Tačiau jura nebuvo jam grabų — pa
sisekė jam laimingai perplaukti Į rytinį ju
rų kraštą, kadangi plaukiant vėjas visada 
Į tą vieną pusę putė — nešė tiesiog ir iš
nešė ant to paties kranto kur ir Ryta buvo 
sustojus, tik, žinoma, ne tqj pačioj vietoj: 
daug toliau juros pakraštyje, kur gandų 
apie Rytą arba apie kada nors iš kur nors 
atplaukusią mergaitę negirdėjo.

Pamatę atplaukusį iš už jurų senelį, 
žmonės pagailėjo jo — pavalgydino ir pri
glaudė. Tuoj visi panorėjo sužinoti kas jis 
per 'vienas ii’ ko jis čia įieško — klausinė
jo jo su atida.

— Aš jieškau savo , dukters, — prabilo 
atsidusęs senelis. — Astuoni metai atgal, aš 
dar būdamas tvirtesniu, dirbdamas su tri
mis saVo dukterimis, užklausiau jų kuri iš 
jų labiausia mane myli. Dvi vyresnėsės 
pasirodė labiau mylinčios, o jauniausia tik 
.savo pareigą linkui manęs išreiškė; Dėlto 
pirmąsias dvi aš palikau prie savęs, o tre
čiąją išvažiau į platų pasaulį iš po savo 
akių.... Nežinau ar ji dar gyva ar ne... 
Dabar ir aš pats turėjau plaukti per šias

Tėvas ir Senelė susitinka.
Klausant jo kalbos, žmonės vienas i 

kitą pasižvalgė, bet nei vienas rodėsi nega
lėjo pasakyti nieko apie jo dukterį, nes nei 
vienas nebuvo girdėję apie kokios nors 
mergaitės buvimą jų kaimelyje.

Bet štai iš toliau priėjo vienas .vyras 
ir prakalbėjo:

— Aš atsimenu: ilgas laikas atgal, pas 
vieną senelę ir jos keturis sūnūs toli pajū
ryje į pietus nuo čionai; gyveno, daili mer
gaitė, kuri panašiai apie savo tėvą pasako
josi.

— O kur ji, ar žinai ką apie ją dabar? 
:— užklausė senis, pripildamas prie jo.

— Nežinau, negalėčiau daugiau nieko 
apie ją pasakyti. Kuomet audrai ištikus 
tie keturi senelės sunai prigėrė, ji apleido 
tą sritį ir nežinią kur išėjo.

Šis vyras buvo buvęs tdine kaime kur 
Ryta apsigyveno, ir atsiminė apie ją kal
bant.

Senelio akis nušvito išgirdus pirmus 
gandus apie savo j ieškomą dukterį, ir ti
kėjo suseksiąs jos pėdas: Keletas žodžių 
apie-jo dukterį sustiprino jį, ir badai’ jis 
pilnai /tikėjo kad ji' nežuvo jurose, bet yra 
gyva ir kur nors buvinėja.

— O kur galėčiau rasti tą jų seną mo
tiną, gal ji man ką pasakytų kur Ryta iš
keliavo.

— Aš esu ta senelė! — sunkiu balsu 
prakalbėjo krūvoje žmonių stovinti sena 
moteris, kuri išrodė lyg pamišus, nes nuo 
jos sūnų žuvimo jos protas gerai neveikė. 
Ji vaikštinėjo iš vieno kaimelio į kitą. 
— Ta mergaitė, Ryta., buvo su manimi -ir 
ji buvo mano mylimiausia- pasaulyje mer
gaitė....

— O kur ji dabar yra? —’ neišpasaky
tai nudžiugęs Senis tėvas užklausė moteriš
kės, dabar tikrai tikėdamas apie Rytą daug 
ko" išgirsti.

— Liūdniausia buvo man. ta diena ka
da mudvi persiskyrėm.... ; Vieną rytą 
mudvi išleidę, mario stinus ‘žvejus Į juras, 
pajutom vis labyn kįlančią audrą .*... Ir 
mūšų žvejai iki šiai dienai, negryžo.... 
'Reikėjo man ir su Ryta persiskirt, nes aš 
nenorėjau su savimi ją vargint, aš gei
džiau kad ji rastų sau laimę pasaulyje..... 
Ji išėjo nuo manęs..,.

— O į kur jį ėjo, apie ką išeidama kal
bėjo — gal nors tas pagelbės man ją su-

— To pasakyt negalių, neatmenu.... 
Jį tik tankiai su mąiiim ‘kalbėdavo apie 
karalius, kunigaikščius ir kitokius didžiū
nus, vis troško juos matyt, tai gal jos sva
jonės ir nuvedė ją kur. į stostapilę, gal ten 
ji ir vargsta....

— Sakai, ji tau buvo gera ir mylėjai 
tu ją? — Tarė Rytos tėvas senelei. — Tai 
eiva mudu, abu jos jieškoti, o suradę lai
mingai numirsiva su jos rankom ant mu
sų žilų, .galvų....

(Bus daugiau)

Reikalaukit Šių Knygų
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas šenoves Hunų siaubimo po Europą 
ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. **" -- 1 *-
Paraše J. O. Sirvydas. Pusi.x 208 
Drūtuose audeklo apdaruose ...

šešėliai —- Labai akyvas tuo vardu 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy 
Žingeidus ir užimanti skaitymai.
Tutelis. Pusi. 160 ... .į.........   50
Tvirtai apdaryta ......... '........................$1.00

Vienuolyno Slaptybes. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su pavęik- 
šląis. Paraše Mare Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ................................

Kas Slepiasi už Žmonių pasakų —įvairių Umžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Paraše K. S. Karpavičius. 156 pusi. ... 
Drūtuose audįpio viršeliuose .................

Rusijos Moterų “Mirties Datalijono” Vedėja Mariją 
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 jnvcikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi.
Ta pati audimo viršeliais .. ..................................... $1

Mahometo Kelionė '’i Dangų — Aprašymas Mohame- 
tani zmo ir Įkūrėjo Mohamėtonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919 m. 125 pusi. ...................

Su paveikslais.
.........................$1.00

............... . ......... $1.50
vaizdelis, taipgi 
de Maupassant.^ 
Parašo ir vertė

1.00

.75
V-35

$1.00
.75

.50

“Pasaulio Istorijos” Lei
dimo Žinios

TMD Centro Sekretorius V. 
Sirvydas 'gavo' iš Šiaulių nuo 
“Kultūros”. Bendrovės, kuri pa
ėmus spaušdinti “Pasaulio Isto
riją’’, sekantį laišką rašytą va
sario 14 d.:
•• Gavę Tamstos laišką iš sau

sio 21 d. šiuo pranešame kad 
'vįsį darome kaip jame rašyta L 1

1. Wells’o istoriją skubiname 
ir kovo mėn. gale tikrai išsiųsi
me. Jos spausdinimas užtruko 
ne del musų kaltės, ir neturime 
jokio išrokavimo vilkinti. Apie 
tas priežastis — paveikslų per
piešimas, rankraščio trukumai 
— 'jau rašiau. Jei reikės visą 
dokumentais patvirtinsime; Su
prantame kad tas Jums nema
lonu, ir kad tą kaltę ant musų 
kraunama;' Bet jeigu reikalas | 
bus tai yteks visą nušviesti kacį^ 
tas kam ir nemalonumų teiktų.

Jūsų prašomas knygas: 
ekz. Viperio “Senovės Eu-1 

1500 ekz. M.

TMD. Centro Valdyba
K. < S. Karpavičius — . Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dedynas — 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. Krasiriskasį A. Kriaučialis — Iždo, 

Globėjai' — Worcester, Mass.
Juozas Solis — Knygius 

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

---------------- —------- ■---- /-------

Dayton,. Ohio
Atsakymas’ Koresp. Tylai.
Gerb. “Dirvos” Redakcija:— 

Meldžiu duoti man, P. Damb
rauskienei, pasiteisini prieš Ty
lą kuri rašė apie mane “Dirvos” 
No. 5, apie TMD. Moterų 8-tos 
kuopos “blogus darbus”. *

Tylą rašo buk aš norėjus įs
imesti iš 8-tos kuopos kokią 
rę sausio 7 d.- susirinkime, 
yrą Tylos užmetama man 
teisybė.

Paulina Dambrauskienė
j kalavo' nuo p. Marės Mockevi- 

’T’nyirv r* L ai «. Ičienės kad pristatytu kuopai>TMD. Centro Sekreto- |paliudymą kas priėm6 našlai.
riaus Aplinkraštis jčiams siųstus pinigus Kaune.

Šiose dienose Centro Sekreto- Poni M. Mockevičienė ironiškai 
rius išsiuntinėjo kuopoms ir pa
vieniams šitokius laiškus:

"Gerovės skyrius

na-
Tai
ne-

rei-

Be abejo visi esate susirūpinę 
- likimu pirmo tomo Pasaulio Is

torijos', kuris buvo žadėta duoti 
pradžioje šių metų, žadėdami 
tuo, laiku, rėmėmės -pranešimu 

( “Kultūros” Bendrovės1, kuri mi
nėtą veikalą spausdina-. ■ Bet 
pasirodo ji turėjus keblumų su 

' klišų padarymu ii- todėl, darbą 
suvėlavo. Dabar praneša- kad 

‘ pirmą tomą išsiųs viduryj, kovo 
mėnesio į Ameriką. Taigi na- 

Iriai gaus jį apie pabaigą balan- 
s i'džio mėnesio. Gaus jį tik tie

— ---------- — TMD. nariai kurie bus ifilnai
tonja” kad butų pigesnis per- užsimokėję už i924 metus. Na- 
siuntimas. Daug anksčiau ne- riai kurie §jmet istojd norėda. 
galėtume ir norėdami 'siųsti,I > ■> • ■ ...... .
neš įrišimas (į kietus .viršelius 
—Red.) musų rišyklose užima 
visą menesį.

Nusprendėme įrišti į audeklą, 
nes tas padoresnis ir nedaug 
brangesnis. Siunčiame vieną 
pavyzdi “Stebuklai ’ir Paslap
tys”. Tokio įrišimo kainuos už 
vieną ekz. 1.80c., jei tuojau sių
site pinigus. Jeigu lauksite pri- 
siunčiant knygos, turėsime už
dėti po 20c. už ekz. .Kitoks įri
šimas, kaip Jums anksčiau siim-< 
tėme su raudonu viršeliu kai
nuotų 1,50c. be kertelių ir 2 lt. 
su audeklo kertelėmis. Tikimės 
kad tuo busite patenkinti, 

rinkinis 
gal ’ dar 

Redakcija

150,0
ropa ir Rytai
Tveno “Princas ir Regėta"
siusime kartu- su “Pasaulio Is-

išeis
kiek I

vis

3. “Lietuvos” 
gegužes; mėii., b 
užsitrauks, neš 
dar nori1 padidinti ir papildyti
paveikslėliais, ' ypač . sužinojus 
kad Tamstos užsisakysite.

“Lietuvos” rinkinio 2000 -ekz. 
Įrišta Į audeklo apdarus su per
siuntimu į New York© prieplau
ka atiduodame po 9 lt. 80c. už 
vieną, ekz., jei prisiusite pusę, 
avanso už jį iki kovo 15 d. ,

Perspėjame kad čia ne ko-: 
inercinio pobūdžio leidinis, bet I 
rimtas informacinis rinkinis,! 
kur suglaustai atvaizduoja Lie
tuvos praeiti ir dabartį.

Dar kartą užtikriname kad 
Wells’o “Istoriją” kaįp galėda
mi skubiname spausdinti. Nei 
išrokaK'imaiį nei musų darbai 
to negali trukdyti. Mes dar ki
ta tiek galime atlikti darbo.

mi gauti pirmą tomą Wells’o Is
torijos apdarytą privalės užsi
mokėti ekstra" po ?1.25.

Antro tomo rankraštį vertė
jas V. K. Račkauskas šakosi 
įteiksiąs spaustuvei apie,-pradžią 
kovo mėnesio, o,spaustuvė žada 
atspausdinti ir apdaryti į 3—Į 
mėnesius. “ ’ ’ 
gaus antrą 
sėjo-spalių

Apart tų 
Šįmet gaus 
gas sekančias: “Princas ir El
geta” ir “Senovės Europa ir 
Rytai”.

“Kultūros” Bendrove Lietu
voje leidžia gražų mėnesinį mo
kslo žurnalą, didelio formato ir 
su paveikslais. Tą žurnalą pa
siūlo (imti TMDš nariams Ame
rikoje labai pigia kaina-: būtent 
už $2.50 ant metų, . Apart 'žur
nalo kiekvienas sakitytojas gaus, 
šį mėtą tris knygas dovanų.

Kurie TMD. naijiai mylėtų 
minėtą žurnalą imti kas mėnuo, 
privalo pasiųst Centrui po $2.50 
ii’ savo tikrą adresą iki kovo 20. 
Vėliau to laiko žurnalo tokia 
pigia kaina neduos.

Užsimokčkit mokesčius
Už 1925 metus visi nariai pri- 

I valo sumokėti savo mokestis iki 
balandžio 1 d., sekamai: $T me
tinių, 50c. už apdarus. Naujai 
įstojant! nariai moka: 50c.- 
tojimo, $1 metinių ir 50c. 
apdarus; '

Kviečiu kiekvieną TMD. narį 
prirašyti kuodaugiau savo -pa
žįstamų, ap.svietą mylinčių Lie-

Taigi TMD. nariai 
tomą Istorijos rug
inėm'
knygų TMD. nariai 
dar apdarytas kny-

už

STRAIPSNIS 11

W DEL APRŪPINIMO HA
MOTINŲ IR JŲ m/ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^
15

Šiame skyriuj* mes Laikas 
uno laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinoms Ir motinoms ju-
nų kūdiklfij E*? I-JJ
Kūdikių aprūplnJmaš ir po- f/ i
nčjimas yra dalykas gyvos p 4 y a
svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu-
rime rcguUariškais lifto- 
tarpiais atvirai ir tsfcvxl

®pergviMcatf,i ®J
C.—~

PRIE21URA INDŲ PO VARTOJIMO 
Tuojau po vartojimo nuimk čiulpi

ką ir 'perplauk jį šiltame ar šaltame 
vandenyje. Patrink'išorinę pusę tru
pučiu valgomos druskos, ir išversk, 
perplauk ir patrink druska, kad nu- 

’ėniųs pieną, ir pavirink penkias mi- 
nutas. čiulpikas tuoj bus sausas kaip 
tik išihisi iš- verdančio vandenio. Įdek 
-jį į stiklinę - kuri buvo pervirinta, ir 
kietai užvožk ir laikyk kur nėra daug 
šviesos. Pirm vartojimo čiulpiką rei
kia vėl perplauti. Gerai yra turėti 
gatava keletą čiulpikų kadangi juoę 
patinka įvairios nelaimes. Turėtumei 

bonkutes it

■ nusijuokė, iš to reikalavimo ir 
pasakė: “Nusipirk Lietuvišką 
laikraštį, ir pamatysi"’kas gavo

j pinigus.... ” Tai matot, kelia- 
i tna trukšmas kam reikalauji pa
liudymo nuo komiteto kuris pi; 
nigus į Lietuvį siuntė.

Negana to, Tyla dar specialist 
kai iškrypsta nuo teisybės Sa
kydama buk P. Dambrauskiene 
buvus ir prašius Barney Com- P?, ranka šešias bonkutes ir 

, , , , , dvylika emlpikų. Prie to, vieną as,mumty Center kad neduotų- sa- tuonių uncijų mierą ir bonkutei trin-
lės ir-'kambario. del 8-tos TMD. 
kuopos susirinkimams laikyti.

Tyla Įmaišo pp. Marę Mocke
vičienę ir Varašienę kad jos tą 
ištyrusios buk P. Dambrauskie
nė taip pasielgus kaslink salės:. 
Tai yra tuščias prirodinėjimas, 
nes aš nieko apie tokius daly
kus su salės savininkais nekal
bėjau.

M. Mockevičienė ir Varašienė 
visai nepažįsta tos Įstaigos pir
mininkės,, jos kalbėjo, tik su se
kretore, bet ir ta, moteris visai 
nieko partašaus joms nesakė.

Negražu Tylai taip TMD. na
res i niekint ir prirodinėt kad 
kas nors bando ą įkalbėt Barney 
Community Center neduoti T. 
M. D. moterų kuopai salės. Ne
kaip išrėdytų jeigu “ta įstaiga 
sužinotų kaip buvo rašyta.

Laikraščiams geistina gauti 
naudingų ir gerų koresponden
cijų, o no vietą užimti kokiais 
prasimanymais.

Tavo draugė
Mrs. P. Donibrauskienė.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas 

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

Washington, D. C.

tuk-a (vidui mazgoti) .
- _ \ .

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
WMSTO BONKUTĘ

Prie švarumo kitas svarbiausias 
dalykas yra teisingas nusaikavimas 
ii- tinkamas atmiešimas. Kuųmet var
tojama pasaldintas kondensuotas pie
nas jis turi būti atmic-ruotąs pilant iš 
dėžės į'šaukštą, ir žiūrint, kad pribėg
tų pilnas, bet ne pervirs. Lengvai 
galima suprasti kodėl 'nereikia šauksi 
tų kišti j dėžę, jei pasvarstysi kiek 
prie jo prilips, pieno visai nereikalin
go. Pamokymai kap peineti sako im- 
v...tiek ir tiek* 

ikia labai ati-
ti tiek ir tiek šauki 
uncjju vandens: tode 
tižiai atsaikuoti kiekvieną šaukštuką, 
kondensuoto pienė kaip pamokinimai 
rodo. Atsailėavus reikalaujamą kiekį 
yra svarbu perplauti stiklą su -virin
tu vandeniu kad* išsėmus prilipusią 
pieno dali. Atidaryta dėžė turi būti 
'laikoma šaltoje vietoje ir gerai pri
dengta puodeliu ar stikline. Varto
jamas pienas turi turėti Smetonos 
varsą ir būti I i Gosa's nuo sukrekeji- 
mų. . t

Atsaikuok virintą vandeni (he ver
dant, bet. toki kuris buvo pirma at- 
virintas ir yra atvėsintas) mieroje. 
Ten pilk pieną tik žiūrėk kad pieno 
iygmalt* butų su saiku, o ne pervirš. 
Išmaišyk viską gerti i iki išsileis. Iš 
niieips pilk šitą maišymą į sterilizuo
tą bo’nkutę ir užrikę tuojau sterilizuo
tą čiulpiką. Sumaišyk tik tiek kiek 
reikalinga vienam penėjimui.

Kuomet prisieina reikalas išauklėti 
jūsų kūdikius i stiprius, sveikus vy
rias bei moteris, niekas nėra taip 
svarbu- fjų įpirmuoše gyvenimo’ žings
niuose kąip maistas. Todėl žmones 
jau senai pametė eksperimentavę. Iš
mintingi žmones nerizikuoja. Jei mo
tinos pieno nėra jie, nesi kvaršina bet 
tuoj imasi Borden’s Eagle Brand Pie
čio. Pasinaudok prityrimu tiekos mi-j 
Ii jonų, kūdikių per paskutines tris 
gentkartes.

Tėvai neturi pavalyt savo vaikams 
užleisti jų dantis,- nes itaįp darant, 
jie užkenkia savo sveikatai. . Tėvai 
privalo mokinti juos šveist savo dan-

ir pilnai. Pirkit jiems tūbelę šian-

Skaityk atidžiai kas savaite šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

v Colgate’s
Prašalina Dantų Nykimo Priežastį

Užtekanti Saule—Patriotizmo, meiles ir mokslo pa- 
v»ikslėliai. Daug ’žingeidžią ir* pamokinančių da
lykų. Paraše K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelę .turi 94„puslapius ......................

(Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastiiną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą,- kuris tikėjo kad visame vis 
-tik geras y.ęa, o sutiko tik blogą. Jo kariones, mei
le, keliones po Ameriką ir kitur, tanigti persekio
jimai, jėzuitu gaudymai, aukso šalies;.atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaps. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, verte Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina 50c. Audimo viršeliai... ........................ $1.25

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
SJnovęs Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
lius Lietuvių prabotč. Paraše J. O. Sirvydas. Vi
ii > puslapių yra 35...?.........................................

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budrikė 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 

, foį žmolfija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusk 55............•.......

Filosofijos Straipsniai’ — žeigoidžiausį filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Paraše V. J. Budrikas. 
Kięlh'ienąm svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232. . .$1.00 
Audinio apdaruose .................................... ...........$1.75

Teiuybės Pasakos — Rinkinis Įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiejimų ir būdo. 
Sutaisė M. šalčius. .Pusi. <57 ..............25

Laimės Beįieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo: Paraše Pr. Bajoras (su autoriaus pa- 
veikslu). 107 pusi...........................

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose^— du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo ' Ilonore 
de Balzac. Verte Karolis Vairas. Pusi. 43 .......

■35c

.10

.23

Sis laiškas atkalba už save, ir 
nariai greitu laiku gali lūkėti tUVRJ> PTie TMD. organizacijos! 
gauti ne tik “Pasaulio Istoriją” 
bet ir kitas dvi knygas kaip lai- • 
ške minime, 'kurias Centro Val
dyba Užsakė: Taigi laukimas 
Istorijos apsimokės net su ma
garyčiomis;-

Tris metai laukti' “Pasaulio 
Istorijos” yra beveik perdaug, 
bet har-iai apie įvairias gaišavi- 
mo pi’iežastiš laikė nuo laiko- 
girdėjo. Kurie rimčiau Į daly
kus žiuri, simpatizavo Centro 
Valdybai, tik nekurie vis kivir
čijos).

Laidcė nariai, ne tuščiomis, 
nes gavo per tą laiką po knygą, 
kitą, ne mažiau kaip kėliais me
tais pirm to buvo duodamą.

Kad spaustuvė ir suvėluos 
biskeli su išsiuntimu kaip žada,' 
tai vis tik gausime šį pavasarį

3352 Superior Ave.

Pittsburgh, Pa.
T. M. D. 10-tos kuopos nariai, 

kurie esat skolingi už 1-924 me
tus ir norit atsilyginti skolą a’r- 

•35 j ba užsimokėti mokesčius už 
11925 metus, galit užsimokėti fi- 
i nansų sekretoriui:

° j Jonas A, Katkus, 1209 Bėaver 
Cleveland, Ohio. I Ave., N. S. Pittsburgh, Pa;

Paremkit Moksleivių
Fondą

TMD- narių ir kuopų tikslų 
yra ne tik knygą gauti ir dau
giau, nieko neveikti,’ bet ir rem
ti bei palaikyti kitus kultūriš
kus darbus. Tokie darbai kaip 
tik yra rėmimas moksleivį.!, o 
TMD. pereitam, seime užtvirti
no Kultūros Fondą, iš kurio^ tei
kiama parama musų pažiūrų 
moksleivijai. Tą fondą reikia 
paremti, ir kuopos bei pavieniai 
nariai1 būtinai atsižvelgkit į tą 
faktą, ir stiprinkit Kultūros 
Fondą- Tik pažvejgkit kas de
dasi Lietuvoj. Ir toliau dar ar
čiau bus jeigu mes neremsim 
laisvos moksleivijos kuri gale- 
tų paskui eiti į Lietuvos gyve
nimą ir dirbt visuomenišką dar
bą vietoj jėzuitiško.

Dentistai pasakys jums kad naujas bū
das užlaikymui dantų yra tai apsaugo
jimas jų nuo gedimo.. Colgate’s dantų 
valytojas užlaiko dantis-sveikai. Dau
giau dėntistų rekomenduoji jį negu ku
rį kita dantų valytojų.

Saugiausias ir geriausias būdas užlaiky
mui dantų švarių ir skaidrių, yra valant 
juos po kiekvieno valgio su Colgate’s 
dantų valytojų.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso vai.: 9 ryte .iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po pietų.

930 Williamson Bldg. .
Cleveland, Ohio.

25c.
Didelės Micro: - , 3 UŽ 7®C-

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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IA INDŲ PO VARTOJIMO 
po vartojimo nuimk čiulpi- 
plauk ii šiltame ar šaltame 
• Patrink išorinę pusę tni- 
Komos druskos, ir išvenk, 
ir patrink druska, Įtari nu- 
U,.ir pavirink penkis mi- 
lipikas tuoj bus sausas kaip 
iš verdančio vandenio, [dėk 
lę-kuri buvo pervirinta, ir 
ožk ir laikyk kur nėra daug 
?irni vartojimo čiulpiką rei- 
erplauti. Gerai yra turėti 
dėtą čiulpikų kadangi jum 
'airios nelaimes. Turėtumei 

ranka' šešias bonkutes ir 
iulpikų. Prie to, vienį ai 
rijų niiera ir bonkutei trin
iai mazgoti) .

PRIRENGTI KŪDIKIO 
Msto BONKUTĘ 
rąrūmo kitas svarbiausiai 
Ta teisingas rrasaikavhnu 
is atmiešimas. Kuomet var- 
saldintas kondensuotas pie- 
■i būti atmieruotas pilanti 
rkštą, ir žiūrint, kad pribėg- 

bet nė pervirš, lengvai 
prasti kodėl 'nereikia šaukį- 
dėžę, jei pasvarstysi kiek 

ilips pieno visai nereikalin- 
kymai kap peinėti sako iš
tiek šaukštų į tiek ii tiek 
denš: todėl reikia labai ati- 
ikuoti kiekviena šaukštuką 
to pieno kaip pamokinimai 
aikavus reikalaujama kieki 
r perplauti stiklą su virin
iu kad* išsemus prilipusia

Atidaryta dėžė turi būti 
alto je viėtoje ir gerai pri
edeliu ar stikline. Varto-j 
nas turi turėti Smetonai 
luti liuosa's nuo sukrekėji- 

ik virinta vandeni (tie va- 
tokį kuris buvo pirma st

yra atvėsintas) mitroje 
iieną tik žiūrėk kad piem 
rtų su saiku, o ne pervirk 
viską genii iki išsiims.Ii 
: sitį maišymą j sterilizuo- 
ir užrikę tuojau steriliam-

Sumaišyk tik liek kiek 
vienam penėjimui.

prisieina reikalas išaukliS 
us i stiprina,- sveikus vy- 
riteris, niekas nėra, tsį 
nrnpsdse gyvenimo' žinp g 
i maistas. Todėl žmona 
araetė eksperimentavę. Ii- 
nonos nerizikuoja. Jei nu 

nėra jie nesikvaršuia kl
Borden’s Eagle Brand Be į 
iudok prityrimu tiekos » į 
likių per paskutines tu :

eturi pavalyt savo vaikui 
ą dantis,-.nes taip darai1, 
kiš savo sveikatai. .Ten 
akinti juos šveist savo du- 
gate’s Ribbon Dental Crea 
Colgate’s valo dantis sauga

Pirkit jiems tūbelę šiam

i atidžiai kas savaite šitus 
is ir pasidėk ateičiai

>
Priežastį

d naujas bu
tai apsaugo-

dgate’s dantų I 

veikai. Dau- ■ 
i jį negu ku-. -

tudas. užlaiky
tų yra valant 
šu Colgate’s

Central 17w

1RMANC0. 
nduotojai ii’ staty- 
ijų. Rakandus p 
sukraunam.

Cleveland, (W*

REFORMACIJA
(Tąsa iš 'pereito num.)

Dabar pažvelgsime, ką gera padarė 
Europai Renesansas ir pamatysime, kad 
mokslo atgimimą sekė susidomėjimo tiky
ba atgimimas. Renesansas, kaip jau kito
je vietoje pastebėjome, prasidėjo Italijoje. 
Iš ten jis prasiplatino Prancūzijoje. Spa- 
nijoje ne kaip tevyko jam platintis, — čia 
ačiū penkių šimtų metų karams su Mūrais 
žmonės virto siaurapročiais ir dideliais fa
natikais visais tikybos klausimais.’ Rene
sanso įtakos ratas vis ėjo platyn ir platyn, 
bet, kai tik peržengė Alpų kalnus, pradėjo 
keistis.
. ■ Žiemių Europos žmonės, gyvenę visiš
kai' kitokiose klimato sąlygose, žiurėjo Į 
gyvenimą visai kitaip, negu jų kaimynai 
pietuose. Italai gyveno ore, po atviru dan
gum,-tad bepigu jiems buvo juoktis, dai
nuoti ir linksmintis. Vokiečiai, Danai, An
glai, Švedai daugiausia laiko praleisdavo 
savo gryčiose, slapstydamies nuo lytaus. 
Jie nedaug tesijuokdavo ir tesilinksminda- 
vo. Į' visa jie žiūrėdavo rimtai, rūsčiai, 
paniūromis. Jie visados jausdavos, kad jų 
sielos yra nemirtinos, todėl ir nemėgdavo 
jurtkų apie dalykus, kuriuos jie skaitydavo 

•šventais ir neliečiamais. Jie betgi labai 
domėjosi taip vadinamais “humanitaristi- 
niais” Renesanso dalykais, — knygomis, 
senovės autorių raštais ir kt. Bet mintis 
apie bendrą gryžimą prie senovės Romos 
ir Graikijos stabmeldžių civilizacijos, — 
prie to gi kaip tik ir vedė Renesansas Ita
lijoje, — perpildavo juos šiurpuliais.

Papos rūmai ir Kardinolų Kolegija bu
vo išimtinai Italų užvaldyti; ačiū Italų Re
nesanso Įtakai, Bažnyčia virto maloniu 
klubu, kur buvo daug kalbama apie muzi
ką, meną, teatrą, bet retai tebuvo minimi 
tikybos klausimai. Štai čia, galima saky
ti, ir buvo visųsvarbiausi priežastis skirtu
mams,’iškilusiems tarp rimtų žiemių ir la
biau civilizuotų, bet lengvesnės dvasios in
diferentų pietų; tie skirtumai didėjp ir au
go, ir hiekas nei neatspėjo pavojaus, kurs 
augo Bažnyčiai.

Yra keletas mažų priežasčių, kurios 
paaiškins, delko Refomacija prasidėjo Vo- 
kiteijoje, o ne Švedijoje ar Anglijoje.. Vo
kiečiai iš senovės jautė pagiežą prieš Ro
mą ; tai pagiežai atsirasti ir augti davė pa
grindo begaliniai imperatorių ir papų gin
čai. Kitose Europos šalyse, kur valdžia 
būdavo rankose galingo karaliaus, valdo
vas dažnai galėdavo apsaugoti savo paval
dinius nuo kunigų godumo. Vokietijoje, 
kai žinome, imperatorius valdė visą būrį 
trukšmingų mažų kunigaikščių, neturėda
mas pakankamai jėgos bendrais žmonių 
reikalais rūpintis, miestiečiai dažniausia 
būdavo savo vyskupų ir prelatų malonėje. 
Šitie bažnytiniai didžiūnai rūpinosi rinkti 
dideles pinigų sumas brangioms ii’ milži
niškoms bažnyčioms, kurias Renesanso lai
kų papeš buvo užsigeidę statyti ir puošti. 
Vokiečiai jautė, buk iš jų tyčiojamasi.

Be tereikia priminti'dar ir tai, kad 
Vokietijoje buvo išrastas būdas knygoms 
spausdinti. Žiemių Europoje knygos buvo 
gan pigios, ir Biblija jau nebebuvo kažkoks 
paslaptingas raštas, kurį 'turi ir aiškina 
vieni tiktai kunigai. Tai jau buvo namų 
knyga visur, kur tėvai ir vaikai suprasda
vo Latinų kalbą. Daugely šeimynų Biblija 
jau buvo skaitoma, nofs tpi. ir buvo prieš 
Bažnyčios įstatymus. Ir štai jie pamatė,* 
kad kunigai aiškindavo jiems daug dalykų 
visai ne taip, kaip apie juos buvo švent
raštyje parašyta. Žmonės pradėjo abejoti 
ir klausinėti tai šio, tai to. Aišku, kad, jei 
neatsakoma į klausimus, kartais gali su
kilti ir smarkių nesusipratimų.

Puolimai prasidėjo, kai humanistai žie
miuose Įkibo į vienuolius. Savo širdyje jie 
dar labai aukštai gerbė papą, tad ir nedry- 
so kibti Į Jo Šventenybės asmenį. Bet pul

ti vienuolius, gyvenusius už vienuolynų sie
nų, nebuvo nei sunku, nei pavojinga.

Šitos kovos vadas buvo labai ištikimas 
Bažnyčios sūnūs. Gerard Gerardzoon, ar
ba Deziderijus Erazmus, kaip jį paprastai 
vadina, buvo neturtingas 'berniukas, gimęs 
Roterdame, Olandijoje, ir ėjęs mokslus to
je pat Latinų mokykloje Deventery, kurią 
baigė ir Tarnas a Kempis. Išėjęs į kunigus, 
per kurį laiką gyveno vienuolyne. Daug 
keliavęsj jis pradėjo rašinėti įvairius pam
fletus ir straipsnius. Pasaulis dikčiai nu
stebo, kai pasirodė visa eilė anonymių laiš
kų, antgalviu “Tamsių Žmonių Laiškai”. 
Šituose laiškuose aprašoma Viduramžių 
vienuolių kvailumas ir bemokslingumas. 
Pats Erazmus buvo aukštai išlavintas ir 
rimtas mokslo vyras, gerai mokėjęs Latinų 
ir Graikų kalbas ir- išvertęs Latinų kalbon 
Naująjį Testamentą. Jisai, kartų su seno
vės Romėnų .poetu Horacijum, tikėjo, kad 
“galime sakyti teisybę ir su šypsą ant lu
pų”.

1500 metais, aplankęs Anglijoje Tarną 
Morą (Sir Thomas More), ^jis parašė juo
kingą knygutę “Pagyrimas Kvailybės”, — 
šitoje knygutėje jis smarkiai išjuokia vie
nuolius ii’ jų ištikimus pasekėjus, šešio
liktame amžiuje ta knygutė labai prasipla
tino. Ji buvo išversta beveik į visas kal
bas. Žmonės, susipažinę su ta Erazmaus 
knygele, ėmė skaityti ir kitus jo raštus, kur 
jis reikalavo reformos bažnyčiai ir šaukė 
į savo draugus' humanistus, kad pagelbėtų 
jam atgimdyli, atitaisyti Krikščionių tiky
bą. z

Nieko betgi, neišėjo iš tų jo planų. Baž
nyčios priešams Erazmus nepatiko, — jis 
buvo perdaug protingas, perdaug pakan
tus. Jie laukė smarkesnio vadovo. Ir tok
sai vadovas netrukus atsirado Martino Liu
terio asmenyje.

Liuteris buvo žiemių Vokietijos kai
mietis, didelių smagenų ir didelės asmeni
nės drąsos. Jis buvo baigęs universitetą 
ir turėjo Erfurto Universiteto Meno Ma
gistro titulą. Baigęs mokslus," jis įstojo 
Dominikonų -vienuolynan. Paskui, pakVie-, 
slas Vitenbergo (Wittenberg) teologijos 
mokyklos profesoriaus vieton, jis pradėjo 
aiškinti šventraštį Saksonijos žemdirbių 
jaunimui. Turėdamas gana daug atlieka
mo laiko, jis tyrinėjo Senąjį ir Naująjį 
Testamentus. Netrukus jis paregėjo di
delį skirtuihą, kurs buvo tarp to mokslo, 
kurį skelbė Kristus ir to, kurį skelbė papos 
ir' vyskupai.

(Bus daugiau) «

DAINOS, DEKLAMACIJOS, EILĖS
Tinka pasiskaitymui, deklama- 

mui ir dainavimui.

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygele.' Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A.. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų

- eilės. Pusi. 172 ...-................................ 50
Tautos Vainiko^ — Knyga Antra. Eilės įvairių au

torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pūsi. 144.................................. 50

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
Jūslapių 144 ...................................................  50

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 
žulia spalva. 80 puslapių ..........................................35

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jui. Baniulis. - Pusi. 107 ..................... 50

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

■ ' į '

Žodynas
o o .0

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki. taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė 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 ....SjJl-0.00 
Tas pats, gera morokko oda ...................... $11.00

Reikalaukit “DIRVOJE”

juokis
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ŠALČIUI
Pasakyki gryną tiesą 
Į kurį paviršium biesą 
Jei išaugt’ ragai?
Ar del savo tu smagumo, 
Ai’ del m ūsų- nerangumo 
Ikiriu tapai?
Nagi, jau užgėliau kojas...: 
Liurbis neveltui darbuojas, 
Prakaituoja vis....
Ak tu seni, veltaėda, 
Pasakyk ar tau negėda' 
Kibti j ausis?

' Aras.
Nuo Juokų Red.: Nors ret

karčiais čia pasitaiko kam nors 
užnešti kitokios atmosferos — 
nuolat apie meiliškus dalykus 
dainuojant ir apie juos komen- 
taruojant mums net išdžiūsta 
mintįs.

štai dabar gerb. Aras dainą 
skiria gerb. šalčiui, kurs matyt 
jam dasiėdė. Ir stebėtina, kada 
kiti nušalę kojas keikia arba 
pasileidžia tekini bėgti, gerb. 
Aras atsisėdęs rašo šalčiui odi- 
ją-

Bet tokioje atmosferoje ir 
tokioje padėtyje esant negali- 

’ma tikėti kad išeitų puikios ei
lės, todėl šitos tokios ir nėra.

Jos prie to ir rašytos po tris 
eilutes į punktelj, vietoj keturių 
ar daugiau kaip paprastai da
roma. .

4/
Eilės apie šaltį yra didelė re

tenybė, nes paprastai poetai 
dainuoja tik apie saulutės spin
dulius, žydinčias gėles, merge
les ir kitus malonius gamtiškus 
dalykus. Tie dalykai kiekvie
nam poetui duoda inspiracijos. 
Šaltis tik retą kurį žavi, nors 
kiekvieną paliečia.

Tik mums neaišku kokioj vie
toj gerb. Aras radosi kada ko
jas šaltis užgėlė ir Į ausis ėmė 
kibti. Pranešimai iš Lietuvos 
sako kad šįmet ten vietoj snie
go lietus lyja ir vietoj pūgų 
perkūnijos su žaibais siaučia.

Paskaitęs apie musų skelbtą 
gražiausių Amerikoje Lietuvių 
vaikinų kontestą ir išlygas ko
kiomis gražiausias bus renka
mas, gerb. Vėjas atrašė šitokią 
pastabą:

Gerbi Juokų Red.: Iš jūsų 
kontesto nieko neišeis jeigu lai
kysitės to pla-no jog prisiųsti 
paveikslus vaikinų turi mergi
nos. Ba kožna mergina manys 
tik kad jos vaikinas yra gra
žiausias ii’ aplenks tą kuris bu
tų gražiausias, ale kurio ji ne
galėjo gauti. Dar toliau, tokia 
rinkikė nenorės savo vaikino 
Lietuvoje išrinktai Birutei ati
duoti, o dar toliau — ta Birutė 
gali pasitaikyt būt boba! Juk 
vedusios moterįs iš to kontesto 
Lietuvoje neišskirta.

J
Lietuvos profesoriams patari

mas. Reikalinga surasti Lietu
viški žodžiai žodžiams: reforma, 
telegrafas, telefonas, radio, nes 
jie perdaug jau suprantami ir 
visi žmonės Lietuvoje apie juos 
žino ir žino jų reikšmę.

Taipgi patariame surast ne
suprantamus žodžius žodžiams: 
ūkė, žemė, valstybė, tauta, ba 
jie perdaug Lietuviški ii’ negali 
būti vartojami, ba žmonės juos 
supranta.

Chicagoj atsitinka tikrų cu- 
dų. Štai kovo 8-tai dienai gar
sino savo milžinišką koncertą 
“Naujienos” ir tai pačiai dienai 
garsino savo milžinišką koncer
tą “Draugas”. Pirmi yra socia
listai, antri klerikalai.

Ir abeji garsino kad dainuos 
“Dzimdzi-Drimdziai”.

Turbut vieniems iš jų daina
vo Cleveland© varlamušių dzim- 
dziai, nes abi vietas tie patįs

padengti negalį.
Kvailesnis yra sumanymas tą 

pat dieną rengti abiem.
Jau visi supranta delko taip 

daroma — . pakenkti kitiems, 
nors rengdami paskirai turėtų 
daugiau naudos sau.

Kokie paiki tie' smertelni 
žmoneliai....

||

“Kapitalizmo” šalyje:
7 Ėjo bolševike į susirinkimą, 
paslydo ir nusimušė kulšį, nu
vežė į' ligonbutj, padarė apara- 
ciją, boba mirė — kapitalizmo 
auka kam žiemą gatvės apšala 
ledais.

Dirbtuvėj atėjo darbininkas 
girtas, priėjo aliejuot bėgančią 
mašiną — įkišo į ratus galvą, 
ant rytojaus laidotuvės — kapi
talizmo auka kam darbininkas 
skriausdamas šeimyną girtuok
liauja.

Važiuoja tramvajus pro pa
krantę. nuo viršaus nupuola de- 
sėtkų tonų uola, sutrina tramva? 
jų ir užmuša dešimts darbinin
kų kapitalizmas kaltas kam 
tą' uolą pastūmė kada tramva
jus ten ėjo;

Išvažiavo nedėlios ryte keli 
girtuokliai valtele žuvaut, val
telė apsivertė, visi prigėrė: ka
pitalizmas kaltas kam ežeras 
gilūs.

, Rusijos “Rojuje”:
Darbininkai išalkę einą pas 

komisarą prašyt duonos — ko
misaras pastato raudonarmie
čius ir pasotiną alkaną minią 
kulkomis — puikų..

Du komisarai .susitarę apiplė
šia paštą, įtaria kitus darbinin
kus tą piktadarystę papildžius, 
juos suima, sušaudo — puiku.
• Kaimietis užsiaugina peyvir- 
šiaus pūdą rugių ir parduoda — 
suseka jį čeką ir ryte saulei te
kant sušaudo kaipo kapitalizmo 
kėlėją — puiku.

Komisaras girtas valkiodama-
sis po kasyklą uždega gazus ir 
nuo eksplozijos žūsta 543'darbi
ninkai — puiku.'

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo, šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps štraips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 43
Naminiai Pasigelbėjiraai

Valant tamsią sieninę popiet 
pečiaus, naudok krakmolą suš 
vandenyje iki tirštos košeles ai 
nelio ir paskui nutrink su Ė

Virimo Receptai
Salotos dalinasi į dvi ruši; žalios ir 

virtos, žalios salotos skaitosi patįs 
lapai, ridikučiai, akurkai, celeriai ir 
kt. Kiaušiniai, paukštiena, virtos
daržovės ir kt. skaitosi virtos salotos, kada visiškai išdžius. 
Salotas gydytojai skaito ne tik mais
tingai bet ir labai sveiku valgiu. Dau
gumai žmonių salotos reiškia tik pa
išelio, ir užpylimą kokios košelės. Bet 
salotas galima prirengti daugeliu bū
dų. Apačioj telpa receptas kaip pa
daryt skanų ir gražų valgį, 
dėjimą kėlių lapų ir tomačių ant to-

PRIK1MŠTOS TOMATĖS
1 puodukas evaporated pieno
4 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
6 tomatės
1 žalias pipiras, smulkiai kapotas
1 mažas svogūnas ” ”
% šaukštuko druskos 
žiupsnis paprikos
% puoduko karšto vandens
Perpjauk tomatės pusiau, skersai. 

Sudėk į kepamą blekiuė ir .padengk 
' kapotais svogūnais ir pipirais. Ap- 
I dėliok ant kožnos sviesto po biškį iš 
dviejų šaukštų. Dadėk vandenį ir 
kepk iki tomatės suminkštės. Padėk 
jas ant lėkštės ir padaryk tokį sosą: 
Sutarpyk likusį sviestą skarvadoje. 
Įmaišyk miltus ir supilk skystimą 
■nuo keptų tomačių, taipgi, pieną, da
dėk druskos jei reikia. Virk jį iki 
sutirštes, tada pilk ant tomačių.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu jūsų vaikai nemžėgsta pa

prasto pieno duok jį ijems pormoj 
pieno mišinio, kiaušinienių, košelių.

Išaliejuok kepamas lėkštes su aly- 
I vų aliejum ir išbarstyk miltais. Drus
ka svieste svyla greitai ir priduoda 
stiprų nemalonų skonį pyragų apa
čioms.

Sūdytai žuviai gauti tinkamą sko
nį reikia mirkyt 24 valandas pirm 
kepimo ąr virimo.

Niekad nekapok celerių dedamų į 
salotas kapojamom bliudelyje—nau- 

I dok aštrų peilį ir supjaustyk į rei- 
1 kalingą didumą.

Niekad nepilk vandens ant degan
čių taukų. Miltai arba pieskos už
muš liepsnas, arba skarmalas užmos- 

| tas ant liepsnų užgesins ar sumažins 
i ugnį iki, kuo kitu pasigelbėsi.

Jeigu jūsų patiesalai riečia 
verskit juos aukštieninkuš ir 
kykit kraštus su vandeniu. T 
kietins kraštus ir jie nesilenk

Paslaptis nuėmimo taukų ni 
ko kad neliktų plėtmų arba ra 
yra trinant French kreidą iš k 
no audeklo. Padėk paskui tį 
valandų, tada nubrauk kreidą 
trink vėl jei reikia. Milteliai 
ria taukus.

Grožės Patarimai
Ekspertai skelbia jog geras 

pauderis ■ yra nekenksmingas, 
pauderį reik naudoti, bet nepe 
nes perviršis užkemša odos sk; 
Laiks nuo Išiko patartina u 
cold cręam ant odos pirm i 
pauderio. _Reik atsargiai pas 
pauderį veidui nes pgius pa 
turi savyje kenksmingus chem 
Pirk tokį veido pauderį kurį i 
.geros ir pasitikėtinos įstaigo: 
rios duoda 'garantijas savo i 
Veido pauderis gali būti gėris 
bet jeigu naudojat pigų prast: 
darytą pauderio dulkintoją, j: 
tik aikvosit pauderį bet negar 
gero efekto. Krautuvėse yra < 
bes pauderio dulkintojų (puffs 
brangių ir sanitariškai padary

Į Ypatiška Sveikata
j Alyvų medžiai auga pietinėj 
Europos ir šiaurinėj dalyj A:

Ijie auginama Francuzijoj ir 11 
į $šdirbimas Alyvų Aliejaus yra 
parpastąs procesas ištraukime 
jaus iš vaisių kurie auga ant 
medžių. Alyvų Aliejus yra n 
gas kaipo vidurių liu’osuotojas

| tiseptikas. Jis gera imti į vk 
I nes pagelbsti subudavoti sistem 
gera naudoti .ant nudegimų ir 

’ kių vabalų įkandimo, šiandien 
ma gauti 'visokių rūšių sveikatų 
dūktų kuriuose yra alyvų ali 
Kaip tai- muilai, shampoos, toui 
saloti} aliejai Tai parodo kai 
vų aliejus yra svarbus dalykas 
viename reikale. Jus turėtume 
kyt banką ar dėžę jo virtuvėj 
giam reikalui.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:’
Kuomet jums reikia pieno darymui-Pieną, kadangi jis yrą geriausi: 

pudingų, zupių, pyragaičių ir (t. bu- i vaduotojas reguliariam pienui ii 
|tinąi naudojat, Borden’s Evaporated I tonai.

unsweetened 
Evaporate®

Milk

Vąlgių Karalius
Karvė maitinasi žalumynais.^ Gamtos ste
bėtinu surėdymu, karvė ištraukia iš ju nau
dingus elementus ir perduoda juos jums 
piene. Dėlto, pienas yra valgių karalius.
Borden’s Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro 
karvės pieno maistingumą gėriau negu koks ki
tas produktas. Yra tyriausias, šviežiausias pie
nas su smetona. Karvės, yra geriausia prižiūri
mos ir veterinariai nuolat peęžiuri jas.
Borden’s Evaporated Pienas yrą parankiausia, 
taupingiausia pieno formą. Del virimo ir kepimo 
jis susilygina, su geriausiu šviežiu pienu. Nėra 
jam lygaus gėrime kavoje. Priežiūrą sutaisyme 
užtikrina tyrumą pieno; kuris pilasi iš dėžės kaip 
smetona.

Jei norit sužinoti kaip virį šų Borden’s Išga- 
ruodintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponą paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsim jas dovanai.



Hie Younger Set
'HE LITHUANIAN 

RENASCENCE

Kelias Į savininkystę namų prasideda

- ANTANAS BARTKUS- PRANEŠIMAS
Musų Advokatas

A. L. GLASER
randasi musų ofise kas va- 

I karas ir suteiks dykai pa--, 
I tarimus visuose legaliuose 

klausimuose.

I Geo. Kaupas & Co.
I Pinigu Siuntimo, Laivakorčių Agen

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

Cleveland, 0. Tel. Rand. 4817

general public who have liberal
ly contributed to its realization.

The economic development of. 
Lithuania in the past has en
countered enormous difficulties, 
Enfeebled by mass emigration, 
the Lithuanians have had to 
fight against both the Russians 
and the Jews, although as re- j 
gards the latter, some are of 
the opinion that they are real
ly a source of strenght to the 

1 country at the present day. 
j Economic debasement was, a 
■cardinal tenet bf Russian policy 
i as a means of maintaining their 
'grip on the land. .Even after 
1905, when Lithuania had al- 

; ready begun to develop in all 
■ other branches of human activi- 
, ty, its economic life left a good 
i deal to be desired. In the eco- 
Inomic conflicts between Russia 
i«nd Germany, Lithuania found 

1 I herself, /so to speak, between 
'Ithe anvil and the.hammer. The

Germans wished to take advan
tage of the weakening of Rus
sia through her war with JajK 

- an to dump their products injto 
Į the country. The Russians, 
powerless to compete against 
the Germans, . avenged them
selves by imposing heavy im
port duties upon German goods.

During this comparatively ' 
cid period of Lithuanian his- 
•y poetry also was sedulous- 
nurtured. It Was customary 
: the villagers to assemble at 
a house of a well-to-do peas- 
t or landlord and there sing 
ė bid popular ditties, the Dai- 
s, which celebrate the glories I 
the past, the joys of love and i 
e plaintive nostalgia of the į 
thuaniari people, 
In the villages also popular I 
ays' were resuscitated'.’ The' 
idication of a church of the 
ilding of a fair furnished a į 
nvenient pretext for 
ipular representations 

they lacked somewhat 
try, were replete with 
gour. In the towns theatrical I 
lions were formed which pro- [ 
toted the staging of Lithuani- 
n and also foreign pieces; The 
ithuanians have always 
>yed a high reputation 
įeir love of music. In the 
ige choirs, conducted by 
illage organists; seevral artists 
f note gamed then' first ex- 
erience. The names of Šim
us, Sosnauskis and Brazys 
lay be mentioned'. It is to their 
redit that after perfecting The only time that a wife 
heir talent abroad they return- looks up at her 'husband, says 
d to their native land -to co- .j. Brazauskas, iš when he is 
perate in the further musical taller than she is.

---------o--------
Young lady, to Copfttry lass: 

“That’s a beautiful pair of hose 
you have on.”

“Them ain’t hose, they 
legs.” ' .'

these 
which, 
in art
rustic

en- 
for

the

levelopment. of the country.
The Society of Fine Arts, 

vith A. Žmuidzinavičius at its 
lead, has busied itself on the | 
me hand .with the preservation j 
>f valuable national monuments i 
>f the past, and, on the other, 
vith the encouragement of mod
ern artists-and the creation of 
lew works. This Society holds 
in annual exhibition at Kaunas 
which always contains numer
ius da'nvases of a/ high stand
ard of merit, and never fails to 
attract a big attendance. It 
has even begun to excite at
tention abroad. One of' the 
Society’s cherished objects is to 
erect a national building to be 
designed ‘by Lithuanian artists. 
The scheme meets with the 
lively encouragement of the

to

By'Juyvius
The hen is the only living 

thing, says L. P. Baltrukonis, | 
that. can. sit still and produce 
dividends.

,------- o--------
Incidentally we haw never 

noticed there are' any bargain 
days for buying.experience.

A cynic is a man so sophis-1 
ticated that he doesn’t believe I 
anybody except a boot-legger.

Grandpa Cracks Under the 
Strain.

The stork visited Irvin Trin- 
kle Monday morning and pre
sented him- with a new son, all 
getting along fine except grand
pa Sorrels, and he was able to 
hobble around on crutches this 
a. m.—From an Up State ex
change.

--------0--------
There are always two ways I 

of looking at everything, es-| 
pecially if 
says A. !M. Praškevičius.

you are cross-eyed,

are

Dizzie—I am going 
married in the winter time”.

Lizzie—How do you know ?
Dizzie—Why, Charley told 

me last night that it would be 
a cold day when he marries me.

t-------- o--------
“Is that a lion or lioness, 

papa ?”
“Which one, dear?”
“The, one, 

scratched, and 
head.”

“That must

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa
sietėj imo po $5 savai
tėje per Renkis Me
tus ant 5% į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

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- 
toj studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų' lošėjams.
1197 East 79th Street

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių -Žurnalas.
“Gydytoju? leidžia Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugija,
Redaguoja Dr. A. J. Karalius ir 

Dr. S. Biežiš.'
“Gydytojas*5 mokina kaip apsi
saugo t nuo ligų, duoda tinkamų 
patarimų sveikatos dalykuose ir 
suteikia tinkamai prirengtų mok
slinių straipsnių, talpina gražių
paveikslų.

Pavienis numeris 20 centų.
“GYDYTOJAS’;

2201 W. 22nd St. Chicago, Ill.

PAMATAS' NAMAMS YRA
. TAUPYMŲ BANKE

r\U TREČDALIAI' Clevelando š'ei- 
- mynų moka nuomą. Jeigu jus 

esate tuose dviejuose trečdaliuose, tai 
galima sakyti kad greičia uar vėliau 
jus irgi norėsit turėt savo namą.

Kuomet planuojamą budavotis ar sta- • 
lytis namas, žmogui reikalinga turėti 
tam tikra suma gatavų pinigų.' Tame 
tai taupymų bankas gali jums pagel
bėti. Dedant taupymui pinigus šiame 
banke turėsit geriausią būdą surinki- 
fnui pinigų savo “Namo Fondui”.

incorporated į84d

£odetg
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE k
‘‘Darbininko Nanian Badas žiuri, bet 

nedrysta ineiti.”

----------O----------
Neighbor—Really, your fam

ily is very musical. It must be 
a source of great pleasure to 
you, Your youngest’ son is a 
cornetist, both daughters pia
nists and your wife a violinist. 
Now what are you?

Mr. Petite—I’m a. pessimist, 
-o--------

When the savage red man 
lived in a wigwam he paid no 
rent. What was it then, asks 
John Virbickas, that made him

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit - šj garsų naminį 
pagelbininką. kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.

. FTaD? RICHTER & CO. 
'Berry & South 5th Sts. . 

"^Brooklyn, N. Y.

with its . face 
the hair off its

be the lion.”

--------- :—O-------------
The first time ja girl kissed 

she doesn’t think it neepssary 
to say it is the first time1, 

-------- o--------  .
No one has aš yet invented a 

muzzle for mosquitos, says T. 
Neura'. It might be a paying 
adventure.

-------- o----;---
J. V. Mitchell says, no matter 

how angry a girl may be. she 
always makes up.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai kpks mažas, 
dalikas gali 1 neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra» daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustątn 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phanpacal Co,., Saint 

f Louis, U. S. A.

Famous Sor Its Colleges

Plans are nearly completed 
for a New York building to be 
eighty stories high.—With the 
rent in proportion.

--------------o--------- 1—

■ Some people are not satisfied 
to do nothing, even when they 
have nothing to do.

-------- o--------
Correct this sentence: “If 

you wish to shave, Dear”, said 
the wife, “you’ll find an em
broidered linen towel in the, 
top drawer;”

-------- p--------
Now' let’s have a list Showing 

how much office-holders make 
and how.
National Cash Registers 
Nauji ir Vartoti — Visokiv 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmofcėjimais. — Procpect 
2650 — 13.14 Huron Road.

NUO UŽKIETĖJIMO

DR. HUMPHREYS’
If

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

Better than a Mustard Plaster

HMM

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains 

with

N JENUKELIAUSI toli Ohio valsti
ja joje nepamatęs kolegijos. Tiesą 
shkant, vienas Anglas rašytojas ne
buvo toli nuo teisybė6; kuomet kalbė-. 
damas apie šią Valstiją, pasakė, “Ne
galima išsisukti kad ausies nepasiek
tų kolegijos šukavimai.’7

Ohio Valstijos 37 aukštesniojo mok
slo Įstaigose randas suvirs 30,000 mo- 
Liniįi. Tos mokyklos eina nuo mažos.' 
kolegijos iki didžių universitetų ir 
teikia šios valstijos jauniems žmo
nėms progą gauti pilną mokslą be ap
leidimo jos rilbežių.

Nuolat didėjantis skaičius mokinių 
šios Valstijos kolegijose liudija jogei 
ne tik musų.gyventojų skaičius anga, 
bet kad ir musų gyvenimo laipsnis 
kjla. Kad .nėatsilikus, su tuo augimu 
ir pirmynžanga The Ohio Bell Tele
phone Company paskiria $17,000,000 
praleidimui bėgyje sekančių penkių 
metų praplėtimui ir pagerinimui savo 
patnrnaviijio kad atsakius augantiems 
reikalavimams.

The Ohio Bell Telephone Company

DR. SMĘDLEY, SPECIALISTAS
A Saugus Skustuvas ku:
AutOOtrop Išaštrina Savo Ašį

Razor PILNA SUDĖTIS SI,00 i:
«« r Parsiduoda kur Parsiduoda J—sharpens Itself

Eikite pas tikrą Specialistą, o nė 
prie kokią neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pate tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
ru užtai negalėja jus pagydyt kad Ji* 
neturėjo užtektinai apsipaziuimo ir pa
tyrimo bei neišrado jnsų tikros Ilge*. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi'-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi] ligos priežasij 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum* 
tuoj Bugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybe- Jeigu turite nueilpnėp>aiu*| 

'nervus ir kenčiate nuo užnUodijlm*
kraujo, turite išbertus veidus, puiku* ant .viso kimo ir burnoą, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaiaiukit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąsinh*- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems,

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Qd 8 vahM*.

Nedėldieniais nuo 10 iki L.
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|PO LIETUVAI
f *P A S I DAIRIUS

naudojimo reikalas, kuris kituo
se kraštuose jau senai įvesta ir 
giliai jaugęs Į žmonių papro
čius.

Veda Leonas Žukauskas |
Siiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii^  
' Kuii. J. Purickis Išteisintas.

Kim. Purickis, savo laiku kal
tinamas neatsiskaityme iš 11,- 
000,000 auksinų ir dalyvavime 
šmugelystėje gabenant sachari
ną ir kitas prekes kontrabandos 
keliu-, Vyliausiojo' Tribunolo li
ko išteisintas.. Taip pat ištei
sinta ir kiti trįs kaltinamieji, jo 
sėbrai: Avižonis, Vaitekūnas ir 

i dar vienas valdininkas.

Kon-Gražiausios Lietuvaitės 
kursas.

“Krivūlės” redakcija paskel
bė gražiausios Lietuvaitės kon
kursą. Jo tikslas — surasti 
Lietuvišką moters grožį. Lai
mėjusiai pirmą premiją teks 
pozuoti kunigaikštienės Birutės 
paveikslui piešti, kurs bus iš
kabintas Karo Muzejuje. Kon
kurse gali dalyvauti ■ visos Lie
tuvaitės nuo 18 metų amžiaus, 
prisiųsdamos, “Krivūlės” redak
cijai dvi fotografijas nutrauk
tas tautiniuose rūbuose: vieną 
iš priešakio, kitą visu ugiu iš 
profilio. Galutinis • konkurso 
sprendimas įvyks Kaune, kur 
bus sukviesta gražiausios Lietu
vaitės ir kur bus sudaryta ata
tinkamos aplinkybes konkurso 
sprendiniui.

Bet firma notaro liudymu įro
dė kad • svarbiausia mašina ir 
presas sugedo del ypatingo mu
sų monetų lydinio kietumo ir 
todėl darbas teko sustabdyti vi
sam mėnesiui. Tą įvykį vietoj 
patikrino Londono atstovybė.

Tokioms sąlygoms susidėjus, 
sakyta firma prašė Finansų Mi
nisterijos monetų pristatymo 
terminą pailginti visam mėne
siui, su kuo Finansų Ministeris 
Petrulis sutiko, atsižiūrėdamas 
į susidariusias aplinkybes.

Likusių monetų pristatymas 
eis tokia tvarka:

6,095,000 monetų — vas. 28’ 
10,000,000 monetų —■ kovo 29 
11,000,000 monetų — bal. 29 
11,000,000 monetų — geg. 29. 
Viso šių monetų bus 42,000,- 

000, vertės 6,000,000 litų.
Smulkiųjų monetų lydinis yra 

šis : vario. 90 nuoš., alumino — 
10 nuoš.

• Tautų Sąjungos Svečiai 
Lietuvoje.

Lietuvos Vyriausybė pakvie
tė Tautų Sąjungos generalį sek
retorių Sir Eric Drummoridą ir 
T. S. Politinio Department© Di
rektorių Naneoux atsilankyti 
Lietuvoje besilankant jiems Pa
baltos valstybėse.

Svečiai žadėjo būti Kaune 
kovo 1 dieną.

ėjus į kambarį. Visus savo šiuos 
pareiškimus kaltinamoji tarnai
tė/ davė po priesaika. Ir liudi
ninkėmis kviestosios prostitutės 
tą patį pareiškė. Tam priešin
gai, tiedu misijonieriu taip pat 
po priesaika pareiškė kad jiedu 
atėjusiu į prostitučių namą tik 
šoferių jieškoti....

Kam tikėti?
Teismas.įp-lę S., išteisino.

leivinis automobilis, su, keturiais 
keleiviais, pas kuritioš rasta 60 
litrų spirito. • Rusnės > muitinė 
paėmus užstatą 2,000 litų su
moje, automobilį paleido, bet 
gubernatoriaus jis vėl grąžinta 
muitinėm nes konstatuota kad. 
užstatyta sumą neatatinka au
tomobilio vertei.

OKUPUOTOJ
VILNIJOJ

Vilniaus miško pramonė 
sumažėjusiu pareikalavimų 
užsienio visiškai nykstanti.

del
iš

Di-

Reikalaukit—

Įmonių jau likvidavosi arba s 
mažino darbininkų skaičių į 
minimumo.

šimtai įmonių, negalėdam 
del lėšų stokos išpirkt naujier

desnė pusė miško apdirbimo, metams patentų, užsidarinėja

SVARBU
Naujas Klaipėdos Krašto Pre

zidiumas.
Pasak “Eltos”, vasario 4 d. 

j Klaipėdos Direktorijos pirmi- 
j ninkas Gailius įteikė gubernato- 
1 riui Budriui atsistatydinimo ra
štą. Atsistatydinimas priimta.

Atvyksta Susipažinti su
Lietuvos Paštų Tvarkymų;
Vasario niėri. Lietuvoje žade- Vasario 5 d. senoji direktorija, 

jo atsilankyti Sichel de Lon;
“Odon Lubersac York” atstovas i ju direktorijos- pirmininku yra 
ir “Cables Telegraphiques” di-1 paskirtas Borchertąs. Naujos 
rektorius, susipažinti su musų Direktorijos/ nariais yrą numa- 
paštų sutvarkymu; ■ ' Itdmi JuozapaiĮls,,'Rezgys,' Šul-

-rr^- ” | cas ir Pamers.

turėjo paskutinį posėdį. Nau-

“Dirvos” Knygyno
1925 Metų

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
.Suimta Smalininkų Pašto Virši

ninkas.
Pasak “Klaip. Žinių"; darant 

Smalininkų pašto kasoje i;evizi- 
sau--ją, rasta maždaug u5,000—6,000

Vasario 16 d. Neapvaikščiota.
Vasario 16 d. viešų iškilmių 

Lietuvoje nebuvo. Lietuvos Ne
priklausomybės septynių metų 
sukaktuvių dieną Ministerių Ka
binetas nutarė nedaryti jokių 
viešų 'iškilmių.

Derlius.
Statistikos daviniais, praėju

sių metų galutinis javų derlius 
Didžiojoj Lietuvoj ir Klaipėdos 
krašte atrodo taip.
rugių surinkta 9,294,300 centn. 
kviečių 
miežių 
avižų 
bulvių 
žirnių 
linų sėmenų 
linų pluošto

1924 m. vidaus reikalams tru
ko rugių (1,847,200 centn.), -o 
perteklių davė miežiai (790,100 
centn.), linų/sėmenis (335,500 
centn.) ir linų pluoštas (431,900 
centn).
žiausia užderėjo Tauragės apsk. 
ir daugiausia Vilkaviškio aps
krityje. (.E.)

1,806,400
4,057,200

> 5,395,000
33,163,000!

1,356,800
■ 676,500

651,900

Dviejų Misijonieriu
Istorija

Pasak “Klaipėdos žinių”, .T H______ M
šio 29 d, Klaipėdos prisėdu tei-Hitų nedatekliaus. Pašto virši- 
sme. svarstyta byla dviejų misi-į ninkas Kentrat suimtas ir nu- 
jonierių del asmens įžeidimo |gabentas į' Viešvilės kalėjimą, 
prieš tūlą virėją, kuri kitiems 
žmonėms buvo išpasakojus būk 
kad tiedu misijonieriu pereitą

na-

at- 
du

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

• James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA J.

A R jus skaitot musų apgarsinimus šiame 
* 1 laikraštyje?' Jeigu ne, tai turėtumėt, 
kadangi kiekvienas turi svarbų pranešimą 
jums.
Ar norit BŪDAVOT ir TURĖT NUOSA
VA NAMA-
Žinoma kad norit, taigi štai kaip tas gali
ma padaryti. Kuomet apsisprendžiat ko
kios vertės namą norit budavoti ir turėti, 
ir kuomet turit susitaupę 25% aktualės , 
vertės tų pinigų musų įstaigoje, TTE A. B. 
SAVINGS and LOAN COMPANY, mes 
duosime jums pirmo mortgečio paskolą ku
ri pagelbės jums budavotis.
Taupydami pinigus pas mus ir gaudami. 
5% nuošimčio betaupant, nereikės jums 
laukti iki pasensit Įsigijimui savo namo. 
Pradėkit taupyti savo pinigus pas mus nuo 
šiandien ir gaukit už juos 5%.

Dar del Kratos Virbalyje.
Elta praneša kad sąmyšyje šu 

pasirodžiusiomis spaudoj, žinioi- 
mis apie sausio, 14 d. įvykusią 
Virbalio muitinėjuįįiiajjjaf^^Į^ 
Norkų ir M. J. Viniką, Vidaus 
Reikalų Ministerija pranešė jai 
šit ką:

Kriminale policija buvo gavus 
įspėjimą raštu buk Norkus, vy
kdamas Amerikon, neteisėtai 
vežąs su savim tam tikrų bran
genybių. Policija pareikalavo 
Virbalio, muitinėj padaryti pas 
Norkų kratą.. Kadangi drauge 
su Norkum vyko Amerikon as
meniškai jam pažįstamas Vini- 
kas, buvo padaryta išvada kad 
drauge reikia padaryti krata ir 
pas Viniką, kad tuo budu už
kirtus kelią galimybei perduoti 
menamas brangenybes Viniko 
žinion, kas policijos aiškinimu 
galėjo būti ir be to paties Vini
ko žinios apie perduodamo pa
keto turinį. Todėl, krata pas 
p. Viniką buvo padaryta be jo
kio jo įtarimo nelegaliu darbu.

Kratos daviniai parodo kad 
tas įskundimas buvo neteisin
gas.

Šį reikalą ištarus Vid. Reika
lų Ministerijoj policijos valdi
ninkai, atsakomingi 
tą pas Viniką kratą, 
kiami atsakomybėn.

už padary- 
busią trau-

Sutartįs.
Vokieti j ari,

Liet iivds-V okieti jos 
> Lietuvos atstovas 
p. Sidzikatiskas, vasario 9 d. at
vyko į Kauną ir po keturių va
landų vėl gryžo Berlinan sąry
šyje su' Lietuvos-Vokietijos su
tarčių pasirašymu.

Vasario 10 d. p. Sidzikauskas 
Berline pasirašė Lietuvos-Vo
kietijos sutartis liečiančias Klai
pėdos krašto optacijos ir gele
žinkelių klausimus., Tos dvi su
tartis pasirašyta taip pat ir iš 
Vokietijos vyriausybės pusės, 
kaip rašo “Klaipėdos žinios".

Musų Smulkieji Pinigai.
Musų smulkieji vario-alumino 

pinigai jau pasirodė apivartoj.
Einant sutartimi su Kings 

Norton firma pirmas monetų 
siuntinis — 10,000,000 monetų 
— privalėjo būti gautas Kaune 
sausio 29 d. Bet ištikrųjų tą 
dieną gauta tik 3,205,000 mone
tų.

Rugių palyginti ma-

' Kunigo Skandalas Vagone.
Švėkšnos kunigas Gurauskas 

spalių 2-3 d. 1924 m. važiuoda
mas gelžkelio vagone tarp Ma
žeikių ir Šiaulių, užgulė Žydę 
moterį O. Pamatęs tai karinin
kas pakėlė trukšmą ir paprašė 
žandaro L. sustatyti protokolą, 
bet tas Inesurašė. Gryždamąs 
atgal tas karininkas užtiko vėl 
tą patį kunigą bevažiuojant ir 
jau Klaipėdoje surašysimo pro
tokolą ir pasiuntė kariškai vy
riausybei, iš kur tą byla pateko 
vyskupui, kurs Kun.. Gurauską 
už tai tik perkėlė į kitą vietą.

vasarą' lankėsi- prostitučių 
mirose Ferdinando gatvėje.

Buvę taip.
Pereitą vasarą Į Klaipėdą 

vyko su didžiu automobiliu
“šėtros misijų” pastorių, Gcrh- 
mann ir Matzik ir vienoje mies
to, aikštėje pasistatę dideles bū
das Čia kurį laiką laikė tikybi
nes evangelizacijos prakalbas 
su Biblijos dėstymu, ir tt. Žmo
nių atsilankydavo labai daug ir 
daugelis stebėjosi kalbėtojų 
dvasinėmis dovanomis. ..Vėliau 
misijonieriai išvažiavo Šilutėn. 
Iš’ten jiedu vienai dienai gryžo 
Į Klaipėdą-įr’nuėję į prostitučių 
namą. Čia tarnavo p-le S.,-ku
ri stačiai išsigando pamačius 
atėjusius misijoniėrius, mat ji 
buvo religinga ir niekaip nega
lėjus suprasti kad prostitutes 
lanko lygiai tie dvasiškiai 'kurie 
savo prakalbose tiek aštriai pa-1 
smerkdavo visas nedorybes Ga
lop jai buvo skaudi? kai Gei'h-. 
mann ją Siuntęs už 18 litų,par
nešti degtinės, ką ji ii- padarius# 
Tuo tarpu tarpi! misijoniėrius 
Matzik gulėjęs vienos prostitu
tės kambaryj ant divano ir už
sidengęs-veidą kai tarnaitė-įn-

Ką Tai Reiškia?
“Kl. žinios” šiaip lAšo:
“Visiems 'dar atmintyj lie

tuviams brangių ąržuo'lėlių sū- 
haikinimas Rambyno kalne. Da
bar išpildome liūdną pareigą 
pranešti apie panašų atsitikimą 
čia pat Klaipėdoje, šiomis die
nomis (vasario pradžioj) būtent 
rasta sunaikinta Klaipėdos kapi
nėse du aržuolėlįu, šventu Lie
tuviams simbolu. ’• 
darė nėra- žinios,;
spėti kad šita žiaurenybė atlik- 
taa Lietuvybės ' neapkęstoj ų, tų 
kurie nesidrovi,nei švenčiausius 
Lietuvių', jausmus/ su kojomis 
trypti.”

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts metu.
*Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnti pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Bet galima Love

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
3354 Superior Ave.
A. B. Bartoszewicz, Pres.

Cleveland, Ohio

Telefonai
Biznio: Prospect-1239 

ir Prospect 2825
Gyvenimo 

Glenville 423 J

Spiritą Vežėsi.’ ■
Naktį į^yą^Sjo^J-tĮ,4Jss Rus-, 

he sulaikyta h' konfiskuota ke-

Nuo visų skirvio ir viduriu 
negerovių ir skausmų dęlei 
dantų _ augimo, nėra nieko 
goresnio' kaip saugūs Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s
* ■ Sybkj?

f'NŪMAži’NTbŠ’ KAINOS

I LIETUVĄ
Važiuokite į Lietuvą zir sugryžkite 

■patogiausia Unites States Li iii jos lai
vų trečia; Iflėša.- Numažinta kaina ke

lionėms tarp New YorRo ir Kauno i pusi tik $20;

a

£

REAL ESTATE MORTGAGE
PASKOLOS

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Avė; Cleveland, Ohio

JI

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

Derybos su Popiežiaus Atstovu.
Užsienių Reikalų Ministerijoj 

derybos su popiežiaus atstovu 
jau prasidėjo. Pirmas posėdis 
įvyko sausio 30 d. Pirmame po
sėdyje buvo .patiekta iš Lietu
vos pusės sutarties (konkorda
to) su popiežium projektas. An
tras posėdis įvyko vasario 3 d., 
kuriame pradėta svarstyti ta' 
sutartis papunkčiui. Pirmas su
tarties paragrafas nustato Lie
tuvoje katalikų tikybos laisvę 
ir nustato katalikų bažnyčios 
juridinio asmens teises. An
tras paragrafas numato kad 
Lietuvoje sudaroma atskira ar- 
civyskupija, kurią sudaro Lie
tuvos valdomos Vilniaus, Kau
no ir Seinų vyskupijų dalįs. Su 
šiuo pasiulymu popiežiaus at
stovas nesutikęs.

žemės Ūkio Mokyklos.^
Šįmet Lietuvoje yra 47 prie, 

pradžios mokyklų įsteigtos že
mės ūkio klasės su 750 klausy
tojų ir aštuonios žemės ūkio 
mokyklos su 215 mokinių.

Kaip tenka patirti, 
ūkio mokslo srity šįmet 
tomą padaryti kai kurių 
mų.

žemčs
numa- 
refor-

Švenčių Įstatymas
Nuo vasario 16 d. ineiną ga- 

lėn Seimo priimtas švenčių įs
tatymas. • Nuo tos dienos Viso
je Lietuvoje sureguliuojama 
šventimo ir tinkamo poilsio su-

FARMOS - FARMOS
Norinti apsigyventi ant Geni Že

mių ir tarpe savo Tautos žmonių kur 
jau yra suvirs 400 Lietuvių apsipif- 
kurių U kės, kreipkitės pas mane. Čia 
Lietuviai turi 4 draugystes ir 2 nuo
savas svetaines. Tas viskas reiškia 
kad yra didžiausia Lietuvių Ūkininkų 
Kolonija Amerikoje.

Per 10 metų daug lietuvių pirko 
Ukes per mane, todėl ir šįmet surin
kau daugelį gražių vietų pardavimui, 
ir daugelis tų Ūkių parsiduos labai 
nupiginta kaina. Naudokitės šia pro
ga, gal bus paskutinė, neš kviečiai 

ir rugiai šįmet pabrango tai nėra 
abejonės kad ir žemės greitu laiku 
pakils. Žingcidaujanti Ūkių gyveni
mu atsišaukite:’ (12)

JOHN A. ZEMA4T1S
Fountain,. Mich.

prie ekskursijos kuriai vadovaus p. Jonas W.
Liūtas (Luth) ir kurios, laivas Leviathan išplauks ge
gužės 23 d. P. Liūtas prižiuręs bagažus, pasportus 
iii pčigclbės .muitinėse bei kituose keliones reikaluose. 
Pasiuintylple su vietos agentu arba rašykite

s
$

Lituvišld Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

£

T. AD. RICHTER & CQ 
I Berry & South 5 th Sts, 

/ Brooklyn. N. Y.

į

> Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštų. Rašykit

Cleveland Furniture Co
* 6412 Superior Avenue £

Neleiskite 
Pleiska-
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagąi, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprčdalai ne
bus patemyti, jeigu pląukai 
bus pilni pleiskaną. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

kas Dakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Eo to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ęutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po __ 65c banką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

Dramos — Tragedijos — Komedijos 
Tinka visokio' didumo, sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

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

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dąiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit peš 
mus pasirinkti.

Juozapas ir Zelbnra (aktas I) ir Parąono Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prięš-rellgiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Para&ė K: S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyru. Septyni 
atidengimai. .. . ................... ... > ............................. 5Q

Samsonas ir Dclila — dviejų ąktų, šešių atidehgimų- 
bibiiškn meilės tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyrų ir 5 moterų. . Pušį. 110 ................ .50

■‘‘Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibųna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje,. Lošia 
2 vyrai. Paraše K. S. K. Pusi. 24 ..... 15

Algis ir Giedrute — tragediją iš Lietuvos Jcrikštiji- 
nio laikų j 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dvien) spalvom. Lošime daly-' 
vauja 9 vyrai ir 4 mpterjs. 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. Losią 7 vyrai , 

ir 2 moteris. 9.0 puslapių. Parašė,K. S. Karpa- 
» vičius. —. .... . . ;. . ....................;..........    50c

Du Bailiu — Lietuvišką kdiiiėdįią viehof'akto.. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų Jr 21 moterų. Vertė Šeinis. 
Puslapiu 36 . . . . . ................. ......... . ....................

Balon Kripes Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstato turtingo, kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. * Visai tinka Lietuvių 
scenai. Verte Šarūnas. Pusi. 54 ..............

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drama* Parage Schiller (šu jo paveiks
lu). Liuosai vertę P. Norkus. 182 pusi.......

Rytų Pilis — Drama pepkiųose aktuose, 14 atidengi
mų^ Paraše Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutū. Pusi. 67................................ ....... ...............

Grafas Kaimiečio Bernu — Šešių aktų komediją su 
dainomis ir šokiais. Parkše F. Krawcowicz. Ver
te Z. Bagdžiuniutė, Pusi. 50 ..... ...... .................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės dramą apie tai 
kad niekas praėjęs nęgryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo, reikią trijų moterų, kpturių vyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga-111 pusi.*1 su Ibseno biografiją. 
Verto A. A. Tulys. ....... v...............  .35

.15

.25

.35

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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| Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
P A V E K,S L A I

Teiefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Akrono Naujienos

Lietuviai Išeina iš Proto “Clevelando Šaligatviai 
nuo Naminės j Persiauri”

Kas gerą ir gražu tarpe Lie
tuvių tai visuomet visur mato- < 
si ir aprašoma, o kas blogą ii- 1 
kenksminga niekas tų žmonelių 1 
nepersergsti kad jie klaidingu < 
keliu einą — nei kunigas iš .pa- -i 
mokslo, nei laikraščiai, nei tik- : 
ras brolis.

Štai nuo naujų metų jau tris 
vietos Lietuviai pateko j bepro- į 
eių namus. Čia neminėsiu, jų ' 
Vardų, tik pasakysiu kitiems ir 
padarysiu pavyzdį. Clevelando 
Lietuvių dauguma pažįsta ir ži
no tos nelaimingos šeimynos at
sitikimą. Moterėlė be cento su 
mažais vaikeliais, o vyrąs visą 
.Šąvo sunkaus darbo naudą iš
mainydavo ant razinkinės skys-: 
limo. šiomis dienomis tas na
melis liko juodo bado apimtas;

'Antros šeimynos moteris iš
vežta, paliko vyrą su keliais 
vaikučiais vargti;

Lietuvių tarpe girtuoklystė 
bąįsiąi išsiplėtusi Lietuvis ir 
dirbtuvėj dirbantis jeigu suser
ga tuojau ant jo darbdavis pa
sakys kad jeigu Lietuviai ne
gertų tai nesirgtų. Lietuviui 
sunku net pasiaiškinti susirgus.

O trečias dalykas toks. Su
silaukus švenčių, Lietuviai ne
gali gražiai praleisti jų kaip jų 
kaimynai, jie vis tūri prisiger
ti ir pasirodyt girtuokliais. Lai
kąs butų (susiprasti ir apsisau- 
got, nepasirodyti savo kaimy
nams tokiais nupuolėliais. •.

Man teko girdėti tokį atsiti
kimą tarp musų žmonelių. Su 
kaimyniška Lietuvaite susitiko 
kita moteris, tuoj gero ryto, ir 
pradėjo kalbėti. Ta mergina 
kviečia savo kaimynę pas save 
ant baliaus. Bet tą kviečiamo
ji atsakė kad ji nenori eiti pas 
ją ant baliaus, ries pas ją visa
da! matyt girtų, nenori kad jos 
vyrąs priprastų girtuokliaut.

Tai merginai be abejo nesma
gu buvo klausyt toks atsaky
mas.

Dar vienas negražus paprotis 
pas Lietuvius tai keliant vestu
ves kviest savo dirbtuvių už
vaizdas į vestuvės ir vaišint sa
vais netikusiais gėrimais; pas
kui tie turi daug pajuokos ir 
pažeminimo Lietuviams? .

Štai kas atsitiko pora savai
čių atgal; Vienas Lietuvos tu
rėjo savo vestuves; kėlė kuo
pų ikiausias su daugybe gėrimo. 
O kas 'atsitiko? Sūgryžus iŠ 
pokilio vakare namon, manė tu
rėsiąs poilsį su savo mylima, 

■ bet kitaip virto: rado stuboje 
belaukiančius “sausuosius” — 
jie ir išsivežė nabagą šaltojon 
ilsėtis.

Tai vis girtuokliavimo pasek
mė, ir tas purvina Lietuvių 
vardą'. Jau laikas butų susi
prasti ir pradėt pamest tokią 
nežmonišką girtuoklystę;

Geras Tautietis;

Clevelando muzikai nupuiko. 
O gal užtai khd čia gali gerai 
kišenius prikimšti doleriukais, 
tai dėlto jie taip nupuikėjo. Ka
da pamato priešais ateinant vy
tį tai perkūno greitumu persi
meta skersai gatvę idant prasi
lenkus, o kada prasilenkia tai 
ir vėl žygiuoja į tą pačią pusę 
gatvės.- Kur šičia inteligentiš
kumas, kaip jie sako, “Aš ir esu 
inteligentas”. Taigi čia pasiro
do kiek pas juos randasi to in
teligentiškumo jeigu jie taip 
daro.

Tie musų “aš ir esu inteli
gentas” užmeta vyčiams dvi be
das: kad jie ardo bažnytini cho
rą ir sykiu kad ardo vyčių 25-tą 
kuopą. Nors mes tuos “inteli
gentus” nuo tautininkų ginam 
kiek galėdami kada jie pavadi
na tų • “inteligentų” koncertą 
marmaliene, bet* savo laikraš
čiuose mes juos turim vadint 
melagiais ir šmeižikais kurie 
visokius plepalus 'ir neteisybę 
skleidžia.

Smulkios Žinelės
ALTS. 18-TOS KUOPOS 

NOMINACIJA
Kovo 10 d. Sandaros 18-ta 

kuopa nominavo kandidatus Į 
Centro valdybą. Gavo sekanti:

Ant Prezidento
Adv. Nadas Rastenis,

Ant Vice-Prezidento
St. Mockus
A. B. Strimaitis

Ant Iždininko
A. B. Bartoševičius

■ Ant Iždo Globėjų
Julė Baltrukoniutė,
A. Akelaitytč,
J. Virbickas,
K. šnuolis,
J. Brazauskas.

Senis-Nemelagis.

PRAKALBOS. Sandaros 
kuopa nutarė rengti prakalbas 
iš .Lietuvos atVažiavusįams sve
čiui gerb. Makauskiui, Valstie- 
čių.-Liaudimnkų nariui ir buvu
siam atstovui Seime; Galima 
įtikėti daug ko išgirsti apie da
bartinę 'Lietuvos padėtį ir kaip 
klerikalai mano daryti? su sei
mų, paleisti ar laikytis.

Prakalbos Įvyks balandyje.
TMD. 20-tos kuopos susirin

kimas įvyks sekantį antradienį, 
jęovo 17 d'., nuo 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai malonės daly
vauti.

J. W. Bęndleris s’ugryžo iš'li
goninės kur išbuvo apie šešias 

j savaites laiko po operacijos ant 
appendixo.

Nikodemas Vilkelis, sniuiki-
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Jaunam Akroniečiui
“Dirvos” No. 9 tilpo laiškas 

tūlo Jauno Akroniečio Senam 
Akroniečiui už jo koresponden
ciją kaslink atsižymėjimo Cle
velando vyčių su jų “Dzimdzi- 
Drimdzi” vasario 1 d. Akrone.

Jaunas Akronietis nusiskun
džia kad jau pilną kibirą ašarų 
priverkę bemąstydamas apie 
mane, 
kibirų' 
nelieti 
nieko 
rų išlietum iki Massillon, kur 
turįs ten kokį apekuną kurį man 
rekomenduoji. O kaslink kokių 

J ten muilų' ir aki-rii-ų vėliau pa- 
Anastazija Stakėlienė . .Lt. 200.'j matysime kam tie dalykai ge- 
Jonas Jokubauskas ............ 100. riau tinka,. Senam ar Jaunam
Pranas; Katkus .......... ' •' • -
Pranas Lukoševičius ...... 150 
Pet. Valionis .............. 250
/Petras P. Kiršinąs............
Jonas Stankauskas ..
Benediktas Tautkus ,.........450

“Dirvos” Agentūra

Rodomi
BABILONIJOS BOKŠTAS, 

DIDŽIOJI PIRAMIDA. 
SODOMOS-GOMORROS

NEDĖLIOJ. pradžia 2:45 p.
7017 Superior Avenue.

—Įžangos ir Kolektų Nebūna-

Gavo

p.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios! vnatos

bemąstydamas 
bet nepasako ar daug dar 
priverks. Aš patarčiau 
ašarų uždyką, nes tas 

begelbės nors upeli aša-

lošė V.

Komunistėlių Vakaras 
ir Prakalbos

Nedėlios vakare, kovo 8 d., 
man teko nueiti ant A. L. D. L. 
D. kuopos vakaro Shwobs Sve
tainėj. Programą pradėjo kuo
pos-pirmininkas, po kurio buvo 
pakviestas kalbėti J. Mažeiku- 
tis. Jis taip įsikarščiavo savo 
kalboje apie darbininkus kad 
nuėjo į tokias nesąmones kaip, 
tarp- kitko, kad '"Tėvynės Mylė
tojų Draugystė buvo tikras 
pirmtakunas A. L. D. L. D., ir 
išleidinėjp gana gerų knygų 
(supraskit, revoliucijoniškų, po 
19C5 m. Rusų revoliucijos), bet 
'dabar pateko gaujai •‘patriotų’, 
kurie užsiima išleidinėjimu tik 
moksliškų knygų, kurios dar
bininkams visai nėra reikalin
gos”,

Tik juokas ima tokį sapalio
jimą to bolševikelio išgirdus: 
anot jo, darbininkams nereikia 
mokslo, tik atsistojus rėkauti 
už komunistų partiją.

Po to sulošta “Knarkia Pa
liepus”, kur geriausia lošė J. 
Bąltrušaitis, gerai nuduodamas 
prasto kareivio rolę. Kiti loši
kai irgi buvo neblogiausi.

Paskiausia dainavo “Lyros” 
Choras ir “Žiedo” draugijėlės 
vaikų choras. “Lyros” Choras 
sudainavo vidutiniškai, o vaikų 
ne kaip, nes balsai nesutaikyta 
gerai. Po to buvo šokiai. Pub
likos buvo vidutinįškai.

Nors Mažeikutis ir sakė kad 
darbininkams mokslo nereikia, 
vienok'daug tų darbininkų iš jo 
abazo priklauso T. M. Draugi
joje ir gauna tas moksliškas 
knygas, kas parodo kad jos dar
bininkams rra reikalingos.

Sirata.

Pakšto Prakalbos ir Ka
talikų “Minia” Jose

Andai kada Clevelande kaibė 
jo Adv. N. Rastenis Sandarie- 
čiams, vyčiai džiaugėsi kad ma
žai publikos atsilankė, ir jų pa
duotame išskaitliavime buvo' iš- i- j j . i i -v n 4. • iii niKWiemas viikviis, siiiiuki-dėstyta kad is Rastenio prakal- ta buyo an(. ,aci_
bu Sandarieciams nieko- nehko. L nuo aįįendixo„ jr ryžo 
p Wbar at mnU ipatIskinl-1 • 'ligoninės po 12 dienu.
Pakšto prakalbų pasekmes ir jų. P b Neverauskiene-Vilkelis ir- 
naudą kokią jos atnese Federa- j. randasi iigoninėj del nesvei- 
.cijai ir parapijai. t Yra užžiū Dr j T

Kaip girdėjau is pasalios tai kr-zp 
Pakšto prakalbos buvo rengia
ma Vietinės parapijos tuščibš I 
skylės naudai, vargonams1 ir ki- į 
tiems tikslams, kad riegirdimu 
dūdų balsu prisiviliojus žmones 
į salę. Naudota Federacijos 
vardas, bet visas lauktas pelnas I 
pažadėta tuščiai parapijos sky-1 
lęi, kurią parapijonams užpil-1 
dyti dar daug ims taiko. Kiek 
iki šiolei pinigų toji skylėn iš 
visur supilta šenai jait butų bu
vę vargonai įsigyti, bet kad ta 
skylė ■ vis ištuštėja;

Jus tamsios avelės ir avinė
liai dtiokit tik, o mes į savo ne
užpilamą kišenę pilsim, jus sa
vo aukas atgausit kuomet atši- 
dursit Juozapato pakalnėj.

Užtai turbūt pažadai vargo- i 
nams pelnus nuo prakalbų ati-1 
duoti mūsiškių parapijonų ne-' įsileisti, 
atviliojo i'prakalbas. Na ir štaijnuo savęs., 
kokios pasekmės iš garsaus K. | nepritinka būti ant tų pačių pa- 
Pakšto prakalbų išėjo. i grindų su kokiais pusbermokais

Ineigos nuo įžangos, po 15c.. kurie kokius ten niekus lošia, 
nuo 60 žmonių, $9.00. ,v Taigi' ta korespondencija ir

Išlaidos: Pakšto kelionė iš išskyrė koncertą nuo marma- 
Worcesterio į Clevelanda $21.1 Renės, bet, ne viską marmaliene 
Už 1500 plakatų---- $12. Už j pavadino.. Buvęs,
salę $25. Pakštui kelione į Chi- -----------------
ėagą $12. Viso išlaidų $70. DR. V. KUDIRKOS Dr-stės 
I Tuo budu nedatekliaus pasi- ąusirinkime kovo 1 d. nariai ga- 
daro $61. Vadinasi, Federacija Vo naujas konstitucijas ir buvo 
ir parapija turės išmokėt iš sa-1 pardavojama naujai atėjęs iš 
vo iždo $61 už Pakšto pasirody- (Lietuvos “V:irpas”, Dr. V. Kli
mą keliems desėtkams Cleve- dirkos mirties 25-kių metų pa- 
landiečių. 'minėjimo knyga. / Ta knygą ga-

Vyčiai norėjo parodyt ste-i’ima gauti pas Draugijos’iši-in- 
buklus su savo profesorium K. į ktus pardavėjus P. Vasiliaus- 
Pakštu. Išgarsino kad jis išva- kas įr v. P. Banionis.
žiuoja į Lietuvą, ir rengė pra.- Salės Bendrovės direktorių 
kalbas net du vakaru, ketverge atsistačius buvusiems draugijos 
ir’ subatoj, bet ketvergę, prakal-1 rinktiniams, išrinkta nauji, A. 
bų neįvyko, už ką vyčiai gavo I jį. .Praškevičius . ir J. Brazaus- 
nuo ’klebono bartis kam nųos-1 kas.
tolių pridarė užimdami bažny- Draugijos komisija piknikui 
čiOs skiepą. rengti paaiškino jog dar vietos

Antrą vakarą, subatoj, ren- nerasta, bet stengsis 'gauti il
gė prakalbas Lietuviškoj salėj, parėrigs pikniką -tinkamu laikų 
tikėdami kad ims ir sugarmės vasaros dienose^ N.
visas .Clevelandas paklausyt to 
garsaus jų vyro, o net nei jie 
patįs riejo • • • •

Kitą Įsykį vyčiai iš Sandarie-1
'."-“"-j“"-.ino tyčiojosi is Rastenio, nes savose -----------

prakalbose, ir dar net profeso-j REIK alinga 
riaus ir daktaro”, panešė tokius 
nuostolius kokių nuo' savo gy
vavimo pradžios neturėjo.

Buvęs.

Dar prie Marmalienės
“Dar-ke” dar tik dabar pasi

girdo atbalsiai vasario 8 d. bu
vusių lenktynių Sandariečių su 
“Algis ir Giedrute” ir klerikalų 
sų Kantata ir. kitais mažmo
žiais. “Dar-kb” korespondentas 
šumija ant “Dirovs” kam joje 
tą dieną pp. čižąųskų.. parengi
mas pavadinta ‘-‘koncertas n- 
marmaliene”. .Aš turiu pasaky
ti, kaipo buvęs tame vą-kare, 
kad taip" ir buvo.. Kas atlikta 
pačių Čižauskų buvo gerai, ir 
Kantata buvo gera; bet trum
pa, o viskas kitas tik vaikiška 
marmaliene, ko į savo parengi
mus’, ąrtjstai čižą uskai, neturėtu 

neš atgrasins publiką 
Abelnai, artistams

Clevelando gatvių giindimui 
ir taisymui šimet bus praleista 

------------------- . $10,000,000, taigi bus daug dar- 
cių prakalbų taip nesityčios kai bo paprastiems darbininkams.

KOKIAS OPERAS 
MATYSIME

Paskelbus puikią Pavasarinę Operų 
Iškilmę, kuri Įvyks Clevelando miesto 
auditorijoj periodu nuo balandžio 27 
iki gegužės 5 d., su dešimts perstaty
tų Metropolitan Opera Company pa
stangomis, sukėlė nepaprastą sujudi
mą Clevelando dailos mylėtojuose jog 
Clevelandas “pasiekė” muzikos cen-

... .................. v PATYRUS MERGI
NA ABELNAM NAMŲ DARBUI

Nereikia skalbti, mokestis $16 savai
tėje. Kreipkitės Į W. Peter, 7720 
Superior Avenue. Telefonas: Ran
dolph 7028.

VELYKOS
BUS BALANDŽIO-APRIL 12 D.

Siųskit pinigus į Lietuvą sa- da. Krautuvėje arba viršuję, 
Dir- po No. 3350 Superior Ave.
' • Siųskit tuojau, nevėluokit.

viškiams ant Velykų per “T’ 
vos” Agentūrą. Ateikit bile ka-

Šios operos bud didesnės visoms 
kokios kada buvo statyta kitose ša
lies dalyse. Net New Yorkas, iš kur 
ta didi Metropolitan Kompanija ati
traukiama, negali pasigirti savo to
kiu puikiu repertuaru sukištu i de
vynias dienas.

Ne tiktai stebinantis 
tarptautinių Žvaigždžiui 
iš 100, orkestras iš 75 
50 ypatų, po vadovyste 
na Gaili, aplankys' Clėvelandą.

Repertuaras yra ypatingai patrau
kiantis, ir prasidės pirmadienio va
kare, .balandžio *27, su “L’Africana*1; 
paskui seks “Faust” antradienį; “II 
Trovatore” trečiadienį; “Falstaff” 
ketvirtadieni; du veikalai, “LeCoq 
d’Or” ir “Pagliacci” penktadienį; 

*‘‘Parcifal” šėštadi'onį po pietų; “La 
Traviata” šeštadienio vakare; milži
niškas koncertas ‘apimantis visą ar
tistų personalą įyjrkš nedėldienio po- 
pietyj; “Hoffmano Pasakos” panedė- 
lio vakarė gegužėfe 4, ir-“Aidą” bus 
spektaklini’s uždarymo veikalas an
tradienio- vakarę- 1

1 Garsus operų fmpressario, Giulio 
Gatti-Cašazza, kuris atvyksta į Cle- 
velandą ypatiškai vadovaūt savo'di
delės kompanijos darbus, sekančiai 
apsako apie šitą operų sezoną: '■

Meyerbeer’o puiki ir vaizdinga “L’ 
Africąna”, kuri atidarys sezoną pa- 
ne’dėlio vakarė, balandžio 27, atvaiz
dins Rosa Ponsęlla kaipo pavergti! 
kunigaikštytę, Sėliką; Queena Mario 
kaip Inez-; Henrietta Wakefield kaip 
Anna; Gihcomo Lauri-Volpi kaip Jū
rei v Vasco Da GaYha; Giuseppe Dani- 
se kaipo pavergtą vadą, Nelusko; 
Adamo Didur kaipo Don Pedro: Pao
lo Ananian kaip' Don Diego; Jose 
Mardones kaip Didis Brahmin; Leon 
Rothier kaip Inkvizitorius; ir Max 
Altgląss, Vincenžo Roschiglian ir 
Angelo Bada svarbiose rolėse. Va
dovaus naujas Metropolitan gabus di
rigentas, Tull i o Serafin, ir bus pui
kus baletas. “L’Africana” bus dai
nuojama Itališkai. Šią operą stato 
.pirmiausia kadangi prie jos prikerg
ta puikių naujenybių.

Chaliapin (Šaliapinaš), nepapras
tas dainininkas, los Mefistofelio rolę 
Gounod’o garsioj, gražioj ir melodin
goj operoj “Faust” antradienio va
kare. Toj rolėj šis. žymus Rusas bas
so liko pamylėtas Clevelandiečių ope
ros mėgėjų pereitą pavasarį. “Faust” 
bus dainuojamas Francuziškai. Su 
Chaliapinu bus ir kiti pasižymėję ar
tistai1 ir artistės.

Trečiadienio vakare bus “II Trova
tore”, Itališkąjį dalyvaujant Rosai 
Ponselle; taipgi Italui tenorui Gio
vanni Martinelli; baritonui Giuseppė 
Danise; ir .kitiems. i

Ketvirtadienio vakare dalyvaus vir 
sų senai pamylėtas Antonio Scottiį 
vadovaująmoj rolėj “Falstaff”, Verdi 
operoj. Šita opera retai kada būna 
matoma.- Ji bus dainuojama Itališ
kai. , i

Rimsky-Korsakovo posthmus ope- 
ra-pantomima, “LeCoq d’Or” bus tik 
pirmu kartu išgirsta šioje ' pasaulio 
dalyje penktadienio vakare, sykiu su 
puikia trumpa opera “I Pagliacci”.

Perstatymas “Parsifalo” šeštadie
nį po pietų žada būti vienas iŠ at- 
mintiniaušių nuotikių ir manoma su
trauks visus Wagnerio mėgėjus iš 
plačių apielinkių. Veikale sueina žy
mus artistai ir geras surengimas ža
da sudaryti nepaprastą išėmimą iš 
kitų visų. Labai retai kada ta ope
ra šioje šalies dalyje galima įkunyt. 
Tą opera bus vienatinė šio sezono 
Vokiškai dainuojama.

“La Traviata”, su Mme. Bori Vio
letos rolėj, sudaro populiarį šešta
dienio vaizdą. Dalyvaus pažymus 
dainininkai, ir bus baletas, kaip prie 
kitu. Diriguos Giuseppe Bambos- 
chek.

Didysis koncertas nedėlioj po pietų 
pilnai atsakys savo vardui. Dalyvaus 
dešimts solistų — Queena Mario, 
Phradie Wells, Jeahne Gordon, An
gelo Bada, Armand Tokatyan, Gia
como Lauri-Volpi, Millo Picco, Law
rence Tibbett, William Gustafson ir' 
Leon Rotheir — su visu Metropolitan 
Opera House orkestru, choru ir sce
nos benu. Penki dirigentai pasimai
nydami vadovaus. Programe bus. iš
traukos scenų iš “William Tell”, ‘‘Bo
ris Godunoff”, “Lucia De Lammer- 
moor”, “Iris”, *‘Le Cid”, “Samson ėt

. . ■ 300 ' Akr()njeįįuj_
■■ 'nėn O kaslink .veikalėlio “Neno- 

50 j rėjai. Dųontis^ .Gradžk 'Plytas”, 
.ISOjlfŪT.jl aš pavadinau “DėdėvAtva- 

žiavo”, tai aš tą veikalėlį taip 
paminėjau kadangi jis visas ant, 
dėdės rėmėsi- Bet jeigu jus 
manote tuoirii garbę suteikti 
Clevelando vyčiams tai lai buna 
taip kaip jus norite, su plyto
mis.

Toliau Jaunas Akronietis no; 
ri prirodyti kad tie tris veika
lėliai pirmu kartu Akrone lošia
mi. žinoma, gal tamistai ir pir
mu kartu, kaipo Jaunam Akro- 
niečiui, jeigu tamista tik kelios 
dienos pirm Clevelando ' Vyčių 
atvažiavimą Akrone atsiradai. 
Bet tai nereiškia kad pii-mu 
kartu tie veikalėliai Čia lošta. 
Pasiklausk tų kurie jau seniau 
ėja gj'yena, ir visi pasakys ir 
kokios ypatos ir lošė. Bet ge
riau bus jei aš pats pasakysiu. 
Veikalėlis “Nenorėjai Duonos 
Graužk' Plytas” 'buvo statytas 
toj pačioj bažnytinėj 'salėj' dii 
nietai atgal. ,Dviem mėnesiam

jog ką rašiau
viskas buvo

Akronietis far 
9 buk vasario

minėtą

didis spietis 
bet ir choras 
ir baletas iš 
gražios Rosi-

Delrla’’ ir “Mephistofelp", ‘
Pirmadienio vakare Offcnbach’o 

“Hoffmano Pasakos"" perstatys Clė- 
vehlndui naują -Amerikos tenorą, 
Ralph, Errolle, kuris/smarkiai įsigau
na į. pirmaeilę-vietą ir .sykiu dalyvauą 
Mmmes. Bori, Sabaniceva, Wakefield, 
Howard ir M. De Luca, Tibbett, Ba
da, Meader, Ananian, D'Ąngello, Pic
co, Gabor ir Altgląss. Ta opera bus 
daiUojama ' Francuziškai.

• Uždarymo opera bus įžymi Verdi 
opera "Aida?;,, Egiptiško turinio, Įta
rią dailiuos’ tie . patįs garsus artistai 
kaip’-’pereita sezoną,1 išskyrus Eliza
beth, Rethberg kuri dainuos; Aidos 
rolėj, ir pora kitų pasimainys; Ba
letas bus paskutiniu kartu, šitą at
sisveikinimo pprstatymą diriguos Se
rafin;

praslinkus tas veikalėlis buvo 
suloštas Zigler svetainėje. Tai 
reiškia jau buvo- suloštas du sy
kiu pirma Clevelando vyčių?

“Potograpas” buvo lošta po- 
bažnytinėj Svetainėj,- 
Belitskų vaikai.

“Kas Bailys” Buvo .loštas 
Woodmen’s svetainėje. Dar tu
riu priminti kad tie veikalėliai 
kada buvo perstatyti, daug gė
riau išėjo, neš buvo scenos pri
rengtos pagal veikalų nurody
mą, nereikėjo aktorei tupėti už 
sėdynės viena basa koja, kaip 
Clevelando vyčiai, kad perstatė.

Dabar manau Jaunas Akro- 
rj-ietiš busi ramesnis, nes Čia jau 
aišku kaip diena 
“Dirvos” No. 7 
šventa teisybė.

Toliau Jaunas, 
šo “Dirvos” .No,
15 d. pobąžhj'trnėj/Įsalėj- buvęs 
ten .'.koks'' apvaikščiojimas Leni
no mirties. Turi būti kad Jau
nas Akronietis savo galvoje tu
rėjo; ap vaikščiojimus
dienai Vasario' 15 d. toj sve
tainėj buvo surengta Šv. Sta
nislovo Draugystės vakaras, ku
rioj priklauso' ne tik paprasti 
parapijonai bet dar ir zakristi
jonas su špitolninku. Na ir ar 
girdėjote kad kur zakristijonas 
su špitolninku ir kiti žymus pa- 
rapijpnįs rengtų; Lenino mirties 
apvaikščioj imtis.

Dar turiu priminti kad minė
tam (parengime vietinis klebo
nas užpuolė vakaro vedėją buk 
jis rašęs visas korespondencijas 
tilpusias “Dirvos” No. 7 ir pa
sirašęs skirtingą slapivardį po 
kožną. , . ,

. Tokiuose atsįtikimuose per- 
sėrgsčiu kleboną, neužpuldinėti 
rietę'isingąi ir nemanyt lęad Ak- 
rpne nėra daugiau, žmonių- kas 
galėtų parašyti, į laikraštį — 
Akrone jų yra tiek ir tiek-. Ką 
rašo Senas Akronietis tai jis. ir 
atsako 
jas.

- Dąr, 
niečiųi 
pilnais
atsakymą susimildamas neparo
dyk .Clevelando -vyčiams, ries ir 
jie gali persitikrint kad minėti 
veikalėliai jau buvo lošti čia 
pirm jų ątvažiavimo į Akroną. 
Bet. jeigu per jūsų neapsižiūrė
jimą mano šis. atsakymas pa? 
tektų i Clevelando vyčių ran
kąs tai tuoj zovada bėgk į Cle- 
velandą ir vyčių generolui pa
šnabždėk Į ausį kad' paaiškintų 
vyčiams jog minėti veikalėliai 
vistiek pirmu kartu Akrone bu
vo lošti. Senas Akronietis.

SMULKMENOS
Akrono gupių dirbtuvės .ne

nori priimti darbininkų darban 
kurie neturi Suv. Valstijų 
siškų popierų, ir dirbančius 
timšalius piliečius verčia 
imti antrąsias popieras.

Šiose dienose tris Lietuviai 
gavo pilietybės popieras: J. Ki
čas, V. .Slesoraitis, J. Brazas.

Biznierka T. Vertelienė išva
žiavo j Grand Rapids, Mich., į 
laidotuves savo sesers duktės..

Labai apsirgo Jono Sarafano 
duktė ir T. Martusevičia. Gy
dosi namtidse.

Del Jauno Akroniečio Rašto
Akroniečiai piktinasi kores

pondencija Jauno 'Akroniečio, 
tilpusią “Dirvos” No. 9. kurioje 
korespondentas apsilenkia su 
teisybe.

Tą dieną, t. y. vasario 15 d., 
bažnytinėj salėj niekas neap- 
vąiRčfojo jokio Lenino mirties, 
jokių bolševikų nei inteligentų 
nfebuvo. Gal Jaunam AkrOnie- 
čiui, kuomet pavasarį už. sve
tainės katės veseliojosi, nudavė 
kad tai Leninas miršta..

Kun.. Cybelis jokio vaiko ne
stabdė, nes nė jisai buvo suren
gęs tą teatrą. Rengėjais buvo 
Šv. Stanislovo Draugija, lošė 
Akrono Lietuvių Ratelis," tas 
pats kuris nesenai sulošė Kun. 
Cybeliui “Klebonas Kaltas”.

Tvarkos vedėju buvo S. Ęo- 
davičia, draugijos narys, o ka
dangi Kun. Cybelis svetainėje 
bumbėjo, pakilo trukšmas, tai 
tvarkos vedėjas Vebriukui ne
pavelijo toliau deklamuoti.

Trukšmą kėlė vadinamas ‘me
lagių dėdė’ Navickas ir Alijo- 
šienė. Nesinori tokių dalykų 
viešai skelbti, lai butų pasilikę 
čia ant vietos, bet kadangi Jąu- 
nas Akronietis iškraipęs dalyką 
parašė estr priverstas pataisyti. 
Sekančiame “Dirvos” num. bus 
paduotas ir tos deklamacijos 
turinis, del kurios trukšmas pas
kelta. . Meiženis.

"Diraiii:

už savo korespondenci-

priminsiu Jaunąm Akro- 
jog gaunį atsakymą su 
paaiškinimais, aplaikęs

ifkėr 
sve-

Lėdill kas sarailė Cli

OMo Lietinių Spau
Metini PrenuB 

Sarienytose Mljose... 
Kanadoje it Meksikoje,.. 
Movoje it kitur....,v. 
Ptenmenti shitou'w 
M,»noo Nauji!’Metu, i 

Apgotsinimu him k
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TREČIAS DALY!
BTAUANTAI

Di KAIPO E

Popiežiaus Delega
mėtyta Kiauši

DARU/
IIPiJIBWKU i

DUSULIS IŠGYDOMA 
PIRMA MOKĖJIMO

Mr. ' D. Lane/ chemistas gyvenąs 
1659 Lane Bldg., St. Marys, Kans., 
atrado paprastą namą vaistą nuo 
Dusulio. Mr. Lino turi tiek daug 
pasitikėjimo savo galėjime išgydyt 
jog jis pasiųs reguliari $1.25 butelį 
vaistų dykai, apmokėtu paštu, bile 
kenčiančiam dusuliu, kas kreipsis. 
Jo pasiūlymas yra kad užmokėsit ta
da jeigu išgydys. Jeigu ne, jūsų .pra
nešimas panaikins lėšas. Jeigu ken
ti nuo dusulio, rašyk jam šiandien. 
Nesiųsk pinigu—tik savo vardą ir 
adresą, ko ir užteks.

Laukiamą Clevelandiečių
Važinėja čįa visokį Clevelan

do Lietuvių lošėjai. Neužilgo 
gal sulauksime ir Sandariečių 
lošėjų, kurie tikraj geriau pasi
žymės negu vyčiai. Manoma su
lošti komedijas “Piršlybos” . ar 
“Balon Kritęs-. Sausas Nesikel
si”. Toliau apie tai išgirsime 
daugiau. Dail.
"drTaTa. ivinskas
— DUSULIO KENTĖJIMAS'-----

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliui 

CHIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustmerit).

visai prašalins tą kentėjimą. , 
Kreipkitės

1.172East79thSt,
' Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare. 

Nekėliomis 12:30" iki 1:30.
Ofiso telefonas Pennsylvania 1321

PARDAVIMAI

Parsiduoda
OHIO VALSTIJOJE, LA
BAI PATOGI VIETA GA
ZOLINO STOČIAI KUR 
-SUEINA DU VALSTIJOS 
VIEŠKELIAI.

TOLESNIŲ INFORMACI- 
JŲ KLAUSKITE RAŠY
DAMI

BOX 255 
PITTSBURGH, PA.’ 

(11)
1892 West 45th St. Cigarų, delikate

sų ir groserio krautuvė, gražus 
kambariai prie jos gyvenimui, renda 
už kambarius ir krautuvę $35 mėn. 
Parduos už $700. Matykit Z i merman 
2609 Woodhill Road. (11)

SALDAINIŲ, CIGARŲ krautuve *— 
randasi 3214 W. 41 St., daro $500 

savaitėj biznio. Aš turiu kitus du 
storus, turiu šį parduoti pigiai. At
eikit arba kreipkitės prie Zimerman, 
2609 Woodhill Road. (11)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Saldainių, . Groserio ir Lengvų Už
kandų. Biznis eina gerai. Randasi 
skersai Lietuviškos salės. Pardavi
mo priežastis—išvažiuoju į kitą val
stiją. Kreipkitės 6824 Superior Ave
nue. ---------- .. i-------------- -'4 (-12)

^CLEVELAND'S
Public Auditorium

Bal. 27-“Gegužio- 5
10 DIDELIŲ NUOTIKIŲ 10 s

Dalyvaujant' visai

METROPOLITAN
OPERA COMPANY

Iš Metropolitan Opera 
Guglio Gatti-Casazza,

ORKESTRAS is (5
Pilnas Corps de 

(Su Rosina Gaili-)
Vak., Bal. 27—“L AFRICAN A”. Visi pirmos ru- 

sies lošėjai, su Baletu,
Vak., Bal. 28—“FAUST”, su Chaliapinu; Baletas.
Vak., Bal. 29—“IL TROVATORE”, su Martinelli ir 

Ponselje; Baletas.
30—“FALSTAFF”, su Scotti, Tibbet, 

Bori, Mario; Baletas.
1—“PAGLIACCI”, Su Rethberg, Marti

nelli, Denise.
“LeCOC D’OR”, su Didur, Diąž, 

Sabanieeva, Gaili, Kosloff, Bon- 
figlio; Baletas.

2—“PARSIFAL”, su Whitehall, Taucher, 
Bohnen,. etc.

2—“LaTRAVIATA”, Bori, Lauri-Volpi, 
De-Lucą; Baletas.

Sekm. Pop., Geg. 3—GALA KONCERTAS (dalyvaujant 
visai Kompanijai).. Scenos iš ki
tų operų:; 5 garsus konduktoriai,

Pirm. Vnk., Gog. 4—“TALES OF HOFFMAN”, Bori, Er- 
• rolle, DeLuca, Altgląss, etc.

Antr. Vak., Gog. 5—“AIDA”, Martinelli, Rethberg, Mar
dones; Baletas.

House, New York 
General Manager

CHORAS iš 100
Ballet’ is 50

Pirm.

• Antri 
Tree.

K-Jt' Vak., Bal.

šešt. Pop. Gog.

Sešt. Vak.,'

C? KAINOS—Paskiroms, $1, $2, ?3, $4, $5, $6, $7. TAKSŲ 
(4 Operoms) $4, $7.50, $11, $14, $18, $21.50, $25. NEBUS 

Sezono Tikietai—Drehers, 1226 Huron Rd. Kovo 16-2^ 
paskiroms parsiduos nuo Bal. .6. Paštu užsakymai! 

priimama dabar.

Hit Ohio. Unih 
Woritn of America uū 

i >0' konvencijoj 
! Moliutijį reiRnlnujniit 
Hti q pn visus neri’ 
1 Iii boto su I, W.1 
į tiatiji Gal apsivalys

Iieįs laiku, sąkoi 
viliįsArbinmku j 
bu saitas. Taiį 
ffliiriUartiiįįu 

, jtei atriju 

įfla, pavasariui 
Medą daug 

l tšinku j ūkės;. 
J fairs 80 firmtiĮi 
j & dirbą abelnai 
' ik j savaitę.

j lite, iš Detroito, 
i plotais..ft, Cron 
1. iftuve kuri dabai 
i savo dirbtuvii 

lutabudavtijama 
■j ft i sugabentu dali

i Clndanle kovo 17 ,(i 
pasidėti ketinio valstij 

, savidft ir unijos 
1 konferacija. ajhlbėjiiii 
j JĮ afeii darbiniikains.

[tibimis IM ąlstijc 
Stos taųlnis įgalėjo 

t ii

' ^ttodo tiunju k 
-■ flft ir motomianai n

f®®® rases gelzki 

kurie operuoj 
viso šalies j 
gale 1324 

iiaiiati darbininki 
jitei bent kuriuo laik 
^■tu. ,1924 inefais 

Wiftiiiisant’tijjgel 
ohetai pi 

Bet nei 
p“0 ’faitiaus darbu 

į i?™ suma jiems 
m M buvo ^40,24 

= « gruodjje, 1823,
Ra

Į moterų Amerikoje, 
Spikes uhwistniota 
k ® kaipaflj BŽft 

’’Wl ukiii nuomuot 
) valandą to 

iJtaiju kompanijos 

’iga pakelta nuo 
j metus, ta 

/“takai tegali puti 
^taesnic’

pereitą savaitg si 
metalo darbi 

t“P?siiio apšaukimu
Wto jeigu'ją re 

B tebus išpildyta. K 
g-P^ėlbta kad darbda 
L susdarbminkaL1 
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