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Seimo Rinkimai Busią Syme*
Protestai prieš Popiežių

TREČIAS DALYKAS: LIETUVA TURĖS MO
KĖT ALIANTAMS $60,000,000 UŽ KLAIPĖ

DĄ, KAIPO DALI KARO ĮMUOSTOLIŲ.

Popiežiaus Delegato Zecchini Kaune Namai Ap
mėtyta Kiaušiniais už Vatikano Politiką.

IK DARBININKŲ ŽINIOS

Bellaire. Ohio. United Mine 
Workers of America unijos sub- 
distrikto konvencijoj priimta 
rezoliucija reikalaujanti išmes
ti iš unijos visus narius kurie 
tūri bendro su L W. W. orga
nizacija. Gal apsivalys nuo ler-* 
mo kėlėjų. •

Trumpu laiku, sakoma, Ohio 
valstijos darbininkų perteklius 
bus sunaudotas. Taip manoma 
remiantis dabartiniu .. plieno ir 
geležies industrijų veikimu ku
ri dirba stf 90 iki 95 nuoš. pilno 
saiko:, Budavojimo industrija 
irgi kįla, pavasariui ateinant.

Prasideda daug reikalavimų 
darbininkų į ukes.

Suvirš 80 firmų- CIevelande 
skelbia dirbą abelnai po 48 va
landas į savaitę.

Fordas, iš Detroito, mano at- 
I pirkt Lorain. O., Cromwell plie- 
rno dirbtuvę kuri dabar stovi, ir 
r įsteigt savo dirbtuvių skyrių 
Į kur butų budavbjama automo- 
į.biliai iš sugabentų dalių.

CIevelande kovo 17 d. turėjo 
prasidėti keturių'valstijų kasy
klų savininkų ir unijos atstovų 
konferencija, apkalbėjimui nau
jų algų darbininkams. Bet ne
pribuvus Illinois -valstijos dele
gatams tarybos negalėjo prasi
dėti.

Clevelpndo tramvajų konduk- 
|' toriai ir motormanai rengiasi 

Pirmosios rūšies gelžkeliai S. 
Į Valstijose, kurie operuoja“ apie 
p90 nuošimčių viso šalies gelžke- 
f lių skaičiaus, galę 1924 metų 
■turėjo mažiau darbininkų dar

be negu bent kuriuo laiku nuo 
r 1922 metų. 1924 metais darbi- 
I ninku skaičius 'ant' tų gelžkelių 
į buto 1,736,699, o metai pirm to 
I buvo 1,793,779. Bet nežiūrint 
j mažesnio skaičiaus darbininkų, 
į abelna'algų suma jiems gruo- 
| dyje, 1924, buvo $240,248,625, 
į kuomet gruodyje, 1923, siekė 
| $234,662,088.

> Tarp moterų Amerikoje, kai- 
l po ūkininkės užregistruota 187,- 
1.863, 770 kaipo ųlĄį- užžibrėto- 
| jos, ir 73,8pl ūkių nuomuotojos. 
į reikalauti 90c į valandą mokės
imo. Tramvajų kompanijos pre- 
.zidentui alga pakelta nuo $30,- 
000 iki $40,000 Į metus, tai ko- 

' del darbininkai negali gauti ge- 
| resnio .užmokesnic ?

į Italijoj pereitą savaitę strei- 
Į kavo 100,000 metalo darbinin- 
| kų, ir grasino apšaukimu ge- 
įneralio > streiko jeigu jų reika- 
Įlavimai nebus išpildyta. Kovo 
116 d.’.paskelbta, kad darbdaviai 
įsutiko tartis su* darbininkais ir 
i fokiu būdu .streikas baigiasi.

i NAUJAS LERMAS 
Į WASHINpTONE

Washington. ■— Kovo 17 d. 
prezidentas CoOlidge nomina
vo generalio prokuroro vieton 
John G. Sargent iš Vermont, 
kurį senatas užtvirtino.

! “KRIKŠČIONIS” VIS- 
TIEK RENGIASI. ..

• (Specialiai “Dirvai”)
Kauhas. — Dabar mus visus 

užima mintis apie busimų rin
kimų į Seimą, nes visi daviniai 
rodo kad jie bus dar šią vasarą. 

Ičia tai turi sukrusti ‘ir Sanda- 
I riečiai, nes tas liečia visos Lie- 
luvos likimą, ar ilgai dar Įnik
sime ilgaskvernių jungą? Da
bar , upas toks kad klerikalai 
turi pralošti, žinoma, bus pa
leista visos priemonės iki kalė- 
jiman kišimo savo priešų kad 
lik apgalėti tuos nevidonus- 
kairiuosius. Be kovos nieko nė
ra. Klerikalų jungas sunkesnis 
negu Rusų, ir daugiau jiegų 
reikia padėti kad jo nusikratyti.

Lietuva Turės Mokėti 
Aliantams už Klaipėdą

Kaunas. — Teko sužinoti kad 
Vokietijos vyriausybė valstybi
nį Klaipėdos krašto turtą Įkai
navus 600,000,000 litų sumoj.

Einant Versalės sutartimi ir 
Klaipėdos konvencija Lietuva 
turi sumokėti aliantams repara
cijų mokesnių sąmaton vertę 
valstybinio Klaipėdos . prasto, 
turto.

Vokiečių Įkainavimą Repara
cijų Komisija perdavė Lietuvos 
vyriausybei, kuri de! to įkaiiia- 
vimo padarys savo observacijų.

Todėl tokiu budu ir Lietuvai 
teks mokėti aliantams reparaci
jų mokesnius nežiūrint kad Lie
tuva kaipo tokia nekariavo, vi
są laiką buvo karo arena ir bai
siai nuo karo nukentėjo.

(“L. ž.”)

Lietuva tokiu bildu atsiduria 
skoloje beveik penkiolika sykių 
didesnėje negu skolinga Ame
rikai. Jeigu prireiks mokėti at
lyginimą (reparacijas) alian- 
tams, tų raparacijų bus $60,- 
000,000.

Lietuva Protestuoja 
prieš Popiežių .

Kaunas, kovo 10 d. — Kovo 
mėn. Kaune ir provincijoje įvy
ko dideli protesto mitingai prieš 
Vatikano pasirašymą konkorda
to (sutarties) su Lenkais.

Priimta Kaune rezoliucija 
reikalauja atitaisymo, arba at
šaukti Lietuvos atstovą iš Vati
kanu ir Vatikano delegatą iš 
Kauno. Nepaisydama policijos 
Įspėjimo dalis minios aplinki
niais keliais prasiskverbė prie 
Mon. Zecchinio, popiežiaus at
stovo, bute ir, ■ jam neišėjus, 
svaidė kiaušinius. Tuojau at
vykus policija išsklaidė minią.

Vatikano pasirašyta su Len
kais Sutartis Vilnių priskiria 
Lenkų bažnytiniai valdžiai, to
kiu budu ir Lenkijai.

Europa Šalta Nusigink
lavimo Klausime

Geneva. — žinios apie Suv. 
Valstijų prezidento Coolidge su
manymą šaukti naują nusigink
lavimo 'Konferenciją sutikta čia 
šaltai, išskyrus Anglijos atsto
vo, kuris pareiškė sutikimą da
lyvauti ir veikti išvien bile kon
ferencijoje kokią Amerika šau
ktų.
. Kontinento valstybės numato 
keblumu sausžemio nusiginkla
vimą, kas šioj konferencijoj ir 
butų kalbama, o tas yra viena
tinis nusiginklavimas kuris žin- 
geidąuja tautas tokias kurios 
bile kada gali pakelti 'karą — 
jos nori apsaugos pirm nusi
ginklavimo.

Šonas šonu gyvendamos, di
delės 
kitos 
luoti.

ir mažos valstybės viena 
bijo ir nenori nusigink-

Europos Taikos Proto- 
kclos Atmestas

Geneva. — Laike prenyjeravi- 
tnO MacDonaldo, Anglijos socia
listo, pereitą metą buvo pada
ryta protokolas kuriįuo remian
tis manyta įvesti pasaulyje už
tikrinimas prieš karus. Bet šio
se dienose Anglijos Užrubežinių 
ręikalų ministeris Chamberlain 
tą protokolą atmetė,, ir jį parė
mė kitos Anglijos valdomos ša- 
lįs, išskyrus Airiją.

Tą protokolą jau'pasirašė ke
liolika tautos sąjungos narių ir 
buVo einama ( prie kokio nors 
nustatyto taikos palaikymo pla
no. Sekantį rugsėjo mėnesį 
suvažiavus Tautų Sąjungos 
stovams vėl bus bandoma 
dyti koks nors planas taikos 
laikymui.

at- 
lip- 
pa-

Rusai Peršasi su Bizniu 
Francuzijai

Lyons, Francuzija. — Tarp
tautinėje parodoje Lyons,mies
te turėjo išstatę savo prekes ir 
Rusai. Francuzijos premjeras 
dalyvavo toj parodoj, ir pirmoje 
pasirodė esant sovietų Rusijos 
mercijos ir industrijos, santi- 
kę būti toj parodoj, ir pirmoje 
vietoje kurion Herriot užsuko 
pasirodė ęšanti sovietų Rusų 
išstatyti daiktai. Ten jį patiko 
sovietų ambasadorius Krassin, 
kuris Herriotą gražiai priėmė ir 
rodinėjo visus “rojaus” produk
tus, kalbėdamas kad Francuzi
ja turėtų naudos užvesdama ko
mercijos sir industrijos santi- 
kius su Rusija. Ypač Krassin 
sakė kad galima butų daug ta
bako ir maisto iš Rusijos gauti.

žinoma, tabakas ir ant sąšla
vyno auga, o kaslįnk maisto — 
juk patįs Rusijos darbininkai 
badauja.

Mirė Sun Yat Sen 
, Pekinas. — Kovo 12 d. 
Dr. Sun Yat Sen, pietinės 
nijos prezidentas ir vadas, 
kentė nuo vėžio kepenyse.-

Dr. Sen figūravo, Ch ini jos po
litiškam bruzdėjime nuo . 1912 
metų Chinų revoliucijos.

mirė
Chi-

Jis

Washington. — čia prasidė
jo varžytinės kokių dar nebuvo 
visoj Amerikos valdžios istori
joj. Prezidentas Coolidge su
sikirto su senatu taip kad stojo 
klausimas‘ir 'Suv. Valstijų kon
stitucijos ir prezidento teisių.

Prezidentas Coolidge pasi
skyrė') savo kabinetą generalio 
prokuroro vieton Charles Bee
cher Warren ir pasiūlė senatui 
užtvirtinti jį, kaip paprastai da
roma priimant naują narį į ka
binete likusią tuščią vietą. Bet 
senatas diduma balsų tą kan
didatą nepatvirtino. Reikėjo 
tada kito, bet prezidentas antru 
kartu pastatė tą patį kandida
tą, grąsindamas Senatui kad pa
skirs' jį specialiai, senatui išsi
skirsčius, jeigu į senatas neuž
tvirtins. Bet senatas' ir antru 
kartu Warren atmetė ir nutarė 
neišsiskirstyt iki nebus užbaig
ta klausimas gėnėralio proku
roro.

Prieš Warren’o užtvirtinimą 
balsavo 10 Repūblikonų senato
rių ir 36 Demokratai; už bal
savo 39 Republikonai. Tas pa
rodo kad Republikonai tarp sa
vęs nesutaria iii duoda Demo
kratams didumą. . Tai yra pre
zidentui (Republikonui) didelis 
smūgis. Keturi metai preziden- 
taut, o turėt toki nepalankų se
natą. ■ . ■

Tai yra antras Coolidge laiku 
lermas. Pirmas buvo pereitą 
metą kada pradėta įtart jo ka
bineto narius šmugelystėse ir 
reikalaut prašalinti juos.

EKSPLOZIJOJ ŽUVĘ
33 DARBININKAI I

Fairmont, W. Va. —r Kovo 171 
d. angliakasyklos eksplozijoj ti
kima bus žuvę 33 darbininkai, 
kasyklai užgriuvus netoli čia.

Išsyk tikėta kad visi, arba da
lis tų darbininkų bus gyvi. Vi
durnaktį kasyklų perdėtinis pa
reiškė jog jo nuortione visi ten 
esanti darbininkai bus mirę ir f 
kad visa kasykla dega.

Nuo eksplozijos suardyta ka
syklos elektros stotis, bet neuž
ilgo vėl sutaisyta. Budavonė 
virš incigos į kasyklą liko su
ardyta, griuvėsiai sukrito į sky
lę. kurią reikėjo išvalyti pirm 
ineišiant kasyklon.

Ta kasykla dirbo su ne-uhi- 
jistais darbininkais, ir spėjama 
kad dinamito bomba įmesta į 
kasyklą buvo sprogimo ■ priežas-1 
čia. Sprogimas buvo toks di
delis kad sudrebinta namai 25 
mylių apielinkėj.

Iš visų sričių subėgo moterįs 
ir vaikai prie kasyklos susirū
pinę savųjų likimu.

Popiežius Pripažino Vilnių Lenkams
Lietuvos “Teveliu” Po

litikavimai Niekais 
Nuėjo.

šeimi- 
partijos 
algomis, 
įsakymą 
katalikų

Aliajaus Skandalas Atnaujinta.
Tardant pernai kilusi aliejaus 

skandalą, -pasirodo kad buvęs 
Coolidge kabinete vidaus reika
lų sekretorius Fall gavo iš nuo
mavimų aliejaus lauku sau nau
dos $230,000.

6 Užmušta Vokietijoj
Halle, Vokietija. — šeši Vo

kiečiai užmušta ir 36 sužeista 
susirėmime policijos su komu
nistais komunistų susirinkime. 
Abi pusės naudojo ginklus.

Lermas prasidėjo kada polici
ja pasipriešino vertimui į Vo
kišką kalba Francužų ir Anglų 
komunistų kalbėtojų.. Žmonės 

pradėjo policistams grą- 
ael ko policija įsakė žmo- 
apleisti salę.

tada 
sinti, 
nėms

V o kieti jo j Politikavim ai 
del Prezidento Verda
Berlinas. — Laikinu Vokieti

jos prezidentu prisaikdinta Si
mons, buvęs užrubežinių 
lų ministeris. Jis užėmė 
šio Eberto vietą.

Rinkimams ateinant, 
partijos stato savo kandidatus 
arba grupuojasi po kelias į krū
vą ir stato vieną kandidatą.»

reika- 
miru-

Popiežius Gavo Dovaną
Roma. — Popiežius gavo nuo 

Chicagos kardinolo Mundeleino 
radio priėmimo aparatą, išdai
lintą Dantes' ir Da Vinci figū
romis. Juo galima girdėti dai
nas ir kalbas iš tolimų Europos 
šalių.

Seniau tokius daiktus dvasiš- 
kija butų pavadinus velnio įk
vėpimu, o dabar .net popiežius 
ir kardinolai jais naudojasi.

Kaunas. — Kunigai paėmę į 
savo rankas valdžią pradėjo 
stiprinti Lietuvoje savo pozici
jas valstybės lėšomis, 
nipkaujančios Seime 
aprūpinto dvasikšius 
išleido garsųjį švenčių 
įsakantį visiems švęsti
bažnyčios šventes, ir sugalvojo 
net budus pritaikinti prie Lie
tuvos Konstitucijos pasaulinio 
klerikalizmo užsimojimus.

Tie kątalikai kurie norėjo bū
ti tikrais Lietuvos piliečiais ne
galėjo be nusistebėjimo žiūrėti 

I į tai kaip musų valstybės rei
kalai buvo stelbiami Romos 
vardan.

Šitų piliečių nuraminimui ku
nigai buvo sugalvoję pasaką a- 
pie tai kad popiežius labai do
misi Lietuvių tautos kova už 
nepriklausomybę, ir kad 'būda
mi jam ištikimi Lietuviai susi
lauksią popiežiaus užtarimo ne 
tik prieš Dievą aname pasaulyj, 
bet ir čia ant žemės, 
piežiaus diplomatai 
Lietuvos teisėtus reikalavimus 
Vilniaus

Paklusnios avelės tikėjo savo 
I vadais-kunigais ir greta ar auk
ščiau Lietuvofs' valstybinii's vė-l 
liavos iškabindavo Romos baž
nytinės valstybes baltai-geltoną 
vėliavą.

Bet štai Lenkai sumanė su
tvarkyti bažnytinę administra-. 
ciją pagrobtose Lietuvos žemė
se. Lenkų, diplomatai pradėjo] 
derybas su Vatikanu del kon-1 

I kordato, ir musų klerikalams at
ėjo laikas įsitikinti kaip yra | 
brangus popiežiui Lietuvos rei-l 
kalai.

Romon nuvyko išpradžių mu-l 
sų delegacija “dirvai paruošti”. I 

.i.. Bet pasirodė kad musų kunigų
vaikas Persidirbo Iapsirikta. Su jais kalbėta ne 

Nusižudė Ikaip su nepriklausomos valsty- ■
Cincinnati, O. — Keturiolikos!bės delegatais, bet kaip su kimi-' 

metų vaikas nuvargęs nuo šei-1 - 
mininkavimo namuose per me-1 siškas dvasiškai 
tus laiko nuo motinos mirties,! klusnumas. De 
nusižudė. Jis užlaikė namus 
savo tėvui ir dviem jaunesniem 
broliam. Sudeginęs savo kny- 
gąs ir keletą žaislų, jis pasakė 
savo broliui, kad jau apleis juos, 
ir neužilgo stuboj pasigirdo šū
vis, nuo ko jis ir mirė.

Socialistai Persiskyrė 
Trečiąją Partija

Chicago. — Dehsas- pareiškė 
jog “socialistų- partija nutrau
kė savo ryšius su politiškos ak
cijos konferencija ir neturi dau" 
giau jokių santikių su ta orga-1 
nizacija”. Pastaroj konferenci-į 
joj CĮiicagoie, ,/iako Dębs, 
Škėjo jo“g’*s<5Fia'fi3tai negali vei-| 
kti išvien su tokiais elementais 
kurie ten susirinko, nes konfe
rencija buvo, pregresiviška tik 
iš vardo, o faktiškai buvo reak- 
cijonieriška.

> Taigi Amerikos socialistai lie
ka vėl be užvėjos. Su ta tre
čia partija susidėję, manė pada
rysią didelius darbus, bet ta.| 
trečioji partija, kaip ir La Fol
lette pareiškė, nereikalauja ra
dikalų paramos, ir jiems visai 
nėra kur su savo partija eiti.

KELETAS
MĖNESIŲ

LIETUVOJ

su

paai-

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 rei
kalingus popierius įva
žiavimui Lietuvon ir 
gryžimui Amerikon.

klausime.

Esą po- 
paremsią

[sirodė kad popiežiaus delegatas 
I Kun. Zecchini turįs tam tikrų 
ipstrukcijų Vilniaus klausimu, 

[šitos instrukcijos buvo griežtai 
(priešingos Lietuvos vyriausybės 
I projekto dvasiai. Per tai ką 
tik pradėtas del konkordato de
rybas prisiėjo pertraukti. Ir ak
li matė kad Kun. Zecchini pa
siūlys Lietuvai tą patį ką Vati
kanui yra pasiūlę Lenkai.

Dabar telegramai praneša jog 
Lenkai jau pasirašė konkordatą 
su Vatikanu.' Nurodoma ir kai 
kurios konkordato smulkmenos, 
iš kurių matyt kad popiežius 
pripažino Vilnių Lenkijai taip 
kaip tai yra padarius Ambasa
dorių Konferencija. Vadinasi, 
Želigovskio smurtas, ta kruvina 
Lietuvių tautai skriauda, šian
dien yra susilaukus popiežiau^ 
palaiminimo!

Tegul kunigai dabar išaiški
na savo avelėms kad popiežius 
žiuri teisybės ir teisėtumo, o ne 
varo pragaištingą Lietuvos Res
publikai politiką! Ir kur dės 
dabar savo akis tie kurie išpu- 
tė gražų muilo burbulą apie po
piežiaus paramą Vilniaus klau
sime? Deja, tie kurie tai darė 
vargiai klauso sąžinės balso. 
Todėl iš jų galima laukt ir dau
giau panašių šposų. Bet tikri 
Lietuvos sūnus turi šiandien ži
noti kąd popiežius ir smurti
ninkas Želigovskis yra lygiai 
nusistatę Vilniaus reikaluose.'

■ (“Liet, žinios”

Nelaukė Purickio Išteisi
nimo ■' ; •

Klaipėda. — Reikia pasakytu 
kad D-ro Purickio išteisinimas^ 
buvo visai nelauktas. Ilgus, me
tus opozinės partijos ir jų or-’ 
ganai vaizduodavo D-ro Puric
kio bylą juodžiausiomis varso
mis. Negalima nepaminėti kad 
ir Klaipėdos krąšte buvo susį-i 
darius neprielanki p. Puriekiui 
nuomonė. O socialdemokratų 
laikraštukas “Volksstimme” dar 
ir dabar ironizuoja p. PurickĮ.

(“Kl. Žinios”) .I gaiš kuriems yra privalomas vi-1
i vyresnybei pa-Į 

•________ _ Delegacija gryžo
su asmeninėmis Vatikano malo
nėmis, o vyriausybei teko lank
čiui su Varšavbs imperialistais 
baladotis į Vatikano duris del 
konkordato. Tačiau nesuspėta 
apsvarstyti ir dviejų konkorda
to projekto straipsnių kaip pa- Įmonių kovai su ta liga.

Chicagoj Epidemija
Chicago, Ill. — Nuo kovo 1 d. 

mirė apie 210 ypatų nuo-pne
umonijos ir influenzos, ir 170 
apsirgo bėgyje dviejų dvierių.

Miesto valdyba priebiasi visų

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviemastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai 

B 3352 Superior Avė. Cleveland, Ohio 
ii—ir----------ir
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Iš Lietuvių Gyvenimo, |
f********Mg.*j

LIETUVIO DAILININ- < 
KO DARBU PARODA >

Pil. J.' A. Baukus iš Milwau-'j j 
kee, Wis., prisiuntė “Dirvai” iš- ,. 
karpą iš “The ^Milwaukee Jour- - 
nal” su paveikslu vieno kurinio 
Lietuvio dailininko-skulptoriaus 
Boriso Lovet-Lorskio, kurio 
kuriniai buvo išstatyta Rein- 
hardto moderninės dailos gale
rijoje; Toj iškarpoj sekančiai 
aprašoma apie Lorskio darbą:

Skulptūros. Boriso Lovet-Lor. 
skio,buvusio jMihvaukiečio, Buvo 
parinkta atidarymui modernis- 
tiškos dailos parodos naujame 
departmente Reinhardto gale
rijų ant Fifth avė., New Yor
ke. Mrs. Adelaine Lobdell Atwa- 
tei'n buvusi Chicagietę,. yra to 
skyriaus direktorė.

Lovet-Lorskio katalogas, -tik 
ką gautas Milwaukee, parodo 
šią .dailę naujame išsivystyme 
jo ir taip jau prinokusioje dai
lėje; Šio miėšto žmonės kurie 
jau buvo susižingeidavę jo dar
bu jam esant šiame mieste ve
dėju Layton Dailės Mokyklos 
skulptūros departmento, norės 
paskaityti ištraukas iš įžangos 
katalogui, parašytos Julės -Bois, 
prezidento Francuzų Draugijos 
•Psichiškų- Tyrinėjimų ir’rasyto- [ 
jo į Forum, kuriam Lovet-Lor-' 
ski darė biustą.

“Piešėjas, architektas, muzi
kas; jis susikoncentravo ant 
skulptūros, priduodamas gyvy
bę moliui savo rankom kurios 
žavi kuomet modeliuoja, dirba, 
idealizuoja ir daro iš mędegos— 
ir staiga po jo pirštų pBąidaro 
gyvas: idėja kuri .priima formą, 
jausmas kuris kalba, ir. viršuje 
visko, priima dainą, jis sutvė
rė naują d’ailą, kuri nėra nei 
klasiška nei romantiška, nei fu
turistiška net praeitiška, 'bet 
dabartinė.” * ■ .

Lovet-Lorski pats, laiške sa
vo draugui Milwaukėje, kalba 
kaipo apie sugryžimą prie to 
ką jis dirbo pirm karo, kuria
me jis perėjo dideles sunkeny
bes;- “Aš netekau savo 
ypatiškais pergyvenimais 
dėlių skurdu, ir įpuoliau 
grafišką romantįeizmą. 
jau kitaip, dabar jau yra daila 
be jokių įtekmių”.

Iš kur Skulptorius Paeina
Pil. j. A. Baukus, Milwau- 

kietis, rašo sekančiai apie šitą 
musų dailininką Lorskį:

L. Lorski tai yra Lietuvis, 
paeina iš' Kauno rėdybos. Kai 
p. (L. Lorskis buvo Milwaukee 
tai man teko kėlętą kartų susi
eiti ir gana gražiai pasikalbėti.

L. Lorskis mokslus ėjo Rusi
joj, ir gana ilgai, Kai bolševj-

kai užsiviešpatavo tai ir jam 
prisiėjo bėgti,.ir kaip pasakoja 
tąi kelionė buvo paini ir sunki. 
Per Lenkiją, per Vokietiją pa
siekė Lietuvą, bet sugryžęs sa
vo tėvų nerado, nęs buvo pabė
gę nuo karo į Rusiją, ir nieko 
nežinojo apie juos.- Tada L. 
Lorskiui buvo riestai,’ nes 

I tėjęs tik dvi kapeikas.. Bet su-j 
sitiko su A. Smetona (nepame
nu ar'tai laike Smetonos buvi
mo prezidentu) ir apsakė savo 
padėtį. Tada A. Smetona .pa
tarė jam važiuoti į Ameriką ir 
davė pinigų ant, kelio.

L. Lorskio tėvai gyveno ne
toli nuo A. Smetonos, turėjo 
dvaruką, ir gana gerai drauga
vo su įSmetoriaiš.

Kada L. Lorskis pribuvo į 
Milwaukee, jis persistatė Lie
tuviu', ir Angliški 
įį visada minėdavo kaipo Lie
tuvį. Bet kadangi Milwaukes 
Lietuviai 'neturi jokios žymės 
tai laikui bėgant ir nebuvo jam 
išrokavimo vadintis svetimtau
čiu. Gal dabar kai New Yorke 
yra užtektinai Lietuvių inteli
gentų, jie patrauks prie savęs 
tą žymų dailininką.

Pil. Baukus žada daugiau apie 
i tą (dailininką parašyti.

tu-

dienraščiai

35-

'spekų 
ir di- 
į bio- 
Dabar

RACINE, W1S.
Sandariečių Darbuotė.

Vietos A. L. T. Sandaros 
ta kuopa rengia gražų progra
mą nedėlioj, kovo 22 d., nuo 2 
vai. po, pietų, Turner Hall (prie 
Hubbard ir Lincoln .gatvių).

Bus paskaita, teatras, dainos 
ir šokiai.

Iš. Chicagos atvyksta Dr. Al. 
Margeris su žingeidžią ‘paskai
ta, “Kas Reikia Daryti kad 
Greit Nepasenus ir ilgai Gyve
nus?” i Kiekvienam, ši. paskaita 
bus žingeidi, o ypač, senber
niams ir senmergėms, kurie no
ri vis išrodyt jauni kad galėtų 
įbrie jaunųjų pritikti;
' Paskaita turi mokslišką pa
matą ir 'daug naudingų patari-i 
mų sveikatos žvilgsniu.

Bus taipgi ' sulošta veikalas, 
“Naujas Gyvenimas”. Jaunų 
Lietuvaičių Choras dainuos, o 
po programo bus šokiai.'

Prie įžangos tikietij bus pro
ga išalimėti Dr. J. Basanavi
čiaus didelį sieninį paveikslą, 
su rėmu ir stiklu.

“Algis ir Giedrute”
Gegužės 10 d. čia bus pasta

tytas vienas didelis veikalas, i 
senovės 'Lietuvių gyvenimo,' tra
gedija “Algis ir Giedrutė”.

■ Prie darbo rengiamasi labai 
sparčiai. Visuomenė argi tuo 
veikalu žingeidaujasi. Vict.

BROOKLYN, N. Y. [
Iš “Vienybės” Seimo.

Kovo 7 d. atsibuvo “Vieny- į 
bes” šėrininkų šeštas seimas, į 
labai skaitlingas,' ir viskas gra- i 
žiai ėjo.

Kaip 10 vai. ryte bendrovės 
pirmininkas A. Mikalauskas 
atidarė šeimą, gražiai pasvei
kino svečius savo jausminga 
kalba, ir perstatė kalbėti seną 
veikėją J. Tareilą iš' Waterbu- 
rio. Jis gražiai priminė praei
ties “Vienybės” darbus varo
mus per 39 metus ir kiek per 
tą laiką gero “Vienybė” atliko 
Amerikoje ir Lietuvoje. Jis 
pasakė kad “Vienybė” sutvėrė 
Susivienijimą, 'kuris- šiandien 
yra didžiausis ; ji sutvėrė tėvy
nės Mylėtojų Draugiją, kuri at- 

. liko neapsakomą naudą apš.vie- 
i toje leisdama knygas iki šiai 
. dienai, ir daug kitokių “Vieny, 

bė” smulkių darbų atliko per 39 
į -metus lankydama Lietuvių na- 
, mėlius, ir nušviesdama teisin- 
i gai Lietuvių reikalus.

Po to buvo padaryta paminė- 
i jimas ‘Vienybės’ mirusių leidė

jų ir rėmėjų, delegatų atsistoju 
mu.

Bendrovės sekretorius P. Ba
joras skaitė protokolą, jis liko 
vienbalsiai priimtas. Visi direk
toriai išdavė savo raportus-.

J. O. Sirvydas, kaipo redakto
rius, pakalba dėkuodamas vi
siems “Vienybės” rašytojams ir 
štabo darbininkams kad visi ge
rai .darbavos.

Visko išklausius pasirodė kad 
“Vienybė” ląbai gerai.stovi, dė
ka direktoriams kad jie labai 
gerai darbavos dėl laikraščio, 
taipgi ir dabartiniam vedėjui 
J. M. Danieliui,* kuris labai su 
pasišventimu 
ma, gerai ir 
padėjėjų.

Direktoriai
metams du tie patįs, J. Ginkus 
ir A. Mikalauskas. ’ V. Kriąu- 
čiunui atsisakius,J išrinktai Wm. 
Šidlauskas. -Taigi.-iteban; direk
toriais yra:. E. šrupskis, J. Bir
žietis, Pr. Bajoras, .M. Miltakie- 
nė; V. šabunas, K. Strūmskis, 
A." Mikalauskas, J. Ginkus, Wm. 
Šidlauskas. Visi- 
vyrai;

Seime dalyviai 
mažai pasipirko, 
mo reikalų išsiskirstė labai ge
rame upe. šūr;

darbuojas. • Žino- 
darbuotis kai yra

išrinkta trejiems

labai Veiklus

šėrų irgi ne- 
ir po aptari-
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A. L. T. SANDAROS SEIMO 
BELAUKIANT

C* GERB.
^Spragilo kampelio

Aš čia padaviau greitomis 
sumegstas mintis paliečiančias 
musų tolimesnį nusistatymą. Aš 
susilaikiau nuo tikslesnių for
mulavimų, tikėdamas kad dau
giau nusimananti veikėjai ban
dys tai padaryt, 
butų

Sandaros Seimas skubiai arti
nasi. Todėl jau butų laikas da
bar pradėt svarstyt apie tuos 
pageidavimus kuriuos iškelsim 
Seime, ir rezoliucijas kuriąs no
rėsim patiekt atstovams. Sei
mo pasitarimai tęsis apie porą 
dienų, ir per tas trumpas va
landas nei pavieni atstovai nei 
komisijos nesuspės rasti visų tų 
obalsių ir priemonių kuriomis 
palaikytume savo partijos gy
vumą ir veikimą sekančiuose 
metuose.

Šio straipsnio rašytojas, kaip- 
ir daugelis kitų' eilinių Sanda
ros narių; jaučia noro pareikšti 
savo mintis spaudoj, kuri, ti
kiuosi, neatsakys' kampelio vie
tos man ir kitiems. Mes San- 
dariėčiai, žmonės į laisvi; atviri 
ir nesibijom savo reikalus Svar
styt viešai. Musų idėjos ir’sie
kiniai neturi dviejų veidų. Tai
gi pasiremdamas tuomi* aš ir 
noriu tarti keletą žodžių lie
čiančių Sandarą.

Dabartiniu laiku mums būti
nai reikalingą peržiūrėti savo 
programą ir pritaikinti ją prie 
dabartinių gyvenimo aplinky
bių. Musų svarbiausiu punktu 
buvo iškovojimas Lietuvai ne
priklausomybės. Bet kadangi 
tas jau atsiekta tai neišvengia
mai tenka keisti ir vyriausias] 
obalsis, kitaip mums reikės pa
silikti -vietoj ir girtis atliktais 
darbais, mažai tegalvojant apie 
ateitį'.

Sandariečių laikraštininkai ir 
kalbėtojai daug-pašvenčia laiko 
įrodinėjimams klerikalų ir bol
ševikų pragaištingų užsimoji
mą- Tai yra reikalingas daly
kas ne tik musų partijai Bet ir 

i visai Lietuvių tautai. Turime 
iškelti aikštėn jų klaidas kad 
žmonės rinkdami valdžią butų 
atsargesni. Bet kaip nebūtų 
.tiksli ir vykus kritika, jos vie
nok neužtenka sudarymui par- 

, tijos rinito programo. 
. ko nors teigiamo, 
; idant 

jiems 
musų

Kai
nebetenka įtakoš į žmones; Ka
me priežastis ‘to apsireiškimo 
nętaip lengva atsakyti.. Pirmoj 
vietoje, 
veikėjų-, 
jaunieji 
vietas.
kui didelį darbą kaip Lietuvos 
nepriklausomybės iškovo j imas, 
mes nesirupinom kreipti atidos 
į vietos Lietuvių reikalus, o tas 
galų gale turi nulemiančios rei
kšmės. Jei kuris ir butų di
džiausias patriotas tai jis visgi 
negali vien galvoti apie kitus. 
Jam rupi taipgi savo ir šeimy
nos reikalai.
riose 
tuom 
sielos 
d i n es 
Suprantama, mes neseksini kle
rikalų, bet taikintis prie gyve
nimo visgi turim. . ■

Musų organizacijoj viršinin
kai ir veikėjai, '’man rodos, per- 
mąžai palaiko ryšių su plačio
mis masėmis. Jie susirašiiiėja, 
laiko konferencijas, planuoja, it 
tt., .bet tas viskas pasilieka jų 
tarpe; Liaudis sužino apie. tai 
tik iš antrų rankų. Supranta
ma kad tas nepadaro gero įs
pūdžio.
netekom, ir daugelio, tiesa, -ne 
tituluotų, bet pasišventusių, 
veikėjų, kurie nešė ant savo 
pečių visas darbo sunkenybes, 
nėjieškodami nei garbės nei pa
gyrimo. Musų viršūnes nemo
kėjo jų prilaikyti.

Sandaros veikėjams? reikėtų 
taikintis prie tų paprastų žmo
nių, nęs jie šiandien yra nu
lemiantis faktorius. Iš jų mes 
galime semti naujas jiegas ir 
kviesti juoe prie to darbo kuris 
butų naudingas musų tautai. 
Bet be simpatijos, pritarimo ir 
toįerancijos prieiti prie liaudies 

Į nėra lengva.

liaudis 
duosim 

pusėn, •
kuriose

O vienok tai 
labai reikalinga. ■

Narys.

JIEŠKOJIMAĮ
Lietuvos Konsulatas Chicago j 

pajieško šių asmenų Amerikoj: 
Kazimiero Savicko iš Aluntos 

vai., Utenos apskr. Gyveno 
Chicagoje.

Juozo Razmino', iš Kražių valė., 
Raseinių apsk. Gyveno ka
daise Antioch, Ills.

Juozo' Vaitekūno, iš Montjurgių 
kaimo; Lygumų vai. Šiaulių 
apšk. ;

Juozo ir Prano Kasparavičių iš 
Kauno apsk.

Juozo Narkevičiaus iš .Šiaulių 
apsk: Gyveno kadaise Mil
waukee; Wis.

Vinco šumskio iš Mariampolės 
apslfr. Gyveno Cleveland,- O.

Kosto ir Prano Grigolačin iš Ra
seinių. Prieš pasaulinį karą 
gyvento Chicagoje.

Antano Bucevičiaus iš Simno 
vai., Alytaus apsk.

Adomo Guoko (Amerikoniškai 
vadinasi save Gauchas). Gy
veno Chicagoje. ■ ■ • 
Kas žino apie čia jiėškomus 

ašmenis malonėkit pranešt Lie
tuvos Konsulatui,' GOS So. Dear
born St., Chicago, Ill.'

UŽ-

Reikia 
pozitingo, 

žinotų ką mes 
jei jie pereitų

vietose Sandara tuos ap- 
Borden’s 
Borden’s

Leningrade tiesiog desėtkai 
nušauta ir sužeista, 
pačios tos 
valdžios”, 
siau buvo? 
atsitikimai 
prieš tūkstantį tame rojuje 
kur jums liepia- tikėt kad: 
ten ^viskas gerai.,- Jūsų ląi^ 
kraščiai nei sykio neprane
šė kad ten įvyko streikai 
dėl pagerinimo sąlygų; jei
gu^ ir praneša tai pirmiau 1 
apšaukia tuos darbininkus J 
revoliucijonieriais, pasmer- 1 
k-ia juos, o tik paskui rašo j 
kad tokius niekšus nubau- 1 
dė. Jęįgu darbininkus su
šaudo, apie juos visai tyli, J 
o jeigu rašo tai išranda pir-J 
'ma 'kriminalistais, d tadai 
primena kad gerai jiems ir-j 
buvo švino kulkos. Taigi' iš j 
sovietų rojaus neišeina ki-ij 
tokia žinelė kaip tik sufab- J 
rikuota, nusmelkianti viso-i 

i kĮ darbininkų žygį prieš ko- ' 
misarus už savo teises, o kur;i 
darbininkai tiesioginai nu- I 
kankinama apie ttros visai 1 
nerašoma.vv— Ddrauge, jūsų laikraš- J 
ščiai papaparsidavę kakapi- i 
talistamš ir jums priplepa v 
visokių niekų apie sovietų < 
valdžią, tada jus-tikit ir no- i 
rit dadadąrbininkus klai-' Į 
dint;

— Stepai, tu pats sūkiai- I 
dintas ir kitaip nemoki kal
bėt. Tau visi kiti laikraš- •; 
čiai- tik baisylįe kvepia, ir 
esi įgąsdintas kaci i juos ne
pažiūrėtum ir nepamaty- į 
■turn teisybės. Kiti laikraš
čiai labiau rūpinasi darbi
ninkų reikalais ir jienis pa
deda kovojime ir pastango-' 
še 'vyvehinlą pagerint, O 
jUSU ‘laikridžėi-aii ttik rėkia į ir • 
šaukia* darbininkams' kad 

į nieko nereikia, kad viskas 
(negerai, tik laukit revoliu- 
Icijoš, o paskui atsidursit — 
pragare! Jie tą pragarą va
dina rojumi ih jus tam ti- 

| kit. Komunistų vadai jus 
[išnaudoja, lupai paskutinį 
[centą iš jūsų, ir sau gyve
nimą . daro, kaip jus patįs ; 
patvirtinofe nesenai buvusio
se savo diskusijose.

. — Tai tik tie kvailiai su-, 
sirihkę ttaip apie mus papa- 

| šakojo, nonorėdami papap^*! 
traukt dddarbininkus i sa-- 
sasave.
/— Bet- jie buvo jūsiškiai 1 

pirmiau ir- žino visus jūsų ■[ 
vadų darbelius. Jie teisybe.! 

i pasakę apie jūsų vadovus, i 
tik jus jierakli tą pripažint j 
ir persitikrint.j .— Dddrauge, aš su tata-J 
vim negaliu susikkalbėt, aš j 
einu «sau, ale aš vvvistiek. j 
•protestuoju prieš tokius pp- J 
provokatoriškuš rararaštus J 
“Dirvos” ant dddarbininkiš-4 

I kos vvvaldžios Rururusijoj. 1

Ir tai 
“darbininkiškos 
Taigi kur bai- 

Lietuvoj tokie 
yra tik vienas

tV AT AUKŲ baŽB 
kastinė Vatikanas 

ke 'protestą nuo
Ė kos Lietuvos. Ma 
' musą klerikalu sp 
i- atpažįsta, popiežių 
įtdn pusėn kuri sti 

■. ir jis arba jo drplo 
linkui Lenką pusę 

į gi Lenkai laiko ra 
| nią, popiežius turi 
t įint Vilnią Lenkų 
I -nei yyriausybeiį u 
k pieziaus atstovas. 
t ko'kiaušiniais “i 
f tas" nesulaukus ne 
L Žinia iš Kauno! 
| puslapio paaiškini 
[kaip Lietuvos dvas 
Į liai norėjo užver'l 
Į su Vatikanu ir ka: 
|’pirmiau užvėrė, t 
i'nors Lietuvos sos 
į įskaitytas Lenką ] 
I Popiežiaus ir jo 
E galima kaltint, ne 
Į liai kiekviena baž 
[ eina Į ribas tos 
; dvasiškos valdžic 
| politiškose ribose 
Į Popiežius pasu“ 
Etj su Lenkais ’Vili 
I damas Lenku pus 
gvisai naturališka. 
g Bet štai kas ne: 
E ka tai kad popie 
įnori Lietuvą globo 
A paiso jos, ir nors į 
[kad Lenkai tini

Lietuvos sostinę, v 
sistengė' patarti 

[pirma susitaikyti 
[klausime, arba ps

duoti Vilnią tikrie 
vininkams.. Ir. n

Į kiaus atstovas K 
rydaraaš sutartį si 
(kuri liko nepadar 

įdė priverst liete 
ant visko "kaip D 
ta” Ištomatosi 

j kanas nepaisytai! 
į; vos tik skubino ui 
| lyką, 'pataikauti!

karas..
Jeigu Lietuvą 

t svu paįuvą part 
f tą nutraukta py 
j ma, 'bet dabar i 
[ kalai, 'kurie tin 
[nusilenkt Vatiki 
t sutikt kaip sutin 

ką .užgrobimą k

DRAUGAS STEPAS 
GINČIJA DARBININ

KŲ SKERDYNĖS 
ROJUJE.

— Gggerą vakarą., ddrau- 
ge, aš-atėjau su ppprotestu 
■prieš tuos bbbuožių laikraš
čius^

— Sveikas gyvas, Stepai. 
Jau senai mačiau. Kaip tau 
einasi? O ką tie buožių lai
kraščiai tau padarė?

— Ugigigi žiūrėk ką ra- 
rarašo: kad Rururusijoj so- 
sosovietų ddddarbininkiška 
.vvvvaldžia šašašaudo ddar- 
bininkus. Tai didididžiausia 
provokacija ir išdavystė dd- 
darbininkų.

į— O, tai Stepui nepatin
ka ‘Dirvbs’ pranešimas kad 
Rusijos rojuje komisarai su 
darbininkais apsieina ar
šiau negu su gyvuliais?

i— Tai pppprovokacija ir 
mmmelagystė! Aš ppprote- 
stuoju prieš "tekius bbuožių , 
juodinimus 1 dd'arbininkiškos 
vaVavaldžios!

— Kam protestuot prieš 
teisybę, Stepai?” Kodėl1 tu 
gerėjiesi kadai jūsų laikraš
čiai‘įrašo apie tokius daly
kus kitose šalyse?

— Dddrauge, tai didelis į 
skirtumas, bbba kapitalistui 
kkkraštuose bbbuožės ddar- 
bininkus žudo kai šunis, d 
Rururusijoj.yra pačių ddar- 
bininkų valdžia ir ttten nie-l 
ko papapanašaus nėra, ttik 
bbbuožių išmistai,\ ba apie 
tai nieko nėra mmmusų lai
kraščiuose;

— Stepai, justi komunis
tiški laikraščiai nuo jūsų 
slepia visą teisybę apie- Ru
sijos pragarą, rašo tik kad 
ten viskas gerai, ir kursto 
jus sukelt kitose šalyse to
ki pat pragarą kaip ten, ta
da ’nebus kam sovietiį komi- j 
sąru niekšysčių iškelt, ir 
darbininkai galės kai musės 
naikinami būti už norėjimą 
duonos.

— Tttu, dddrauge, esi pp- 
provokatorius. Tai tik ta-l 
vo papapalaimintoj Lietu- 
voj kunigėliai dddarbinin- 
kus šaudo, ale tu to nepri- 
papapažisti. .

— Mes, Stepai, pripažįs
tame blogą visose pusėse ir 
visose partijose. Neužsto- 
jam negerumus savo tarpe, 
ir neslepiam kas Lietuvoje 
darosi.

— O kokokodel va rėkiat 
prieš dddarbininkišką val
džią ji ją smerkiat?

— Jeigu darbininkų var
du visokie padaužos susigū
žėjo Į valdžią ir pradėjo 
darbininkus išnaudoti, ba
du marinti ir šaudyti už no
rėjimą valgyt, mes turim 
persergėt kitus darbininkus 
■kurie aklai klauso tų padau- 

. žų ir sutinka pragare matyt
• rojų.
i — O kodėl jus nešaukėt 
i taip garsiai’ pprieš skerdy

nes Kakakaune. o rėkiat vi-
• SU gggvoltu 'apie Leningra

dą?
1 — Kaune tik apšaudyta ir 

pagąsdinta darbininkai, ir 
tai dar komunistų vadovau
jami kelt revoliuciją, bet tą 
musų spauda neužtylėjo. O

BORDĘN’S PIENAS
TINKAMIAUSIAS

Garsinimas kurį Borden Com
pany daro"’ apie savo' Bord'en 
Eagle Brand ir Borden Evapo
rated Pieną patraukė visos ša
lies žmonių atidą į tuos du pro
duktu, ką parodo milžiniški' rei
kalavimai jų, delei jų geriau
sios rūšies/

Pasitikime kad musų skaity
tojai atkreipia atidą į 
garsinimus ir naudoja 
Eagle Brand Pieną ir 
Evaporated Pieną.

Borden’s Eagle Brand Pienas 
nedapenėtiems vaikams yra ge
riausias ir mokslingiausias bū
das penėjimui.

'Borden’s Evaporated Pienas 
yra geriausios rūšies ir nėra ki
to riebesnio, tyresnio ir- vieno- 
desnio pieno rinkoje kaip Bor
den’s.

Krautuvninkai paprastai turi 
ir siūlo jums kitokius, dėlto kad 
anie jiems pigiau, atsieina pirk
ti kaipo prastesni. Bet reika
laukite Borden’S pieno produk
tų ir neimkit kitokių. Jeigu jie 
neužlaiko Borden’s, patarkit už
sisakyti, ir tada visada, galėsit

man rodos, yra stoka
Senieji pavargo, o 

nesiskubina užimt jų 
Dirbdami iki šiam lai-

RED. ATSAKYMAI
Mrs. Mari ha :Samas. — Kaip 

klausiate apie Vokiškų ir FranJ 
euziškų pinigų vertę, -tai Vokiš
kos popierinės markės jau senai 

ri vertos, ir iš jų nięko ge
ro nebus tik atmintis tiems ku
rie jų turi.

Francuzų pinigai šiiUomi tar
pu irgi pernaują nukrito, ir de
dama pastangos juos .atgaivin
ti; bet jie vįstįek nepakils į Sa
vo normalę kainą.

Leil. J. Aukštikalnis (Kau
nas). — Paveikslų iš Lietuvos 
į laikraštį dėti nepraktikuoja 
nei vienas Amerikoje einantis 
Lietuvių laikraštis, nesi per- 
brangiai atsieina klišių padary
mas, .todėl tamistos pasiūlymo 
negalime priimti; Ačiū už’at- 
sikreipimą į mus.

18 petin-

20 DIENU "T™ ..... .... 4
GYDYMO
BANDYMAS

Utli. 500

Katalikai 
vietose patraukia 
kad jie rūpinasi 
išganymu, bet ir 
mokėjimu vifti

PINIGU NESIŲSKITE 
noBDaanesanaKS f acaxx=MSKW 4 wawwiii

Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že
miau paduotą kupono I Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20^ 
dienų gydymų pagalba Nuga-Tone—vidurių 
Jiuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tų darbų, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tohc turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudoni 
kraujo padarymui. ■ Tai Geležis, raudonina 
skruostus ir stiprinu muskulus. Nuga-lone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris laba j svarbių'rolę )o£ia.musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tope dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbc< 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tonc yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir begiu trijų dešimčių 
suviršum mėtų davė gerit ręzultątių Tūkstančiai yyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tonc, nes tas vaistas suteiks, 
jiems geresnę sveikatų. Nuga-Tonc yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbcti jūsų 
atsilikime, priešingai jis jumo nei cento nckainuous.

Nuga-Tonc stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
EtitnubTioja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo vciiksmų gorina apetitų ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tonc pasalina vidurių užkietėjimų ir gazus, prašalina blogų kvapų 
ir sukepima nuo. liežuvio, pal:uosuoia nuo gaivos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yrą apnešta nuo virdulių Užkielcjimo ir kitų ligų. Nuga-Tonc yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tonc 
kelias dienas ir stebėk permainą—jus pasidarysite linksmcnsni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 
■n ■■ imi—■■mu.........m i ■■■; i——t- galėtute ir jus išbandyto Nuga-lone gerumą. Jis
įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tonc yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutarti ant kiekvieno paketuko.

------------- 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS—------- — 
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith.5C7 1018 S. Wabash Ave., Chicago.

_ GERBIAMIEJI: Prisiųskite man isbanymui Nuga-Tono 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir laja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokelsiu.
Vardas’. 

Gatvė i;

Miestas

Pajiekojimas
Norima žinoti apie Petrą 

kanauską, gyveno Amsterdam, 
N. Y. Jo žmona Magdalena Ka- 
kanauskienė, ėmus šliubą 1911 
metuose, 1912 m. parvažiavo 
Lietuvon del nesveikatos, dabar 
gyvena su duktere Magdalena 
Kakanauskaite, kuriai jau 12 
metų, Bučiunų kaime, Nemajū
nų vai., Alytaus apsk. Jau bus 
12 metų kai jos vyras jai nieko 
nerašo ir jos neatsiima.

Ka

lbelei to mes gal but

V aisti j a

•PAJIEšKAU Motiejaus Lazo- 
raičio ir Jono Staneikos. 
šaukit šiuo antrašu:

M. JOCIS, 
154’ Wooster Ave. Akron, O. 
Ir veliju skaitytį “Dirvą”, nes 
yra geras laikraštis visiems,., net 
ir čia augusiems yra pasiskai
tymo. (13)

Atsi-

kaiku- 
žmones 
ne tik 

. gaspa- 
pietus. įgauti tinkamo pieno dėžėse;,

' Borden’s- Evaporated ■ Pienas 
ląbai atsako prie gėrimo- kavos' 
ir visų kitų reikalavimų prie 
valgio kur reikia pieno.

Taipgi patartume naudėtis 
Borden Kompanijos' siūlomais 
pamokinimais kaip pasigaminti 
įvairius valgius naudojant jų 

i pieną. Tuos pamokinimus 'ir 
šiaip knygeles prisiunčia dykai 
ant pareikalavimo, tik iškirp- 
kit iš -“Dirvoje” telpančių gar
sinimų jų kuponus ir nusiųskit 
su savo adresu. Galima rašyti 
Ir be kuponų, bet reikia pažy
mėti kad matėte jų apgarsinimą 
“Dirvoje”.

Mokykit savo dukteris .valgių 
gaminimo iš Borden’s knygelių. 
Jūsų mergaitės moka pasiskai
tyt jų instrukcijas, ir bus geros 
šeimininkės kada joms pačioms 
reikės.

National Cash Registers 
Nauji ir .Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inm akėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno

1925 Metu

KATALOGO
‘‘DIRVA"

3352 Superior A v. Cleveland, 0.

t Iš Klaipėdos 1 
[ dėjo bėgti 'kaizei 
I tojai/Vokiečiai 
■'‘darai pigokai savi 
Izeraes
I Šita-naujiena tu 
[ liepti gerai į Am 
! lietuvius kurie n 
1'aĮsigyventi ant i 
[nelinksta prie šai 
[gimtinės; .Vokiečių 
r tam Klaipėdos kri 
• kas buvo'puikiai įn 

W pasilieka, ant k 
ttkieeiams su 
teoj sėsti ir ponauti 

.Jtlpipėdos kraštas 
šikai po lijįinni, I 
padarius puVolįtij 
tin? pasidalinimo sut 
slisntii jau i Listuv 
atlygmi! Mek tau 

t tai priklauso kaipo 
: sam,Vokietijos dali 
į.0iė progas Kli 
«bus pranešta 
^numeryje dau|

^naujai pakiliu 
W pa kalbos aj 
ffi^jatvijos 
rijos sudaryti artima 
ftWkpietaip 
į’^^sel 
nus ?ir Brunu

i Geneva iš' 
jos valstybių kurio j 
m laiku lankėsi 

Nešima kaip greitai 
Mėtaiptytrih 
®l bus įkūnyta, i® j

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
. Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng-

■ vinimą.
35c. ir 70c bouka vaistinėse. Tamy* 
kite, kad ’ butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. j 
\ Berry & Soų|h 5th St3.

Brocklyn/TI. Y.
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de tiesiog desėtkai 
ir sužeista. Ir tai 
as “darbininkiškos? 
, Taigi kur 'bai- 
o?‘ Lietuvoj tokie, 
ai yra tik vienas 
;stantį tame rojuje; 
s liepia- tikėt kad 
is gerai/ Jūsų lai-į 
ridi sykio neprane- 
ten įvyko streikai 
rinimo sąlygų; jei- 
•aneša tai pirmiau 

tuos darbininkus 
jonieriais, pasmer- 

o tik paskui rasa 
,qs niekšus nūbąu- 
pi darbininkus su- 
pie juos visai tylį 
ašo tai išrandą pit- 
ninalisbais, o tada' 
kad gerai jiems ir 
io kulkos. Taigi'iš 
rojaus neišeina ki- 
lėlė kaip tik sufab- 
nusmė'rkianti visti- 
rinkų žygi prieš ko- 
už savo teises, o tat; 
kai tiesioginai nu- 
ha apie trios visai 
a./_
•augę, jūsų laikraš- 
taparsidavę kakapi- 
i ir jums priplepa 
niekų apie soviet 
tada jus-tikit ir no-j 
adąrbinin'kus klai-

Nuo Redakcijos

pai, tu pats sūkiai- 
kitaip nemoki kal

ci visi kiti laikraš 
baisybe kvepia, ir 
intas kad i juos® 
im ir nepamatj- 
ybės. Kiti laitai? 
au r'upinasi darbi- 
ikalaįs ir jiems p 
ojimė ir pastanga 
in1ą pagerint. (I 

larbininkams1-tai 
reikia, kad vista 
tik- laukit revdio- 
askui atsidursite 
Jie tą pragara n? 
imi ir jus tani Ii 
munistų vadai jį ? 
i, lupai paskutffi į 
jūsų, ir sau gyn ■ 
ro, kaip jus jiiiiĮ 
ot nesenai buvus*. 
diskusijose. -M 
tik tie kvailiai s į 

taip apie mus pap-: 
lonorėdami papapį1 
Iddarbininkus Į s f

PASKIAUSIŲ NŲOTIKIŲ PASTABOS * 
Į JZATALIKŲ bažnyčios šo-’ 
I Testinė Vatikanas sušilau- 
t kė protestų nuo katalikiš- 
I kos Lietuvos. Mat, kaip'ir 
Į mųsų klerikalų spauda pri- 
I sipažįsta, popiežius linksta 
| ton pusėn kuri stipresnė 
| ir jis arba jo diplomatai pa-1 
I linko i Lenkų pusę. Kadan- 
F gi Lenkai laiko užėmę Vil- 
I nių, popiežius turėjo pripa- 
| žint Vilnių Lenkų bažnyti- 
rnei vyriausybei, už ką po- 
f piežiaus atstovas Kaune Ii- : 

ko kiaušiniais “apdovano- i 
[ tas” nesulaukus nei Velykų.I'

Žinia iš Kauno ant pirmo Į: 
t puslapio paaiškina plačiauį 
į kaip Lietuvos dvasiški tėve- 
; liai norėjo užverti 'sutartį 
į su Vatikanu ir kaip Lenkai 
t. pirmiau užvėrė, o Vilnius, 
' nors Lietuvos sostinė, liko 
f įskaitytas Lenkų pusėje.

Popiežiaus ir jo biuro ne
galima kaltint, nes natura- 
I liai kiekviena bažnytėlė in- 
? eina į ribas tos valstybės 
i dvasiškos valdžios kurios 
i politiškose ribose randasi.

Popiežius pasirašė sutar- 
> tį su Lenkais Vilnių Įkerg- 
I damas Lenkų pusėje. Tai 
[ visai naturališka.

Bet štai kas ne naturališ- 
‘ ka tai kad popiežius nors 
mori Lietuvą globot, bet ne- 
[ paiso jos, ir nors gerai žino 
I kad Lenkai turi užgrobę 
Lietuvos sostinę, visai nepa
sistengė ‘ patarti Lenkijai 
pirma susitaikyti Vilniaus 
klausime, arba patarti ati
duoti Vilnių tikriems jo sa
vininkams.. Ir net popie
žiaus atstovas Kaune, da- 

'rydamaš sutartį su Lietuva 
(kurt liko nepadarytą) ban
dė priverst Lietuvą- sutikt 
ant visko “kaip Dievo duo
ta”. Iš to matosi kad Vati
kanas nepaisydamas Lietu
vos tik skubino užbaigti da
lyką, 'pataikaudamas Len
kams.

Jeigu Lietuvą valdytų lai
svų paįiupų partijas gal bu
tų nutraukta ryšiai su Ro
ma, bet dabar valdo 'kleri
kalai, kurie turės bandyt 
nusilenkt Vatikanui ir vėl j 
sutikt kaip sutinka su Len- , 
kų užgrobimų Vilniaus. i

lei šalip gerų norų daugiau 
nieko nebuvo daroma. Tie
sa, yra padaryta sutartis 
vienokiais ir kitokiais klau
simais, bet tos visos valsty
bės tebėra palaidos viena 
nuo kitos ir jas gali kalbint 
tai Lenkai sudaryti ryšius, 
ir jos paskirai kožna eina į 
derybas (išskyrus Lietuvą), 
tai kas ’ kitas. Bet reiktų 
tokių ryšių tarp jų kad jų 
nieks daugiau negalėtų pa
skirai liesti, kalbint ar už- 
vert sąjungos be viena kitos 
žinios ir sutikimo.

spaustuves tarnautojas, antras 
dirbo Susisiekimo Ministerijoje, 
o trečias — šiaip pilietis.

Nuo Lenkė šnipų Lietuva ne
atsikratys niekados, kaip nie
kad nuo Lenkų atsikratyt ne
galėjo;

Šnipai vis Veikia
Kaune, Lietuvos laikraščių 

pranešimu, vasario 23 į 24 d. 
politinė policija areštavo tris 
asmenis kaltinamus šnipinėjime 
Lenkijos naudai..

Vienas šnipas buvo valstybės

Dr. J. Šliupo Darbuote 
Lietuvoje

“Liet, žinios” paduoda sekan
čią žinelę apie vieną iš dauge
lio Dr. J. Šliupo,žygių:

“Vasario 2 d. Alytų ątlankė 
gerb. Dr. J. šliupas, kuris laikė 
paskaitą tema ILietuvos inteli
gentija ir jos uždaviniai’. Ne
žiūrint blogo oro, kurs trukdė 
žmonėms atvykti* -paskaitom 
klausytojų buvo pilnutėlė salė. 
Gerb. prelegentas gavo gausių 
aplodismentų. Priešintis nieks 
nedryso.

“Policijos vadas p. Lesniaus- 
kas beaiškinant Dr. šliupui lais- 
vamanybės idėją pareikalavo

tikybos neliesti, baugindamas 
kokiu tai baudžiamojo statuto 
straipsniu. , Toliau paminėjus 
prelegentui apie laisvamanybę, 
policija pareikalavo to žodžio 
neminėti.- Teko padėkoti ir vie
tos klebonui už vykusį paskel
bimą iš sakyklos iš_ apie suruoš
tą paskaitą.

“Be to įsisteigė L. E. K. Dr- 
jos Alytaus Skyrius.” .

L. E. K. reiškia Laisvsftnapių 
Etinės Kultūros draugija.

Dr. J. Šliupas tos orgarrizaci- 
jos skyrius tveria po visą Lie
tuvą.

“Krikščionių” valdžia pasky
rė seniems musų kultūros kėlė
jams įr tautybės budintojams 
senatvės pensiją, tarp tų Dr. J. 
Basanavičiui, Martynui Jankui 
ir kitiems. Bet Dr. J. šliupą 
išlenkė už jo “bedieviškus” dar
bus kokiais jis pasižymėjo visu 
savo viešojo gyvenimo laikotar- 
,piu.

Atsikeršina kunigėliai tam 
“bedieviui” nors tuomi.

Reikia sp.ėti kad pirm Dr. J. 
šliupui mirsiant jam pavyks pa
sėti Lietuvoje laisvamanybės 
sėkla, kuri atneš savo vaįsius— 
galą siaubimui dvasiškijai, t. y. 
galą jos viešpatavimui.

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

PIETŲ AMERIKOJ ATRASTA LABAI 
SENOS C1V1LIZACIJQS ŽYMES.

Iš Klaipėdos krašto pra- 
? dėjo bėgti kaizerio garbin- 
Etojai/ Vokiečiai pardavinė- 
dami pigokai savo namus ir 

l'žemes?
į Šita -naujiena turėtų atsi- 
|liepti gerai į Amerikiečius 
gLietuvius kurie nenori čia 
r apsigyventi ant visada, o 
į nelinksta prie savo senos I 
[gimtinės. .Vokiečių tyar’ky- 
[tam Klaipėdos krašte vis
ikas buvo’puikiai įrengta, ir 
r taip pasilieka, an't ko reiktų 
1 Amerikiečiams su pinigais 
I tuoj sėsti ir ponauti.

Klaipėdos kraštas 'liko vi-;
I siškai po Lietuva, Lietuvai 
padarius su Vokietija galu- 

B tiną pasidalinimo sutartį, ir 
TAI fApA»aliantai jau į Lietuvą žiuri 

. 1 /\LU\Jv«atlyginiAių kiek tam kraš- 
"niRVA" rtui priklauso kaipo buvu- 

' .Jsįam,Vokietijos dalimi.
error Av. Clevelanit Apie progas Klaipėdos 

'krašte bus pranešta sekan- 
Jčiame numeryje daugiau.

;■ jie buvo jūsiška [ 
ir žino visus jta t, 

'•helius. Jie teisjk 
apie jūsų vadoy® 
jerakli tą pripažifi 
ikrint.
drauge, aš su tatt 
ariu susikkalbėt, I 
i, ale aš vvvistii 
oju prieš tokius p? 
toniškus rararašti 
’ ant dddarbininkž# 
ildžios Rururusijf

eikalaukit—

vos” Knygyno

1925 Metu

aszabclnam naudojimui 
linimcntas

ain-Expelleris
reumatizmas 'v neuralgip 
jus, ištrinkite skaudant 

iuo atsakančiu šeimyniniu 
J ir tuojas pajausite pale#

Oc bonka vaistinėse. Tėąr
i'butų Inkaro vaixbifenkS. 
M). RICHTER & CO, / 

;rry & Soulb 5th Sts. j|
Brocklyn/N. Y. U

į Tarp naujai pakilusių da- 
lykų vėl yra kalbos apie no- 

frą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos sudaryti artimą uniją 
[tarp savęs. Apie tai paskel
bė Tautų Sąjungos sekreto-, 
ttiųs Sir Eric Drummond, 
■sugryžęs j Genevą iš Balti
jos valstybių kuriose pasta
bu laiku lankėsi.
t Nežinia kaip greitai tokia 
[vienybė tarp tų trijų valsty
bių bus įkūnyta, nes iki šio-

PERU valstybėje, Pietų Ame
rikoje, atrasta senoviška ra

sė žmonių, kurie garbino vel
nius, demonus ir baisūnus, bet i 
turėjo iškraipytą kryžių . kaipo 
vieną 'vyriausi j<J religijos sim
bolį. šis • atradimas padaryta 
po suvirs 25 metų tyrinėjimo.

Kuomet Ispanai po Pizarro 
vadovyste įsiveržė Pietų Ame
rikon, už šimtmečio ar dviejų 
po paskutinės Kolumbo kelio
nės, jie atrado puikią ir tyrą 
civilizaciją, valdomą Inkų gen- 
tės Indėnų, kurie skaitėsi save 
pusdieviais, paeiną nuo saulės, , 

Ta rasė garbino saulę ir au
kavo kas metai jaunas mergai
tes, kurios buvo vadinama ‘sau
lės nuotakos’.

Buvo manoma kad Peru ap
gyventa kokios laukinės rases, kampe galva tos figūros vaiz- 
kaip Šiaurinės Amerikos Indė- duoja seno Peruvijos periodo 
nai, ir kad Inkų civilizacija bu- civilizaciją, 
vo pirmutinė toj teritorijoj au
kštai išsivysčiusi.

Dabar atradimai iškėlė aikš
tėn jog ten buvo pirmesnė civi- 

1 lizacija, šimtai, ar gal tūkstan
čiai metų pirm Jos — kurios 
religija turėjo panašumo į Vel
nio įGarbintojų tikybą Azijoj.

Atradimai taipgi patvirtina j dimų buvo tai kilmė ‘Trijų Kry- 
nuomones kurias1 tūli archeolo
gai iškėlė' jog Amerika nėra tai 
“Naujas Pasaulis” visai, bet ga
lėjo turėti civilizacijas daug se
nesnes negu buvo Egipte arba 
Niliaus Klonyje.

1899 metais Dr. Max Uhle I . ...
išvyko tyrinėti griuvėsius seno- vo krikščionybės simboliai. Vie- 
vės prieš Inkus buvusių žmonių na pasaka sako jog vienuoliai 
palocių Peru valstybėje. iškalė juos sunkiai dirbdami,'

Jis prisiiintė stebėtiną ranki-[tuoj po Inkų užkariavimo. Ki
nį atrasti! dalykų. Vėliau Dr.1 ta, kad, su stebuklinga pagalba, 
Uhle patapo direktorius nacio-1 tie kryžiai buvo išrašyta vie- 
nalio muzejaus Peru, ir, tokiu nuolės pirštu, kuri paskiau pa- 
budu, negalėjo gryžti į Suvie-|ijko šventa. ’ 
nytas Valstijas. Jis savo paty- Iki Dr. Uhle’s atradimo, kož- 
rimus rašė Vokiškai. Dabar jo|ną gegužės 3 d., buvo tenai ap- 
atradimų aprašymai verčiama Į | vaikščiojama “Kryžių šventė”, 
Ifltaė kalbas, ir įie pasirodė esąij ?kurią žmonės sueidavo nuo 
i-v-.- s ■■“•■■gimtu mylių pasimelsti. Tyri

nėtojas sekančiai aprašo apie 
tuos “Tris Kryžius” ir kaip jis 
atrado kad jie ištiesų buvo la
bai senoviškas pagonų simbolis 
neturįs nieko bendro su krikš
čionybe.

“Daugelis keleivių plaukdami

tų liekanų.
Dr. Uhle sekančiai aprašo sa

vo atrastus dalykus:
“Rasti indai išmarginta pavi

dalu pasakiško, plunksnuoto gy
vulio, išdirbto panašiai kaip tū
lų beždžionių pavidalai ant in
dų, bet turbut nėra tikrai bež
džionė. Kūnas turi uodegą, ka
rūnuotą žmogaus galvą, ir turi 
žmogiškas rankas ir kojas. Jis 
laiko instrumentą ar . ginklą, ir 
mažesnė, žuvieš pavidalo figu
re, prijungta prie to kūno.

“Mes taipgi atradom instru- 
megtą išriestą kaip pypkė, ir du 
pavidalu kurie gal buvo didelė 
triuba.

“Barbariška dievystė laiko 
savo kairėj rankoj ma?ą pavi
dalą ar žmogaus gklvą. Ketur-

Valdžia Reikalauja Ver
tėju iš Svetimų Kalbų 
Suv. Valstijų civilės tarnybos 

komisija iš Washingtono skel
bia sekančius atvirus kompeti- 
cinius egzaminus su tokiu atly
ginimu;
Pagalbinis vertėjas, $1,500 fhet.

Vertėjas, $1,680 metuose
Vyresnis vertėjas, $1,860 met. 

Perdėtinis vertėjas, $2,100.
Priėmimas aplikacijų į tas 

pozicijas baigsis balandžio 11 d.
Reikalinga vertėjų užėmimui 

vietų Washingtone. Pagal tin
kamumo mokestįs bus pakelia
mos tarnystos bėgiu, arba atsa
kantis žmogus gaus išsyk dides
nį negu pažymėta mokestį..

Vertėjų reikia į Anglišką iš 
visokių kalbų, sykių ir Lietuviš
kus, •

Kreiptis gali tik, piliečiai..
Informacijas ir aplikacijų 

blankas galima gauti rašant į 
The United States Civil Service 
Comission, Washington, D. C.

. “Nekurie akmens raštai pa
rodo saulę, gyvatę, peledę, keis
tą keturkojį ir puolantį žmogų. 
Nei vienas iš tų neišrodo man 
kad butiį Inkų stiliaus, ir dau
guma jų yra aiškus pavyzdžiai 
daug sesnesnio. periodo.”

Vienas iš ypatingiausių atra-

GERAS RĖMĖJAS
J. Saunoras, iš Rochester, N. 

Y., rašo: “Šiuo laišku prisiun- 
čiu ‘Dirvai’ naują skaitytoją ant 
vienų metų, taipgi ir už savo 
prenumeratą ant metų, viso $4. 
Malonėkit mums siuntinėt ‘Dir-

žiu’, milžiniškos mieros, iškal
ta ant šono kalno, tokie dideli 
kad juos galima matyt įš jurų 
už 20 mylių.

Per šimtus metų maldingi ai- 
| niai krikščionių Ispanų ir at- 
| versti Indėnai tikėjo jog tai bu-

Už savaitės vėl jis atrašė se
kančiai : ■

“Prisiųnčiu dji naujus skai
tytojus ant metų, laiko. Abu 
į Lietuvą. Prisiunčiu šešis do- 
larius. Malonėkit kuogreičiau- 
sia pasiųsti jiems ‘Dirvą’,

Už savo trusą pil. J. S%uno- 
ras gavo dovanų knygą “Algis 
ir Giedrutė”.

labai svarbus. Mokslininkai jau 
ir be to žinojo daug iš Inkų is
torijos, kad keiąja ir skaisti ci
vilizacija tenai gyvavo, kurią 
paskui Ispanai išgriovė.

Dr. Uhle atrado daug naujų 
faktų apie Inkus, jų žmogiškas 
aukas ir Saulės Nuotakas? __________ _ _ _

Bet jo didžiausias darbas bu- laivu iš Mollendo į Pisco, Peru- 
Ivo- atkasimas civilizacijos kuri 
amžiumi viršijo tąją — šimtais 
ai- tūkstančiais metų.

Chinchas klonyje, Dr. Uhle 
ištyrinėjo ir atkasė palocius ir[dasi 150 sieksnių nuo šiaurinio 
maldnamius tos pirmesnės civi-1 krašto kalnuoto pusiausalio va- 
lizacijos. Tarp griuvėsių išsi
mėtę buvo kapai tūkstančių tų 
keistų žmonių kurie gyveno pir
ma Inkų pakilimo į galybę. Jis 
taipgi atrado puikių indų, gra
žaus darbo dailos, ginklų-ir ki-

vijos pakraščiu, patėmijo tą žy
mę. Pirm mano atvykimo vie
nok niekad jokis mokslininkas 
rimtai to neištyrinėjo. Jie rau

dinamo Paracas. Sausuma ga
lima juos prieiti tiktai praėjus 
20 mylių t kelio* skersai tyryną 
be vandenio ir žolės.

"Aš atsilankiau laivu, iš žu
vininkų kaimo Saint Andres.

Patyriau kad tie milžiniški kry
žiai, apie 120 sieksnių ilgio ir 
70 sieksnių pločio, yra iškuopti 
kalno šone, nueina gilyn į smė
lį. Iškasus ' tą smėlį atradau 
jog jie kyla iš vieno kelmo su 
plačiai j viršų išeinančiomis ša
komis, bet aukščiau nuo kelm'o 

[einančiomis tuoj į viršų stačiai. 
Tai yra simbolis senoviškos re
ligijos buvusios prieš Inkus, ne
turinčios nei tolimiausių ryšių 
sh krikščionybe. Tokis simbo
lis tankiai randama ant senų 
Peruvėnų darbų. Iš kelmo iš
kila tris šakos, iš jų paskui vir
šuje išsiskečia po dvi šakas į 
šalis, o viena nueina Į viršų, ir 
taip išrodo ,lyg trįs kryžiai.*’

Dr. Uhl atrado kitus priro
dymus kurie liudija jog ši auk
štai civilizuota rasė, su iškrai
pytu kryžium kaipo vienu savo 
religišku simboliu, buvo tikre
nybėje garbintoja demonų ir 
baisūnų, ir turbut buvo pirmu
tinė Amerikos velnių garbinto
jų tikyba. Ant indų rasta iš
piešti pavidalai visokių gyvulių 
dvasių, varlių, oktopų, dragonų 
ir pusiau moterų ir želvių.

)ti j tą keistą grupę?? Ištiesų karalienė ne- 
sididžiuotų taip daug kaip tu.

— Tiesa! Aš noriu duoti savo šeimy- į 
nai karališką priėmimą — toki kaip pride- * 
ra karaliaus sunui, dukterims Grafo De 
Ligny. Labai pritinka sutaikyt gyvenimo 
brangius daiktus su brangmenomis priim- 
nios širdies.

— Viskas ištiesų puiku, — tarė kuni
gaikštienė,- daugiau ir daugiau pykdama ;
— gaila tik kad tu neturi savo globoj EI 
Dorado kasyklų, kurias irgi panaudotum.

— Minint kasyklas, aš noriu su teta 
pakalbėti apie vienas, kurios sakoma esą 
turtingos. Ar bučiau radus geresnę progą? 
Nors mano turtas ir taip yra didelis, jis yra 
niekas prieš tą kuris pateks musų šeimynai 
bile, momentu. Todėl meldžiu jūsų atleis
tu, ką jus linkę skaityti mano išlaidumu. „

D'Aigrignio tylėjimas staiga pasidarė 
daugiau ir daugiau skaudesnis. Tas nuoti- 
kis su-medaliais buvo taip svarbus, kad'jis 
slėpė jj net nuo Dr. Baleiniero, nors jam. . 
apie tai kalbėjo kaipo apie milžiniškus in
teresus kuriems tarnauti jį prisikvietė. Nei 
Tripeaudui apie tai nepasakė, nes kuni
gaikštienė tikėjo jog ji sunaikino visas žy
mes Andriennės tėvo popierų, kas butų ga
lėję baronui paaiškėti, kaipo Andriennės 
globėjui. Abbė markizas D’Aigrigny da- ,į 
bar baisiai susirūpino ne tiktai kad And
riennė patirs aipie šitą jų paslaptį, bet dre- E 
bėjo kad ji ir kitiems, neišduotų.

Kunigaikštienė, nujausdama abbės su
sigraužimą, pertraukė Andriennę tardama: „
— Madame, yra tūli šeimyniški dalykai ku
rie turi būti užlaikoma slaptybėje, ir, taigi, 
nors nežinau apie ką tu kalbi, aš turiu pa
reikalauti kad pakeistum savo kalbą.

— Kas, madame! ar čia nėra šeimy- . 
niška sueiga? Ar tas neužtektinai prirody
ta tūlais negarbingais dalykais kokie čia 
buvo iškalbėta?

— Nesvarbu, madame! kuomet svar
bus reikalai liečiasi, kurie mažiau ar dau- ,. 
giau ginčų reikalauja, liekasi be vertės jei- . 
gu prieš kiekvieno akis nepadedama doku
mentai.

— Ir apie ką mes kalbėjom visą šį lai

(Tąsa)
— Trims savo giminės nariams. -
— Ką tas viskas reiškia? — tarė 

nigaikštienė, dar labiau nusistebėjus.
— Tas reiškia, madame, kad aš noriu 

suteikti širdingą priėmimą jaunam Indijos 
kunigaikščiui, mano giminiečiui iš motinos 
pusės. Jis pribus už dvieju ar trijų dienų, 
ir aš noriu turėt vietos jį priimti.

—_ Ar jus girdit, gerbiamieji? — ta
rė d’Aigrigny į daktarą ir Ti’ipeaudą, labai 
surupintju balsu.

— Taš perviršija viską ką tik žmogus 
gali Įsivaizdint! — sušuko baronas.

— Tiek to, — patėmijo daktaras, pri
sitaikančiai, — t^s jos impulsas savaimi 
yra geras — bet tai vis iš jos galvos!

— Puiku! — tarė kunigaikštienė. — 
Aš ^negaliu sulaikyt tave nuo pareiškimo 
savo kraštutiniausių pasiryžimų; bet su
prask ar tu nesukliusi tokiame savo pui
kiame take. Ar tai viskas?

— Ne visai, jūsų aukštenybe. Aš su
žinojau šį rytą, kad dvi mano moteriškos 
giminietės, taipgi iš mano motinos pusės— 
nabagės mergaitės po penkiolika metų — 
našlaitės dukterjs maršalo Simono — pri
buvo vakar iš ilgos kelionės, ir dabar ran
dasi su žmona narsaus kareivio Jsuris at
gabeno jas į Prancūziją iš tolimo Sibiro.

■ Apt tų Andriennės žodžių, D’Aigrigny 
ir kunigaikštienė neišsilaikė nepažvelgę į 
vienaš kitą staiga akis ištempdami nuos
taboje, ir baimėje vienas į kitą žiūrėdami, 
nes toli jie buvo nuo manymo kad Andrien- 
nė galėjo žinoti apie Maršalo Simono duk
terų-parvykimą. Šis patyrimas buvo kai 
perkūno trenksmas jieftis.

' — Jus be abejo stebitės matydami m a- , 
ne taip gerai apie viską žinančią, — tarė 
Andriennė, — ir manau kad iki užbaigsiu, 
jus nusistebėsit dar daugiau. Bet gryž- 
kime prie tų Maršalo Simono dukterų; ku
nigaikštienė suprasi kad negalima man pa
likti jų globoje tų genį žmonių kurie davė 
jom laikiną prieglaudą. Nors ta šeimyna 
yra teisinga ir sunkiai dirbanti, bet ne jom 
ten vieta. Aš važiuosiu ir parsigabensiu 
jas čia, ir apgyvendinsiu jas kambariuose 
apatinėse grindyse, sykiu su to kareivio jeį ne a*,pie svarbius reikalus? Aš iš-*[ 
moteria, kuri labai gerai jom pasitarnaus, j tikro .nesuprantu .tavo nusistebėjimo ir su-

Ant tų žodžių, markizas ir baronas • sjvaržymo. 
pažvelgė vienas į kitą, ir baronas prabilo: 
— Tikrai ji iš. galvos išėjus.

Be žodžio į Tripeaudą, Andriennė tę
sė toliau. — Maršalas Simonas tikrai tuoj 
pribus į Parisą. Teta gali suprasti kaip 
malonu įsus man kada galėsiu perstatyti 
jam jo dukteris, ir parodyt kad jos buvoltu teta išrodai labai susimaišius" — tarė 
užlaikomos taip kaip joms pridera. Ry- Andriennė, įtemptai žiūrėdama Į kunigaik- 
toj aš pavadinsiu siuvėjas, kad jom nieko Į štienę, — ir abbė D-Aigrigny taipgi — kas 
pasirėdymui netruktų. Aš - noriu kad jų j patvirtina tūlas nuožvalgas kurioms ištir- 
tėvas rastų jas visapusiai gražias. Jos yra! ti aš dai* neturėjau laiko.' Ar taigi aš tei- 
gražios, kaip man sako, kaip angelai — betįsingai ųuspėjau? — pridėjo ji, patylėjus, 
aš noriu padaryti iš jų mažus Kupidonus. _ Mes pamatysime....

— Pagaliaus, madame gal jau pabai- — Madame, prisakau tau užtylėti! — 
gei savo pasakas? — tarė kunigaikštienė, šaukė kunigaikštienė, nebesusivaldydama 
inerzintu tonu, kuomet abbė markizas išro- save.
dąš visai ramus ir šaltas, vos beišgalėjo I _ Qk, madame, — tarė Andriennė, — 
sulaikyti savo galvoj einančią maišatienę. kaipo ypata kuri taip valdo savo, jaus-

— Bandyk daugiau, — tarė kunigaikš- mus, šiuomi tamista keistai, save susikom- 
tienė, kalbėdama į Andriennę. — Ar nėra promituoji. 
daugiau giminių kuriuos tu norėtum dadė-

ku-

— Aš nei nusistebėjus, nei varžausi, 
madame; bet per dvi praėjusias valandas ■ 
tu vertei mane klausyti daugybės naujų ir ’ 
keistų dalykų, 'kam galima dadeisti biskelį 
nusistebėjimo.

— Atsiprašau jūsų aukštenybės; bet

(Bus daugiau)

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimės žvaigždė, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų mato.mų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios, žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.

Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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.Parašė K. S. KARPAVIČIUS

Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais.

A TKREIPIU skaitytojų doir.ę į tai 
kad su. sekančiu “Dirvos” numeriu 

pradės eiti čia viršuje pažymėtu ant- 
galviu naujas mano sceniškas veikalas. 
Tai yra iš pasakiškų Lietuvių -kovų su 
žmogėdžiais. Istorijoje labai mažai, o 
pasakose daugiau'užeinama, bet neaiš
kių padavimų apie žmogėdžius kurie 
buk Lietuviu^ — arba Lietuvių pratė- 
vius — dabartiniuose musų kraštuose 
užpuldinėaavę.

4c ♦ *

TURINYS.
Aktas Pirmas

WEIKALAS prasideda Vaidilai su 
’ Vaidilutėmis šventame elke garbi

nant Perkūnų, ir kitus pagoniškus die- ‘ 
vus. . Tuo tarpu pasigirsta nuo kaimo 
pusės kliksmas, ir .Į elką subėga išlikę 
nuo žmogėdžių užpuolimo gyventojai, 
senesni vyrai, moterjs ir vaikai. Jau
ni vyrai tuo tarpu išėję medžioklėn. 
Kadangi žraogėdžiai bijo Lietuvių die
vų, dar Į šventą elką, kur dega, Amžina 
Ugnis, niekad nebandė veržtis.

Subėgusieji apsako Vaidilai savo ne- 
/ laimę, ir .po apraminimo jisai liepia 

rago balsu sušaukt vyrus iš medžiok
lės.,' Vyrai ištolo ragais atsiliepia, ir 
pakabaus susirenka • Į elką. Čia nuo 
saviškių išgirstą kas dėjosi. į Vienų li
kę tik žmona su mažučiais, didesni iš
gabenti j žmogėdžių šalį, kitų tik visai 
vienas likęs.

Tarp tų medžiotojų yra, jaunas vai
kinas Iglionas, kurio visi namiškiai jau 
pirmesniuose žmogėdžių užpuolimuose 
žuvę arba išgabenti. Kada motinos ir 
vaikai arba seni' tėvai patinka-saviš
kius medžiotojus, Igliono niekas nepa- ■' 
tinka. Bet jisai perimtas gailesčio sa
vo draugų nelaimės, sušunka vyrams 
eiti su juo žmogėdžius vytis. Vaidila 
juos sulaiko, nes naudos iš to nebus. 
Iglionas tada paima savo globon senu
tę Živilę, kurios visi žuvo ir neturės ji 
pl'ie ko prisiglausti.

Vaidilučių tarpe randasi Milda, kuri 
i Iglioną tėmija, slėpdamasi nuo kitų, 
ir Iglionas ją nuo pat savo jaunystės 
mylėjo, bet gerbdamas jos pasišventi- • 
mą dievams, meilę laikė slaptai sau šir
dyje. Abu vienas į kitą jiedu vogtinai 
pasižiūri. ‘

Vaidila teda, 'apsako žmonėms dievų 
lėmimą, kad užgims jų kraštui galiū
nas, kuris žmogėdžius išnaikins. Me- 

, dyje parodo dievų Įkirstą kardą, kurį 
tas galiūnas ištrauks, nąs niekas dar 
iki šiolei jo ištraukt neįstengė. Žmo
nės nurimsta ir lieka dievams dėkingi 
už pažadėjimą išvaduotojo, nors dabar 
nuo žmogėdžių kenčia.

Aktas Antras
Aktas antras vaiždina Vaidilutę Mil- 

/ dą miške, pasiryžusią Iglioną gauti 
sau už vyrą, nes ji negali perkęst šir
dies skaunių iš meilės prie jo, ir net 
jos 'pasišventimas Amžinai Ugniai ne
užgesina jos meiles ir geismo Igliono..

Žinodama kad Iglionas su kitais vy-, 
rais gryš iš medžioklės ta’ girios dali
mi, Milda susitaršo savo plaukus, ap
sidrasko rubus, ir prisiriša save prie 
medžio, pradėdama šaukti pagalbos. 
Gryždami vyrai išgirsta ją, ir subėgę 
nusigąsta pamatę jų Vaidilutę tokio
je nelaimėje. Iglionas, natūraliai,, pir- ’ 
mas pripuola prie jos atliuosuoti vir
ves, ii- ji Sukrinta jam į glėbį', nuduoda
ma apalpus. Atsipeikėjus pasakoja jog 
žmogėdžiai užpuolė, ją čia pririšo, nu
bėgo kaimą apiplėšti, ir ją vesis su sa
vimi kai sugryš. Visi vyrai pasileidžia 
į kaimą, palikdami Iglioną nuvesti MiP 
dą į elką,' ką jis pažada, ir žada tuoj 
pribūti į kaimą.

Kada kiti vyrai prasišalina, Milda
ramiai atsisėda ir išduoda Iglionui pa
slaptį savo klastos,' žinodama kad jis 
ją mylį. Iglionas nors myli ją, bet jos 
sumanyiriui nepritaria, iki Milda ga
liai! pertikrina Iglioną kad ji vistiek

bus sudeginta, nes suteršė savo paža
dą dievams, o nuo jo atsitolint nenori.

Iglionas pagaliaus sutinka su ja; abu 
nujausdami blogą likus tarp savųjų, 
ryžtasi bėgti Į paupį ir leistis luoteliu 
toli nuo savųjų.' Tuo tarpu spėja su- 
gryžti iš kaimo vyrai, kurie suprato 
klastą, ir apsupę suima juodu.

Mildai jie gatavai jau nuskyrė mir
tį ant laužo, o į Iglioną atsineša su pa
nieka už viliojimą Vaidilutės; Iglio
nas prašo jų leisti juodu pasišalint iš 
jįų krašto ir palikti gyvus, tada vyrai 
sutinka Iglioną leisti pabėgti jeigu ne
nori neapkenčiamas tarp jų būti, bet 
Mildą vesis į Jcaimą, o iš tenai, su 
visais žmonėmis-į šventą elką, Vaidilos 
teismui. Iglionas nuo Mildos nesišaii- 
na, taigi abu lieka parvaryti į kaimą, 
kur Iglionas rūsyje įkalinamas iki jie 
su Milda apsidirbs ir patenkins dievus.

Aktas Trečias
Trečiame akte, Vaidilai su kitomis 

Vaidilutėmis pasigestant Mildos, bai
minantis kad ji paklydo/ pasigirsta' iš 
kaimo pusės šukavimai: “Sudegint!” 
Jiems bespėjant jog atveda kokį prie- 
šą-žmogėdą sugavę, įtūžusi,oj minioj, 
pasimSto Vaidilutė Milda!

Visi reikalauja jos sudeginimo, tik 
Vaidila dar nori ištardyti. Milda be
sigina kad jos širdis mylėjo Iglioną, ir 
kad jos tarnystė dievams buvo veid
maininga, bet kadangi dievai davė jai 
meilę ir jos nebaudžia už mylėjimą, ko
de! žmonės ją turėtų •bausti* Vaidilą 
vos nutildo įtūžusius žmones, ir reika
lauja , kad butų atvestas Iglionas irgi ■ 
ištardymui. --

Bet štai, iš kalinio ištrukęs, atbėga 'į 
elką Iglionas,1 kuris tuoj puolasi prie 
Mildos, pasiryžęs ją ginti mio visų, bet 
vyrai tuoj ir jį suima ir surišę abu pe
čiais į krūvą, reikalauja sudeginimo., 
kiti tuo tarpu neša malkas ir krauną 
laužą. Prie Igliono pripuola senutė 
Živilė — kurią Iglionas •• globojo kaip 
savo motiną — ir prakeikia jį už tokį 
šventvagišką darbą kaip Vaidilutės vi
liojimas.

Vaidila išklausinėja abiejų Irusių, su
pranta kad jiedu tik tyrai mylėjosi, ir 
štai apreiškia\ žmonėms-dievų valią: 
Palikti Mildą ir Iglioną gyvus, nes iš 
jų užgims tas'galiunas kuris išvaduos 
jų šalį nuo žmogėdžių!

Živilė tada vėl persiprašo Igliono ir' 
meldžia dovanoti'jai už jos prakeiks
mą, ką Iglionas ir padaro, ir tada Mil
da ir Iglionas painia ją į savo globą.

Vaidila apsako kad iš jo kils kiti ga
lingi ir narsus vyrai ir padarys .jų tąu7 
tą garsia ir galinga. Žmonės sutinka 
su.tokią dievų valią ir išsiskirsto.,
Aktas Trečias—Atidengimas Antras.

Šiame tarpe vienok dedasi nelauk
ti dalykai: Vyrams vėl išėjus medžiok
lėn — už trijų ar keturių mėnesių- — 
kaimą užpuola žmogėdžiai, nėščią Mik. 
dą išsitempia iš Igliono namų, senutę 
Živilę primuša, ir Iglionui sugryžus ji . 
■vos.spėjus apsakyti kas 'atsitiko, mirš
ta.

Iglionas vėl prie Amžinos Ugnies — 
širdies .skausmuose, skundžiasi die
vams savo nelaime', ir atėjus Vaidilai 
ę.psako kas atsitiko. Suėję kiti vyrai 
tyčiojasi iš Igliono nelaimės, ir kad ne
sulauks jis jokio sūnaus, nes Milda pas 
žmogėdžius žus. "Iglionas'prašo jų.pa
liauti jį.kankinus, ir sako nors geriau 
jam butų būti mirusiam, bet nesijaus 
darbą šiame gyvenime užbaigęs jeigu 
nežus kovodamas už savo draugų šei
mynas, ir prašo piimti jį atgal j savo 
tarpą,* nes ne paskutinį kartą priešai 
juos užpuola. ' > • ,

. Vaidila vyrus perkalba, sudraugina 
su Iglionu, ir jis-vėl lieka gyventi su 
visais, paskirdamas'.savo gyvastį už jų 
gerovę ir laimę,

, ' (Bus daugiau)

PA.STA.BA. Ši drama, “GALIŪNAS”, bus leidžiama'prenu
meratos keliu, kad Teatrales Grupes galėtų vei

kalą Įsigyti pigia kaina — pusiau tos kainos kaip bus kada išeis iš 
spaudos. Knygos pilna kainą bus 50c. Dabar užsisakant, gausit 
po 25c. knygą. — Bus apie 90 puslapių veikalas. “Galiūnas” tinka 
visų pakraipų žmonėms, nes nėra nei religiškas nei prieš-religiškas. 
Užsakymus siųskit “Dirvos” Redakcijom Vardai tilps knygoje.

T. M. D. REIKALAI
TMD. Centro Valdybą

K. S. Karpavičius — Pirmininkas 
3352 Superior Ave. Cleveland,' 0.

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. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 
Globėjai — Worcester, Mass.

Juozas Solis — Knygius
9.03 W. 83rd Street, Chicago, III.

Brooklyn, N. Y.
Prirašė 10 Naujų Narių.

Kovo 8 d. buvo “Vienybės”1 
poseiminė vakarienė. . Kaip aj> 
jaučiaus .gerai negaliu apsaky
ti. Svečių susirinko apie 300, 
ir apie tiek gryžo, nes atvažia
vo neužsisakę vietų iškalno. Pa
stebėtina dar kad nei vienoj 
čia rengtų vakarienių nebuvo 
tiek daug jaunimo kaip šitoj.

Truputį po 9 vai. visi susėdo 
prie stalų.' 
Ginkus tuoj pradėjo programą, 
pakviesdamas- E. Morkų padai
nuot), per j o dainavo O. Ginkienė 
ir E. Stankūnas. Visiems dai
nininkams akompanavo p-lė E. 
Kandročiutė. Ir ji pati puikiai 
paskambino pianu vieną klasinį 
gabalėlį, “Rustles of Spring”.

Po tam kalbėjo, visą eilė kal
bėtojų, net vienuolika. Visi la
bai jausmingai įkalbėjo linkėda
mi “Vienybei” ilgo gyvenimo. 
Per prakalbas pasipirko daug 
Šerų. Po vakarienei svečiai šo
ko iki 1 va!, nakties ir. išsiskir
stė labai linksmi-.

Aš -irgi turėjąu savo biznį — 
buvau pasibrėžus gauti dovaną 
prirašydama i-'Tėvynės Mylėto-- 
jų Draugiją- narius. Kas šoko, 
o aš kalbinau rašytis, ir'gavau 
net 10 narių. Pirma turėjau 15, 
o dabar 10, tai. jau rodos, kad kvietimą, todėl nepamirškit 
25 nauji nariai prie 3-čios T. M. kalbėti suvažiavimo reikalą, 
D. kuopos; Reikėjo gana dar- labai svarbu; 
bitotis, vos liežuvis nenudilo be
kalbinant. Bdt ir juoku turė-| 
jau.
M. D. gadiną abiejų 
nalų principus, bet 
i-iau. •

Mat, - vakarienėje 
kių pažiūrų žmonių, 
vieną: “Gal nori prisirašyt prie 
TMD.?” Galą krato. Klausiu 
kame dalykas; Atsako: Nega
liu, mano principas neleidžia ra
šytis. Ką darysi, juk principas 
svarbiam Prieinu prie kito — 
ir tas krato galvą, irgi kartoja 
kad< neleidžią.1 principas.

Aš pradėjau juoksis: kas, tie 
jūsų do principai, po šimts pyp
kių, kad negąlit prisirašyt prie 
TMD;, kuri yrą apšvietos orga
nizaciją ir jokiai partijai ne
priklauso. .Jis atsako: Taip tik 
jus manot; o kam jus dalinat I keta, 
knygas Iš Tamsios Praeities j I prįc kuopos prisirašė trįš- 
šviesią Ateitį”? Juk Lietuvoj naujos na’rės: Johanna Varašie- 
ją. kunigai uždraudė skaityti, i n§; kurį nesenai persikėlė iš 
Kaip mes prigulėsimi prie tokios Qhicagos Į Daytona, ir M. Sa- 
organizacijos? Nebuvo ką ’su^kalienė su O. Giedraitiene, vie- 
tąip apšišvięįusiu žmogum kal
bėti: juk mokytam ir gėda kal
bėti su tamsiu, turėjau eiti to-| 
1-yn savo tikslo siekti. Na ir 
glavau net 10 kurie nebijo jokių 
internacionalą įsakymų, 
mokslą laiko /aukščiau tų 
nacionalų. TMD.

kalus Įdomius būsiančioms
motinoms Ir motinoms jao*. 
ny kūdlklg.)

Kūdikių aprOpfnlmaš ir pe-

Štame ekyrloje bitas

>X®fd&DIKIv Gerovės skvriusn
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ. ' 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

sų kurios tik gali dalyvauti

svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mes jaučiame, kad lai 
yra dalykas, kurj mes tu
rtine regullariškais 
tarpiais atvirai ir.t&sval

® pergviidcptLi

) u Vd.1. VLSI SUbcUU • |
Vakaro-vedėjas ji naujos ir ąenos, kaip tai So. |

| Milwaukee, . nauja; Waukegan, Į 
Ilk, nauja, Beloit, Wis., rodosi 
jau' sena kuopa, ir kitos čia ne
paminėtos.

Meldžiame visas kuopas pri-1 
siųsti delegatus ir prisidėti prie 
apskričio. Jeigu kurios kuopos 
pinigiškai prastai stovi ir netu
ri f.ėšų delegatų kelionėms .tai 
ir čia apskritis stengsis pagel
bėti, kad- tik apšvietos platin
tojų būrelis 'butų didesnis, ir 
tvirtesnis; ISpieskimes visi į 
vienybę, o tam ir yra Wisconsin 
Valstijoje Nutverta TMD. Ap
skritis. . ‘

Sesijoms pasibaigus, -60-tą 
kuopa .rengia draugišką vakarė- 

• IĮ sų mužikališku programų ir 
šokiais.

Kuopos gaus nuo Apskričio 
raštininko M. Kasparaičio

STRAIPSNIS 116.

Kaip Pašildyti• Pieną iki: 
Reikalaujamo Laipsnio.

Kad pašildžius pieną; Įdek bonkutę 
į šilto vandenio indą' taip kad van
duo padengtų pieno lygamlę bpnkoje. 
Kaitink indą, bet neduok vandeniui 
užvirti. Patyrimui šiltumu laipsnio 
užlašink lašelį pieno ant delno. Jei 
jauti ramų šiltumą tai atvėsink paki
bus po bėgančia srove šalto vandens. 
Niekad nedek, čiulpiko j savo burną; 
patyrimui šilumos laipsnio. Tai pa
vojingas būdas. Del,tos pačios prie
žasties neliesk,, pirštąis tos č.ulpiko 
dalies kuri dedama vaikui į burną-.

Kaip Laikyti Kūdikį Penint-
Kuomet kūdikis ima savo maistą 

laikyk jį savo kaire ranka. Bonkutė | 
per visą laiką tūri bnti taip laikoma 
kad gurklis visada butų pilnas pieno? 
Tas neduoda orui veržtis. pro čiulpi
ką. Duok kūdikiui progą apžioti 
čiulpiką gerai. •

pa- 
ap- 
nes

Kiek Laiko Kūdikis Turi
; Zysti' Bonkutę.
PMėjimąs turi biiti baigta pei 

minutų. Jei kūdikis ryja 'godžiai 
išimk čiulpiką keletą syk' 
mieguistas tai palaikyk 
iki pabaigs bonkutę. 
jis- vistiek užmiega,

. . jį budinčiu 
Jei nežiūrint to 

- . — atitrauk bonku-
tę ir neduok jam niekd iki -sekančio 
penėjimo. -

Nebūčiau tikėjus kad T. 
internacio- 
pati paty-

buvo viso-
Pakalbinu

Jiė 
inter- 
Narč.

Wise. Valst. TMD. Apskr. 
'Pirmininkas J. A. Bankus.

Dayton, Ohio
Moterų Kuopos Vakarėlis.
TMD; Moterų 8-tą kuopa tu

rėjo draugišką vakarėlį vasario 
14 d... buris buvo kaip ir visuo
met pavyzdingas pamarginimais 
ir linksmas šokiais. Yptaingai 
moteris visuotnet turi ir turėjo 
puikią muziką. Pelno nuo va
karėlio liko $25.

Susirinkime'kovo 4 d. kuopos 
iždininkė O. Gužaųskienė išda
vė atskaitą praėjusią metų, iš 
ko matoma laid kuopa turi jau 
banke suvirs $100, ir kad narių 
mokestįs už 1925; pilnai užmo-

Wisconsin Apskričio Su
važiavimo Reikale

Žinomi pranešu kad T. M. D. 
Wisconsin Valstijos Apskričio 
suvažiavimas'- įvyks balandžio 
26 d., apie 10 vai. ryte,"Univer
sity Settlement salėj, 816 — 1st 
Avenue. Delegatai važiuodami 
(North Shore Line) pirkite ti- 
kietą. iki Lincoln Avė., išlipę ei
kite j vakarus du blokus, rasit 
1st Avenue, d paskui apie du 
blokus į šiaurę; svetainė stovi 
toliau nuo gatves.: Važiuoda
mi T. M. E. R. & L. Go. Line, 
išlipkit taipgi ant Lincoln avė. 
ir eikit iki Pirmos avė., bet pu
sėtinai toli, apie astuoni blokai, 

i Galimą važiuoti iki Mitchell St. 
ir paimti 1st avė. karą, važiuoti 
j vakarus iki karas pasisuks į 
pietus, tada važiuokit tik ketu
ris-, blogus ir’išlipkit. Automo
biliais važiuojant taipgi reikia 
rasti" Lincoln avė., o paskui 1st

tines. ' , ■
Tame susirinkime moteris su- 

I manė žengti pirmyn ir nė tik 
draugiškais vakarėliais palinks
mint' ' žmones, bet per vasaros 
laiką išmokt gerą teatrą kuri 
perstatyt pilnoj ir jausmingoj 
prasmėj, pakviečiant pagalbon 
Sandaros kuopą ir SLA. 105-tą 
kuopą. Geistiną kad šis moterų 
nutarimas Įvyktų. Su - pagalbą 
viršminėtų draugijų moterįs 
nori pakviest' Chicagos žavėto
jus “Dzimdzi-Drimdzi”..

Tarp viso ko, ‘Moterų kuopa 
svarstė Kultūros Fondo reika
las, ir pilnai pritarus 20-tai'Cle- 
velando kuopai prižadėjo aukaut 
metinę- mokestį, bet išreiškė 
pageidavimą kad “Dirvoj” kai
po TMD. organe butą, duota 
daugiau informaciją apie tą da
lyką.

Moterįs išreiškė . neužšiganė- 
dinimą kad aukos moksleiviams 
nebuvo ‘apgarsinta laikraščiuo
se, taip kad 'nežinia ar musų 
kuopos auka $5 pasiųsta seimui 
praėjusiais motais’ pasiekė savo" 
tikslo ar vis moksleiviai laukia 
iki šiai dienai paramos. Mano
ma -kad ir kitos kuopos laukia 
šiame reikale Centro paaiškini
mo. M. Mockienė,

Pirmininkė;

Kuopos išrinkusia delegatus 
turi ir mandatus išduoti su val
dybų parašais, o delegatai nepa
mirškit juos atsivežti.

Šis suvažiavimas yra šaukia
mas ne tik tų kuopų kurios šj 

I apskritį sutvėrė, bet abelnai vi-

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofiso vai.: 9 ryle iki 45 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:3’0 po pietų. 

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Maistas kuri teiki kūdikiui fūfl 
nustatytą įtaką i .jo augimą. Mm 
las-irpdė kad daugumoje pienas tei
kia stiprybę ir gyvybę. Išvystymą 
augančiu kudijciu į stiprius ir šra 
kus vyrus ir moteris duok jiems ui 
tektinai Eagle Pieno dėlto kad Eaglį 
Pienas yra grynas maistas šutėiau 
visus maistingumo elementus reikD 
ling-us kūno augimui.

Per 65 metus motinos penėjo sau 
kūdikius su Borden’s Eagle Pieną 
Jis pasirodė esąs puikus kūną budė! 
vojantis maistas vaikams kurie nėn 
normališkai sveiki. Gydytojai jį re
komenduoja vaikams kurie nedapį 
neti ir be syorio.

Vaikai po visą šalį “tūkstančiai ii 
tūkstančiai įgavo savo vikrią ir slip-1 
rią sveikatą nuo Eagle Pieno. Nėn; 
jokių abejonių apie Eagle Pieno gry.J 
numą arba pasekmes, kurias tu!®, 
tanciai ateivių motinų gavo' iš'.ą 
Eaglė Pienas yra labiau vartojami' 
lAidikių penėjimui negu kiti visi mai
stai sudėjus į viena. Nes ati yra? 
grynas pienas ir cukrus patogioji 
formoje, lengvai suvirškomas kūdi
kiams. i ,

Vaikai turi mokintis užlaikyti sal
dantis švariąi, nes,švarus dantjs yra 
papiatąs -jų businčios sveikatos. Daat 
gybe kūdikių niSgsta šveisti savo 
dantis su Colgate’s Dental Cream, 
kadangi Colgate’s valo .ir gražina 
dantis ir palieka malonų skonį bur
noje.. jie tikrai mėgs Colgate’s. J

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straįpsnius ir pasidėk ateičiai. f
ŽAIZDOS ANT KOJŲ

Ši mostis yra iš žolių balzamų, !!, 
yra vartojama visokiuose netikęM 
se atsitikimuose. Gydo užsisenėjuįį 
sias žaizdas ir -apdraskymus. Nekar-, 
tą mažas susižeidimas lieka pavojin*j 
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu| 
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, jsi* 
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus, visose dalyse kuna ir visokiuose; 
įdrėskimuose odos. Ji atstoja visds 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusiu žaizdų, vočių ir iš-' 
bėrimu, ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gj| 
duolių nei nuodijančių daiktų, tjk vieni 

1 ____ ’ — ■
siųsdaini\2ę štampą.

Ji F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, JMass.
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REFORMACIJA
(Tąsa iš 'pereito num.)

1531 metais jis -lankėsi savo tarnybos 
reikalais Romoje. Papa Aleksandra? VI, 
iš Borgia šeimynos, jėškojęs turtų savo 
sumaus ir dukters naudai, jau buvo miręs. 
Jo paveldėjas, Julius, n, neįtartino asmens 
karakterio žmogus, vien tik kariavo ir sta
te trobesius ir Vokietijos-teologui visiškai 
nepasirodė esąs dievobaimingas. Liuteris, 
labai užsivylęs, gryžo Į Viten'bergą. Atėjo 
dar blogesnių dalykų.

Reikėjo taisyti iki pusei tepasitatytą 
milžinišką Šv. Petro bažnyčią. Aleksan
dras VI buvo išaikvojęs' visus papos iždo 
pinigus. / Leonas'X; užėmęs Julijaus II sos
tą 1513 'metais, buvo arti bankruto. Jįs 
griebėsi jau žinomo pinigams rinkti budo? 
paskelbė pardavinėjimą “indulgencijų”, ar
ba atlaidų.' Tai buvo šmotelis pergamo, 
parduodamas žmonėms'už pinigus, su ,pa- 
žadėjimu, kad nusikaltėlis turės trumpes? 
iii laiką tebūti Šveistainėje. Visa tai, su
lig Viduramžių žmonių įsitikinimais, buvo 
visai natūralūs dalykas. Jei bažnyčia tu
rėjo teisę atleisti nuodėmes, tam, kas darė 
atgailą, tai, aiškus dalykas, ji galėjo, pa
laikydama santykius su Šventaisiais, 'su
trumpinti ir tą laiką, kuri mirusiojo siela 
turi, išbūti Šveistainėje, apsivalymo tiks
lais, pirm ineisiant Į Dangų.

Nelaimė vienok buvo -tame, kad tos in
dulgencijos puvo pardavinėjamos už pini
gus. Bet-jose buvo gausus pinigų šaltinis. 
Tie žmonės, kurie neturėjo, iš ko mokė
ti, gaudavo indulgencijas dykai. '/

Šitai, 1517 m., tūlam Dominikonų .vie
nuoliui, vardu Jonas Tecelis (Johann Tet- 
zel) buvo pavesta Saksonija indulgencijoms 
pardavinėti. Brolis. Jonas, buvo smarkus 
pardavėjas, tik bene buvo, jis ir perdaug 
smarkus. J® prekybos metodai įpykino 
dievobaimingus Saksonijos gyventojus. 
Liuteris irgi įpyko. 31 «d. spalių, 1517 m., 
'jis nuėjo' prie rūmų bažnyčios ir prilipdė 
prie durų raštą, su 95-mis tezėmis, arba 
pareiškimais, nukreiptomis prieš pardavi
nėjimą irfdulgencijų. Tie pareiškimai bu
vo parašyti Latinų kalba; Liuteris neke
tino .sukelti maišto; — jis nebuvo revoliuci- 
jonferius. Jis buvo nusistatęs, prieš indul
gencijas ir norėjo-, kad ir jo draugai profe- 
riai žinotų jo.nuomonę.-’ -Bet tais laikais 
•tai buvo privatinis dvasiškuos dalykas ir 
nebuvo dar galimybės kreiptis į pasaulinių 
žmonių opiniją. . ,, <

Tais laikais, kai vigas pąsaulis jau pra
dėjo kreiptis domės į tikybos klausimus, 
nebuvo galima diskusuoti nieko, nesuke
liant gan rimtos žmonių proto suirutės. Į 
du mėnesiu laiko visoje Europoje jau buvo 
žinomos tos Liuterio tezės. Kiekvienas tu
rėjo stoti vienon arba kiton pusėn. Kiek
vienas teologas jautėsi verčiamas paskelbti 
savo mlomonę. Papos rūmuose irgi buvo 
susirūpinimo.- Iš ten išėjo Įsakymas ’Liu
teriui vykti Romon pasiaiškinti; bet jis ži
nojo, koks likimas anąmet patiko Husą, 
taigi jis- nevyko Romon, pasiliko, ekskomu
nikuotas, Vokietijoje. Liuteris sudegino 
papos būlą, prie didelės žmonių minios, ir 
nuo to laiko jau nebuvo taikos tarp papos 
ir-Liuterio.

Liuteris liko naujo nepasitenkinusių 
Krikščionių bruzdėjimo vadu. Jo apgy
nimui stojo Vokiečių patriotas Ulrikas von 
Hutenas (Ulrich von Hutten). Vitenber-I 
go, Erfurto, ir Leipcigo universitetų stu
dentai .prižadėjo ginti jei valdžia jį Suimtų. 
Saksonijos Elektorius pažadėjo studentams 
savo paramos. Akyvaizdoje to Saksonijo
je Liuteris buvo gerai apsaugotas.

Visa tai atsitiko 1520 metais. Karolis 
V-sis buvo dvidešimts metų amžiaus ir, 
kaipo pusės pasaulio vaidytojas, turėjo pa
laikyti su papa gerus santykius, Jis su-| 
šaukė generalį susirinkimą, arba seimą, 
Vormso- (Worms) mieste jr įsakė Liuteriui

atvykti susirinkimą inr pasiaiškinti; Liu
teris, jau likęs Vokiečių didvyriu, nuvyko 
Į Vormsąj Šičia jis atsisakė atšaukti tai, 
ką kalbėjo ir rašė, nes jo sąžinė, anot jo, 
buvus valdoma tiktai Dievo žodžio, ir jis 
buvęs pasiryžęs gyventi ir mirti už savo 
sąžinę.

Vormso susirinkimas, po ilgų svarsty
mų, paskelbė Liuterį nusikaltėliu prieš Die
vą irtžmones, uždraudė Vokiečiams, suteik
ti jam pastogę ir maistą, uždraudė skaity
ti-raštus, kuriuos šis atskalūnas buvo pa
rašęs. Bet reformatorius Liuteris nebuvo 
pavojuje. ‘ Vokiečių dauguma žiemiuose 
apšaukė tą nuosprendį neteisingu ir žiau
riu, Didesniam saugumui, Liuteris pasi
slėpė Vartburge (Wartburg), Saksonijos 
Elektoriui priklausiusioje pilyje, ir čia, ne
paisydamas papos valdžios dekretų, išver
tė visą Bibliją Vokiečių kalbon, kad, girdi, 
visi jo tautiečiai patys galėtų skaityti ir 
suprasti Dievo žodį:

Šituo laiku Reformacija jau nebebuvo 
vien tiktai tikybos ir dvasios klausimu. 
Kam nepatiko gražios 'bažnyčios, naudojo
si šituo neramiu laiku ir naikino visa tai, 
ko nemėgo arba ko negalėjo suprasti. Nu
skurę ritieriai, stengdamiesi atsilyginti už 
praeities nepasisekimus ir nuostolius, plė
šė žemes,- priklausiusias vienuolynams. Ne
patenkinti kunigaikščiai irgi rūpinosi pa-1 
didinti savo turtus ir galybę. Išbadėję kai
miečiai, sekdami pusiau pakvaišusius agi
tatorius, taip jau naudojosi progai, užpul
dinėjo pilis, skerdė savo ponus, plėšė, nai
kino turtus tokiu pat uolumu, kai ir. seno
vės kryžeiviai, Kruciatų dalyviai.

Visoje imperijoj Įsiviešpatavo didžiau-; 
sios suirutes. Kaikurie kunigaikščiai liko 
Protestonais (taip buvo vadinami “protes-, 
tuojanti” Liuterio pasekėjai) ir persekiojo 
ir žudė savo- pavaldinius Kataįikus. Kiti 
kunigaikščiai, likę ištikimi Katalikų tiky
bai, karstė ir žudė Savo pavaldinius Protes- 
tonus. Spejero (Speyer) Seimas 1226 m. 
bandė nuraminti suirutes, įsakęs, kad “vi
si pavaldiniai privalo išpažint tokią pat ti
kybą, kokią išpažyslta jų kunigaikštis”.’ ši
toks Įstatymas privedė prie to, kad Vokie
tijoje susidarė visa daugybė priešingų vie
na kitai mažų grafijų ir principalitetų. Ši
taip susidėjus santykiams, politinis krašto 
augimas ir tvirtėjimas susitrukdė Jjent ke
liems šimtmečiams.'

Vasario men., 1546 m., Liuteris 'pasi
mirė. Jo lavonas .palaidotas toje pat baž
nyčioje, kur pirm dvidešimta devynių metų 
jis buvo paskelbęs savo pareiškimus prieš 
indulgencijas. Trijųdešimtų metų laiko
tarpyje linksmas Renesanso pasaulis persi
keitė Į piktą ir karingą Reformacijos- vi
suomenę. Urnai užsibaigė dvasinė viso pa
saulio papos imperija, ir visa Vakarų Eu
ropa 'virto karo lauku, kur Protestonai ir 
Katalikai žudė vieni kitus,’ delei didesnės 
garbės tūlų teologinių doktrinų, kurios ir 
šios' gadynės žmonėms yra taip jau nesu
prantamos, kaip, leiskime sau, 'kad ir pa
slaptingi senovės Etruskų užrašai.

508. Žeųybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su ži
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K. 
Plymouth, Pa. 189G, pusi. 10 (didelio formato .. 10c

Lenku Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios Spaudos, 264 pusi. 1.00Doviernastįs

Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat ‘Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų..

"DIRVA",
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

PO “MIŠPARŲ” 
Iš bažnyčios gryždami, 
Dar mišparų laukdami, 
Po žodeli tardami — 
Ir “blaivybę” gerbdami.... 
Jos traktįeriun eidami — 
Prie bufeto slinkdami. 
Sveikas-gyvas tardami, 
Po šnapsiuką gerdami..., ■ 
Ir po antrą lenkdami, 
Ir po tfečią pildami, 
Po ketvirtą (maukdami. 
Toliau neskaitydami.... 
Už staliuko sėsdami, 
Draugiškai kalbėdami, 
Vienas kitą girdami, 
Ir apsikabindami, 
Ii* pasibučiuodami, 
Litus-centus leisdami, 
Vis Į gerkles pildami 
Ir apsilaižydami.... 
Ir bardamies-keikdami, 
Smarkiai kumščiom trenkdami, 
Kėdės, stalus versdami, 
Iš traktieriaus bėgdami, 
Maskoliškai pliaukšdami, 
Po miestelį siųsdami, 
Baisų truksimą keldami, 
Ką sutikę mušdami, 
•Ką sugriebę skersdami .... 
Policijos gaudomi, 
Vest į oypę bandomi.... 
LabAi išsigąšdami, 
Kažkur pasislėpdami, 
Į vėžinius guldami, 
Rimbų arklius plakdami, 
Iš miestelio smukdami, 
Kai pasiutę lėkdami, 
Visa, gerkle 'staugdami, 
Ir krūtinėms kriokdami, 
Lyg tarytum smaugiami.... 
Ir į griovį virsdami, 
Sprandus nusisukdami, 
Kaulus sutrupindami;' 
Išsyk piktžodžiaudami, . 
Paskui Dievop šaukdami, 
šalę kelio mirdami, 
Šaltam dumble mirkdami, 
Kaip sukniubo virsdami 
Taip ir liko1 smirsdami.

Liep.

Nuo Juokų ited.: Šios eilės 
yra labai didelė naujenybė šio 
kampelio skaitytojams. Jas pa
ėmėm iš Mariampolėje leidžia-, 
mo laikraštuko vardu “Šešupės 
Bangos”.. Sulyginkit jas Su se
nai žinomomis:

“Kur banguoją'Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia, 
Ten Tėvynė .mano brangi, 
Tenai širdis mane traukia”.

Ir tt.
Mirusio blogus darbus ir sa

vo apleisto krašto blogas puses 
meš užmirštame: mintyje vai
zdinas tik žydinti darželiai, gė
lelės, .gražios pievos, šlamanti 
miškai. Užmirštame purvą, di
delius šalčius, suskirdusias ko
jas, tvartų smarvę, ir tt. ir tt.

Viskas tik miela, kvepią!!
Nematome tenai nieko dau

giau kaip tik gražias sesutes ir 
linksmus brolelius .dainuojan
čius iš dartų) pareinant, jauni
mą šventadieniais gražiai žai
džiantį; gegutę kukuojant; lak
štingalą krūmuose giedant....

Užmirštame kad vanagas viš
tas- mums vogė, kad širšės ir 
bitės galvą sukandžiojo,- kad šu- 
nes užpuolė; kad jaunimas pei
liais vienas kitą už mergas ar 
iš girtybės susipjausįė; kad ki
to kaimo vyrukai užpuolė atei
nančius iš kitur vyrukus, su
kruvino ....

šios viršuje telpančios eilės 
šiek tiek atgrąžina mums ir se
nus nemalonius atsiminimus'.

Mes Amerikoj kalbame kaip 
viskas tenai nuprogręsavo: kaip 
kaimuose-kaimeliuose įsteigta 
mokyklos, kaip kuriama knygy
nai, kaip kovojama su girtuok- 
lybe, kaip žmonės stengiasi pa
sigerint savo gyvenimą, visus 
savo uždarbius praleidžia ant 
naujos mados įrankių laukams 
dirbti; kaip gerina žemes ir gy
vulių veisles; kaip puikiai tvar
kosi savivaldybėse ir kitur. Ir 
tt.

Bet mums niekad į mintį ne
atėjo tai ką apsako gerb. Liep.

eilės. Teisybė labai karti, to
dėl eilių autorius, kuris jas ten 
ant vietos rašė, net savo šlapi- 
vardį pusiau nukirto.

'Ne. pasmerkimui Lietuvos ir 
jos žmonelių čia taip kalbame. 
Ne. Tik norim atkreipti dome 
į musų pačių aklumą. Mes nie
kad nežiūrim į abi gyvenimo 
puses: vis tik vieną matom, ir 
matom tik tą kuri mums la
biausia patinka arba kokios no
rime.

Bet taipgi prašome, prašome 
labai Lietuvos žmonelių nęma- 
nyti taip aukštai, prakilniai, di
džiai ir turtingai apie savuo
sius Amerikoje. Daugelis ma
not kad jūsų sūnelis/ brolelis ar 
vyrelis bei tėvelis čia koks di
delis ponas, kultūriškas,, apsi
švietęs, tik laikraščius skaito 
(kurie čia pigus), ir apie moks
lus mano,, auksą sau krauda
mas.

Ne. Ne....'
Reikia ir čia tokio poeto kurs 

tokias eiles", apie Amerikiečių 
gyvenimą parašytų. Iš labai 
daug Lietuvių tik mažutis, ne
žymus būrelis šiek-tiek kultu- 
riškiau užsilaiko. Kiti visi — 
tarp tų ir jūsiškis — degtinėlėj 
mirksta, beprotnamin patenka 
išT-girtybės; karčiamose mušasi 
(taip buvo iki viešų karčiamų 
panaikinimo), apsileidęs, purvi
nas, susivėlęs, .blevyzgoja, kei
kiasi; šeimyną apleidžia; jeigu 
kuris automobilį turi tai girtas 
važiuodamas arba kitą suvaži- 
nėja arba pats galą gauna.

Pinigus praleidžia ant degti
nėlės taip kaip pas jus; .vaikai 
basi, gatvėj auga, be ųžžiuros, 
o užaugę palieka niekšais, plėši
kais, nenaudėliais. Tik reta ku
ri šeimyna išaugina vaikus do
rai.

Taigi, Lietuvos skaitytojai, 
neaukštiųkit musų, nemanykit 
kad čia už pinigą proto ir mok
slo 'jūsų giminėlės perkasi — 
perkasi tik degtinėlę ir nuodi
jasi dar labiau — nes tankiau 
nusipirkti gali ........

Kultūriški darbeliai jiems ne
apeina, o visi kokie atliekama 
tai tik labai mažo būrelio, taip 
kaip ir paš jus....

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

RODYKLĖ No. 44

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Uždaras- valgiams yra visoki skan- 

Žoliai ir skanskoniai; kaip tai, žievės, 
uogos, žiedai, šaknįs ar sėklos. Muš- 
tarda yra vienas iš seniausia žinomų 
uždarų. Ji daroma iš trijų skirtin
gų rūšių, rudos, juodos, baltos ar 
Brassica Juncea. Puikiausią muštar- 
da pasaulyje auga Fen distritke An- 
virškinimo veikmę. Ji sukelia apeti
tą valgomam daiktui. Bandykit ją 
su daugeliu gerų valgių. Jei mėgs
tat tikrai gerą uždarą, sekantis yra 
glijoje. Muštarda turi pažymėtiną 
geriausis ką žinoma.

RUSIŠKAS UŽDARAS
1 šaukštas prirengtos muštardos 
ę kietai virtas kiaušinis, kapotas, 
% šaukštuko acto, biskis paprikos
1 šaukštas kapotų žalių ir raudonų

. pipirų
2 šaukštai alyvų aliejaus
Sumaišyk aliejų, actą, katsupą ir 

muštarda pilnai. Paskui maišyk pa
lengva šakute sudedant pipirus, pas
kiausia kapotą kiaušinį. Duok ant 
trapių žalių saoltų lapų.

Virtuvės Reikaluose
Padarymui formukėse jelly, gaukit 

puskyortę jelly kaip paprastai paga
mintą ir lai nusistovi: paskui patau- 
kuokit blešinukę arba molinę formą 
su biskeliu'sviesto ir pilkit į ją jęllly; 
lai pastovi per naktį ir ji išeis gra
žioj forfhoj.

Pyragai turi būti šalti kada apden
gi cukraus koše. Geriausia būna vie
ną dieną iškepus pyragus kitą dieną 
apdėti juos cukrine koše.

Padėk pieno bonkas kur pienius 
galėtų jas kasdien gauti. Neduok 
susirinkt daugybei bonkų.

Išbandymui ar kiaušinienė gerai 
škepus įkišk į vidurį peilį. Jei peilis 
bus sausas ištraukus, kiaušinienė yra 
gatava išimti iš pečiaus.

Mažas minkštas patiesalas palei 
sinką neduos virėjai aikvoti energiją 
ir nuvargti. Prosijant pasidėk tą 
patį patiesalą prie lentos ir turėsi 
lengvą darbą prosijant.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui juodylo plėtmų nuo če- 

verykų, sušlapyk tą vietą verdančiu 
vandeniu, paskui patepk plunksna 
pamirkyta muriatic acte, arba su už-

1 kamšalu acto butelio, ir nušluostę 
I tuoj su tyru skaruliu pamirkytu ve 
|dančiam vandenyje. Pakartok. N 
duok actui degint odą. Tas gal p 
liks plėtmą, bet nebus toks aišk 
kaip juody lo plėtmas.

Nuvalymui karklinių rakandų n 
trink juos šepečiu, naudojant drusl 
vietoj muilo. Nupaluk po to švari;

Bliudų mazgojamas skarulis r< 
kia virinti kasdien. Bet jeigu t 
nedaroma tai reikia bent palaik 
virintame vandenyje per penkias n 
nutas.

šaukštukas acto paskutiniam va 
denyje neduos juodoms pančiakor 
nustoti savo spalvos.

Grožės Patarimai
Oda atlieka reguliares funkcija 

taip kaip širdis, plaučiai, kt. Oda i 
meta dusyk tiek nereikalingos med 
gos negu plaučiai. Todėl reikali 
ga užlaikyti odos skylutes atvira 
Tinkamas maudymąsi užlaikys 'žm 
gų geriausioj sveikatoj. Maudym 
si laikas neturi būti ilgesnis 20 m 
nutų. • Getras muilas reikia naudo 
tokis kaip kastillio arba glicerino. J 
jūsų odą yrą labai jautri ir trukst 
pusė svaro krakmolo' dadėtą į vand 
nį ampažins truldmą. Jeigu lab 
prakaituoji dadėk pusę puoduko ai 
monijos į vandenį. Nereikia maudyt 
iki nepraeis dvi balandos po valgym 
Jteikia naudot šepetį vietoj spondži 
nes jis atidaro odos skylutes.

Ypatiška Sveikata
Peršalimai niekad nereikia užlei 

ti, nes nors maži gali pavirsti į d 
delius nesmagumus. Šaltis paeina 
paviršutinio nušalimo, nuo oro tra’ 
kulio, sušlapimo kojų, kt. Peršalim 
yra pavojingi. Išgydymui šalčio, i 
simaudyk karštame vandenyje pir 

į eisiant gulti ir išgerk ką karšto d 
’ prakaitavimo, po ko reikia gerai i 
I miegoti 12 valandų, ir šaltis pere 
į galvą. Geriausias šiltas gėrim: 

I yra lemenamas arba karštas pieną 
Jei bijai karštai maudytis, tik p; 
merk kojas karštame vandenyje i 
tarpinus du šaukštu muštardos, s 
maišytos pirma šąltame vandenyj 
Reikia užsikloti šiltai blanketais

Į jei galima padėti karšto vanden 
bonkas arba karštas plytas prie koj

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS;
Kuomet vartojai pieną padarymui i Borden’s yra grynas ūkio pienas s 

pudingų, pajų, sosų arba sriubų, var- palikta jame Smetona^ Prašykit gr- 
tokit Borden’s Evaporated pieną, nes | serninko Borden’s, neimkit kitokio.

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

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankiniu šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa-: 

kuojain, išleidžiam ir sukraunama
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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Vargšų Karalienė
(PASAKA) • 

Paraše Vėjas.

(Tąsa)

— Geisčiau aš ją dar kartą matyti —; 
pilną laimės,.... bet.... jau mano spėkos’ 
permenkos toli keliauti..... Eik tu vienas l 
ir surask ją.... — Su tais žodžiais abu se-į 
neliai nutilo/ '

Rytos tėvas atsistojo ir pradėjo tolin
tis iš visų akių ir nyko, po biskį, dulkėtų 
keliu beeidamas. Dukters jieškoti jis ėjo.

o o o •
“Vargšų Karalienė” s

Nemokėjo senelis nei skaityt nei rašyt, 
užtai jis nežinojo nei kaip kokis miestas 
vadinasi; visur tik jis tėmijd Į praeinan
čias moteris, ar nebus tai jo Ryta. Bet 
priėjo jis prie vieno didelio miesto, kuris 
jam labai dailus išrodė; iš čia jau negalėjo 
toliau eiti. Buvo tai tas pats mieštas kur 
kunigaikščių palociuose radosi jo duktė 
Ryta, bet jis to nesapnavo ir nežinojo.

Būdamas nevalgęs ir pavargęs, gatvė
je jis sutiko kitą pavargėlį, o tas papasa
kojo jog eina Į vietą kur “Vargšų Karalie
nė” atveža jiems almužnas. Ir abu jiedu 
nuskubo linkui tos vidtos kad gavus ką su
valgyti, Bet buvo jau pervėlu — jie nesu
spėjo, nes. ką tik “Vargšų Karalienė” čia 
buvo ir padalinus maistą ten buvusiems 
gryžo atgal.

Kiti vargšai pasidalino su jais savo 
dalimi, kurie nepavydėjo, bet kiti godžiai 
patįs surijo.

Čia senelis girdėjo įvairias kalbas apie 
geraširdę “Karalienę”, iš-kur ji atvykus, ir 
kad ji paeina iš kunigaikščių pilies; tai^i

! su viltimis senelis nusiskubino linkui pili 
geisdamas pamatyti tą “Karalienę”.

Prisiartino senis prie palocių. Sarj 
i ji varė šalin, ir gal butų Į kalinį įstūmę 
I lindimą kur ubagams nepridera, jei ne I 
ta kuri ištolo nugirdus subruzdimą nui 

| pažiūrėti. Sužinojus kad koks tai vargi 
nori ją matyti, liepė tarnams vargšą įleį 
per vartus — na ir tėvas liko atvestas į 
savo dukterį Rytą!

Ryta, pažvelgus ’ant skurdo sunaik 
to senelio, vistiėk pažino jog tai jos j 
tėvas, kurį ji taip mylėjo. Džiaugsmiių 
ji sušuko:

— Brangiausis mano tėveli, ar tu j 
pas mane manęs jieškodamas atėjai? L 
minga aš dabar!

. —r Ryta! dukrele.... — puolėsi po , 
kojų tėvas, pažinęs savo dukterį. — j 
leisk man už mano kaltę .ir dovanok 
skriaudą kurią aš tau padariau.... I 
mačiau teisybę...... Anos dvi išvarė n
ne.... Laimingai dabar nors numirti į 

lesiu glėbyje geriausios savo dukters.. 
ir tais žodžiais plyšo senelis širdis ir jis k 
to ant žemės negyvas.

Perdidelis bet pertrumpąs buvo sei 
lio džiaugsmas.... Ryta džiaugėsi ga 
sianti su tėvu pabuvoti ir pakaršinti jį 
senatvėje, bet tik tiek galėjo su tėvu n 
tytis iki jis spėjo ištarti atsiprašymo i 
džius....

'Ji dar norėjo pasakyt tėvui kad sii 
jos prašalinimas buvo tani kad* paskiru 
galėtų tėvą užlaikyti, patekus į gerą gy
nimą, bet jau to pasakyt nereikėjo.

Tą pamatę visi pradėjo Rytos klar 
nėti apje atsitikimą, o ji nieko neslėpd°: 
viską nuo savo prasišalinimo dienos nui 
sakoje. Ten pat buvo atėję ir kunigai 
čiai, kurie viską girdėjo.

(Bus daugiau) \
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5 Vamps and
: stars?
8 No? Why,' 
! heaven;
j I’m coming

would-be movie

then you must

over, Mars.
—o--------

. ,... Į It is better to be a poor rel-
The main difficulty encoun- ative> says p Akšis. Nobody 

_______ , , tered 18 the woi,ki:be-writer’s I examines your stomach when 
I founded an agricultural school, sensitiveness, He seems to die SUfĮc]en]Vt

The situation became more have a feeling that his letter ’ ______ o—__
however, the jt0]erable, but was not yet such or article is not properly vzrit-l ‘ 2 t
’ ” 1 . . , , er „ . i 4. I -/ ri Cleveland man wanted to sueas to tempt5the return of all ten, and that perhaps it wouldL P -

t ... . . ii*. L 4.1 i • 4 r • t v his wife for breach of promise,the Lithuanian emigrants from be the object of ridicule orL,, • , i . ..,z . . vi 4- n • J. She promised to divorce himoverseas. Working hands were satire. Remove this thought , / , , ,
, j i • u 4. r r • . ./ . and then backed out.insufficient, and high rates of from your mind—it-has never

been soi/riri'd. never will be. If| '
your'letter or article is lacking GIadys thinks General Opm' 
in some essentials of grammar ion is connected with the army- 
or the like,' the editor will cor-1 
feet it—that’s his job. All that I 
is asked of you is to write.

Write what you think'is in
teresting, as:-'the doings of 
your friends; the progress of I 
the younger set in your town; I 
organi'zatioln of societies; etc.; I 
etc'. Just write—don’t be af
raid of wasting a two-cent 
stamp. 1 
printing—well and good; if not 
—rtr.v again—perhaps the sec
ond one will have better luck.

The main thing is to 
just-once—WILL YOU?

W.

THE LITHUANIAN | and attended by the peasant: 
RENASCENCE lwhilst the Government

' In many places, 1
primitive so-called three-crop' 
tillage system of cultivation į 
had given way to .a more ra
tional one which created a de-1 
mand for new agricultural ma-1 pay ru)ed for harvesters. But 
chinery. A more intensive cul-, complete reorganization cannot 
ture was an immediate conse- i be effected until the majority 

. quence of the political successes I of Lithuanians abroad have re
gained. The peasant attached ■ turned to participate in this 
himself anew to his plot of task, In this connection it must 
ground, arid many Lithuanians 
who had emigrated returned to 
their native land. The passion
for landlordship is typical of raji]jon,-and 
the Lithuania!! as of the Rus- to do have 
sian peasant. In spite of every- ated to be|p 
thing the Russian ' occupants compatriots 
could do, the native Lithuanian jjOre than 
would r.esoyt to a thousand sub
terfuges to gain possession of j bis mortgage to thi 
uncultivated ground. The peas- ■ 
antry also acquired the land of | 
impoverished proprietors. The
Russian' Government fought a- merou3 difficulties; many of 
gainst this movement, by it- them have studied medicine and 
self Selling the land of ruined dentistry and are nowadays 
gently and distribriting it a? successfully practicing* their 
mong Russian- colonists who | profession ‘ Their services have 
settled in that country en mes- hęen recognized from the»first, 
se. These colonists were to be. ajld it was, regarded as a matter 

| of course that with Lithuania’s 
of independence

fran-

be said that already the Lithu- 
Įanians in the United States, 
who number riot far short of a 

are nearly fill well 
generously co-oper- 
their less fortunate 
in the ' homeland, 

one Lithuanian 
I peasant owes the extinction of 

,r.._... is source.
The women have taken an 

active part in the national dey- 
Į elopment. Notwithstanding nu
merous difficulties; many of

If the topic is worth Pin’B« s!fu"‘Iimp0’,1 . turn, Real Esi
_ U’nll OYicl • if nni- I

ANTANAS BARTKUS

- PRANEŠIMAS —
Musų Advokatas
. A. L. GLASER

. randasi mūsų ofise kas va
karas ir suteiks dykai pa
tarimus visuose legaliuose' 
klausimuose.

Geo. Kaupas & Co.
, Laivakorčių Agen

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

Cleveland;/ O. Tel. Rand. 4817

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

try-

R. B.!

WSAVINciJ ■•! 
. <S® ■/

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Tjeisiu Ofisu advokato 
' C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu

rės teisingą patarnavimą.____

DR. A. A. IVINSKAS
----- DUSULIO KENTĖJIMAS----  
Nemanykit kad 60 metų amžiaus 

jau turit kentėti dusuliu.
UHIROPRAKTIKOS MRTODA

(Spinal Adjustment) 
viski prašalins ta kentėjimą.

Kreipkitės

.14 72 East 79th St. .
Valandos: 2—4, G—8:30 vakare. 

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

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių Žurnalas.
“Gydytoją” leidžia Amerikos Lie

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

Dr. S. Biežis.
“Gydytojas” mokina kaip apsi- 
saugpt nuo ligų, duoda tinkamų 
patarimų ‘ sveikatos dalykuose ir 
suteikia tinkamai prirengtų mok
slinių straipsnių, talpina gražių 
paveikslų. Kaina metams Ame

rikoje ar. Lietuvon $2.
Pavienis numeris 20 centu.
“GYDYTOJAS”
jV. 22nd St.' Chicago, Ill.2201

a

These colonists were to be 
the Russian leaven designed to 
transform Lithuania into an |acqUisįtion 
orthodox pasture, and needless j women should enjoy the 
to say the>’ were liberally sub
sidized. Fortunately, these Rus
sian plans miserably miscarried. 
The newly-created settlement 
disappeared aS rapidly as they 
had sprung up, as soon as they 
had exhausted the official ap
propriations, and their holdings 
passed' into Lithuanian hands. 
The latter,- on their part, began 
to found societies for the pur- overlooked.

From time to time; the editor 
Vilnius government the agri- and various individuals have 
cultural society “Vilija” thus tried1 to impress upon the read- 
functioned; in Kaunas “Pro- ers the extreme ‘necessity of co- 
gress’; in Suvalkai the societies operation; the need of work to- 
“U.kininkų Draugovė” and “ža- į gather in order to make this 
grė”. The business turnover | Section of the paper interesting 
of these societies before the 
war had reached a total of a 

. quarter of a million of roubles.
Concurrently with practical 

work theoretical intsruction 
was riot'neglected.' Agricultural 
courses were inaugurated arid

By Junius

THE A. B.
Savings & Loan Co

3351 SUPERIOR AVE:

.chise together with men.
į

WILL YOU? CLEVELAND^
Public Auditorium

PUBLIC SQUARE

“Jei Turi ką atlikt Rytoj, Padaryk 
Šiandien”.

DRAUGAI
'J'AUPYMU Bankuose drau

gingumo rūšis nematuoja
ma didumu sumos padėtų tau-
pymui pinigų

The Society For Savings mie- 
lai nori pažinti ir patarnauti 
žmogui kuris turi pasidėjęs tik e
vieną*dolari ir trokšta ji tau- 

V pyti.

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

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

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

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

Didelė tuba Listerine dantų ‘ 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pliarmacal Co., Saint 
Louis, .U. S. A.

tncdrporaeei l&fSi

Įn the Cittj of Cleveland$1472.90
Yra tai Pasekme Pa
stelėj imo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% į

Having a beautiful complex
ion does not leave much time 
for washing- Che dishes-.

-------- o——
Young men—and older men 

, I too, for that matter—should
This is not an .essay on phil-|tbrow theil. best efforts into 

osophy nor ta treatise on anyjtheir love ietterg nowadays> 
says Helen Baltrukonis. For
merly love letters merely were 
head in court and excerpts 
printed in newspaper?, but now 
we have radio.

-------- o-------- '
‘■‘The missus wasn’t feeling 

very well when I left home this 
| morning”,, said Ragson Tatters.
“Guess I’ll calk her up and see 
if anything should 'be done;” 
He went to the phone and called 
the number; . “She’s all right 
now”, he said, hanging up the 
received. “The line’s busy”.

5 ----------O-----------
A QUESTIONNAIRE TO 1 

MARS
Hello; Mars! The earth is talk-

■ ing—
Do your flappers bob their 

hair?
Do your grandmas, dance the 

Java ?
Have you prohibition there?' 
One-piece bathing suits, high 

prices,
Ladies’ knickers, -near-jade 

beads,
Petting parties, jazz, sex novels, 
Saxophones,i weird; occult 

creeds?. .
Have you fluffy female bandits, 
Bootleggers and human tanks ? 
Booms and boosters, income 

taxes,
Autos that you start- with 

cranks ?
Free verse, soukmates, hooch 
and flivvers,

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

' Hu-rray ’ no-work Aiįood trick * Ho

subject', but it is of vital in
terest to you and 'should not be

r Imk BEECHAM’S
PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
Liųosuoja gerai vidurius. 
Neturi Savyje Calomėlio
Pirkit vaistinėse ’ 

25c ir 50c dėžutes.

chase and sale of fields. In the

KnOWlV Ho'd aroue tnat the moon Is made dtgreen cheese!

Pirm.

1 j i!/ ? t ’ t '-'.'AiiiiUI |(k!a t!|?

and .useful.
Needless to say,' their efforts 

have not met with the response 
which should have followed, 
and it is this purpose, in mind 
that prompts me to write thjs 

•article:

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

MrBILIOUSNESS 
■? V r, - . -r: <.>.u

BEECHAMS
Mtlfg

Valet. o M«..us«o unuoLu.as nuis pui
zAUtOutrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

\ KNOW VJHER.E
• i pur it- You've 
pklk&d it uP-twkv
VtHĄ.V NOU ’

NOuVe NlSLPAD IT-
WkS H&N61N6
ON THfKV (JUNGA

?Op0C®.
llA$tELtS$fASli)R Oil

Visai tyras castor oil medi- 
. kaliam naudojimui. Stipru

mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas, ir label iiiotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

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

Al! druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

DR. HUMPHREYS’

NUO UŽKIETĖJIMO

INDIGESTION
By Thornton Flsliar

Bal. 27 — Gegužio 5
10 DIDELIŲ NUOTIKIŲ 10

Dalyvaujant visai

METROPOLITAN
OPERA COMPANY

Iš Metropolitan Operą. 
Guglio Gatti-Casazza,

ORKESTRAS iŠ 75
Pilnas Corps de

(Su Rosina Gaili)
Bal. 27—“L AFRIC'ANA”. Visi pirmos rū

šies lošėjai, įsu Baletu.
Antr. Vak., Bal: 28—“FAUST”, su Chaliapinu; Baletas.
Tree. Vak., Bal. 29—“IL TROVATORE”, su Martinelli ir 

Pdnselle; Baletas.
Vak., Bal. 3k-“FALSTAFF”, su Scotti, Tibbet, 

Bori, Mario;;Baletas.
Va., Gcg. 1—“PAGLIACCI”, Su Rethbergr,’ Marti

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

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

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

šešf. Vak., Geg., 2—“LaTRAVIATA”, Bori, Lauri-Volpi, 
De-Luca; Baletas.

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

Pirm. Vak., Geg. 4—“TALES OF HOFFMAN”, Bori, Er- 
rolle, DeLuca, Altglass, etc.

Antr. Vak., Geg. «r—“AIDA”, Martinelli, Rethberg, Mar- 
• dones; Baletas.

House, New York 
General, Manager

CHORAS iš' 106
Ballet iš 50

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 16-28, 
Paskiroms parsiduos nuo Bal. G. Paštu užsakymau 

priimama dabar.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*4 tikrą Speciality, • M 

prie kokių AeiŠlavinti] daktaru, Tik
rai Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinds kokią liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą juinš pasak?1* 
po išegzaminavimo. DaugybJ dakta
ru uitai negalėjo jua pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipanmmo ir pa- 
tyrimo bei neiirado jūsų tikros 11 goa 

į[' Mano aparatas Radio-Seope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 

įmf* riologiikas egzaminavimas krauįo att* 
dengs mari tikrą jusu ligos pnetastl 
ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnajajius 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijtine 

kraujo; turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos* Ū* 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiiiakit ilgiau laiko ir nsaStžor 
kit pinigo,' tuojau ateikit pas manė* o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgvdoma. ir tą padarysiu sązisdS- 
gąi. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems. ,

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 fld • Tabese 

Nedšldieniais nuo 10 fld i.
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IVINSKAS
CENTĖTIMAS —. 
60 metų amžiaus 
ntėti dusuliu. ■ 
1KOS METODĄ 
.djustment) 

ta kentėjimą, 
pkitės

it 79th St
6—8:30 vakarė; 

.2:30 iki 1:80. g 
Pennsylvania 1321

DIRVA 7
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ĮPO LIETUVĄ!
PASIDAIRIUS

>ja-

luti
tik

I iš 100

Irmos ru-

ti, Tibbet,

rgį Marti-

iur, Diaz, 
loff, Bon-

Baletas, 
irtinelli ir

TAKSŲ 
NEBUS 

Kovo 10-28 
užsakymai!

alyvaujant 
inos iš ki- 
nduktoriai. 
, Beri, Er- 
, etc.
aerg, Miar-

1, Tauchėr, 

įauri-Volpi,

IY
ork .

iie

au-

5
10

au-

au-

s Veda Leonas Žukauskas

Lietuvos septynerių metų ne
priklausomybės sukaktuvių -die
ną į Kauną buvo- suvažiavę be
veik visi užsienio valstybių at
stovai akredituoti prie musų 
vyriausybės ir gyveną kituose 
miestuose. Neatsilankė dėl'svar
bių priežasčių tik Holandijos 
ministeris Rappard ir Italijos 
ministeris Piacentini, kurs pri
siuntė Užsienių Reikalų minis- 
tęripi vardu pasveikinimo tele
gramą; prašydamas' perduoti 
savo ir Italų vyriausybės linkė
jimus Prezidentui ir reikšdamas 
'Lietuvai' šių kilnių1, sukaktuvių 
dienoje “kloties ir geroves. .

'Vasario 16 d. šventėj dalyva
vo taip, pat viešėję Kalinę mūšų 
ministerial Italijai ir Vokietijai, 
Klimas ir V. Sidzikauskas ir 
Lietuvos atstovai Suomijai ir 

. prie .Vatikano, Savickis ir Mace
vičius. •?

Lietuvos-Švedijos Susiartinimo 
Draugija

Eltos.'.žiniomis iš Stokholmo, 
švenčiant Lietuvės nepriklauso
mybės sukaktuves vasario 16 d. 
per pietus Lietuvos atstovybėj 
Jtiuvo įsteigta Lietuvos-Švedijos 
susiartinimo * draugija. Pirmi
ninkas yra generalis direktorius 
Leufven ir valdybos nariai eko» 
nomistas Dr. Nildebrand, Dr. 
Soederberg, generalis konsulas 
Anderson, pirktis Fischer, di
rektorius. Boįander, riksdago at
stovas Lindgren ir atstovas Ig. 
šeinius. Sekretorium yra' vice- 
rektorius Sjoewall. Narių tar-' 
pe yra Švedų atstovas Tautų 
Sąjungoj; buvęs užsienių reika
lų ministeris, 'liberalų partijos 
vadas Lefgren, ‘buvęs susisieki
mo mių j^.kmoeracij<M, są-.
.jungos pirmmmkaŠTlečIibj'^'kEe^ 
dito komitęto pirmininkas Gro- 
enwall, profesorius Ekblom, po
etas Tigers Kiveld ir daug kitų.

Žemės Ūkio ir Pramonės 
Paroda.

komitetas nutarė su
metu žemės ūkio ir 
parodą nuo birželio

Parodos 
ruošti šių 
pramones
24 d. iki birželio 29 d. imtinai
Paroda įvyks Vytauto Kalne ik
šiolinėj parodos aikštėj.

žydai Apleidžia Lietuvą 
Pasak 

sarto 19
150 žydų, daugiausia jaunimas.
Abelnai emigraciją iš Lietuvos 
Palestinon žymiai padidėjo. .

“Lietuvos Žinių”, va
ri. Palestinon išvažiavo

Stambus Pinigai.
Jau užsakyta Anglijoje stam

bus mošų banknotai po 500 ir 
1,000 litų. Į apivartą jie bus 
paleisti po kokių trijų mėnesių.

STAS
JpecializU, i. M 
i daktaru, Ti» 

profaaonoa w- 
:a sejrgij įr. kur 
ą jums pasakji, 
Daugybl <Ukta-

|usų tikrtljUįJ* 
o-ScoM-Kigfr-X* 
ir pilnaa Bakto- 
'imu krauk įA> 
u ligos pneii< 
jui gydyt 
jūsų lyrikais ii 
te nuaunnqį|lM 
nuo UtūndBRM 
n ir bunori M* 
laiko ir nsaikra- 
ujimo tikrai U* 
įdarysiu aęiiri>> 
inga jiiiris vi-'

STAS .
CteretMd 

4.

Rezivuos Amerikos Audimo 
Bendrovę..

“Trimito” žiniomis, Finansų“ 
ministeris paskyrė revizijos ko
misiją ištirti Amerikos audimo 
bendrobės veikimą ir padėtį. 
Komisija skiriama didumai ben
drovės akcininkų įprašant.

Iš Afrikos Gabens Lietuvon 
Mišką? |

Fanerų fabrikas, neturėda
mas vietoj tinkamo miško, bet 
nenorėdamas stabdyti darbų,, 
prie, kurių .užima, 560 dąrbinin-' 
ką, vedą derybas pirkti miško* 
iš Afrikos.1

Tokių periodų -kad, miškas iš 
ten buvo gabenamas jąu yra bu
vę.

Nauji Arklių Kergimo 
Punktai '

Ūkio Ministerija Lie-žemės
tuvos pakraščiuose įsteigė 10 
naujų, arklių kergimų punktų, 
iš jų Alytaus apskričiui tenka 
vienas, Utenos — du, Ežerėlių' 
(Zarasų) —: du, Rokiškio — du, 
Trakų — du, ir Raseinių — 
vienas. Į punktus paskirta'. 10 
nesenai gautų iš Švedijos geros 
veislės reproduktorių.

Be to, kiek anksčiau gauta iš 
Danijos 11 veislinių bulių, ku
rių trįs paskirta į žemės ūkio 
mokyklas ir astuoni į valstybi
nius kergimo punktus. Utenos, 
Rokiškio, Ežerėnų ^(Zarasų) ir 

'.Trakų apslaiČiuose. .Musų pie
no ukiuj kelti šių. reprodukto
rių Įsigijimas turi ypatingą! di
delės reikšmės, nes jų ■■motinų 
pieningumas siekia iki 200 klgr. 
sviesto per “metus ir 'pieno rie-į 
bųnrąš nemažesnis Ifaip-Mr nuoš-. 
Tokių vaisių, ''spėjama,''netoliu 
moj ateityj bus pasiekta ir mi
nėtose apskrityse. *

Kauno Miesto Knyga.
Kauno miesto- valdyba, šiais 

metais ruošiasi ’iškeisti knygą 
apie Kauną, kurios tikslas bus' 
vietos ir provincijos visuomenę 
supažindinti su pilnu Kauno 
miesto gyvenimu. Toj knygoj 
bus patiekta visos žinios, lie
čiančios Kauną visapusiai.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
/ Juros Kiaulė.

Pasak “Klaipėdos Žinių”, ties 
Kopgalio išmesta į krantą pus
antro metro ilgio gyvis — pu
siau žuvis, pusiau kiaulė, vadi
nama “jūros kiaulė”.

Tai didelė retenybė šioj -Pa- 
baltijos juros šrityj.

Lietuvos Užsienio Prekybos 
Apivarta.

Sausio mėn. prekybos apivar
ta pasiekė 40,592,260 litų, iš jų 
išvežimui tenka 23,729,827 litų 
ir įvežimui 16,752,433 litų. Tuo 
budu nežiūrint .to kad keliai tą 
mėnesį buvo labai bjaurus ir 
pristatymas i centrus žemės 
ūkio produktų buvo tuo apsun
kintas, vis dėlto balansas davė 
dideli aktivą.

Ekonominė Padėtis Gerėja.
Vasario 2 d. po prekybos rū

mų generalio susirinkimo įvyko 
pokilis, kur pirkliai savo kalbo
se tarp kita ko pabrėžė kad sun
kieji laikai krašte jau praėję, 
kad bankai turį daug liuoso ka
pitalo, bet nesą rimtų biznių. 
Privačiuose .bankuose proęęntaį 
Sumažinti iki 18 metinių.

į Valdžios Pašalpa Lietuvos . 
Miestams,

Ministerių Kabinetas vasa
rio 18 d. nutarė suteikti Kauno 
miesto valdybai dar 50,000 litų 

' pašalpos ir 50,000 litų paskolos 
Linksmadvario gatvei tiesti.

Be to, tame pat posėdyj Klai
pėdos krašto direktorijai nutar
ta suteikti 200,000 litų, pasko
los, Telšių miesto valdybai — 
3,000 litų pašalpos ir 5,000 litų 
paskolos, ir Šiaulių apskrities 
savivaldybei 3,000 litų paskolos. 
Paskolos' ir pašalpos skiriama 
viešiems darbams organizuoti, 
einant sakytų .savivaldybių pa
tiektu planu. Pašalpos grąži
nama iždui be jokių nuošimčių.

Degtines Aukos
Kaunas. — Vasario 14 dieną 

Tilmaiiso salėn į vakarėlį buvo 
nusiųsti dežuruoti du policinin
kai, vyresnysis, Končus, ir jau- 
nespysis, šokys. Jaunesnysis 
policininkas įsigėrę. Vyresny
sis tai pastebėjęs norėjo jį iš 
salės pašalint, bet tas neklausė. 
Tada buvo pašauktas“1 nuovados 
viršininko padėjėjas Jekiįis. Jis 
tuojau įsakė jaunesniajam po
licininkui eiti namon, bet šis vėl 
nepaklausė. Tada padėjėjas su 
vyresniuoju policininku norėjo 
jaunesnįjį nuginkluot, bet šis 
paleidęs du šuviu nušovė vyres
nįjį policininką ir sužeidė padė
jėją. Papildęs,šią žmogžudys
tę pasileido bėgti,1 bet ties sto
timi buvo pašautas ir sulauky- 
tas. . (“Liet.”)

(“Lietuva'

Suimta 7 Žmogžudžiai
Sausio 31 į vasario 1’ d. nak

ties metu Kervelkių kaime, Ro- 
kiščio apskr. ir vaisė., kaip jau 
buvo rašyta, buvo apiplėšta ir 
žiauriai išžudyta šeimyna iš ke
turių asmenų: Juozas Kirstu
kas, 45 m., jo žmoną Konstan
ciją, 35 m., dukterįs Ona, 6 m., 
ir Germanija, 4 m. *

Panevėžio kriminalei policijai 
su Rokiškio apskr. viešąja po
licija pasisekė suimti žmogžu
džius, kurie pasirodė esą Kirs
tuko kaimynai Rusai. Kai ku
rie jų ne vieną kartą už įvai
rias vagystes ir plėšimus jau 
•buvo bausti kalėjimu. Nužudy-I 
tas Kirstukas,' būdamas doras 
žmogus, negalėjo su tokiais' 
kaimynais sugyventi, nurody
davo policijai apie jų darbus, už 
ką kaimynai Rusai išradėjo Kir
stukui keršyti. Trįs-keturi me
tai atgal sudegino Kirstukui 
trobesius. (Kirstukas Vėl atsi-irios gerklės tekėjo kraujas ir 
statė. Rusai viešai ėmė grasin
ti Kirstukui kad jis ilgai negy
vensiąs;. Savaitė prieš nužudy
mą buvo nunuodyti Kirstuko 
sūnys, paskiau išžudyta ir visa 
Kirstuko ■'šeimyną, pasiliko tik 
devynių mėnesių kūdikis, žu-

dien arklys užmušė jo .uošvį 
Varną. Užklausus kodėl pir
miau nieko nesakė, jis teisino
si kad buvę daug žmonių, tat 
nenorėjęs sakyti.'

Ant rytojaus atvykęs gydy
tojas atrado kad Varnas yra 
užsmaugtas; kaltė krito ant 
žento česnavičiaus, nes jiedu 
tiktai dviese buvo namie, čes- 
navičius areštuotas.

Vaidai tarp ičesnavičiaus ir 
Varno kaip girdėt kilo del ne- 
pavedimo žentui iš dvaro gauto 
lauko. (“L. ž.”)

ji įsimylėjo į vieną žyduką 
štai atėjo laiminga valanda, ir 
duonkepį. Kas vakaras jiedu 
susitikdavo toje pačioje vietoje 
kur ji nusinuodijo. Pastaru me
tu kai mylimasis liko be darbo, 
jo mylimoji iš savo mažos al
gos šelpdavo jį. Pažįstami įs
pėjo ją kad meilės galas busiąs 
tragingas, nes jisai jos nemyli,

tik ją išnaudoja....
Pastarą šeštadienį gavus savo 

algą 200 litų ji jam nunešė vi
sus pinigus. Jiedu susitarė su
sitikti toje senoje vietoje. Jai 
atėjus į paskirtą vietą ir nieko 
neradus, pradėjus jos širdis ne-

rimauti, ir ji suprato kad jos., 
mylimasis bus dingęs. Negalėj 
dama pakęsti meilės kančios jį,, 
neilgai mąstydama nuėjus j vai-., 
stinę nusipirko acto (nuodų) ir 
nusinuodijo. Mergina iškentė- < 
jus dvi dienas ligoninėje mirė.

SVARBU

Nusinuodino Mergina.
Slabadoj, Kauno priemiestyj 

už Vilijos, naktį iš vasario 7 į 8 
gyventojai sukilo apsigandę del 
vienos merginos savižudystės.

3 vai. naktį praeivis' Linku
vos gatvės kertėje pastebėjo be-,: 
gulinčią jauną merginą; iš ku-j

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

A R jus skaitot musų apgarsinimus šiame. 
‘ v laikraštyje?' Jeigu ne, tai turėtumėt, 
kadangi kiekvienas turi svarbų pranešimų 
jums.
Ar norit BŪDAVOT ir TURĖT NUOSA
VA NAMĄ-
Žinoma kad norit, taigi štai ’kaip“tas gali
ma padaryti. Kuomet apsisprendžiat ko
kios vertės namų norit budavoti ir turėti, 
ir kuomeį turit susitaupę 25% aktualės 
vertės tų pinigų mūsų Įstaigoje, TTE A. B. 
SAVINGS and LOAN COMPANY, mes 
duosime ‘jums pirmo mortgečio paskolų 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%. .

t

PE-RU-NA

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Nuo visų skirvio jr vidurių 
negerovių ir skausmu delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio' kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Geras paprotys
Naudokif Ruffles: kasdien, kad užlaikius 

Ęalvos odą .sveiką ir kad turėti puikius 
■žvilgančius plaukus.

NUMAŽINTOS KAINOS

. n

abi pusi tik $203.
$215). Prisidėkit 

ipO’cįalčs ekskursijos kuriai vadovaus p. Jonas- W. 
s’(Luth) ir kurios laivas Leviathan išplauks ffe- 

.— 23 'd. P. Liūtai prižiuręs bagažus, pasportus 
t ir prikibęs muitinėse bei kituose kelionės reikaluose.

Pasįmatykitesu vietos agentu arba rašvkite
UNITED STATĖS LINES

45 BROADWAY, NEW YORK 
. * Arba prie vi etinio Agento 

Hotel ClevcJa^u Bldg. ' Cleveland, Ohio
Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD

Į LIETUVĄ
Važiuokite i Lietuvą ir sugryžkite 

patogiausia Unites States Linijos lai
vų trečia klėsa. Numažinta kaina ke
lionėms tarp New Yorko ir? Kauno į 
(S. S. Leviathan laivu į abi pusi —

-prie ąi

kurios ,kūnas baisiai drebėjo; o 
pati sunkiai alsavo. Gatvėj ne
toli merginos gulėjo apitnštis 
butelis nuodų. Praeivis pama
tęs tą tragingą vaizdą sukėlė 
didžiausi trukšmą. Subėgo ap
linkiniai gyventojai ir kėli gaiš- ' 

dymo įrankis buvo kirvis, ku- rininkai, kurie nugabeno ją na
rį uo visiems buvo perkirsta Į mon, o iš ten ligoninėn, 
gerklės.

Sulaikyta šie žmogžudžiai: 
Vasilijevai: Vasilius tėvas ir jo. 
du sūnus, Teodoras ir Nikita, 
Aleinikovas Mamantijus, Vasi- 
lijevas Grigoras, vis? iš Juoza- 
pavo vienk., Rokiškio vai., Pan- 
telejevai: Timofejus ir Erofe- 
juS iš Kairelių kaimo, Abelių 
vai. Pavogtas turtas ir pakin
kytas Kirstuko arklys surasta.

(“Panev. Balsas”)

Šeimynos Tragedija
Paukmenės kaimo, Šililės v., 

Tauragės ap., gyventojas. Juo
zas Petrakevičius, didžiojo ka
ro metu ’buvo mobilizuotas ir 
išsiųstas Rusijon. Pasilikus jo 
žmona Anelė“ su dviem vaiku
čiais nteurėdamą pastogės stojo 
šeimininkauti pas Simaną Ma
caitį, kuris užlaikė ir išleido 
gimnazijon Anelės vaikučius. 
Taip slinko diena po dienos, me
tai po metų. Pasibaigus karui, 
iš Rusijos; gryžo Juozas Petra-j 
vičius, bet Anelė negryžė.pas 
vyrą įgyventi ir žmonės pradėjo 
kalbėti kad Anelė turinti arti
mus saritikius su Macaičiu“. Pet
ravičius nors taip pat gyveno 
pas Macaitį, .bet jo nekentė.

Per Ti’is Karalius' abudu vy
rai nuvažiąvo turgun, prisigė
rė degtinės, ir sugryžus namon 
Macaitis pasinaudodamas pro
ga įmetė stiklinėn iš kurios Pe
travičius gėrė, nuodų.

Bet, Macaitis pamatęą kad 
Petravičius besikankindamas 
pradėjo mirti, persigando, ir 
pats nuvykęs parvežė gydyto
ją, kuriai prisipažino nunuodi
jęs Petravičių, ir siūlė pinigų 
kad ši tylėtų.

Juozui 
medicinos 
praslinkus 
jis mirę.

Simaną
gardos teismas nubaudė penke- 
rięms metams' sunkiųjų darbų 
kalėjitno. , (“Liet.”)

Petravičiui suteikta 
pagalba negelbėjo, iv 

kelioms valandoms

Mataiti Šiaulių api-

Pasmaugė Uošvi?
Laukeliškiąi. — Vasario 12 

d. Durnelių kaimo gyventojas 
Juozas če’snavičius apie 2-3 v. 
po pietų atvyko į valsčiaus raš
tinę ir kiek pabuvęs išėjo. Pas
kui apie 7 vai. atvykęs ir ra
dęs raštinėje tik viršaičio pa- 
gelbininką pareiškė kad šian-

FARMOS - FARMOS
Norinti apsigyventi ant .Gerų Že

mių ir tarpe savo Tautos žmonių kur 
jau yra suvirs 400 Lietuvių apsipir- 
kunu Ukos, kreipkitės pas mane, čia 
Lietuviai turi 4 draugystes ir 2 nuo
savais 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 pardąyimul, 
ir daugelis tų Ūkių parsiduos labai- 
nupiginta kaina. Naudokitės šią pro
ga, gal (jus paskutine, nes kviečiai 

ir ingiai šįmet pabrango tai nėra 
abejonės kad ir žemės greitu, laiku 
pakils, žingeidaujanti -Ūkių gyveni
mu atsišaukite: , (1'2)

JOHN- A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17 Fountain, M|ch.

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, ■ šalti, katara, 
viduriu ir žarmf pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Baries Love It
Paaiškėjo štai ka§. Slabados 

žydaitė P. Suraitė, 18 metų am
žiaus, tarnavo manufaktūros 
krautuvėje .užveizdėtoja. Ka
dangi ji buvo gan graži ir sim
patinga, ,jai pradėjo pirštis Žy
dukai, o ypač gaisrininkai, bet 
ji beveik visus atstumdavo. Bet

Bfes. Winslow’s 
Strup

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

Cleveland, Ohio

naasaaamaciaci

Raffle 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražiij plaukų.

■ Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas sąvo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

--------------------į ....

\\

rakandai už prieinamas kainas

Telefonai .
Biznio: Prospect 1239

ir Prospect 2825
Gyvenimo

Glenville 423 J i

REAL ESTATE MORTGAGE
PASKOLOS

(TIESIOGINQS' AR. .IŠMOKĖJIJIAIS) ,

•GEORG,E W. LEDDON
3354 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos
Tinka visokio didumo see- ’ 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Lituviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

?! Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašjltlt

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue

Puikiaųsi
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.

Juozapas ir Zelhora (aktas I), ir Paraono Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška meiles drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Eeiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimaj. .. ..........................................., ,

Samsonas ir Delila — dviejų aktų, šešių atidėngimų- 
bibiiškn meiles tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyrų ir 5 moterų. Pusi. 1’10 ............ v ....

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

Algis ir Giedrute — tragedija iš Lietuvos Jcrikštiji- 
iiio laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo-' 
ta ir spalvuota, dviem spalvom. Lošime, daly
vauja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Paraše K. S.
Karpavičius ............  $1.00

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

ir 2 moteris. 90 puslapių. Parašė K. S. Karpa
vičius. ’ ... ..........................  50c

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia ■S vyrų ir 2 moterų. Vertė Šeinis. 
Puslapiu 36 ...........................................................

Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Fraucuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Verte Šarūnas. Pusi. 54 .......................

Veidmainyste ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks

lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi........... ,
Rytu Pilis — • Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi

mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. .Skripkaus- 
kiutč. Pusi. 67 .......................v........;......

.50

.50

.15

.15

.25

.50

.35
Grafas Kaimiečio Beniu — šešių aktų komedija su 

dainorųis ir šokiais. Paraše F. Krawcowicz. Ver
te Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ..................................... 25

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meiles drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ir- būrelio 
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija. 
Verto ■ A. A. Talys. . .■..................    .35

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

S

S
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DIRVA

fflftWWWWftMMAftfiWWWW^WWWWWW^WWWWWSWWWWVWtWW.W.W..; 

| Kas Girdėt Clevelande-Aplellnkese | 
Jj Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais'iki 9 vai. ■’
>-^wavaw/<w^wzw?aw/w}w/w,w^av.'aw/w.,.w.v.‘.,.v.<v.w.,.i.i.‘?.

Prakalbos su Paveikslais
Temoje:

Akrono Naujienos

Susitvėrė Moterų Drau
gijėlė

Kovo 17 d., susiėjime pas 
pp. Banionius susitvėrė vietos 
moterų draugijėlė, kuri priėmė 
vardą “Lietuvių Moterų Rate
lis”. Šio rajelio tikslas — plės
ti tautinį susipratimą tarp vie
tos moterų ateivių ir čia augu
sių Lietuvaičių, rengiant drau
giškus vakarėlius ir šiaip vie
šas pramogas.

Bile mergina arba moteris ne 
jaunesnė 16 metų gali prisira
šyti.

Valdyba Ratelio išrinkta se
kanti:

Pirmininkė — Ona Karpavi- 
čienė; pagelbininkė — p. Miš
eikienė; sekretorė — L. Banio
nienė; iždininkė — Ona Naujo- 
kiutė.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
kovo 25 d., pas Karpavičius, 
7216 Melrose Avenue.

Prisirašė į Rateli keliolika 
pažymesnių vietos tautininkių 
moterų, taip jų p. Baltrukonie- 
ne, Elena Baltrukoniutė, p. Gri- 
gięnė, Elena Grigiutė, T. šim- 
kunienė, valdyboje pažymėtos, 
ir keletas kitų. Kitos žadėjo to
liau prisirašyti.

Linkėtina naujam Rateliui 
gerai suktis ir atlikt naudingus 
darbus, nes tarp Cleveland© mo
terų yra daug kas veikti. R.

Lietuviškos Dainos An-1 Metropolitan Operos
gliškoj Publikoj

Kovo 13 d., p-lė Julė Baltru
koniutė dainavo Thimble Teat
re, sudainavo ‘šKur Bakūžė Sa
manota” ir “Laivyne”. Jai pią-1 
nu akomapnavo Aldona Jankau
skaitė. ■ ■

P-lė Baltrukoniutė studijuoja 
dainavimą po globa Miss Cara-1 
belle Johnson, ir po jos vado-I 
vyste ji dainavo prieš Anglų 
publiką. P-lė Baltrukoniutė ypa
tingai stengiasi dainuoti tarp I 
svetimtaučių Lietuviškas dai- i 
nas. ’Pasisekė puikiai. -

Kovo 16 į 17 d. naktį nežino
mas žmogelis išmušė, The A. B-j 
Savings and Loan Co. langą ir ■ 
pasigrobęs Jame buvusį dolanI 
pabėgo. Matyt vargšui labai | 
reikėjo pinįgų kad nesigailėjo, 
del.dolario išmušti kelių desėt- 
kų dolarių vertės priešakinį lan- j 
gą.

Sezonas

Dr. V. Kudirkos Dr-jos 
Narių Domei

• Kurie šiais 1925 metais dar 
nebuvot pas finansų sekreto- 
i'iaus stalą nepamirškit '■ sekan
čio susirinkimo kuris bus jau 
bertaininis, nes po šio susirin
kimo liksite suspenduotais.

Bertaininiame susirinkime -iš
siduoda finansų atskaita, kuri 
bus įdomi tiems nariams kurie! 
jau nebuvo susirinkime per ke
lis mėnesius, išgirsite smarkų 
pakilimą draugijos turtu ir na
riais, ir esu tikras kad jausitės 
patenkintais, nes kiekvienas 
jausitės prigulintis tvirtoj ir 
darbščioj pašalpinėj draugijoj, 
Dr. V. Kudirkos, musų Liefų; 
vystės gaivintojo.

Pertaisyti Draugijos įstatai 
jau atspausdinta ir kiekvienas 
narys privalo ateiti į susirinki
mą ir pasiimti. Perskaitę suži
nosit kad pomirtinė jau padi
dinta iki $200 ir neatmainyta 
mėnesinė mokestis, 'kas parodo 
kad musų draugija stovi ant 
tvirtų pamatų ir užsiima tik I 
pašalpos davimu sergantiems ai* I 
Sužeistiems nariams ir išmokė
jimu nelaimingoms šeimynoms 
po netekimo savo tėvo, šeimy
nos galvos, taipgi vyrui musų 
nariui, po numirimo jo mote
ries, draugystė išmoka $50 — 
tokia tai yra užduotis Dr. V. 
Kudirkos Papalšinės Draugijos, 
ir iki šiolei savo užduoties tvir
tai laikosi. V. K. Yurgilas, 

Finansų Sekr.

Paskaitykit ant pusi. 4 apie 
naują, veikšlą “GALIŪNAS”, 
iš Lietuvių pasakiškų kovų su 
žmogėdžiais senovės amžiuose, 
kurį Sandariečiai statys Sanda
ros Seimo laiku.

. i 
Laukiama J. Makauskio

Balandyje apie 20 d. apsilan
kys čia svečias iš Lietuvos, J. 
Makauskis, su svarbiomis pra
kalbomis apie dabartinį dalyku 
stovį Lietuvoje bei apie “krikšr 
čionių” politikavimus.

Gerb. Makauskis apsakys la-I 
bai daug ko žingeidaus Cleve- j 
landiečiams, todėl kiekvienas j 
rengkites tose prakalbose daly
vauti.

I.nerėžia Rori

Jonas Masilionis lai ateina į i 
“Dirvą” atsiunti laišką iš Lie-, 
tuvos.

Dangaus Karalija Prisiartino 
—iri—

Milijonai žmonių Nebemirs. 
Nędėlioj, 2:45 po pietų 

7017 Superior Ave.

Knyga apie Kudirką
Dr. V. Kudirkos Draugija tu

ri parsitraukus puikią didelę pa
veiksluotą knygą “Varpas”, lei
stą paminėjimui 25 metų Dr. V. 
Kudirkos' mirties sukaktuvių. 
Joje telpa daug svarbių žinių 
apie, tą musų patriotą Dr. V. 
Kudirką. Įtariai ir pašaliniai 
ją gali įsigyti pas Draugijos 
valdybą arba “Dirvoje”.

■ 1----------
Mirė St. Stankūnas

■ .Kovo 14 d. mirė Stasys Stan
kūnas, Dr. V. Kudirkos narys, 
būdamas 31 metų amžiaus. Su
vienytose Valstijose pragyveno 
apie 13 metų. Paeina iš Intų 
kaimo, Babtų parapijos, Kauno 
apsk. Sirgo labai trumpai, vos 
savaitę laiko. Išpradžių gydė
si namie, bet matydamas kad 
neina geryn, važiavo į miesto 
ligonbutį, bet jau buvo pervėlu, 
ten ir mirė. Liga buvo pneu
monia (plaučių uždegimas).

Palaidotas kovb‘ 17 d. ryte, 
su Dr. V. Kudirkos Draugijos 
narių patarnavimu.

Velionis buvo doro . pasielgi
mo, kurie jį pažino visi guodo- 
jo kaipo gerą, draugą. Buvo 
vedęs, paliko moterį ir vieną 
dukterį dideliame nusiminime.

Dr. V. Kudirkos Drstės 
Užrašų Sekr. J. Ruškis.

Iš SLA. 14. Kuopos Su-Į 
sirinkimo

'SLA. 14-ta kuopa turėjo savo! 
susirinkimą kovo 5 d. Buvo! 
svarstoma kuopos bėganti rei- Į 
kalai,. ir. apart tų sumanyta ir 
šis tas naujo. Perskaičius bu-! 
lėtiną iš Centro, kuopa. nutarė i 
prisidėti prie Antro Auksinio j 
Konkurso kuris prasideda ba-; 
landžio 1 d., ir išrinko V. P. Ba-1 
riienį, E. J. žiūrį, J. Mažeiką, 
J. Martinaitį ir M. Lukošių cr-1 
ganizatoriais tame ' konkurse, 
bet tas neužkerta kelio ir ki
tiems nariams naujų narių pri
rašinėti. Kas turi draugą kurį 
nori prirašyti prie 14-tos kuo
pos, atveskite į bile susirnikimą 
kurie atsibundi kas pirmą ket-l 
vergo vakarą kožną mėnesį. į

Taipgi nutarta (stengtis suor-1 
ganizuoti čia augusio jaunimo Į 
SLA. kuopą Clevelande. Tas 
darbas palikta valdybai.

I Bilų peržiūrėjimo komisija iš 
atsibuvusio kuopos . vakaro iš
davė raportą;. bet kadangi ba
liaus vedėju buvę tautininkas, o 
bilų peržiūrėtojai visi “kairie
ji” tai gaspadoriui pradėta da
ryti užmetinėjimai. Neišsiaiš
kinus dalykams, nutarta kad | 
susieitų originale baliaus komi
sija iu bilų peržiūrėjimo komi
sija su baliaus gaspadorium ir 
viską peržiurėjus išduotų kuo
pai galutiną raportą sekančiam Į 
susirinkime.

Toliau išrinkta komisija pa
rinkimui vasaros laiku kuopai 
piknikui vietos.

Kuopon prisirašė viena nauja | 
narė, M. Jančiunienė', ir persi
kėlė vienas narys iš 62-ros kuo-j 
pos, Lorain, O., A. Rudzinskas. j

Susirinkime nors buna karš
tų ginčų, bet visi nariai išsi
skirsto gerame upe, kas mato
si iš ilgų draugiškų pasikalbė
jimų tarp narių po susirinkimo.

Korespondentas.!

Pradeadnt balandžio 27 d., iki'ge
gužės 5 d., Clevelandiečiai turės pui
kią progą pasinaudoti pirmaeile pa
saulyje opera, Metropolitan Opera 
Kompanijos perstatymais iš New 
Yorko. Atminkit kad Clevelandas 
yra vienatinis miestas Amerikoj ša
lip New Yorko, kur ta išdidi garsių 
pasaulinių scenos dailininkų iškėlė 
savo koją. Jie dainavo, tiesa, bet pa
skirai koncertus duodami, Įvairiuose 
miestuose, vienok su visu savo per
sonalu ir operų repertuarų tik antru 
kartu iš New Yorko išžengia, ir abu 
kartu i Clevelandą -— niekur kitur. 
Tame yra kokia nors reikšme, todėl 
nereikia praleisti šios progos. *

Metropolitan Opera stovi aukščiau 
visų kaipo muzikalės dailos monu
mentas 'Amerikoje, ir reikia primin
ti dar tai kad pastangomis ir duos- 
numu Otto H. Kahn, Žydo, jos pre
zidento-, ta, Opera i Clevelandą atvyk-, 
sta. Antras Žydas, Ph'lip Miner, 
savo pastangomis išprašė kad ta 
kompanija butų j Clevelandą leidžia
ma ir surinko rėmėjus.

Visi galėsit pasirinkti kokią kas 
norėsit operą ir sau tinkamą vaka
rą, pradedant balandžio 27 d., su 
“L’Africaną”, po to sekančią dieną 
bus “Faust”, trečią, “II Trovatore”, 
ketvirtą. “Ę^lstafP, penktą, du per
statymai *'Le Coq d’Or” ir “Pagliąc- 
ei”, šešta, po pietų “PąvsKąl”, vaka
re “La Traviata”. NenSlioj bus di
delis koncertas populiarėmiš kaino
mis su ištraukomis iš daugelio ope
rų. Paskui vėl, pirmadienio vakare 
“Hoffmano Pasakos”, o paskutini 
Yąkara, gegužės 5 d., “Aida”, labai 
daili Egiptiška opera.

Stačiatikiu Vyskupas 
už Trumpą Gavėnią 
Stačiatikių vyskupas, Phila- 

retos Johannides, iš Chicagos, 
atsilankęs Clevelande, pasakė 
jog jis pritaria!, sutrumpinimui 
gavėnios laiko iki dviejų savai
čių. Sako, gavėnios laikas įvai
riais amžiais dikčiai skyrėsi il
gumu. Ankstyvais laikais ka
da jau krikščionis buvo išsipla
tinę, gavėnia buvo tik trijų die
nų, bet .visai pasninkaujama. 
Dviejų savaičių gavėnia, gerai 
pasninkaujama, sako', butų ge
riausia.

Šią vasarą, rytų stačiatikių 
bažnyčios taryboje bus tas su
manymas įnešta, sako vysku
pas."

Miltai Atpigo — Duona 
Pabrango,

Minneapolis. Minn. — Miltų 
malūnai čia atpigino miltus ga
na žymiai, iš priežasties atpigi
mo 'kviečių.

Bet fub-pačiu .laiku Clevelan
de .bakanėliai duonos pakilo po 
1ę.. Kopėjai aiškina kad duo
na pabranginta del miltų kainos 
pakilimo.

Keturių Veiksmų Komedija

“Avinėlis Nekaltasis”
Rengia MIRTOS CHORAS

Nędėlioj, KOVO-MARCH 22 d., 1925
Lietuivu Svetainėje

6835 Superior Avenue, : : : Cleveland, Ohio.

American Railway Express 
kompanija areštavo savo pen
kis darbininkus Įtartus vogime 
per kompaniją siunčiamų pre
kių. Kompanijos sandėlis yra 
ant E. 38 St., kur tie darbinin
kai dirbot. Surasta pas įjuos į 
$3,000 vertės prekių.

Duris atsidarys 4 vai. po pietų: Teatro pradžia 5 vai. po pietų. 
Įžanga (Teatro.) 50c. (šokių) 35c.

Gerbiami Clevelandiečiai. Šis veikalas “Avinėlis Nekaltasis” 
rodos pirmą kartą bus lošiamas Clevelande. Ateikit persitikrint, 
busit patenkinti^nes veikalas visiems tinka. Po teatrui bus šo
kiai. Gros Mr. King Orchestra. Kviečia Mirtos Choras.

Suvirs 500,000,000 krikščio
nių meldžia kas rytą ir vakarą: 
Ateik Karalyste Tavo, buk va' 
lia. Tavo, kaip danguje taip ir 
ant žemės. Bet ar jie tiki tiems 
žodžiams ? Atsakom kad NE. 
Jie ■ meldžia Dievo karalystės 
ant žemės, bet' patįs tikisi eiti 
po mirties į dangų: Kas yra 
tam kaltas kad žmonės kalba ir 
nežino ką tai reiškia?- Atsa
kom, Dvasiškija, nes jie sakosi 
ęsą Jėzaus pasekėjais-, bet kodėl 
jie taip nedaro kaip Jėzus- yra1 
prisakęs savo pasekėjams skel
bti? Jėzus šitaip prisakė ^“Ei
kit po Visą»svietą ir sakykite 
kad Dangaus Karalija prisiarti
no, dovanai tai gavote, dovanai 
ir duokite” (Ev. šv. Mato, 10: 
7-8). Kunigai patįs neapsako 
apie karaliją, bet. dar priešinasi 
tiems kurie apsako,

Bėdą bus rašto į mokytiems 
(Luko 11:52). Jėzus niekur 
nėra pasakęs savo mokintiniam 
eikite ir organizuokite žmones 
ir statykite aukštais bokštais 
bažnyčias, nes jei kas kitaip da
ro arba skelbia kitokį pamoks
lą, Šv. Raštąs atsako keno yra 
aptemdytas, Jus esate iš tėvo 
velnio (Jono 8.11). šv. Raštąs 
aiškiai sako kad jie yra šėtono
agentai (2 Korintu 11:13-15).

Kada žmonės,guires nežino
jimo užklodę ,nuo savo, akių ta
da jįe tuoj stiprus kad jiems 
nėra ko laukti iš Tautų Lygos 
kokios palaimos, arba iš kitų 
organizacijų, nes jie organizuo
jasi vienas prieš kitą kariauti, 
o užkariavę Vietoj laisvę įstei
gti įsteigia Diktatūrą. Danie
lius pranašas aiškiai nurodo į 
paskutines šėtono karaliavimo 
dienas ir sako: O dienose šitų 
karalių, Dievas iš dangaus pa
kels karaliją, kuri niekad nebus 
sunaikinta: ir ta karalija nebus 
palikta kitiems žmonėms, bet 
visas šias karalystes ji sutru
pins su Teisybės žodžiu, bet pa
ti išliks amžinai!. (Danielius 2 :- 
44.)

TVARKA DIEVO KA
RALIJOJE

Kada bus įsteigta nauja tvar
ka ir Mesiją valdys, tada apsi
stos- karai ir .revoliucijos: nes 
pažadėta yra kad tuomet jie 
pavers savo kardus į noragus ir 
savo durtuvus į pjautuvus; tau
ta nepakels kardo prie" tautą, ir 
nesimokius daugiau kariauti. 
Atsiminkit kiek įšaliu sunaikino 
didysis karas; namai tapo su
naikinti , šeimynos suardytos,- 
liko daug sužeistų, tikiu, kur
čių, nebilių, ir Bepročių. Atsi
mink ant valandos ir pamąstyk 
kiek daug kenčia ant visos že
mes milijonai žmonių; ir tada 
žinok kad tamsioji kentėjimo 
ir mirties užkaba bus veik at
imta nuo žmonių, ir tuomet vi
sus apšvies šviesa Dievo meilės. 
Mesijo karalyste .'švies kaip sau
lė ; pašalins ligas, pataisys žmo
gaus kūną ir protą ir dorą, pa
rodys žmonėms kuris tikras 
maistas, ką valgyt, ir kaip val
gyt, apie ką mąstyt ir kaip pa
sielgti ; o ant visko pilnai su
pažindins žmonės su meile Die
vo ir su meile Viešpaties Jėzaus 
•Kristaus, kuris yra brangiau
sias .visų žmonių Prietelius. Ir 
tegul bus- žinoma visiems kad 
tokios palaimoj suteiks ant že
mės amžiną laimę. Vyrai ir 
moteris sustiprės ir pasieks to
kį stovį kur nebereiks bijotis li
gų, nei mąstyti nei laukti mir
ties. E v. Šv. Jono 8:51: Iš tie

SMULKMENOS
Kovo 4 d. Kazimieras Jųrėvi- 

čįa su savo šeimyna;apvaikščio
jo savo varduvių dieną. Jį-'pa
sveikinti susirinko didėlis skai
tlius draugi/, linkėdami ilgiau,- 
siu mėtų. Po pasveikinimo ce
remonijų visi išsiskirstė links
mi nrimon, laukdami, kitų metų, 
Pil. Jurevičius yra -visų myli
mas, iš amato yra muzikantas. 
Jis dažnai Lietuvių vakaruose 
grajina.

Karolio (Tamašausko šeimyna 
buvo labai apsirgus. Dabar tai
sosi. Gydosi namuose.

Apsirgo p. šlektienė, jos figa 
yra sunki. Randasi ligoninėj.

Namtiosė liko šeši maži vai
kai. šeimyna atsidūrė didelia
me skurde.-

Taip pat apsirgo Antanas Li- 
lęika, gydosi namuose.'.

Kovo 8 d. likosi palaidotas 
Feliksas Kazlauskas; Sirgo- il
gai. Jis mirė rodos kovo 6 d. 
Likosi moteris Sr. vaikai.

Meiženis.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos
Juzefą Stanienė............Lt. 200
Anelė Svamberis .................150
Tadas Grigutis ...........  50
Augusta Baskakov . ...........150
Fridrig Becker .............. 50 
Katrė Jurgelienė ................ 500
Vincas Trainauskas .300
Karolina Trainauskienė ....100
Antanas Jakimavičius ....250 
Antanas Stanislovait.is300

“Dirvos” Agentūra

Apie Bizūnus
“Garso” pereitame numeryje 

skaičiau korespondenciją apie 
apie “bizūnus”. Aš girdėjau 
kad bizūnais plakė, bet tuos ku
rie monopolius laužo. Gal ir 
“Garso” korespondentui jų te
ko. Bet taipgi esu 'girdėjęs se
nai kad Lenkai ižmones plakė 
bizūnais, p Rusai paliuosavo nuo 
tų bizūnų. Bet ir tai nevadino 
bizūnais, o nagaikomis.

Tačiau kas iš to kad minima 
tik seni laikai kada nagaika bū
va modoje, šiandien Lietuvoje 
žmoneliai skundžias jog kuni
gėliai; juos gąsdina peklą ir grū
moja .leumščia, į kalėjimus va
ro už nepaklusnumą kunigams.

Lietuvoje taip daro kaip ir 
musų ’klebonas: kas nedėldienį 
virš 50 kartų į metus pamoks
lus sako taip "graudingus, -bet 
žmoneliai .nenueina į ten ikur 
jiems kunigas liepia. O- vaiku
tis, virš šešių metų amžiaus, 
patarė savo deklamacijoje tik 
vieną sykį žmonėms eit į Mas
kvą (laike teatro deklamavo), 
tai ačiū ’ klebonui kad sušaukė 
policistus ir suturėjo žmones 
nuo Maskvos. Klebonas vadina 
bolševikais,- vigus kurie nėra da
vatkomis. Bet tų tarpe yra ir 
gerų .žmonių, kurie gero Lietu
vai velija. Lietuvis.-

Paskutinis Žodis
Lenino mirties apvaikščioji- 

mąs ir “Daktaras iŠ Prievartos” 
lošimas šų- deklamacijomis yra - 
ne vienas bet du skirtingi atsi- : 
tikimai. Klaidingas įspūdis įvy-1 
ko kada “Dirvos” redakcija su- '! 
trampino mario korespondenci
ją,

Per Clevelandiškių “Džimdzi- 
Drimdzį” perstatymą aš sėdė-' 
jau dvi ,eilėą užpakalyj “Seno 
Akroniečio-”; ir patyriau kad jis 
buvo nesausas. Tokiam padėji
me daug kartų žalčiai, rausvi j 
drambliai, ir velniukai pasirodo; 
todėl negalima kaltint “Šerią” 
už jo įspūdžius nors jie ir Idai-, 
dingi. Aš vėl tvirtinu kaslink 
veikalų pirmo perstatymo Akro- 
ne. Viešos repeticijos šunkam- 
piuosę ir Žydų pąlociųosę nesi
skaito. kaipo vaidinimas.

, Kaslink “apekuno”, tikiu kad 
turėjot progą susipažinti su juo 
tarpe High St. ir Broadway St. 
kokia savaitė atgąL Jeigu “Va
nago” sekretai, ir slapivardžiai 
birtų pagarsinti, gal pažintis su
stiprėtų. Jaunas Akronietis.

Nuo Redakcijos: Jaunas Ak- 
rdnietis savo korespondencijose 
jungia j -krūvą Meiženį ir Seną 
Akronietį ir Lietuvį, bet dar sy. 
kį norime patikrint jani kad tai, 
yra visai skirtingos ypatos, nes 
dabar iš Akrono rašinėje keturi 
korespondentai

•ursi
Leidžia kai 

Ohio Lieti!

Mė 
Suvilnytose 
Kanadoje ir 
Lietuvoje' ir 

Prenumerata 
mo, ne nuo N
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sos iš tiesos sakau jums mano 
karaliavime, jei kas mano, žodį 
laikys tas smerties nereges am
žinai.

Ale Va Vyručiai, Kas!
Kurie iki šiol neapsivedėt — 

vyrąi ir merginos — turėsit 
bėdos jeigu,,po Velykų užsima- 
nyšit ženytis. Neužteks susi
rast šąu šonkaulis ir susirriylė-, 
jus nusivest į čity hall ir išsi
ėmus leidimą apsivesti -— rei
kės pereiti daktariškus egzamit 
nūs apie tinkamumą vyro ir 
moteries sueiti į porą sveika
tos žvilgsniu. Tai yra sumany
mas įvesti taip vadinamą “Eu- 
genišką apsivedimą”.

Kovo 17 d. Ohio valstijos se
natas priėmė bilių reikalaujan
tį vyro ir moteries išegzamina- 
vimo pas gydytoją pirm išdavi
mo leidimo vestis. Priimta vien
balsiai: Bilius dar eis į atsto
vų butą, bet tikimą ir ten jis 
liks priimtas.

Šiose dienose dar galima ves
tis be egzaminų.

Daugelis pasmerkia sumany
mą įvesti verstiną biblijos, skai
dymą publiškose mokyklose — 
smerkia net pažymus visuome
niški vadai. Tą sumanymą bū
tinai norima įvesti Ohio valsti
joje.

Tūlas Kostantas Dobickis, tė
vas aštuonių vaikų, liko pasiųs
tas į kalėjimą už neužmokė j imą 
$200 bausmės už “naminę”. Jie 
gyvena ant W. 19th St.

Tula Katrė Kowalsky suim
tą už “naminę” kurią- pardavi
nėjo savo restaurante.

Walter Rasmussen liko su
areštuotas. ir kaltinamas už tu
rėjimą dviejų pačių, bet teisme 
jis pasisakė turėjęs dar ir tre
čią pačią.

Prosekutorius Stanton paėmė 
nagan taip vadinamus 'Taime
rius” sausuosius agentus kurie 
žiauriai persekiodavo miesto ir 
apielinkių gyventojus darydami 
kratas ir j ieškodami degtinės, 
arba patįs užtaisydami davadus 
žmonių apkaltinimui už neva 
turėjimą degtinės, paskui Baus
davo kiek norėjo. Stanton rei
kalauja juos .atsiskaityti už pa
imtus baudomis pinigus. Dau
gelis tų agentų jau rezignavo, 
atsižadėjo toliau užpuolimus 
daryti.

Stanton' prilipa skundus nu
kentėjusių nuo tų agentų. Ku
rie jaučiatės -neteisingai ’jų 'už
pulti ir nubausti galit kreiptis 
prie Stantono.l

Akrono Korespondentų 
Kovą

Senam Akroniečiui, Meiženiui, 
Lietuviui.

Apturėjau laišką zh.uo “Dir
vos” redaktoriaus su prašymu 
baigti ginčus kaslink “vyčių 
vaidinimo”,- “Lenino mirties ap- 
vaikščįojimo”, “Maskvos dekla
macijų!’ ir panašių dalykų,'Re
dakcija dėkuoja įiž rašymą ir 
prašo pradėti naudingesnį ,dai\ 
bą iš kurio visuomenė galėtų 
naudotis. Aš- sutinku!

Abi pusės, viena prieš kitą 
korespondencijų kulkas leido 
per šešias saavąites, ir matyti 
kad dar .b.municijos randasi už
tektinai ,del. kokių šešių mėne
siu. Aš pats žinau kad apie 
‘(Vanago” paslaptybes galima 
h,e tik .šešis mėnesius, bet ir še
šis metus rašyt, Bet laikas at
ėjo susiprasti nepelningumą to
kio .rašymo,, todėl kviečiu “Lie
tuvį”,- ir “Meiženį-Seną Akro- 
irietį” į talką dėl visuomenės 
labo. Jaunas Akronielis.

Truputis Akrono Pro
greso

Goodyear Tire and Rubber 
kompanija garsina -kad bus ne
užilgo galima užsisakyti orlai
vius lengvesnius negu oras 
(zeppelinus) del dviejų ypatų 
už prieinamą kairią, šitas or
laivis (zeppelin coupe) bus- la
bai naudingris industrijų virši
ninkėms kurie dabar padeda 
daug laiko keliaudami trauki
niais. Orlaivis turės pūslę he
lium gazo ir keliaus apie 50 
mailių ; Į valandą. Goodyear 
kompanija turi patentus ant 
Vokiškų zepelinų. Vokiečiai in
žinieriai kurie atvyko pabaigoj 
pereitų metų į Akroną skelbia 
kad pienai dabar yra daromi 
del orlaivio-zeppelino dusyk di
desnio už “Los Angeles”;

Gurno -dirbtuvėse yra reika- 
lajama moterų. Specialistų pa
tyrusių vyrų irgi' pritruko. At
eitis gurno industrijoj labai- gie
dra. Jaunas Akronįetįs.

PRANAŠYSTĖ IŠSIPILDO
Koks laikas atgal “Jaunas 

Akronietis” skelbė šitame kam
pelyje kad “Senas Akronietis” 
susilauks apekuną. Taip ir 
įvyko. Verkia dabar senis kad 
apekunai-policistai jam “kati
lėlį” sudaužė. O kaip man ta
vęs gaila! Dabar su sausa ger
kle turi dainuot “duok, duok 
nors lašiuką nuraminti vabaliu
ką”. Patarčiau, kada jūsų ber- 
tainis užsibaigs, užsidėt naują 
biznį, *

Ir mano žodelis “Lietuviui”— 
Bolševikai ne raguočiai todėl 
sunku tamistai atskirt juos. 
Lietuvos vėliavą nesusideda iš 
žalioš, ir baltos spalvos, nors 
•ratelio nariai taip aiškiną.

Jaunas Akronietis.

Sekančiame numeryje tilps 
A. Vėbros aprašymas apie va
sario 1'5 d-, vakarą, kuriame kle
bonas Kuri, Cybelis pakėlė su
judimą.

APGARSINIMAS
Mes taisome ir mes parduo

dame ir mes nuperkam sulau
žytus automobilius. Visojcjųs 
darbus čia atliekame kųogiį- 
žiausia.

M. JO CIS
154 Wooster Ave.. Akron,.,/?..

kLISTERINE
9a

by
Lambert Pharmacol Co., Saint Loom, U.S.A

PARDAVIMAI

PARSIDUODA PIGIAI 
NAMAS

Tuoj už Wade Park Av. 
ant East 66th Street. 
Penki 'kambariai, mau-. 
dynė apačioje, ir keturi 
kambariai su maudyne 
viršuje. Keturi gara- 
džiai automobiliams pa
sistatyt. Lotas 50 per 
137 pėdų-didumo.-Renį 
dos namas neša $1848 į 
metus. Šis namas yrą 
puikiai ištaisytas, par
siduoda už labai pigią 
kainą, kadangi man pi
nigų reikia. Pirkit tie-1 
.siog ir sutaupyki! ko-; 
misą. Atsišaukit Į ma
no ofisą tuoj jeigu no-, 
rit gero pirkinio. Sav.

George Thompson 
10515 Superior Ave.

2 iki 8 vak. Garf. 1583.

PAįRSIDUODA KRAUTUVĖ ' 
Saldainių, -Groserio ir Lengvų Už; 
kandų. Biznis eina gerai. Randui 
skersai Lietuviškos salės. Pardavi
mo priežastis—išvažiuoju į kita val
stija. Kreipkitės 6824 Superior Ayė-< 
nue. (12)

Šeimynų Namas, 10 kambarių, ant 
Dellenbaugh Avė. $8,5(10. 

reikia įmokėti, kiti ant išmokesiio, 
Kreipkitės prie Gep. H. Bond, 1110 
Dellenbaugh Rye. Phone Peniu 2412.

Lorain, Oh 
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