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Baisioj Audro Užmušta
850 Žmonių

SUGRIAUTA IKI PAMATŲ KELI MIESTAI, 
MIESTELIAI IR KAIMAI.

Tūkstančiai Žmonių Sužeista; Tūkstančiai Neteko 
Pastogės. Nukentėjusius Gelbsti ir Užžiuri 

Jų Sveikatą Labdaringos Organizacijos.

J» DARBININKŲ ŽINIOS

jau ketvirta 
kaip National Tube Co. 
dirba su 98 nuoš. nor- 
Visi departmental iš- 

rudies apdirbimo pasi-

Lorain, Ohio,
savaitė
įstaiga 
maljo.
skyrus

’liks dabartiniame saike ilgiau. 
Rudies tarpinimo darbas varo
ma su 80 nuoš. normalio.

Youngslowne, O., plieno ir 
geležies išdirbystės pakeldamos, 
kainą po $2 ant tono apdirbtos 
medegos, negalėjo daug pelny
ti, nes užsakymai buvo maži, 
todėl priima užsakymus sena 
kaina.

East Liverpool, O. — Puodi
ninkystės išdirbysčių darbinin
kų unija ruošia (rijų valstijų, 
Ohio, Pennsylvania ir West 
Virginia, kurios šioje srityje 
susieina, darbininkų | išvažiavi
mą birželio 13 ar 20 d. Daly
vaus desėtko suvirs miestelių 
darbininkai. Tai bus pirmas 
toks susitikimas po 10 metų.

Darbai eina žemiau norma- 
Įio, nors tikima padidėjant.

Automobilių išdirbystės Det
roite rengiasi prie kaip sako 
didžiausio mėnesio savo isto
rijoj. Pradedant balandžio 1 
d., penkios žymiausios išdirby
stės pagamins kožna po virš 
1,000 automobilių Į dieną, arba 
per visas pagamins po 12,000 
į dieną. Kožnai išdirbystei di
dinant savo išdarbį, -manoma 
kad balandyje bus pasiekta au
kščiausias laipsnis.

Iki šiol nepėrviršytas rekor
das vieno mėnesio yra gegužės 
1923 metų, kada pagaminta iš
viso 358,640 pasažieriniai auto
mobiliai ir 24,880 trokai. Jei 
dabartinis išdirbysčių planas 
Įsikūnys, šis rekordas bus su
muštas.

New Orleans, La. — Keturi 
darbininkai užmušta ir penki 
sužeista chemikalų dirbtuvės 
eksplozijoj kuri suardė ir dirb
tuvę. Daug liko be darbo tū
lam laikui.

Pereitą savaitę užgriuvusioj 
kasykloj prie Fairmont, W. Va. 
dar vis neišimama visi darbi
ninkai. Manoma rasti jų kelis 
gyvus kurie dirbo tolimesniuo
se urvuose ii- giliau žemėje.

Columbus, 0. — Ohio vals- 
tiojs angliakasyklų užžiurėjimo 
komisija vasario mėnesio bėgiu 
apžiurėjo 299 kasyklas ir per- 
tyrinėjo keturis nelaijningus 
atsitikimus.

Graikijoj kovo 21 d. neišėjo 
nei vienas dienraštis išl priežas
ties spaustuvių darbininkų su- 
streikavimo užjautimui strei
kuojančių gelžkelių darbininkų.
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Chicago, Ill. — Ketverge, ko

vo 18 d. tornadą arĮja baisi au
dra palietė penkias valstijas, 
Illinois ir kaimyniškas^ kuriose 
pridarė baisių nuostolių, kele
tą miestų sunaikindama, nužu- 
dydama apie 850 žmonių ir su- 
žeisdama keletą tūkstančių; vi
sų sugriautų, apgadintų mies
tų žmonės liko be pastogės ir 
duonos.

Pagalbon nelaimingiems pri- 
ibuvo Raudonasis Kryžius ir ki
tos Labdaringos organizacijos. 
Nukentėjusias Sritis saugoja 
kariumenė.

Nelaimę dar padidino neku
rtose vietose ugnis kilus griu
vėsiuose. '

. Tuoj po audros, aprankiojus 
žuvusius, pradėta ruoštis ir lai
doti užmuštus.

Nelaimę praleidę, žmoneliai 
kurie liko sveiki ir gyvi, ‘grie
biasi atsistatydinimo. Ruošia, 
kala laikinas bustynes, rengia 
planus naujiems "namams ir bu- 
dinkams.

Audros nuostoliai siekia mi
lijonų milijonus.

Gyveno Užgriūtas Že
mėje 10 Metų

Berlinas. — Netoli. Vilniaus, I 
buvusiam Rusijos armijos po
žeminiam maisto sandėlyj, už
griūtame nuo eksplozijos, ka
sėjai atrado vieną Rusų armi
jos darbininką gyvenantį tenai 
jau’ 10 metų. Jam išeiga už
kirsta, užgriuvimu, bet viduryje 
buvo gana vietos ir maisto. Jis 
maitinosi ten buvusiu maistu. 
Kada atrastas, jis 
laukinis žvėris, ne 
apžėlęs, apdriskęs, 
akįs kai laukinės,
turėjo, bet jau negalėjo matyt, 
taipgi nekalbėjo ir negirdėjo. 
Už trijų dienų po išgelbėjimo 
jis mirė.

išrodė kaip 
žmogus — 
nešvarus, o 

Nors akis

Sovietų Atstovas Pary
žiuje Apvogtas

Paryžius. — Iš Rusijos so
vietų ambasados pradingo do
kumentai labai svarbus bolševi
kams, kurie pasirodys labai 
kompromituoją komunistus .jei 
papuls į Francuzų rankas.

Tarp pavogtų dokumentų esą 
Maskvos instrukcijos Francuzų 
komunistų partijai kurstyti re
voliuciją Francuzijoj ir Pran
cūzų kolonijose. Keletas slap
tų laiškų iš Maskvos, rašytų 
Francuzijoš komunistėms, su
rašąs nekuriu iškeliavusių iš 
Rusijos, kurių pėdas komunis
tai turi sekioti. Ir du svarbus 
laiškai nuo čičerino.

Ki-

šim-

už-

už-

už-

130 užmuš-

25 užmušta

500 užmuš-

Audrų Nuostoliai iš 
tų Metų

Kovo 18, 1884 — šeši
tai užmušta pietinėse valstijo
se.

Balandyje, 1892 — 40 
mušta Kansas valstijoje.

Birželip 14, 1892 — 40 
mušta Minnesota valstijoje.

Birželio 20, 1893 — 16 
mušta Kansas upės klonyje.

Rugs. 20, 1894 — 75 užmuš
ta Iowa ir Minnesota valstijo
se.

Gegužės 27, 1896 — 500 už
mušta St. Louis ir apielinkėj.

Kįovo 30, 1897 — Trįs ket- 
virtdaliai miestelio Chandler, 
Okla., sunaikinti.

Gegužės 9, 1905 — 30 už
mušta Marquette, Kas.

Geg. 11, 1905 — 
ta Snyder, Okla.

Kovo 2, 1906 — 
Meridian, Miss.

Bal. 24, 1908 —
ta Mississippi, Louisiana ir A- 
labama valstijose.

Birž. 5, 1908 — 27 užmušta 
pietinėj Nebraskoj ir šiaurinia
me Kansas.

Kovo 13, 1913 — dideli nuo
stoliai nuo audros Illinois, In
diana, Tennessee, Louisiana ir 
Texas valstijose.

Bal. 25, 1923 — Arti 100 už
mušta Oklahomoj.

Liepos, 1923 — 63 užmušta 
Pomeroy, la.

Birž. 28, 1924 — 100 suvirš 
užmušta Lorain, Ohio.

Mirė Lordas Curzon
Londonas. — Kovo 22 d. mi

rė žymus diplomatas Markizas 
'Curzon,. 66 metų amžiaus, ku
ris didelę dalį savo gyvenimo 
buvo pašventęs tarptautinėms 
politikoms, turėjo keletą žymių 
valdiškų vietų ir lošė svarbią 
rolę tarptautinėje politikoje.

Curzon turėjo bendro ir su 
Lietuva, kadangi nustatė taip 
vadinamą Curzono liniją tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, kurią po 
kelis sykius Lenkai peržengė ir 
užgrobė naujus iLetuvos plor 
tūs. 4 ’

11 Sutrypta Indijoj
Kalkutta. — Vienuolika mo

terų sutrypta ir užtroško ir sep
tynios sužeista susigrūdime su
virs milijono pilgrimų atvyku
sių metinėn šventėn į Ajodhja, 
garsią šventą vietą prie Hima
lajų kalnynų.

Japonija prieš radikalus. Iš 
Tokio pranešama kad Japonijos 
didžiūnų butas priėmė bilių tai
kantį suvaržymui visokių radi
kalių veikimų.

Monticello, Ky. — Vaikams 
parsinešus dėžę nitroglicerino 
nuo netolimos tos eksploduo- 
jančios medegos išdirbimo dirb
tuvės, bežaidžiant eksplodavus 
užmušta penki vaikai ir tėvas.

Washington. — Atsinaujino 
kalbos kad iš Prezidento Cool
idge kabineto atsistatys dar ke
turi nariai: Weeks, Work, New 
ir Davi§, Atsistatydinimai bus 
del įvairių priežasčių. Kiti: ne- 
'sptaria su prezidentu.. '

LIETUVIAI SUSIKIR
TO SU LENKAIS

Paryžius. — Pereitą savaitę 
įvyko Lietuvių (r Lenkų karei
vių susikirtirtiaHi prie Širvintų, 
po kurio Lenkų valdžia parei
kalavo kad LietUAyai atitrauktų 
savo parulježio pjfrgybą.

laetuvos ministeris • paruošė 
protestą tautų sąjungai, paaiš
kinant kad 
riai laužo 
nustatytą 
Želigovskio

Lietuvai
tams sakoma kad Lenkų karei
viai, kurie turėjkr dešimts kul
kosvaidžių, suėmė tris Lietu
vius sargybinius ir laiko ne- 
laisviais.

Lenhįų ginkluoti bu- 
Gertevos komiteto 

laikiną rubežių, po 
, užepiimo Vilniaus.

prąĮnėšime alian-

Lenkai Apskundė Lietu
vą Tautų Sąjungai

Kaunas, kovo 20 d. ■— Tautų 
Sąjungos Tarybą išklausius ko
vo 14 Lietuvos atstovo paaiški
nimų del Lenkų mažumos skun
dų, priėmė rezoliuciją kurioje 
dėkuoja Lietuvis v.vriausybei 
už smulkiai smelktas žinias, 
pavesdama supifeindinti repor
terius su pristam’ta; medega, ir 
kurioj nutariamą patogiu laiku 
painformuoti Tarybos' narius 
del iškelto klausimo, Tuomi 
byla skaitosi užbaigta. Elta.

nuveikta iš- 
artinasi prie 
vis dar yra 
kuriuos rei-

Prancūzai Nori Tartis
Paryžius. — ūen.evo8.,t-aik:į>s 

protokolą' atmetus, * Europoje 
užvesta naujos taiybos taikos 
užtikrinimui. Dabar Anglija 
reikalauja kad Į tą sutartį in- 
eitų ir Vokietija, ir kiek jau iki 
šiol toje linkmėje 
rodo kad kalbos 
įsikūnijimo, nors, 
akmenų ant k'elio
kia nuristi. Didžiausi keblu
mai tai Francuzų išlygos i Vo
kietijos pasiūlytus ir Anglijos, 
remiamus užtikrinimtis kad 
Vokietija Francuzijos nepuls.

Jeigu bus prieita prie susi
tarimo ir Vokietijai bus pripa
žinta lygios teisės su Anglija 
ir Francuzija, tąda Vokietija 
įstos ir į Tautų Sąjungą.

Daf Vokietijai rupia klausi
mas su Lenkais del Silezijos ir 
Danzigo. Vokiečiai norėjo už
vesti tarybas ir kaip nors susi
tarti su Lenkais, nes Sileziją 
Lenkai užgrobė ir nori kontro- 
liuot Danzigą, Bet Lenkai at
sisako s tuose klausimuose kal
bėti, .laiko juoą užbaigtais.

Kadangi taikos -sutartyje yra 
punktai, rodanti kad Vokietija 
gali reikalauti persvarstymo 
nekuriu dalykų kurie išrodytų 
netinkamai nustatyti, todėl, Vo
kietija to reikalaus.

Franc uzai nori nekuriuos da
lykus atparti su* Anglija grynai 
privatiškai, tada tik galės 
statyti taikos klausimą ant 
lio.'

Po Vokietijos prezidento
kimų bus tikrai žinoma kokios 
politikos Vokietija laikysis ir 
kaip bus -galima užbaigti pra
dėtas taikos palaikymo tarybos.

pa- 
ke-

rin-

Nužudė Keturis Vaikus
Kansas City, Mo. — Pamišęs 

tėvas, kirviu nužudė keturis sa
vo vaikus, jaunesnius negu sep
tynių metų, ir norėjo pačią nu
žudyt, bet ji pabėgo nesužeista. 
Pats sau persikirto rankų gys
las ir persiskėlė kaktą.

New Orleans, La« — Trylika 
ypatų užmušta susimušus grei
tiem? traukiniams, kuomet - bu
vo miglota.

VĖL DARBININKAI 
ŠAUDOMI RUSIJOJ
Berlinas. — Kovo 17 ir T8 d. 

Leningrade įvyko darbininkų 
šaudymas už jų perilgą stovė
jimą prie valdiškų duonos pun
ktų kuriuose nėra užtektinai 
duonos badaujantiems pamai
tinti. Valdžia įsakė alkaniems 
skirstytis, bet žmoneliai nepa
klausė, ii' tuoj atsiųsta karei
viai juos išvaikyti. Bet ir ta
da ramiems baduoliams atsisa
kius trauktis pradėta daužymas 
ir šaudymas ir tame susirėmi
me keliolika darbininkų užmuš
ta.

Komunistų spauda tą slepia, 
i ir neišleidžia žinių net Į kitus 
miestus, bet užrubeži žinios 
siekia visokiais Įmdais.

Mano Tikslas Amerikoje
i vos atstovu Amerikai buvo Jo- 
' nas Vileišis Lietuvių upas buvo 
I pasiekęs aukščiausio laipsnio. 
' Ūpo nupuolimo ir atšalimo prie 
I Lietuvos yra kaltė klerikalų 
valdžios, kuri /nesurado tinka
mų aplinkybių atvykti broliams 

' Amerikiečiams Lietuvon ir su- 
Inaudoti savo jiegas ir kapitalus 
Lietuvos naudai. Yra kaltė kle- 
rikalų valdžios kuri atšaukė iš 

i Amerikos Joną Vileišį, atsiuntė 
kademą p. čarnecki, kurs snėr- 

Izino žmones, išgriovė Vileišio 
I Įsteigtas' naudingas organizaci- 
(jas ir atstume Lietuvius nud 
I darbo. Teisybė, yra kaltos upp 
nupuolime ir nekurtos bendro
vės, kurios surinko didelius pi
nigus, bet kurios šiandien blo
gai veikia, net kartais apiskai- 
tų neduoda. Bet ir čia nėra 

Į kaltė Lietuvos visuomenės kai
po tokios.

Tai konstatavęs aš skaitau 
reikalu visur pasakyti kad da
bartinė Lietuvos valdžia, kuri 
nenormaliai yra patekus i kle
rikalų rankas, ar tai butų ku
nigai ar jų pataikūnai, ir ku
riai daugiau rupi savo partijos 
ir juodojo Romos internaciona
lo reikalai negu tautos ir vals
tybės reikalai, yra kenksminga 
Lietuvai ir jos darbo žmonių 
interesams.
. Mes' VatsiicAI

J. Makauskis.
Atvykus man Suv. Valstijos- 

na “Varpo” B-vės reikalais, A. 
L. T. Sandaros Centro Valdybai 
prašant ’ man teko aplankyti 
Lietuvių kolonijas Massachu
setts ir Conn, valstijose ir pa- 

(daryti viešų pranešimų apie 
Lietuvos padėtį ekonominiu, fi
nansiniu, kulturiniu ir politiniu 
žvilgsniu. Mano tikslu nėra pri
pasakoti daug gražių, graudin
gų žodžių. Aš, kaipo Valstie
tis Liaudininkas, skaitau savo 
šventa pareiga pasakyti Ame
rikoj gyvenantiems Lietuviams 
kurie prie musų tėvynės Lietu
vos kūrimo yra labai daug pri
sidėję, kas yra gero Lietuvoje 
ir kad tą gerą reikia toliau to
bulinti; kas yra bloga, delko tas 
blogumas yra ir kas daryti kad 
tą blogą kurs kenkia musų tau
tai ir valstybei prašalinti.

Kur man teko būti aš visur 
pasakiau ir pasakysiu kad Lie-1 
tuvoje yra begalo daug gero. 
Kad Lietuviai šukurę savo val
stybę iš nieko neretų ii' turėtų j 
galimybę savo \ralstybę sustip
rinti, pagerinti jos ekonominį I 
ir finansinį gyvenimą steigiant I 
tam tikras organizacijas. No
rėtų ir galėtų pakelti musų kul- 
turtnį gyvenimą steigiant kul
tūrines draugijas ir platinant Į 
žmonij'os tarpe apšvietimą, yi-.į iratelu 
sur aš priparodžiau kati daugi visuomet kovojame ir kovosime 
padaryta; kad tuo laiku kuomet su klerikalų valdžia, kuri naiki- 
valdžios priešakyje stovėjo vai- na naudingas kraštui, organiza- 
stiečįai Liaudininkai įvairios j cijas, kaip Žemės Ūkio Draugi- 
organizacijos ekonomijos ir fi- ja, Koperativai. 
nansų srityj, įvairios kulturi-1 žėmės Ūkio 
nes ir labdaringos draugijos, | kurios priklauso 
savivaldybės iv koperativai or- atlieka didelį ir 
ganizavosi, tvėrėsi ii- augo. I tybei darbą steigdama visoje 
Valstiečių Liaudininkų valdžia j Lietuvoje pavyzdingų ūkių, pie- 
rėmė' naudingas valstybei orga- ninių, javų valomų punktų, 
nizacijas, nežiūrint kas jomis gdama parodas, 
vadovautų. Ir matyti 
trumpu laiku iš niekų padaryta ti įrankius, trąšas ir tt. Ir kuo
lą bai

I negu 
ŽU-L' Aš 

uv ouodova, dų eiga
tūkstančiai namų sunaikinta, irldien 
10,000 žmonių liko be pastogės. 

New Yorke namo gaisre su
degė penkios ypatos.

Pereitą savaitę Kanadoj vėl 
buvo jaučiama žemės drebėji
mas. ,

Rusijoj užsimušė penki so
vietų oficieriai kada ore užsi
degė orlaivis ir nukrito žemėn.

pa-

Tikima Vokiečių-Lenkų 
Karo už Danzigą

Varšava. — 40,000 Lenkų 
kareivių gatavi prieš dvi divi
zijas Vokiečių palei Danzigą. 
Kadangi Paryžiuje eina slaptos 
tarybos apie Francuzijos pasi
traukimą iš Koelno, priimajit 
Anglijos ir Vokietijos garanti
jas kad Vokiečiai Francuzų ne
puls, Lenkai nujaučia kad Pa
ryžius daugiau nenorės Lenkų 
pagalbos prieš Vokiečius ir ne
duos jiems pinigų. Taigi lik
dami vifcni,. Lenkai nori užsi
grobti Danzigą, kuriuo leista 
jįemš naudotis liuobai. Vokie
čiai tą nujautė, ir ruošiasi Dhrt- 
zigą ginti ir Lenkus atmušti.

Lenkai ignoruoja Rusų ka- 
riumehę kuri randasi parube- 
žyje, ir mano iš Rusijos puses 
atitraukti savo pulkus prieš j 
Vokiečius Danzigė.

Danzigas 
čių miestas 
kai gali tik 
važiuodami, 
ta Danzigu
jie neturi prieigos prie jurų. 
Iš senų 
kad tas

yra grynai Vokie- 
ir jį pasiekti Len-1 
per Rytinę Prūsiją

Lenkams pavely- 
naudotis dėlto kad

Draugija, prie 
visi agronomai, 
naudingą vals-,

laikų Lenkai išranda 
miestas buvo jų.

Tokio,
vo 20 žmonių, 300 sužeista,

Japonijoj, gaisre

ren- 
užpirkinėdama 

kaip I reikalingus žemės ukiui apdirb-

daug: padaryta daugiau I met klerikalų valdžia tos žemės 
kas nors galėjo pamanyti, ūkio draugijos ne tik kad ne
skaitau ir- skaitysiu par- remia, ne tik kad jai neduoda 
pasakyti kad jeigu šian- reikalingos pašalpos, priešingai, 
yra Lietuvių Amerikoje visokiais’ budais jai kenkia ir 
nupuolęs ir atšalęs prie.'trukdo varyti naudingą darbą; 

kuomet iš kitos pusės ta patį 
klerikalų valdžia duoda iš vals
tybės iždo pašalpas — ir net 
milijonais — savo politinėms 
partijoms Ūkininkų Sąjungai, 
Moterų Katalikių Draugijai, ir 
kuomet tos politinės, partijos 

(Užbaiga ant pusi. 2-ro)

upas
Lietuvos, nėra tai kaltė Lietu
vos visuomenės. Lietuvos vi
suomenė žino kad Lietuviai 
Amerikoje begalo daug yra pri
sidėję prie Lietuvos valstybės 
įkūrimo ir jos sustiprinimo, 
kad jie yra daug aukavę Lie
tuvai. žino kad kuomet Lietu-

LIETUVOJ ■

“DIRVOS” AGENTŪRA

rei-
Įva- 

ir

KELETAS
MĖNESIU

Kurie manųt 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 vjsus 
kalingus popierius 
žiavimui Lietuvon 
gryžimui Amerikon.

Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai 
|| 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j
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PITTSBURGO ŽINIOS
Lankysis A. Žukas ir K. S. Kar

pavičius.
Kovo 28 d., ateinančios suba- 

tos vakare, Pittsburge lankysis 
“Dirvos” redaktorius 'ir Sanda
ros Apšvietos Komisijos pirmi
ninkas K. S. Karpavičius, ir 3- 
čio Sandaros Apskričio pirmi
ninkas A. Žukas, abu1 iš' Cleve
lando. Jiems surengta susirin
kimas L. M. D. knygyne, salėje, 
142 Orr Street, kur prie šios 
pyogos turės pasitarimą su San- 
dariečiais ir taip pat “Dirvos” 
skaitytojais kurie teiksis ten 
atsilankyti. Kadangi šalip re
daktoriaus ir A. Žukas yra ar
timai su “Dirva” surištas kaipo 
“Dirvos” bendrovės 
kas, bus malonu jiem 
“Dirvos” skaitytojais*

Kaipo Sandariečiai, 
čiai tarsis su vietos
apie Sandaras Seimą kurs ivyk-į 
ksta gegužio 28—30 d. Cleve- 
lande. Yra svarbių reikalų ir 
prie to, todėl geistina kad dau
giau Sandariečių atsilankytų.

Nepamirškit vietos ir laiko: 
LMD. knygyne, nuo 7:30 vai. 
vakare. J. A. Katkus.

vo geras palyginimas). Ne tik 
lead mažieji prastai atliko, bet 
ir didelės merginos pradėjusios 
dainuot nuo scenos pabėgo.

žmonės eidami laukan iš sa
lės keikė už suviliojimą. Dau-. 
gelis mat norėjo Laisvės Choro 
pasiklausyt, nes buvo žingeidu 
ar ištikro choras dainuos, žino
mo Sandariečio p. Giliaus, Šv. 
Jurgio parapijos vargoninko, 
vedamas. Šitos priežasties dė
lei, kaip šventą vakarą, prisi
rinko pasiklausyt. Bet apsivy
lė, nes kaip jau čia atsiųstas 
komisaras gana gerai pasižy
mėjo melagystėmis per savo 
“Nelaisvę” pirmiau, jis ir dar 
kartą patvirtino savo suvedžio
jimus tuo surengimu.

pirminin- 
su visais 
susitikti, 
šie sve- 
veikėjais

Prakalbose Buvęs.

Varpo” Bendrovės 
Kaune Atskaitų 

Knygelė

JUDINKIT!
MANO TIKSLAS 

AMERIKOJE

... Makauskio Prakalbos.
Sandaros kuopų darbuotojai ' 

turėjo pas Akelaičius susirinki
mą reikale svečio iš Lietuvos, 
J. Makauskio, prakalbų dienų 
pasidalinimo. Nutarta ir su
tvarkyta sekančiai:

Balandžio 13 — kalbės Penu. 
Avenue dalyje. , ’

Bal. 14 — North Side, Lietu
vos Sūnų Dr-stės salėje.

Bal. 15 — Šv. Jurgio Parapi
jos salėje.

Bal. 16 — L. M. D. salėje.
Bal. 17 — vakarienė L. M. D. 

salėje.
Aprirt gferb. Makauskio, ap

tarta ir sutikimas Sandariečių 
iš Clevelando, A Žuko ir K. S. 
Karpavičiaus. J. Virbickas.

Komunistų Sorkės.
Kovo 15 d. L. M. D. svetainė

je vietos komunistai J. Sliekas, 
Sliekienė ir komisaras Buknis 
surengė viešą mitingą, prakal
bas ir plakatuose garsino di- 
džiausį programą, kad dainuos 
Laisvės' Choras P. Giliaus ve
damas, ir visa galybė solistų. 
Buris vaikučių Angliškai su
dainavo Internacionalą, kiti ty
lėjo, turbut nenorėjo tos dainos 
dainuot, po to sudainavo ir vie
ną Lietuvišką dainelę. Iš so
listų tai J. Skulevlčia su Grinie
ne geriau sudainavo, bet Skule- 
vičia turbut komunistams pa
taikęs ' ir sudainavo “Mes Raz- 
bainių Keliai” (kas. žinoma bu

Pil. F. Bortkevičienė prisiun
tė “Dirvos” redaktoriaus 
keliolika knygelių, vardu “Pen
ki Metai Akc. ‘Varpo’ B-vės 
Darbuotės (1920—1924).”

Tai yra 40 puslapių didumo 
tos bendrovės atskaitų knygelė, 
kurioje telpa įvairus faktai, žo
džiais ir paveikslais, apie “Var
po” Bendrovę, taipgi finansinio 
stovio atskaita bei surašąs šėri- 
ninkų prigulinčių toj bendrovėj, 
Lietuvoj ir Amerikoj įsirašiu
sių. .

Bendrovės finansinis stovis 
siekia 465,339.85 lt.

Akcininkų skaičius parodoma 
tokis: Lietuvoje yra 94 akcinin
kai, kurių akcijų skaičius eina 
nuo vienos iki 3771, kurį pas
kutinį akcijų skaičių turi Liet. 
Vaiste. Liaudininkų Centro. Ko
mitetas. ■ Daugiausia turi po 1 
akciją, keliolika po 2, po 4, po 
5, 6, paskui -keli po 10, kiti 
Ii turi nuo poros desėtkų iki 
Daugiausia akcijų pavieniai 
ri šie du: S..Fainstelis — 
Adv. M. Sleževičius — 45.

Amerikiečiai turinti “Varpo” 
B-vės akcijas yra- 546 asmenis. 
Jų akcijos eina nuo 1 mažiausia 
iki 20 daugiausia.
po 20 akcijų: J. Ambraziejus ir 
A.
10 akcijų’ keli po 12, vienas, 1&; 
paskui- kiti eina nuo aštuonių 
žemyn. Bet abelnai imant Ame- 

i riko je išpirktų akcijų kapitalas 
yra didesnis negu pavienių as-

■ menų-narių Lietuvoje. "
' Clevelandiečiai kurie laike

■ Dr. D. Alseikos lankymosi pir- 
• kot iš jo “Varpo” akcijas galit
- gauti šių atskaitų knygelę pas
- “Dirvos” redaktorių.

vardu

ke- 
90. 
tu- 
90;-

Tik du turi

Trečiokas. Keliolika turi po

1 20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

PINIGŲ NESIŲSKITE,

Utį). 500 
121d.

Tik tuoj išrašykite ir prisiųekite že
miau paduotą kuponų! Tai visa, kg, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20^ 
dienij gydymą pagalba Nuga-T'onc-—-vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir. prigclbsti sistemai 
atlikti tg daYbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tonc turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tonc 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo * elemento,' 
kuris labaj svarbių rolę lošia mušti kūne. Prie 
viso to Nuga-Tonc dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto- 
jiunį geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe* 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių v 
suviršum metų davė ’gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterį? labai giria Nuga-Tone. nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sve:katg. Nuga-Tonc yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbėti jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nckainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja įr reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmg gerbia apetitų ir prigclbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pošaliria vidurių užkietėjimų ir 'gazus. prašalina blogų kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kurį lyg 
purvu, yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebėk permainų—jus pasidarysite linksmchsni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.’
VEIKITEŠIANDIEN! rašykite ir pasiųskite kuponą, kad 
r ■■■■ ■ iimmm i m mi galėtute ir jus išbandyto Nuga-Tonc gerumų. Jis
įrodė savo gerumų tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponų tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu į r sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.

----------...20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS'—.........
NATIONAL LABORATORY, Dept. Li th. 507 1018 S. Wabash Ave., Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskitc-man i.šbanymtii Nuga-Tonc 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir tąja sųlyga, jog as vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėlaiu.
Vardas.......................................,..........

Miestas

Ar Norit Kito Sandaros Seimo 
Chicagoj?

Neatsimenu ar Chicaga turė
jo kada A; L. T. Sandaros sei
mą. Bet jeigu ir turėjo tai se
nai, ir dabar puikiausia proga 
jums Chicagiečiams “pasigrob
ti” Sandaros seimą 1926 metais 
į savo “stalyčią”.

Visada beveik Sandaros va
delės turi rytinės valstijos, ir 
savo valdybą išrenka, ir kito
kiais dalykais, kaip seimais ir 
tt., Sandarą savaip valdo.

Pittsburgo Seime 1923 me
tais Chicagiečiai turėjot savo 
atstovus, bet 1924 metų seime 
Worcesferyje, del kelio tolumo; 
galėjot tik pasveikinimus ir re
zoliucijas į seimą deleguoti. ■

Clevelandiečiai iškovojo 1925 
metų seimą savo miestan, j kur 
rytiečiai tik mažumėje galės at
silankyti, del to paties kelio to
lumo; O Glevelandas jums ar
čiau negu buvo Pittšburgas.

Dar prie to, seimas bus per 
Decoration Day, taigi tik dvi 
dienas tenustosit nuo darbo 
vietoj trijų, užtai stengkites 
kuodaugiaųsia delegatų atsiųsti 
į šitą Seimą, ir su pagalba Det- 
roitiečių, Daytoniečių, o gal dar 
Clevelandiečių, lengvai nusibal- 
suosįt 1926 metų Šeimą Chicar 
gon.

Jums 
sitrusti 
tegiją. 
bai bus

Pas jus Chicagoje eįna viso
kių nesusipratimų ir pykesčių 
ante rytiečių už valdybą San
daros ir nedavimą jums seimo. 
Neprašykit loskos — nes tik 
silpnučiai loskomis gyvena — 
surinkit savo spėkas, atvažiuo
kit i Clevjelando seimą ir varu 
sekantį seimą paimkit Chica- 
gon.

Vardan visų jūsų'aplinkinių 
valstijų jums tame reikia pasi
stengti. Jūsų krašte yra gera 
dirva Sandarai, 6 seimo pateki
mas.} jūsų sostinę duotų progos 
sukilti jų dvasiai.

Jei kokios, su Sandaros Sei
mu gali 1926; metais patekti 
jums ir Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos Seimas. Tai butų du zui
kiai vienu šuviu. Nes TMD., ža
dėjo taikyti savo seimus su A. 
L. t. Sandaros seimais. TMD. 
seimas irgi Įvyks 1926 metais.

Seimas dikčiai prisidėtų su
stiprinimui jūsų, ir taip stiprių 
bet nepasitenkinusių rytiečiais.

Nepraleiskit šios progos, nes 
rytiečiai neatsižvelgdami į j ti
sų koloniją'seimus tenori laikyt 

' tai Worcesteryje, tai Bostone, 
tai Waterbury, tai vėl Worces- 

’ toryje, tai vėl Bostone, nes pas 
' juos visa spėka kada, seimai ten 

pakliūva. .
Pereitą seimą Worcesteryje,

Clevelandiečiai 
delegatus. Ir 
mas pateko į 
rytiečiai tarp 
ir nesusitarė.' 
čiai paėmė viršų rodos vienu ar 
dviem balsais, ko butų niekad 
nelaimėję jeigu tik vienas arba 
nei vieno delegato seime nebū
tų turėję. .

Subruskit, Chicagiečiai! pil
nus du mėnesių iki seimo turit, 
o rilio jūsų pasirūpinimo iškal- 
116 bus jusli laimėjimas. Iš jū
sų pastangų link to matysime 
kaip labai jus to norit;

Seimui įdienos paskirta gegu
žės 28, 29 11 30 dieną. Kelkite 
kapitalus delegatų •siuntimui- 
kurios' kuopos jų neturit, o ku
rios turtingos nępagaįlėkįt po
ros ar trijų delegatų atsiųsti.

Chicagos Sandaros Apskritis 
turėtų taipgi sujudinti kuopas 
jeigu kuopos negana gyvai vei
kia 'prisirengime prie seimo;

Atkreipiu taipgi'atidą ir Det- 
roitiečių su Daytoniečiais bei 
kitų tolimesnių valstijų kuopų: 
šį proga jums dalyvauti San
daros seime {yrą didelė reteny
bė. Rengkites į Clevelandą kad 
ir keli desėtkąi dolarių kainuo-1 tika, gamtos mokslai ii- kiti pa
tų. Narys.

puiki proga dabar pa
ir sutvarkyt savo stra- 
Clevelando tvirtovė la- 
lengva jums užponauti.

turėjo tris savo 
tik ačiū tam sei- 
Clevelanflą kada 
savęs pasidalino
Ir Clevelandie-

(Tąsa nuo pusi. 1-mo) 
tas valstybės lėšas naudoja 
litinei agitacijai, kiekvienas 
Lietuvis turi žinoti kad tokia 
valdžia yra negera, kad tokia 
valdžia kenkia ir neleidžia -ge
rėti musų ekonominei padėčiai.

Tas pat daroma ir su 'kopera- 
tivais. Kuomet koperativai at
lieka didelį darbą steigdami 
vartotojų bendroves, krautu
ves, kuomet tos bendrovės jun
giasi į rajonus, o rajonai yra 
susivieniję į sąjungą, kuri turi 
galimybės išrašinėti savo 
riams reikalingas:prekes iš pir
mų rankų geresnes- ir pigesnes; 
kuomet tuose koperativuose tu
ri uždarbio ir gali lavintis pre
kyboje 'daugelis musų broliui 
Lietuvių,- tai ir čia klerikalų 
valdžia jų nešelpia, ir neremia 
tinkamai. Gi klerikalinės par
tijos Ūkininkų Sąjunga, Krikš
čionis Demokratai ir Darbo Fe
deracija sudaro komitetą kope- 
racijai griauti, ir mes matome 
varo tą griovimo darbą. Ir čia 
reikia pasakyti, kad. klerikalai 
ir jų valdžia daro blogai periš- 
kadydama darbo žmonėms jun
gtis į koperativus, gerinti juos, 
pagerinimui savo ekonominio 
gyvenimo.

Ne geriau su. finansais ir mo
kesniais. Pinigų maža, bet ir 
tie patįs taip sutvarkyti kad 
daugumai neprieinami. Ban
kams, kurių didelė dalis yra 
klerikalų ir kunigų rankose, lei
džiama imti dideliausius nuo
šimčius, 36 nuoš,, o kartais net

1 99 nuoš., metinio. Aišku, prie 
tokių sąjungų tokiu- brangiu 

’ kreditu negali naudotis pramo
nė, ir ji smunka,, negali naudo
tis žemės ūkis,’ nes jam toks 
kreditas visai neprieinamas.' To
kiu brangiu kreditu gali nau
dotis prekyba, dėlto kad pirk
tis užmokėjęs" didelį nuošimtį 
bankui, užcĮėpa ant' prekių if to,- 
kiu budu -netiesioginiai /moka 
bankams nuo'šimčius visi pilie
čiai kuriė perka'' vieną ar kitą 
prekę. Mbkesniai tvarkoma ne
teisingai, nes ant kaimo gyven
tojų uždedama labai aukšti; 
daugelis negali užsimokėti ir iš 
tokių jieškoma SU policijos' pa
galba,' taksavojant kartais pas
kutinę karvę arba arklį. Tuo 
tarpu klerikalų įmonės, paveiz- 
dan Ūkio Bankas, buv. šmidto 
fabrikas, nuo mokesnio paliuo- 
suojama.

Savivaldybės atliko ir atlieka 
didelį ir naudingą vąlstybei 
darbą, tvarkydamos mokyklas, 
Šelpdam’os payargėlius, padėda
mos pravesti 1 žemes reformą, 
skirstyti mokesnius iri tvarkyti 
daugel kitų naudingų piliec&ms 
dalykų. Ir čia ries matom kad 
klerikalų valdžia' tas savivaldy
bes, tą Naudingą organizaciją, 
naikina, griauna dš pamatų. Mes 
matome kad klerikalinės parti
jos Seime nori pravesti įstaty
mą kuriuomi savivaldybės- butų 
visai panaikintos.' h- apie jshvi- 
vaklybių griovimą turi žinot vi
si Lietuviai.

Mes Valstiečiai Liaudininkai 
švietimo srityje ešam šalinin
kai kad mokykla butų mokslui, 
o 'ne dirbtuvė Krikščionių De
mokratų partijoms paklusnių 
tarnų. Mokyklotns programas 
turi būti nustatytas taip kad- 
musų jaunoji karta gautų mok- 

i slo ir patyrimo tvarkyti gerai 
savo asmenini gyvenimą, būti 

• naudingais valstybei piliečiais 
“ ir gerais savo tautai vaikais, 
i- ftfokykloje turėtų būti mokoma 

viso -to kas duotų galimybę iš
mokti gerai vystyti pramonę, 
kelti žemės ūkį. Turėtų būti 
steigiama daugiau specialių mo
kyklų, ypač amatų mokyklų. 
Toms mokykloms turėtų būti 
parenkama kuogęriausi ,rioky- 
toj.ai, prityrę pedagogai. Bet 
deja.. Mes matome klerikalų 
valdžia tvarko mokyklas visai 
atbulai. Mes matome kad mo
kyklų programas \.aispma, ton 
pusėn kad mažinama mateųna-

po-

na-

į nu kalba, kuri iiaugiairiia. 'rei- j 
I kalinga tik kunigams,- platina- | 
Į'ma šventoji istoriją ir žinios i 
apie vienuolius ir 'vienuolynus, i 
Geriausi mokytojai, prityrę pe- i 
dagogai, kurie su tokia politika | 
nesutinka, šalinami; gi ju rie- 
>'ton statomą mergaitės ir. ber
niukai be jokio, prityrimo, bet 
paklusnus krikščionių demokra
tų šulai, arba kviečiami moky
tojauti įvairių -ordenų ir. įvairių 
tautų vienuoliai ir vienuolės; 
Tokiai padėęiai esant, musų 
tautai lemta tolį pasilikti nuoi 
kitų tautų ir pramonėje ir že-

■ ' ries: ūkio srityje, įr abelnai kul- 
i turoje. Lemta- pasilikti paskii-
■ tinėje vietoję kitų tautų šęimy-
■ noje ir būti tiesiog pastumdė- 
; liais. Tas naudinga klerikalams,
■ juodajam internacionalui, kurie 

gali valdyti kraštą tik' tuomet 
kai jame mažiausia, šviesos ir 
susipratimo, b daugiausia tam-; 
Sos. Bet tautai ir valstybei' pra-" 
žutinga,

Klerikalų valdžia- nesilaiko 
teisėtumo. Ji kišasi į teismo 
dalykus; nors einant Konstitu
cija teismas neprigulmingas. 
Sulyg Konstitucijos turėtų bū
ti tikėjimo ir sąžinės laisvė, 
spaudos’ ir susirinkimų laisvė; 
bet klerikalų valdžią to nesilai
ko. Mes matome kad kunigai, 
kurie-yra krikščioniškų jų parti
jų vadovais,' naudoja bažnyčią 
savo partijų reikalams- Per iš
pažintį verčiamą daryti prisi- 
žądėjįmus balsuoti už jų parti
jas, ir kas to nenori padaryti 
.neduoda • išrišimo,' varo nuo 
klausyklos; Tik tokiu budu ka- 
demai turi Seime mažą -'daugu
mą; Neleidžiama"arba • trukdo
ma kairiosioris partijoms ku
rios' sunkiausiu morientu išgel
bėjo Lietuvą paimdamos Vals
tybes tvarkyrio reikalus ant- Sa
vo .pečių, daryti ■’ 'susirinkimų1 
mitingų. Po visą kraštą' areš
tuojami ištikimiausi ’tautai ir 
valstybei žmonės’; už tai kad jie 
pavojingi krikščioniškoms par- 
tijoms ąsmenįa.. A Visuripasakau 
karį dabartinė Lietuvos valdžia 
kuri yrą kunigų rankose, nieko 
gero neduoda įr neduos valsty
bei ir tautai; Tokia klerikalų 
valdžia dalę tiek gero kiek kū
kaliai-arba usnis ląidtųosę. Ge
ri ūkininkai pamatę kūkalius 
arba usnis, savo laukuose rauna 
juos su šaknimis ir meta lauk.

Tai pasakęs, aš, kaipo Valstie
čių Liaudininkų ątstpyas, kvie
čiu pažangiąją Lietuvių visuo
menę * Amerikoje ateiti mums 
talkon, ateiti pagalbon išrauti 
ta§ musų Lietuvoje išaugusias 
usnis kurios yra nusmelkusios 
musų ekonominį, kulturinį ir 

. politini gyvenimą, kurios yra 
nuslopinusios Lietu.vių Ameri- 

į. koje ūpą ir a (šaldžiusios prie 
Lietuvos žmonių nusistatymą; 
išrauti jas su šaknimis ir lauk 
išmesti. Ir tuomet Valstięčiai- 
Liaudininkai kartu su pažan
giąja visuomene sutvarkys Lie
tuvės pakrikusį gyvenimą, viso
se srityse, ir ves teisėtumą, su
darys tinkamas ir geras sąlygas 
gryžt Lietuviam’’savo tėvynėn; 
tuo hudu nupuolęs up.as pas Lie
tuvius savąimi pasikęis; .sugryš 
anie malonus laikai.'kokie buvo 
prie Jono Vileišio?' Tas,, laikas 
nebetoli. Tas laikas tai’sekan- 
ti Seimo’ rinkimai, l'alstiečiai- 
Liaudininkai gavę iš Ameriko
je Lietuvių 
mus Seimo 
klerikalines 
kunigus Į 
bažnyčias doros ir artimo mei
les mokymo ir skleidimo vieto
mis, o ne politikos ir neapikan- 
tos, kaip yrą šiandien

našųs dalykai, o įvedama Loty-
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TETULĖ VISTIEK CUDŲ 
LAUKIA

— Tegul bus pagarbiptas, 
vaikeliai.. Atbėgau pas jus 
su strošna naujiena.

—Gerą vakarą, tetule. O 
kas do per strošna naujie
na?

— Aš misliu kad visai jau 
svieto pabaiga netoli, ’ ba 
yra pasakyta kad prieš pa
baigą bus visokie ženklai 
duodami kad žmonės susi
prastų ir atsiverstų.
i — O kas tetulę dabar ra- 
gina atsiversti ir kokius 
ženklus matai?

,— Kibą nežiniai. Štai pa
sakojo man šįryt kaimynė 
kad jos vaikai laikraščiuose 
skaitė kad čia kur netoli 
buvo baisi vėtra ir užmušė 
daug žmonių.

— Taip, tai tiesa, tetulę. 
Aš. apie tai irgi šįryt skai
čiau. Tai yra vienas iš dau
gelio kasdieninių gamtos 
atsitikimų, nuolat pasitai
kąs įvairiose žemės dalyse, 
su didesnėmis ar mažesnė
mis pasekmėmis. ’ < ■
,... — Tu vis savotiškai iš
verti ir iš savo knygų man 
aiškini kad čia tik atsitiki
mas; ale aš tau sakau kadį 
tai yra Dievo leidžiami žen
klai žmonėms būti prisiren-Į 
gūsiais, ba peklą laukia vi
sų netikėlių.

— 'Tetule, jeigu tu tiki 
kad tai Dievo ženklas žmo
nėms 'pasitaisyti ir prisi
rengti, tai yra labai prastas 
žertklas, nes šimtai užmuš
ta visai be jokio ženklo’kad 
prisirengtų. Vienu akimir
ksniu vėtros1 išvartė namus

paramos per seka- 
rinkimus nušluos 
partijas, ' Suvarys 

bažnyčias.' padarys

ant bažny- 
labai šven1-

tetulė jau 
šiolei tiktai'

sėdinčią danguose prie Pa
nėšės Švenčiausios sosto ir 
grieši dantimis šaukdamas 
kad dabar žinai kad klaidą- 
padarei manęs neklausyda- 

[mas ir griešydamas.
— Sustok, tetulę, iš kur 

tu taip įsitikrinai kad tu 
sėdėsi danguose: gal jau 
vėl kunigėliui nunešeį ke
lis desėtkus dolarių kad tau 
išpiktrų tikietą į dangą?

—• Tai tau ne bėda kad aš 
nunešiau: aš , užsidirbti tai 
if galiu nešt, o 
čios aūkaut yra 
tas darbas.

—a Tai sakai 
dii’bt 'eini? Iki
tavo senis vienas dirbti ei- ' - 
davo, p tu namus doboda-|| 
vai. Kokioj dirbtuvėj dir-1: 
bi?

— Kam dirbtuvėj dirbt, 
ar nėra kitokią keliu užšf1 
dirbt?

— Tai ištikro stebėtina Į 
'kaip tetulė namie sėdėdama' | 
šakai užsidiybi.

— Man užtenka namie ■ 
sėdėt; žmonės man pinigus I 
i namus atneša.

— Ar tik ne razinkihę • 
šinkavot 'pradėjai?

— O kod&l aš negaliu jos 
šinkavot? Jeigu yra norin
čių ir durnų- 'pinigus mokėt 
tai aš galiu imt. /

— Įr tetulė už tuos pini- ’ 
gus sau vietą prie panelės 
sosto danguje nusipirkti 
nori?

— Kunigėlis neklausia iš 
kur aš pinigus gaunu, bile 
tik ant bažnyčios, aukauju.1 
O už savo gausias afieras' 
aš vistiek užsitarnausiu 
dangaus 'karalystės;

—- T^ttllė', ‘nors kunigėliu^ 
nėšvarbu iš kur tu pinigus 
gauni, bet ar tu nežinai ką 

’ kunigėliai skelbia —-kad 
[Dievulis riską mato ir ži
no? Taigi už toki savo dar
bą tikrai. pateksi pas poną 
Liciperį.

— Užsidaryk savo" snukį, 
šėtono vaike, šitaip kalbė
damas apie dievobaimingą 
moterį.

—- Tetulė, dievobaimin-. 
gumas susideda iš gerą 
darbų ir be aukų ant bažny
čios; o jeigu kriminališkais: 

. .. . į keliais įgijami pinigai au-
ir užmušė žmones visai ne- Paujama ant garbės tai jie 
prisirėngušms. Jie tiktai | turėtų būti tik ženklas to- 
turėjo^ nueit. Į peklą pagal i kįbms davatkoms kaip tn‘ 
tavo išrokavimo, ha jie ne- pasitaisyti, nes bile kadž 
žinojo 'kada mirtis juos uz-.g.a]į papUįt į dėdžių rankas/ 
klups. Ir ‘"dabar Dievulis, 0 tada kunigėlis nėateis.ta-. 
vietoj suvirs aštuonių snn- ve išvaduoti, nors imdamas 
tų balsų daugiau savo dan-lj§ f^vp pinigus prižada iš- 

i „ yadpQti iš peklos....
— Aš su to'kiu bedieviu 

visai kalbėt nenoriu. Su
diev.

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

J. G. SAROČKA
Vienatinis “Dirvos” ir “Ar
tojo Agentas Youngstowne. 
Kas nori užsirašyti tuos laik
raščius, ar pasiskaityti, kreip
kitės pas . -į • ■

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave.
Youngstown, Ohio.

tų balsų daugiau savo dan-Į 
giškam chore, leido visų jų Į 
duseles kipsukams Į peklą 
susivaryti.

— Tegul dega, padlos, 
jeigu neklausė kunigų • ir’ 
nepildė prisakymų. Dievas 
jatrinuo senų laikų žmones 
plerserginėja, vienur vie
naip peTsergėjimo ženklus 
-duodamas,- kitur kitaip. O 
vis -žmonės neklauso ir nei
na bažnyčion. .

— Tetule, tikėk tu man 
kad tas nieko neturi nei su 
Dievu nei su Liciperiu: au
dra pakilo, praūžė, užmušė 
žmones, ir vėl aptilo. Jei
gu tai butų Dievo ženklas 
prisirengti,................
viskas, 'nes 
ko Žydų 
žmogų ant savo paveikslo: 
nejaugi jis tą savo paveik
slą tyčia visokiais budais— 
ir žemės drebėjimu, ir 'tva
nais, ir vulkanais ir audro
mis teriotų? Tai butų Ivg 
tavo spjaudymas ant tavo 
pačios fotografijos.

— Tų,, nletikęli, vis nori 
mane perlpt savo smailu 
liežuviu; ale,gailėsies po lai
ko. Ateis ta diena kada čia 
užklups dievo rykštė ir nu
baus tave. Matysi mane

NUO “DIRVOS 
SKAITYTOJŲ

tai labai nedie- 
Dievas; kaip sa- 
biblįja, sutvėrė

tą savo paveik-

Eidukevičius, iš Waterbit 
Conn., rašo: “Siunčiu gerus 

velijimus ‘Dirvos’ naujiems lei
dėjams, ir prisiunčia $6.00 pre-:' 
numeratų už ‘Dirvą’ ir ‘Artoją’, 
savo ir Lietuvon. Siuntinėjdt. 
man toliau ' ‘Dirvą’ ir Artoją" 
ir atnaujinkite ‘Dirvos’4 prenu-j 
meratą Petro Inkrato Lietuvo
je.” .

j

Juozas Plečkaitis, iš Bellevue, 
Pa., rašo: “šiuo laišku siunčiu 
jums $3 prenumeratos už ’Dir
vą’ ir ‘Artoją’ ant šių metų. Aš 
labai myliu ‘Dirvą5, nes viską 
labai puikiai aprašo.. Dėkų re
daktoriui už jo darbą.”

* # * ' *

A. Sagai t is, iš Fort Plain, N. 
Y., rašo: “Sjūomi atnaujinu 
prenumeratą ‘Dirvos ’įr ‘Arto
jų’, priąiunčiu $4, tris už Dir
vą’ Aleksandro Bagdono Lietu
voje, ir vieną už'savo ‘Artoją.

ĄUDOS B/
į PEREITOS sau 
r-1 ra su savo bi 
I staliais Illinois ii 
įiose valstijose 
| plotose kur pas 
į va” — buvo ta 
I keleto gamtiški 
■kurie retkarčia 
į ir mus, Tojesri 
e gyvena ir Lietu 
į nukentėjusių yra 
r ši audra yra 
Į faktas, musų pač 
I ne žinios gaunai 
palių apie toki 
Inuotikius.
I Nežinome kad; 
įbaisi rykštė gali 
Hi, an tai audra 
fe drebėjimas, ar 
Išaus.
I Bet tai yra že 

nėms 'būti prisii
I Nešaukiame š: 
Į lies prisirengti 1 
į — išsispaviedotį 
flat bažnyčių lan 

teriauti. Nešaul 
Eini kaip šaukia 
į prisirengti prie 

bukit prisireių 
sutikti apsidraui 

I vastį u' sveikatą 
j Tas reiškia, j 

i ISLA. arba j kitų 
I dingą organizaei. 

- įtikus jus nelaimi 
ligoje arba nep 

įšeimynų visiškai 
į Dabar laikas n 
' sivienijimą Lieti

i rikoj, ir Siisivirii 
' kiras pirvalėtų t( 

f m parodydama 
^išnaudoti, progą 

i mui į organizaei 
L Susivienijimiu

.i Mijolįpriia^tįą 
j vo organizaciją., 
■į tokias nelaimes 
’. Nes ne visi SLA.

! vena vienoj krūvi 
į si vienu laiku m 
į niekad nepasitai 
i ir visai nepasita 
1 Ida nelaimė -

1 mėtoj. Niekad 
f mas nebankruty 
•arba tornadų m 

k kad ir tukstan 
t srityj Suv, Vals

. niy žūtų, jų tai 
1 sėtkas-kitas SU 

E Svarbiausia t 
tinas žmonių ap

i hvarbos.

į Komunistai, P
f "Dirva” andai i 
^Leningrade komun 
i kai skerdė darbiniu 
I ginusi eiti prie Zii 
į syti valgyt.
į ttaunisti; organ 

kai tik patėmija “I 
r ners priešingo kapit 
į baką negero praneš 
[i tavą tuoj perspaiise 

■ kilusiais komentaro 
E mui savo pasekėja 
į kailį bildės daro!

: Bet kada! mes ta 
t laujame kad parnii 
f tai kas dedasi Bus' 
į darbininku žudyn 
I už norėjimą valgy 
Lnant prašyti valdi 
| tą ją badaujant: 
į joms nors kąsnelį 
I tada “Vilnis” nei 
į rašosi nei burbt..

Darbimkai! L 
į atsidaryti akis ir į 
t kiomis prigavystėn 
Į- stėmis jus komuni 
į čiai maitina! Nie! 
į ko kas blogo dėjo 

nors ten kasdien 
p-kankinami, o kito 
[ Šiaudo blogą atsiti 
į do vežimais, 
L Jeigu jus, kom 
: dyslt užginti kad 
i bininkai nešaudon
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PROGOS KLAIPĖ
DOS KRAŠTE Amžinasai Žydas

iiiiiiiiniuiuiiiunuiiniiiiį .
danguose prie Pa. I 

renčiausios sosto irt ;DEREITOS savaitės aud-T 
-'1 ra an aotrn. Raiaiia-ia. nun-l

ĄUDOS BAISENYBES - IR APSAUGA

EUGENE SUEKlaipėdos Kraštas jau dveji 
metai kaip priklausą Lietuvai. 
Tautinis susipratimas tarpe vie
tinių Lietuvių, daugumoje su- 
vokietiėjusiu, žymiai auga, to
dėl yra viltis kad jie susipras. 
To’ visai negalima tikėtis iš vie
tinių gyventojų Vokiečių, kurie 
yra persigėrę ‘Vaterlando’ dva
sia ir negali kęsti bei užmiršti 
kad jie priguli prie didžiulės 
tautos, didžios Vokietijos, ir 
kad juos valdo kokie tai “ilga
plaukiai Žemaičiai”. Todėl dau
gelis iš jų'mielai parduoda sa
vo žemes, ukius kaimuose ir 
namus bei įmones miestuose ir 
miesteliuose. ,

Taigi puiki proga lieka tuo 
Vokiečių nusistatymui kaip ga
lima labiau pasinaudoti, tuos 
parduodamus ukius, namus ir 
įmones iš Vokiečių įsigyti Lie
tuviams, nes kiekvienas toks iš
pirkimas paliuosuoja kraštą nuo 
svetimo gaivalo, iškrausto jį į 
Vokietiją, o jo vieton sodina 
Lietuvį, kas kraštui naudinga 
iš visų atžvilgių.

(Bet, deja, Lietuvoje maža to
kių asmenų kurie' galėtų tai at
likti, išsyk užmokėdami reika
lingą ,sumą pinigų, todėl lieka 
Amerikos Lietuviams atviros 
duris.

Amerikos Lietuviai čia gy
venti] neblogiau kaip Ameriko
je, kasmet stiprėtų ir ekonomi
niai bei atneštų didelę naudą 
Kraštui, o tuo pačiu ir Lietu
vai. Delei stokos liueso kapita
lo ir didelio skaičiaus norinčių 
parduoti savo turtą, kainos že
mės ūkių, namų bei įmonių, su
lyginamą! labai žemos, bet ap
linkybėms pakitėjus, per du ar 
tris metus, galima užtikrinti, 
tos kainos kils mažiausia 50%.

Ūkių yra įvairių, prededant 
nuo poros tūkstančių dolarių. 
Prie to reikia pažymėti jog te
nai žemės ūkiai visuomet par
duodami drauge su visu gyvu ir 
negyvu rinventoriu, ..taip jog šei
mininkas iš parduoto ūkio išva
žiuoja tik su savo asmeniniais 
daiktais. Be to Klaipėdos Kraš
te- nedaroma jokių kliūčių įsi
gyti nejudomąjį turtą ir Ame
rikos piliečiams.

Amerikoje esant taip vadina
mai prohibicijąi, buvusieji “sa- 
li.uninkai" liko be dar.bo, čia gi 
jie galėtų įsigyti restaųrantus, 
viešbučius; bei karčiamas, kas 
didumoje yra Vokiečių rankose. 
Prie viso to reikia pažymėti jog 
Klaipėdos Kraštas turi daug 
pirmenybių prieš D. Lietuvą, 
kaipo pasiekęs aukštos žemės 
bei gyvenimo patogumų kultū
ros : daug gelžkelių, puikus 
plentai (beveik kiekvienas ūkis 
sujungtas su plentu), didelis te
lefonų tinklas, kaimuose kur 
tai nebūtų kasdieną išnešiojama 
paštas, «daug vietų turi savo 
elektros stočių, mieštuose ka
nalizacija, vandentraukis, ga- 
zaš. Klaipėdoje elektros tram
vajus, pajūryje daug vilų ir va
sarnamių. Maždaug už 10,000 
dolarių galima nusipirkti 50 ha 
ūkį su mūriniais trobesiais, ku
rie vieni verti tokios sumos, Su 
gyvu (šešetą arklių, dešimčia 
melžiamų karvių, ir panašioje 
proporcijoje kiti ūkio reikme
nis) ir negyvu inventorium. Už 
tą sumą ūkis bus jau gerai įtai
sytas ir įgyvendintas.

Kurie bijo pradėti Liettivoje , 
del pripratimo prie geresnio gy
venimo Amerikoje, Klaipėdos 
krašte turės panašų Amerikai 
gyvenimą, tik reikia skubintis 
pirktis ir pradėti gyventi.

(Tųsa)
Aukščiausia apvaizda (kaip nekurie tų 

pavadintų) atėjo j pagalbų kunigaikštienei 
ir abbei-markizui šiame kritiškame susidū
rime. Tarnas inėjb į kambarį; jo išvaizda 
rodė tokias išgųsties ir sujudimo žymes jog 
kunigaikštienė pamačius jį sušuko: “Kas, 
Dubois, kas pasidarė?”

— Turiu atsiprašyti .jūsų aukštenybės 
už įsimaišymų, priešingai Įsakymų, bet po
licijos inspektorius reikallauja tamistų ma
tyti. Jis yra apačioje, ir kiemas pilnas po
licijos ir kareivių. •

Nežiūrint to didelio keisto nuostabu
mo kokis dabar pakilo, kunigaišktienė, ap
sisprendus pasinaudoti tokia proga, sulai
kymui Andriennės išdavimo- paslapčių, ir 
taigi pakilus tarė į abbę: — Ar negalėtum 
tamišta, ponas D’Aigrigny, išeit-su manim, 
nes aš nežinau kų tas atvykimas komisaro 
•ir policijos *reiškia.

D’Aigrigny išsekė paskui kunigaikš
tienę į sekantį kambarį.

Klasta.
Kunigaikštienė, paskui einant abbei ir 

tarnui, sustojo gretimame kambaryje, pa-, 
likdami Andrienne, Tripeaudų ir daktarų 
kitame.

— Kur policijos komisaras? — klausė 
kunigaiktienė tarno, kuris pranešė apie to 
viršininko pribuvimų. . ■

— Jisai randasi apačioje,- mėlynaine 
salione, —- tarė tarnas.

— Tai paprašyk jo kad butų toks ma
lonus palaukti manęs keletu sekundų.,

Tarnas nusilenkė ir išėjo iš kambario.
Ir tuoj kunigaikštienė priėjo prie mar- 

kizo-abbės D’Aigrigny, kurio išvaizda, pa
prastai šalta ir nustatyta, dabar buvo ne
rami ir jis'išrodė ‘išblyškęs.

— Matai, — tarė ji skubiai, 1— Andri
ennė žino viskų. Kas mums lieka daryti? 
Kas reikia daryti? -

— Aš nežinau, — tarė abbė su nusta
tytu ir perveriančiu žvilgsniu į kunigaikš
tienę; — tai yra baisus smūgis mums.

— Ar taigi viskas žuvę?
— Liko tik vienas kelias mums išsi

sukti, —■ tafė abbė, — ir tai yra daktaras.
— Bet ištikro, — tarė kunigaikštienė;;

— taip staigai? Šių pat dienų?
— Už dviejų valandų nuo dabar bus; 

-pervėlai: ši idiote mergina jau pasimatys; 
su Maršalo Simono dukterimis.

— Bet, Frederikai, taip negalima —: 
Dr. Baleinier niekad nesutiks — jam reį-l 
kės prisirengimai atlikti, kas galima pa-j 
daryti tik po. išsiskirstymo.*

— Apie tai nereikia nei manyti, — tarė; 
abbė; — daktaras turi tai atlikti tuojau, ir; 
nežiūrint kaip tas išeitų.

— Bet kokia priežastis jam pastatyti?
— Aš pasistengsiu surasti priežastį, j
— Bet duokim s'au jeigu tu išrasi prie- į 

įšasti, Frederikai, o nebus'galima ja rem-l 
tis — neprirengtai čionai?

— O, atsiduok man.
• — Bet kaip 4u praneši apie tai dakta-! Žabangos.
rui dabar tuoj? — užklausė kunigaikštie- Kuomet kunigaikštienė ir markizas iš- 
nė. Į ėjo iš kambario, Andriennė pasiliko savo

— Pakviest jį čia sukeltų Andriennės j tetos kabinete su Dr. Baleiriierų ir Baronu 
nuožvalgų, — tarė abbė; — o to labai rei- Tripeaudu.
kia saugotis. '

— Nėra abejonės, — atsa'kė kunigaik- - 
štienė; — jos pasitikėjimas yra didžiausia 
musų veikimo Įmone.

r— Yra vienas kelias, — staiga tarė?', 
abbė;’— Aš parašysiu keletą žodžių dakta
rui — vienas iš musų žmonių nuneš jam 
rašteli lyg tai butų atėję iš kur nors — nuo 
kokip ligonio su greitu reikalu.

— Tikrai tai puiki mintis! —. tarė ku
nigaikštienė. — Taip: štai ant stalo popie- 
ris, rašyk, ’tuojau, tuojau! Bet ar pasi
seks su daktaru?

- — Teisybę sakant, aš vargiai to galiu 
tikėtis, — tarė markizas, sėsdamas prie 
■stalo, su beveik neišlaikomu piktumu. — 
Ačiū šitam mušu susirinkimui, kuris buvo 
daugiau negu mes tikėjomės, ir kurio kal
bas musų paslėptas žmogus be abejo užra
šę atsargiai — ačiū karštoms scenoms ku
rios be abejo Įvyks rytoj, daktaro atsargiai 
sudarytas prisirengimas galės veikti visai 
atsakančiai. Bet prašyti' jo to šiandien — 
dabartiniu laiku — ištikro, Hermina, yra 
net' tuščias dalykas manyti! *— Ir markizas 
numetė plunksną kurią laikė savo rankoje, 
ir paskui pridėjo daugiau, karčia išraiška 
ir. užsidegimu, — Pačiame musų pasiseki
mo momente, ir žiūrėk musų viltis žudo- , 
mos! Oh, pasekmės to neapkainuojamos! 
Andriennė padarė mums neapsakomą ble- 
dį — neapsakomą blėdį!. - ■. ■

Negalima aprašyti to karšto keršto, 
žiaurios neapikantos su kokia markizas , 
ištarė tuos paskutinius žodžius.

— Frederikai! — sujudo kunigaikštie- ■ • 
nė, staiga sugriebdama už rankos abbei, — 
aš prašau tavęs nepulti desperacijon kolei 
kas; daktairo mintis tokios derlingos bu-.,; 
dams surasti, o jis taip Visiškai mums at
sidavęs — bandykime dar sykį.

— Na, liko dar mažiausia viena pro- 
ga, — tarė markizas, imdamas plunksną.

— Tegul butų jau ir aršiausia, — tarė 
kunigaikštienė, — daleiskime kad.Andri-* ' 
ennė nuvyks ŠĮ vakarą pas Maršalo Simono 
dukteris, bet gali būti kad ji jų nerųs.

— Mes to negalime tikėtis; nėra gali
mybės kad. Rodino įsakymai galėti) taip >. 
greitai būti išpildyti — o jeigu taip tai 
mes«turėjom jau gauti žinias.

— Tas tiesa; bet rašyk daktarui; aš 
pasiųsiu Dubois prie tavęs, ir jis nuneš 
daktarui laiškelį. Bus drąsus, Frederi- 
kai, mes dar vistiek atvešim šią nepariečia- 
mą merginą į protą. — Po to dar kunigai- ' 
kštienė dadėjp, karčiu dantų griežimu: — 
O, Andrienne, Andrienne! tu brangiai'už- < 
mokėsi už savo pašaipas ir rūpestį kokį 
mums sukėlei!

Išeidama iš kambario, kunigaikštienė' ' 
atsisuko į D’Aigrigny:

— Palauk čia manęs; aš duosiu tau 
žinot ką policijos komisaro pas manė atsi
lankymas reiškia, ir sugryšim pas juos sy
kiu.

Kunigaikštienė išėjo, o markizas pa
rašė skubiai kelis žodžius, drebančia ran- . 
ka. ’ ' ■

“Muzika”
Šiose dienose gavome Klaipo

mą duonos, pirmiausia prirody- i doje leidžiamą tokiu vardu žur- 
kit ar ten darbai eina gerai kad 1 nalą pašvęstą muzikos reika- 
visi turėtų darbo, ar ten.priga
minta visko kad visiems užtek
tų; ar ten valdžia veikia sąži
ningai, nepašigrobdama viską 
sau, o darbininkus laikydama 
tik juodais proletarijošiais kų-, Alilp jąallKUUinue
rie turi pildyti kas įsakyta, ir'patsSt. Šimkus pasako, šis žur- 

| elgtis kai ubagų įstaigos įna- i nalas yra tęsinys jo pirmiau lei- 
Imiai, griežčiausioj 'disciplinoj.

Šituos argumentus turėdami, 
ne žinios gaunamos iš kitų I darbininkai Amerikoje, apžiu- 

' šalių apie tokius baisius i rėkit ir bukit atsargus nuo tų 
Inuotikius.
■ Nežinome kada vėl tokia 
baisi rykštė gali mus užei- 

Įti, ar tai audra ar žemės 
f/drebėjimas, ar kas pana- 
šaus.
| Bet tai yra ženklas žmo- 
[nėms 'būti prisirengusiems.
I Nešaukiame šiuomi žmo- 
nes prisirengti tikėjimiškai 

j— išsispaviedoti, arba nuo
lat bažnyčių lankyti ir po- 

iteriauti. Nešaukiame šiuo
mi kaip šaukia dvasiškija:

antimis šaukdama i 1 ra su savo baisiais nuo- 
ar žinai kad klaida fcstolįais Illinois ir kaimyniš-
manęs neklausyda- 
plėšydamas. ta 
stok, tetulę, iš k® 
įsitikrinai kad tj 

languose: gal jau 
igėliui nunešeį ke
ltus dolarių kad tau 
tikietų į dangų? ; 
tau ne bėda kad aš 

i: aš .-užsidirbo tai I 
nešt, o ant bažny, į 
aut yra labai šv®. I 
as.
i Sakai tetulė jaii; į 
i? Iki šiolei tikhi | 
is vienas dirbti ei į 
tu namus doboda-- 
kioj dirbtuvėj dį. į

rn dirbtuvėj dirbt 
kitokių kelių uzSi-

koše valstijose — visuose 
plotuose kur pasiekia “Dir
va” — buvo 'tai vienas iš 
keleto gamtiškų atsitimų 
kurie retkarčiais pasiekia 
;ir mus. Toje srityje dikčiai 
įgyvena ir Lietuvių. Tarp 
nukentėjusių yra ir jų.
\ Ši audra yra tai tikras 
faktas, musų pačių akyse, o Į

rajaus žadėtojų. Ar gali doras 
žmogus kalbėti apie Rusiją kai
po Rojų, ar gali ne melagis slė
pti nuo darbininkų vįsą tiesą, 
jeigu jam rupi darbininkų ge
rovė ?

Darbininkai! Naudokit savo 
protą, ir bėgkit nuo komunistų!

i ištikro stebėtina
.lė'namie sėdėdama'
sidil’bi. , pmi KUip šaunia, uvasisiuja.
m užtenką natealprisirengti prie mirties, bet 
aonės man pinigDjjpukit prisirengę nelaimę 
atneša. (sutikti ansidraude saVo gy

lams, kurio sumanytoju yra St. 
Šimkus, žymus musų kompozi
torius.

žurnalas yra paveiksluotas,
24 puslapių. ■

Kaip įžanginiame straipsnyje

sto tuo pat vardu žurnalo Ame- 
jrikoje. Amerikoje, karo pra
džioje, kada St. Šimkus čia at- 

rvyko, jis sumanė leisti “Muzi
ką”, kurto išėjo du numeriai ir 

[sustojo. • <
. “Muzika” leidžiama Klaipėdoj 
kadangi, ten gyvena ir jos su- 

' manytojas St. Šimkus. Adresas: 
Klaipėda, Konservatorija, Pa
langos g., 33. Kaina Amerikoje 

130 litų.

POPIEŽIAUS DOVANĄ 
LIETUVAI

Kaunas. — Tuo pačiu laiku 
kada Kaune slankioją, kaip Mi- 
nisteris Čarneckis Seime paai
škino, prie Lietuvos Vyriausy-i 
bės neakredituotas (popiežiaus 
prie Lietuvos vyriausybės ne
atstovauja)* popiežiaus agentas 
Zecchini su savo palydovu jė
zuitu, kada krikščionįs demo
kratai prieš jį tūpčioja, kada 
tą popiežiaus atstovą “krikš- 
čionjs” Seime per iškilmingą 
posėdį sodina pirmoj vietoj 

iministerių ložose, kada su tuo 
j pačiu agentu vedama derybos 
del konkordato su pačiu'popie
žium, tuo pačiu laiku tas pats 
popiežius, prieš kurį šliaužioja 
musų kademai, tvojo Lietuvai 
skaudžiausią smūgį. Pasirašy
damas konkordatą (sutartį de! 
bažnyčios) su Lenkija, jis ne
dvejodamas priskyrė Lenkijai 
Vilniaus sritį ir tuom pačiu 
tas neklaidingas tėvas sav.o au
kštu moraliniu autoritetu pri
dėjo savo ranką prie kruvino, 
Lietuvai1 skaudziausįo, Želigov
skio smurto. Jeigu mes iki 
šiol netikėjome sulaukti jokios 
paramos iš pasaulio svietiškų 
galiūnų, kurie yisa ko pagrin- 

nių žūtų, jų tarpe bus de- dan deda ginklo pajtogą, ku
rie dreba del savo politinio kai- į 

Svambiausia tai mokini-j lto, tai tas mums buvo pilnai 
.Imas žmonių apsidraudimo j suprantama. Bet kuomet tos į 
jfcvarbos.

; prisirengę nelaimę 
(sutikti apsidraudę saVo gy- 
Ivastį ir sveikatą.
į Tas reiškia, prigulėkit į 
iSLA. arba j kitą kokią nau- 
j dingų organizaciją kuri už
rakus jus nelaimei jus šelps 
fligoje 'arba, nepaliks jūsų 
[šeimynų visiškame skurde.

tik ne razinkiiį 
pradėjai? . 
odei aš negaliu jos 
! Jeigu yna noriu- 
rnų- pinigus mote 
iliu imt. , ’’’j 

tuos pini-
vietų prie’ panelė |. Dabar laikas rašytis Į Su- 
inguje nusipirkti •.sivienijimų Lietuvių Ame- 

Irikoj, ir Susivienijimo Cen- 
__Jtras pirvalėtų tokia? nelai- 

inigus gaunu,;'bi P*168 'parodydamas žmonėms
igėlis neklausia

[išnaudoti progą pritrauki
mui Į organizaciją narių.
g Susivienijimui nėra ko. 
bijoti prirašyti žmones j. są- 

Lyo organizaciją .aiškinant 
tokias nelaimes kaip Šita. 
Nes ne visi SLA. nariai gy-

ažnyčios aukauji 
n gausiaš afiera 
ik' užsitarnaus 
karalystės.. :

iš' kur tu 'pinijir
ar tu nežinai hf. . . , . .
skelbia — fcii| vena vienoj krūvoj ir ne vi- 

riska mato ir &tsi. X5eVu laikV nukentės, ir 
už toki savo dJmekad. nepasitaikys — gal 
pateksi pas poutvlsaį nepasitaikys jto- 

<kia nelaime — toj pačioj 
daryk savo sn4^ietoJ- kNi®ka? Susivieniji- 
like, šitaip kaM|mas nebankrutys del audrų 
lie dievobaimiJ*^ tornadų nelaimių, nes 

kad ir tūkstančiai kokioj 
;ule, dievobai4Srity^ Suv- 'ValstiJ°?e žol°- 
-usideda iš H^fkas'kitas'SLA‘ nariu 
je aukų ant bąm|Bet~ - ltas -bhA* nar1^ 
iįgu 'kriminališkų r 
;ijami pinigai aiį*' 
ant garbės taij# 
iti tik ženklas w 
ivatkoins kaip ^Komunistai, Prabilkit! 
a, , nes bile ka® ...................
lt į dėdžių rantei '‘ -
.migelis neateisi |JX!Ilin£rade komunistiški kazo- 
loti, nors imdami Ri skerdė darbininkus už ren- 
nnigųs prižada i 
iš peklos.... I

lt. į dėdžių rankii.?,‘Dirva”' andai Panešė kad

nimąsi eiti prie Zinovjevo pra
lyti valgyt.

SU tokiu bodied I ^Komunistą organas “Vilnis” 
kai tik patėmija “Dirvoje” ką 
[nors priešingo kapitalizmui, ar- 
ba ką negero pranešta apie Lie- 

) “DIRVnę” ttuvą tu°J Perspausdina su pui- 
' UlKVvb f1 kiaušiais komentarais, parody- 
AITYTOJV įmui savo pasekėjams kad va 

i kaip buožės daro!
kevičius, iš Wateifr Bet kada mes būtinai reika- 
rašo: “Siunčiu gitoElaujante kad paminėtų ir apie 

‘Dirvos’ naujiem pa! kas dedasi Rusijoje — kaip 
prisiunčiu $6.00 p# ^darbininkų žudymas-šaudymas 

___“ norėjimą valgyt, ramiai ei- 
SiunMbnmt Įprašyti valdžios kad duo- 

u 'Dirvą’ ir________jų badaujančioms šeimy-
mkit ‘DiryosĮigte| 
jtro Inkrato Lietu” |

bet nenoriu, Š

už ‘Dirvą’ ir ‘Artoil 
■ietuvon.

noms nors kąsnelį duonos, — 
[tada “Vilnis” nei kiti jų laik- 
Iraščiai nei burbt....

* * * • Darbininkai! Laikas jums
Jatsidaryti akis ir pažiūrėti ko- 

Plečkaitis, iš. Belltn[kiomis prigavystėmis, melagy- 
“Šiuo laiškų, sio^jįtėmis jus komunistų laikraš- 

jrenūmerątos ui I giai maitina! 
oją’ ant šių metį 
iu ‘Dirvą’, nes viii 
iai aprašo. . Dėto į E 
už jo darbą.” /į Į

litis, iš Fort Pb*
“šjtįoiąi v™® 

itą ‘Dirvos ’ir‘Ą 
nčiu $4, tris ui į 
indro Bagdono I* '
ena už 'savo ‘Artoje į

Niekad nepasą- 
ko kas blogo dėjosi Rusijoje, 
[nors ten kasdien darbininkai 
kankinami, o kitose šalyse iš 
Šiaudo blogą atsitikimą priskal
do vežimais.
K Jeigu jus, komunistai, ban- j 
rysit užginti kad Rusijoje dar- 

*' ibininkai nešaudomi už norėji-

brutalės ginklo jiegos pusėn 
stoja nuo niekeno nepriklauso
mas , neklaidingu vadinamas, 
šventasis tėvas, tai iš to mes 
nedvejodami turime išvesti kad 
jis dūduoja vieną dūdą su pa
saulio svietiškais galiūnais, kad 
jis', toks pat politinis 
kaip ir kiti smurtui 
pasaulio valdovai, ir 
stodamas želigovskjo 
pusėn yra aiškus Lietuvos prie
šas. ,

Maža to. Pasirašydamas su 
Lenkais konkordatą, jis sutiko 
su tokiu punktu kuriame nu
matoma kad vyskupai negali 
būti skiriami be Lenkų val
džios žinios, kad, vyskupai gali 
būti skiriami tik asmenįs Len
kiškai valstybinio nusistatymo. 
Argi Lenkai skaito Vilnijos 
Lietuvius ištikimais Lenkijai? 
Ne. Taigi Vilniaus Vyskupas 
Matulevičius turės užleisti sa
vo Vietą vyskupui Lenkininkui, 
Lietuvystės ėdikui. Tas nau
jas vyskupas saviškai pasielgs; 
su Vilnijos Lietuviais kunigais 
ir netrukus susilauksime kad 
katalikų bažnyčia, Lenkų va
dovaujama, galutinai nuslopins 
iki paskutinės kibirkšties visą 
Lietuvsytės judėjimą Vilnijoj, 
ji galutinai atskirs musų Vil
nių nuo .Lietuvos.

Ar bereikia didesnio smūgio 
Lietuvai? Ar bereikia dides
nio įrodymo kad Roma, kurios 
nurodymu taip uoliai klauso

mekleris 
pritaria 
kad jis 
smurto

Fi

mus valdantieji Ktikščionįs- 
Demokratai, prie gero Lietuvą 
prives ?

Ką gi j tai pasakys mus val
dantieji- kunigai Staugaičiai, 
Šmulkščiai, Vilimai, Dagiliai ir 
visa jų padermė? Tiesa, vie
nas jų, Vygandas* (irgi kuni
gas), “Lietuvoje" gana aštriai 
prieš Vatikaną prasižodo. Bet 
kas iš to? Ar jis d/ystų taip 
rašyti pasirašydamas, po strai
psniu ne Vygandu, o savo tik
ra kunigo pavarde. Ar jo ne
sudraustų tas pats popiežiaus 
agentas Zecchini, kuris 
Lietuvoje “katalikybės” 
lais su Kr.-Demokratais 
si ? '
' Nežiūrėdami. • • Ambasadoriui 

mums padarytos skriaudos, ne-

dabar 
reika- 
taria-

žiūrėdami . popiežiaus prisidėji
mo prie . Želigovskio smurto, 
mes Vilniaus išsižadėti visgi 
negalėsime. Bet ar galės da
ryti Vilnijai atgauti kokių nors 
žygių dabar kunigai Staugai
čiai, Šmulkščiai,. Vilimai- ir Da
giliai?' Jifk tie žygiai dabar 
jau lies -Vatikano reikalus, lies 
katalikų bažnyčios reikaltiSį tai 
ar ,ga|i Lietuvą valdanti kunigų 
kasta daryti ,kokių nors žygių 
priešingų Vatikanui? Kunigai 
juk turi būti ištikimi popiežiui, 
tai ar jiems tas popiežius, ka
da jo reikalai bus paliesti, ne
pasakys kad jus, vyručiai, bu
kit ramesni? < *

Aišku, musų kunigai negali 
priešintis Romai, negali prie
šintis , Romos padarytam Lietu
vai smūgini.

Bet ir čia musų kunigai, be 
abejonės, teisinsią . kad popie
žius gali būti neklaidingas tik 
tikybos dalykuose. Taip. Bet 

į mes ir tuomet paklausime ar 
konkordatas daromas politikos 

| reikalais, ■ ar bažnyčios reika
lais? Ir duodant tinkamą at
sakymą į tą klausimą, reiks 
pripažinti kad konkordatai da
roma • grynai ’bažnyčios reika
lais ir kad smūgis del Vilnijos 
mums padarytas vardan baž
nyčios reikalų.

Ir pagaliau Trą gi ? Ar po to 
kai Vatikanas mums tvojo į 
vieną veidą, atkreipsime jam ir 
kitą? Ar po senovei šliaužio- 
sim prieš Romą, prieš jo agen
tus, ar duosimes tiems agen

tams šeimininkauti Lietuvoj?
Deja. Kunigai Krikščionįs- 

Demokrfltai yra Romos vergai. 
Verga'i prieštarauti negali. Ir 
tie vergai veda į vergiją ir Lie
tuvą. Kol šitie vergai stovės 
musų šalį valdančiųjų prieš
akyje tol nė tik Roma su savo 
agentais, bet ir kiti spjaudys 
mums į veidą, o mes su aviniš- 
ku nuolankumu ' atkreipsime 
jiems kitą veidą.

(‘įLiet. Ūkininkas.”)

Lietuvoje Jau Pavasaris
šįmet žiema keista Lietuvo

je. Laikraščiai skelbia kad jau 
nekurtose Lietuvos dalyse aria
ma ir sėjama. Vietoj šalčių tik 
lietus su perkūnijomis, o vietoj 
sniego — neišbredamas purvy
nas.

Parlekia žąsįs ir gandrai, ne
kurto medžiai jau skleidžiasi, 
vyturis čiulba, pasirodė uodai, 
vaikai basi laksto. *

(Bus daugiau)

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigžde, kokia jūsų laime.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patčmijame. 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 žejnės ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su 'užsakymais siųskit ir pinigus.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

f
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TMD. REIKALAI
• Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogedžiais

Paraše K. S. KARPAVIČIUS
Aktas Trečias—Atidengimas Trečias

Šitame paskutiniame atidengime da
lykas dedasi po dvidešimts dviejų me
tų. Žmonės -sunešę 'pavasario aukas 
dievams aukauja, ir prašo apsaugoti 
juos. Žmonėms beklupant žemai nu
silenkus prieš ugnį, į vidurį scenos in- 
eina Milda ir Geluonis — motina ir sū
nūs, kuriedu išliko gyvi, nors ji buvo 
žmogėdžiams patekus.

Pamatę nelauktus ir nežinomus sve
čius, žmonės nusigąsta, vyrai buožėmis 
suka, puola ir norį sudegint, ries, sako, 
tai žmogėdžių špiegai atėjo. Bet Vai
dila visus apramina, atėjusius išklau
sinėja, ir paaiški kad sugryžo jų Milda 
ir jos sūnūs, dievų žadėtas.

Iglionas puolasi prie Mildos, 'paskui 
Geluonis susikabina su tėvu, ir prasi
deda džiaugsmas, ir tada Vaidila at
gavęs viltis savo senų prižadų, tuoj iš- 
naujo pareiškia ’kad dievai savo lėmi
mo nemaino!

Klausinėjant, Milda ir Geluonis įiš- 
pasakoja kaip jie gyvi buvo ir sugryžo. 
Milda apsako kad žmogėdžiai ją par
sivedė norėjo jau nužudyt, bet ten tūli 

. pažino ją esant tarne Lietuvių dievų, 
kurių jie labai bijojo, irz reikalavo pa
likti ją gyvą, ir padarė savo gydytoja

ir- ligonių globėja (nes vaidilutės 
prastai nusimanydavę apie vaistingus 
diegus ir žiedus). Tenai jai gimė Ge
luonis, ir jiedu tarp žmogėdžių gyveno 
iki Geluonis išąugs, apsipažins su jų 
gyvenimu, kovų budais ir silpnybėmis, 
kad paskui sugryžus galėtų viską pa
naudoti Lietuvių gerovei. Taip ir sto
josi. '

Vaidila tuoj apšaukia tą sūrių Ga
liūnu, bet žmonės reikalauja kad ir to
lesni dievų lėmimai išsipildytų: kad tas' 
Galiūnas patikrintų save ištraukdamas 
iš aržuolo dievų didį kardą. Vaidila 
trumpai apsako Galiūnui tą dalyką, ir. 
liepia palytėti kardą, ką Galiūnas, su
griebęs, ir ištraukia. Minia pripažįsta 
ji Galiūnu, išgelbėtoju ir vadovu', o Ga* 
liūnas pasako kad kardais nuo dabar 
vietoje buožių jie su priešais kovos; 
brangius miško žvėrių kailius mainys 
kituose kraštuose ant kardų, statys 
pilis apsigynimui, ir taip jų žmogėdžiai 
nei kiti priešai Įveikti- negalės.

Visi Pasiduoda Geliuno vadovystei, o 
Vaidila apsako kad jam lenksis visi jų 
krašto- žmonės, klausys ir seks jį, bet 
jis bus po vienatine — dievų — virše
nybe,’ — ir taip laimingai veikalas bai
giasi, miniai šūkaujant: Lai gyvuoja 
Milda, Iglionas ir jų sūnūs, Galiūnas!

pa-
Že-

K.
A.

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

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas

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

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

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

Globėjai —■; Worcester, Mass.
Juosęs Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

kad kiekviena stengtųsi pa®- 
kauti iš savo iždo desėtką-kital 
dolarių. Reikalinga pinigai ffl 
bar. Turite savo ižduose kilni] 
po šimtą suvirs dolarių. Nepa? 
ąaijėkit. Draugija iš jūsų k| 
tokių aukų- neprašo, o mokslo 
plėtimas yra kiekvienos^ kuopos, 
kaip ir Draugijos reikalas.

'Paskirų narių prašau pakelti 
tą .klausimą susirinkime, įnešti! 
kad kuopa paaukautų mokslei
vių fondan, o toliau žiūrėsime 
kaip bus padaryti: ar uždėti-arf

galime neištesėti savo pažadą narių metines mokestis, ar dari 
tiems moksleiviams nuolat pą- 

Nariams I ramą duoti kolei ji.ejns reikės;
Kuopoms dar syki primenu

tame fonde' buvusių pinigų^ ir 
sykiu suteikta stipendija su pa
žadėjimu cĮuoti tolei kolei mok
slus baigs. ■ Kožnas moksleivis 
duoda Draugijai raštišką paža
dėjimą pinigus grąžinti. '*

Tokiu tai budu TMD. šelpia 
vertus moksleivius.

Bet tokių musų pažiūrų- ver
tų moksleivių yra daugiau ne
gu mes dabar turime pinigų sa
vo fonde. Jeigu Fondas nebus 
paremtas ant būtinų mokesčių 
iš narių visos Draugijos, mes

Užsimokėjo už 1925 
Metus

52 kp., Rochester, N. Y.: K. 
Gečas, J. Grigalius, P. Norke- 
liunas, A. Vilnonis, Juozas 
maitis, K. .Zlatkus.

10 kp., Pittsburgh, Pa.: 
Jokubauskas, V. Brinza, J. 
Katkus, D. Kvietkus.

8 kp., Dayton, O.: O. Gužau- 
skierie, Anelė Milašienė, Ant. 
šeškevieiėriė, M. Mockevičienė, 
Julė Stulgaičiutė, Julė Stulgai- 
tienė, A. Urbonienė,- Elz. Vili- 
maitięnė, O. Znamenskienė, J. 
Varąšienė, M. Sakalienė, Ona 
Giedraitienė.
. 20 kp., Cleveland, O.: K. Gri
galius, J. V. Mitchell, J. Norvi
las, J. Polteris, J. šeštokas, M. 
Savaitis, A. šmigelskis.

41 kp., Newark, N> J;:. A.
Žiugžda,-M. Ti-uska, V. Lazdy-O*1 tik tiek knyg'J kuopoms siųs

P erser gė jimas
apie Naujas Knygas
Kaip jau iš Kultūros Bendro

vės laiško matėte, neužilgo at
eis Draugijai naujos knygos, ir 
jas tuojau Centro Sekretorius 
pradės siuntinėti.

Bet. nariai Įsitėmykite šitą: 
nei vienas narys negalės gauti 
knygos kurio‘pinigai nebus per 
kuopą priduoti Centrui'. Valdy-

kitaip. ■ K.J3. Karpavičius,' 
TMD. Centro Pirm.!

GALIŪNAS
Veikianti Asmens*

non Rutvilė, Živilė, vaikai, Briedis, 
Sabalas. Moteris,, vaikai kly- 6 

kia; 'puola prie Vaidilos 
ir vaidilučių.

KŪDlKlų
uEROVes skYRIUs
DEL APRŪPINIMO ga 

MOTINŲ IR JŲ “ 
KŪDIKIŲ SVEIKATQS.M

Vargi

MILDA 
Birutė 
Giedrutė 
Vaidila 
Rutvilė 
Živilė 
Briedis 

'Sabalas
IGLIONAS 
ŠERNAS 
TąųXA§ 
Lokis 
Geluonis-Galiunas
Vaikai ir Mergaitės (jie nekalba).

Dalykas dedasi gilioje senovėje. ’

Vaidiju'tes

Aprėdalai:
Vyrų, ir vaikii apvalkalai siūti iš kailių ir odų, gai

vinęs iš kailių: taip pat ir apavalai. Vaikai basi ir vien
plaukiai. Jų ir moterų drapanos gali būti storo prasto 
audimo, kailiais apvedžiotos. Moterįs gali būti basos ir 
vienplaukės.

. Vaidila ir vaidilutės — paprastais baltais ilgais už
valkalais, *su vainikais ’ant galvų.

♦Miškinių žvėrių vardai vyriškiams šiame veikale 
’ parinkta pridavimui veikalui didesnes girių dvasios. Se

novėje žmonės neturėjo vardų kaip mes . turim šiandien, 
bet įgaudavo vardus nuo aplinkybių kokiose gyveno. Bet 
nereikia suprasti kad pagal vardo ir lošėjas turės būti 
pasirengęs Į tokį žvėrį. Tai yra tik vardas.

'Iglionas ir Geluonis paimta kaip'-istorija paduoda. 
O Vaidila šiame veikale yra paprastas vienos srities dva- 

• aiškis, o ne Kūrėjų-Kūrėjas.
Moteriškas veikėjas užvardinau vardais žinomų Lie

tuviškų istoriški} veikalų karžygių, jųt. paminėjimui ir pa
gerbimui.

Iš laikraščio mokintis lošti uždrausta.

AKTAS PIRMAS
Vaizdas: Šventas elkas. Gali būti paupy

je: Viduryje storas aržuolas, jame, žmo
gaus galvos aukštumo. įsmeigtas didelis 
kardas, tiktai dalis ašmenų ir ranke
na lauke. Aukuras iš akmenų, priešais 
medį; nrie medžio, žemiau kardo, stabas.

Laikas—popietis.

Scena I.
Vaidila ir vaidilutės prie aukuro, merginos 

.žiūrinėja ugnį. Girdėti paukščių čiauš
kėjimas ir retkarčiais tolimas- 

žvėries balsas.
Vaidila

[Pries stabą]:
O dievyste perkūnų ir ugnies, 
Dieve naikinančios spėkos, 
Baudos, baimės ii' užtarimo ! 1
Tavo balsas yra griausmai, 
Tu svaidai' savo rankom žaibus, 
Leidi "audras, vėjus ir debesius. 
Ir savo narsumą apreiški griovimų. 
Apgink mus "nuo pikto, nelaimių,' 
.l-r priešus nukreipki šalin....

Vaidilutės
[Rankas virš ugnies laikydamos): 
Garbė Perkūnui, garbė amžina. . ,’.

Scena II.
Tolumoj pasigirsta moterų ir vaikų kliks- 

mas, ir neužilgo*iš kairės subėga see-

Rutvilė
žmogėdžiai, žmogėdžiai! Užpuolė, 

dė, išsivarė!.'... (Ir kiti su ja klykia.)
ŽIVILĖ

Į Žuvo mano sūnelis, mano duondavėjas!
O, dievai, dievai, gelbėkit mus....
Rutvilė
■ Mano motinėlę išsivarė, mano, dukrelę iš
plėšė.... Gelbėkit!.... Gelbėkit!.... Kur 

| mano vyrąs; kur. užtarėjas?,!, ' [Glau
džia vaikučius prie savęs, tie"Trgi verkia.]
Briedis

Mano sūnus žuvo kovodamas su užpuo
likais, anūkai neatlaikė jų kirčių.. ;. mer
gaitės išsivarė....
Vaidila

[Apie kuri išgąstyje suspitę vaidilutės] ■: 
Dievai su jumis! Nurimkit, nutilkit, pa,-, 
baigkit savo verksmus! Dievų akivaizdoj 
esat, apsaugos jus kurie čia ritbėgot! Kur 
daugiau jūsų?....
Sabalas

Jaunieji vieni išėjo medžiot — dar ne- 
gryžo, o kiti žuvę,, daug dar išlakstė į gi
rias, besigelbėdarai.... , x
ŽIVILĖ

Žmogėdžiai ir čia mus gali užpulti....
Ką mes darysim?!..... [Dreba baimėj.] 
Vaidila " -

Nepuls jie čia — jie bijo Čion prieiti: nie
kad dar dievų žinyčion jie nebandė verž? 
tis! Tuoj duokit gandus medžioklėn išvy- 
kusiems apie pavojų. O iki jie sugryš, vi
si čia prieglaudą turėsit!, 
Sabalas ■ •

[Ima ragu t-riubyti ilgais garsais.]
Rutvilė , '

Kad tik greičiau, kad tik greičiau parei
ti] musų tėvelis-.'.., [Susiglaudus su vaiku
čiais dreba.]
Sabalas ' ■ • '

[Vėl pučia ragą. Neužilgo iŠ tolo girdi-
, si atsakymas. Visi' nudžiunga.]

Vaidila
Nurimkit! [Glosto moteris ir vaikus.]' 

Girdit, jau saviškiai atsiliepia —. netoli jie 
randasi, tuoj pribusi
Sabalas

Sūneli, sūneli, greičiau gryžk... t Bai
sios žinios tavęs laukią!.,.., [Vėl pučia 
ragą.] : ' k -
Vaidila ' ■ . «"

Melskitės ir labiau mylėkit savo dievus!
Apsaugos jie jus nuo nelaimių ir žmog- 

i ėdžių, kurie musų kraštą terioja....
Briedis

Visą savo ilgą amžių aš dievams mel
džiuosi, ir kiti- meldžiasi, ir aukas aukau7 
jam, betėvis žmogėdžiai mušxužpuldinėja', 
ir apsigint negalim.... Ar išgelbės mūš i _ 
dievai kada nuo tos bausmes, ar apgins Į 
nuo žmogėdžių - • • •

(Bus daugiau)

išžu-

už kiek narių turės pilnai su
mokėtus mokesčius, o Riti visi 
kurie nemokėjo už 1925 metus 
negalės gauti, nors tikisi' užsi
mokėti atėję Į susirinkimą ir 
atsiimant knygas.

Todėl narius*paraginame apr 
sižiurėti i? neapsigautj.

Šalip “Pasaulio' Istorijos?’ pir
mos knygps, taipgi ateina kitos 
dvi, “Princas ir Elgeta” ir “Se
novės, Europa ir Rytai”. Visos 
knygos, svarbios, žingeidžios ix 
paveiksluotos;

Kadangi “Princas ir Elgeta” 
ir “Senovės Europa ir Rytai!’ 
atsiunčiama, tiktai apribotas 
skaitlius, patariame nariams 
pasirūpinti savo bėdomis ir bū
tinai apsimokėti mokesčius, neš 
už mėnesio po' tų knygų atėji
mo jų nebus galima gauti nei 
liž pinigus, nes Draugijai labai

nas, J. Kaminskas^ P. Lukšis, 
A-. Dvareckas, K. Kasakaitis, L. 
Laukžemis, A. Zdąnis, Petronė 
žiugždienė, Elz. Tribuliutė, V, 
Ambrozevičią, B. žiugždytė, A. 
Pempė,. P. Jasaitis, M. Žiugždy
tė, A. žiugždytė, M. Putinas, V. 
Bičkauskas, A. Mekionis, A. 
Anskaitis, J. Nausėda, P. Vait
kus, J. Karčiauskas, A. šėmius, 
J. Žiugžda (Mariampolėj), J. 
Kralikauskas, A. Laškauskas, 
V. Prams, J. šedi^

<122 kp. jNew Philadelphia, 
Pa.: -A, Bulota-, A. Bulotienė, S. 
Bulota, E. Bulotienė, Po,y. Spu
dys, A. Gudaitis, A. Jakaitis, 
Pr. Spudys.

68 kp., Detroit; Mich,-. K. 
Vaičiulienė, J. M. Mąsonienė,

' M. Mozūras, F. Motuzas, J, Ku
činskas, . A. Strazdas, J. Kriug- 
žda, J. Laukionis, A. Trimirka,

I J. Kleverauskas, J. Palionis,. J. nepatogu ir neapsimoka knygas 
Ambrazevičius, V. Aliiųskas, K. 
šnuolis, P. šiupis, J. Petrulis, 
P. Sedulis. i

50 kp., Worcester, Mass.: P. 
Jasunas, A; Dirsa,. Košt, Mar- 
ęinkąitiSį Sign. Paškauskas, Al. 
Adomaitis.'.,.

Prisirašė Nauji Nariai 
1925 Metais

52 kp.. Rochester, N. Y. — 
Adomas Mockevičius.

8 kp., Dayton, O. — J. Vąra- 
šienė, M. Sakalienė, O. Giedrai-į' 
tienė. ,

20 kp., Cleveland', Ohio — J. Į 
Banialis, J. Bukis, J. Juraitis,1 
M. Chizunas, A. Petriškis, M. I 
Savaitis (užsimokėjo ir už 1924 
melus),-A. smigęlskis ('užsimo-j 
kėjo ir už 
nė.

41 kp..
Šedis, V;
kas (prirašė nenuilstantis -dar
buotojas A. Žiugžda, kurio pa
stangomis ši kuopa atgijo.)

14 kp., Meriden, Conn. — D. 
Stakonis.

122 kpr, New Philadelphia, 
Pa. — Pranas Spudys/

25 kp.,"Shenandoah, Pa. — S, 
Gegužis,- J. Pečiulingis, M.’ Mas- 
taųskas, A. K. Klimas, J. Alin
simas, A. Vaišnora (Lietuvoje).

5fl kp;, Worcester, Mass. — 
P. Morkūnas, Zuz. Lazdauskai- 
tė, Agota Dirvelienė. (už’-1924 
įlietus prisirašė: V. S. Jokuby- 
naš ir Ant.' Jasunas).

iš Europos traukti paskirais 
siuntiniais.

Kiekvieną kuopa privalo pa
sirūpinti savo reikalais irgi.

Pagal užsimokėjusių narių 
skaičių skaitosi ii’ kuopos didu
mas. Taigi išrink i t iš savo 
rių mokesčius — ir iš tokių 
rie susirinkimų nelanko — 
skirdami tam ypatas kurios 
silankytų pas visus narius.

na- 
ku- 
pa- 
ap-
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šiame skyriuj* nes laikas 

nuo laiko gvildensime rėk 

kalus įdomius bosiančioms

h9 kūdikiu

Kūdikių apriplnlmaš ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos

ir mes jaučiame, kad UI 

yra dalykas, kurj me* ta
rime rcgullariškab Mero- 
tarpiais atvirai Jr telcvol 

•pergvlldc^U..

dikiui einasi negu kaip rašoma knyj ■ 
go j. Nekurto’ žinovai sako buk rer- ■ 
kia penėti 'kas tiįįs valandos, nes esą K 
i tą laiką“ viduriai išsiliuosuoja. Jei E 
tas reikalinga padaryti tai rekometj E 
duojame' pakeisti dvi-valandinį ne- E 
liejimą pridedant pas syki po dešini- B 
tį minutų iki bus penima kas trįsfl 
valandos.

Turi savo, kūdikį išlaikyt sveiką i? E 
į stiprų. O kūdikio sveikata pilnai pri-E 
klauso nuo maišto ir rūpesčio ktnįfl 

Į jam teiki. Kūdikį reikia kasdienį 
maudyti ir reguliariškai maitinti. 
Jei negali žindyt jo tai bandyk Bok 
den’s Eagle Pieną. Tai pirmaeili 
kųdikių maistas — padarytas iš riį 
baus karvių pieno ir rupaus cukrau^ 
— ypatingai kūdikiams. Jis gydyto
jų rekomenduojamas visur del jo ko
kybės ir vienodumo. Per keletą 
gcn'tkarčių tūkstančiai motinų išau
klėjo savo kūdikius Borden’s Eągl| 
Pienu. Dėlto kad jį rekomendaw 
draugai ir kad jos rado jį patenki
nančiu. i

Penėjimas iš Bonkutės Prigelbsti 
Žindymut

Pasitaiko kad motinai nusilpus ar
ba susirūpinus, arbū perg^eit gryžus 
prie namų ruošos, jos pieno neužten
ka kiekyje ir kokybėje. Tada prigel- 
biantis penėjimas yra dažnas pagei
daujamas, ri jei priimtas tai geriau I 
yra kūdikį tarpais maitinti su žindy- I 

Į mu. Tuo budu krutįs yra reguliariai 
žindomas, o tas svarbu,6; kadangi ne
vartojant, pieno liaukos ‘nesunkia 
pieno, ir kūdikis negauna užtekti
nai maisto. Taip pat svarbu moti-: 
nai valgyti kuodaugiausia matinan1 
čių valgių, kaip pieno, smeton.os, 
kiaušinių, mėsos, šviežių daržovių, 
vaisių, ir geros1 duonos, imant ir di
delį kiekį skystų *valgių. švieži kiau
šiniai. suplakti į džiovintą pieną, yra 
labai maistingi, gardus ir sotus.

Jei kūdikis buvo krūtimis penimas 
kurį laiką, paskui padėtas prie bon
kutės, tai išmintingai, iki jįs apsi
pras su nauju maistu, išpradžių duo^ 
ti biskį mažiau negu yra nurodyta 
jo amžiui. Mišinį galimą stiprinti 
kas pora dienų, iki atatirika jo am
žiui. Jei kūdikis .rodo ženklų nege
ro virškinimo, tai. tuoj reikia vėl; 
gi-yžti prie silpnesnio miešimo. O: 
jei rodo pasitenkinimo, užauga 4—6 
uncijas kas savaitę, nevemia, gali 
būti tikra kad maištas yra tinkamo 
stiprumo ir kiekio. '

Saugiausias ir veikmingiausias ba
das užlaikymui jūsų vaikų dantų ty
rų ir balti! yra valant su Colgate’s 
Tooth Cleaner reguliariai; Colgate’!! 
mazgoja ir šveičia dantis ir nesurai
žo arba trina jų. Daktarai ir 'Deli, 
tįstai visur rekorhenduoja Colgate's.

Skaityk atidžiai «kas savaite šitĮMU 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų,.ii 

yra vartojama visokiuose netikėtu^ 
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebuį 
vo po, ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, ią« 
pjovus, apšišutinus, apdegus, nuši
lus. visose dalyse kūno ir visokiuose' 
įdrėskimuose odos. Ji atstoja- visas’ 
Įeitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
(Jei užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš* 
bėrimų; Ištraukią karštį :iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių 
duolių nei nuodijančių daiktų,- tik'vien 
iš žolių padirbtą mostį.. Rašykit pri* 
siųsdami 2c štampą, (Ųj

, t J. F. RKHABD v 
131 Walnut Št. llolyoke. Mass.

Reikalaukit—

1924 m.), Ona žiurie-

Newark, N. J. — J. 
Pranis, A. Laškaus-

Union City, Conn.
T. M. D. 2-tra kuopa' turėjo 

savo mėnesinį susirinkimą ko
vo 13 d., kuriamo perskąityta 
gautas nuo TMD. Centro Sekre
toriaus V. Sirvydo laiškas kas- 
link naujų knygų, ir nutarta 
nurodytus reikalus pildyti.

Susitinkusiėji mokėjo meti
nes mokestis, o iš kitų narių iš
gauti mokestis išrinkta du na
riai. ’ , , t

Prie kuopos prisirašė V. Pap
lauskas užsimokėdamas $2.;

F. A. Bankus, 
TMD. 2-rps Kp. Sekr.

TMD. KUOPOS, UžSIRAKYšJT
SAU T. M, D. OKGĄN4—KAI- 

i NA SL50 METAMS. ŠEKIT T.
M. D. REIKALUS ATIDŽIAU

Moksleiviu Fondo Klau
simo Judinimas

Po 20-tOs Cleveland© kuopos 
atsiliepę ir 8-ta Moterų kuopa 

j įsi Dayton; Ohio, suprasdama 
reikalą moksleivių šelpimo.

i Tą moterų kuopa jau net Sei.- 
mjui buvo prisiuntus auką mok
sleivių fondui.

Prie progos čia noriu paaiš
kinti Day tono '8-taj kuopai pla
čiau apie moksleivių fondą, kaip 
kiiopa to pageidauja. 4

TMD. Kultūros Fondas,' arba 
^moksleivių šelpimo fondas, liko 

’ įkurtas prieš 19.24 metų TMD. 
seimą p. V. K. Račkausko su- 

’ manymu, keletui paskirų ypatų 
pasižadėjus' mokėti metinę mo
kestį. TMD. Seimas užtvirtino 
Fondą, ir pasitikėjo kad kuopos 
ir nariai aukomis ji- užpildys.

Bet tąi ne tokiam darbui au
komis reikią remtis. Aukų at
eina po biskelį, bet- vistiek nėra 
pamato pasitikėti kad jų-visa
da bus. Reikia prideramo mo
kesnio- iš narių', ir tada aukų, 
tokiu budu fondas bus tvirtas,

Su pradiniais, savo turimais 
pinigais moksleivių fondą Drau
giją jau suteikė paramą moks
leiviams pagal savo išgalių — 
einantiems aukštus mokslus, ne 
pradinius. Tie jaunikaičiai — 
baigę daktarų, advokatų, 
nierių, 
ineina tiesiog į 
dirba, 
norime, ir jų, paspirčiai 
kos ir einą.'

Moterų 8-t'os kuopos 
prisiųsta Šeiniui nebuvo nusių
sta kokiam moksleiviui ant “ta
bako’-’ (ar ant knygų), nes to
kią pašalpa be vertės. Kuris 
gali eiti mokykloj tam su kny
gų pirkimu jau bėda antrinė.

Ta penkinė . pridėta prie kitų

Penėjimų Tarpai
Išpradžių per kėletą wsavaičių nies 

rekomenduojame penėti kas dvi va
landas; bet galima keisti šitą prisi
taikant prie kūdikio savybių. Ka
dangi vienas kudįiks suvalgo dau
giau.. o kitas mažiau, tai negalima 
nustsatyti griežtai Įdek reikia duoti. 
Motinos tūri geriau žiūrėti kaip ku-

“Dirvos” Knygyno
1925 Metų

KATALOGO
• “DIRVA”

3352 Superior Ay. Cleveland, 0.

inži- 
agronomų mokslus jąti 

gyvenimą ir 
abkiėti 
tos. au-

Tokius tai mes

penkinė

Nėlaukit=
Naudokit Colgate’s

ėdimo, taip pagelbėdamas užlaikyti 
Ir šalip tų,

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
rooteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
Yanka rąhkon.

Ruffles
^yra pleiskanų mirtinuoju priešu. ‘

Piižiurėkit gerai-^avo plaukus if gal; 
?. vos ■ odą pirm, negu tie paslaptingi 
' parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
■ jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 

lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo."

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog p,er paštą iš laboratorijos.

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

Brook^n, N. Y.

Užžiurek gerai dantis ir dantis uzziurčs 
jus. Užleisk juos, ir visokių rūšių nėgę,- 
rovės gali prasidėti.
Colgate’s Saugiai prašalina priežastį dan
ty 
dantis gražiais ii- sveikais.
gardus Colgate’s skonis yra malonus nau
dojimui po kožno valgio ir pirm eisiant 

'gulti.

25c
Dideles Mieros

Rji 
Ryta, tą 

.mu ii' malon 
' singumu užs 
■ sau paguodoi 
f mylėjo labiai 
h ' Jos daili 
j savęs kiekvii 

ir abu kunig 
broliai. Ryt 

i nieko ir visu 
! gus kimigail 
j kaip vyru? t 

Beįeito!
, guodonės ki 

kanta. Tail 
, / si ir juokam 

: l fe pradėjo 
i - save pačios, 
į vedės, jis gai 
B . ri, nelaukiant 
į, Aistrio zmon
I jaust: siipral 
f meilinasi ir Ii 
į da pradėjo B 
t. tai, nes ta m
II jo, o labiausi 
t buvo jau vei 
t . susidurt, net 
i prie jos kibti 
h kunigalkštiei 
r, Neapikai

Už Rfyaki 
I tas jiedu stei 
Į. prašalint iš] 
r kad niekas a

Jaunesn 
I ]buvp-.shan 
| kint savo 1 
| išvežt jį te 
?' kur jis nie 
f’ giyžtii. Bi 
į tuoj prisim 
I brolio mote 
I kūdikio-] 
į . ko savo bn 
! Bet jo 
| i sigaiiėjo T; 
| mintis paw 
K Su sarirni A 
I kuriems pi 
K Tairą, nuvec

■ Taira n. 
E' daugi medži 
| sutiko, ii- jie 
I Tarnai!) 
| jot k-j»t i 
| SĮimkt nuo i 
į jautis ką, iri 
Į bą. Kada Ta 
| pėdas, pasida 

;■ jis besimaišy 
įjoję nustotą

TaSt 
. Kadaro
l vienas ta 
Į paskui vytis 
; kuijo. Abi 
Eiujaid'irvfe 
Į' vai Tarnai 
I ■ fe jau bu 
į- garsai 
[ ni^giaį i 
į šiįŠĮfein, 
f lengviau, oi 
į su smarkinu 
į tuoj pranyk 
į trispalėngi 
į toliau iriti 
[ (įaugamas; 
į likt negalė, 
- ko. Ta
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viena, stengtųsi pa< 
savo iždo desėtką-kį 
Reikalinga pinigai j 
ite savo ižduose kii < 
suvirs dolarių. Nq ! 
Draugija iš jūsų | 

cu' neprašo, p mols - 
vra kiekvienos kuopt. 
raugijos reikalas, į 
. narių prašau paloj į 
na susirinkime, joti f 
a paaukautų' molui p 
in, o toliau žiurėsg k 
padaryti: ar uždėtij 
tines mokestis, ar į'

• K.JS. Karpanti i 
TMD. Centro Pin I

;i negu kaip rašoma h B 
rie žinovai sako buk ji r 
kas tris valandos, nes f [ 
viduriai išsiliuosuoja, j į 
įga padaryti, tai reko* L 
akeisti dvi-valandinį i į 
ledant pas sykį po dejj [ 
iki bus penima kas į I

Vargšų Karalienę
(PASAKA.)

Parašė Vejas.

sėdėdamas aplinkui sukinėjosi, klapsėsi, 
dairėsi, bet nieko nesulaukė. Pirm gry- 
šiant, dar pašerdino arklį ir pats išsiėmęs 
iš tarbos maisto užkandę, ir sėdo vėl ant 
arklio, Bet dabar jam', visai.nežinant, ke
lias pasirodė visai Į kitą pusę. Nors ne Į 
namų pusę, jojo, bet vistiek jojo su vilčia 
gryžimo atgal Į pilį, - , .

Vos Aistris išjojo iš girios, tuoj jį pa
sivijo ir tris jo tarnai, ir ragus pūsdami 
sušaukė kitus .medžiotojus, ir niekas iki 
■kol buvo pervėlu, nepasigedo Tairos, nes 
namon jojo ne susiėję sykiu pagiryje, bet 
kuris pirma išjojo tas pirma.trauke Į pilį.

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ILGĖSIS
Ko trokšta, ilgisi siela, 

Pati nežino:
Ar gėlėmis sėtų' laukų, 

Ar vandenyno;
Ar paslaptingų nakčių, 
' Svajomis klotų, 
Ar sielos buvusių kančių

Neapraudotų,

Taira paklysta.

> kudikj išlaikyt sveik; į 
udikio sveikata pilnai p F 

maisto ir rūpesčio į i- 
Kudikj reikia kasfe f 

r reguliariškai maita į 
žindyt jo tai bandyki į- 
e Pieną. Tai pirmas E 
istas — padarytas iš f I
i pieno ir rupaus ėuq į
ii kūdikiams. Jis gydji į 
duo jamas visur dęl joj j 
vienodumo; Per ktf 
tūkstančiai motinu iš > 
kūdikius Borden's hj

:lto kad jį rekonienš >
kąd jos rado' jį paltį J

(Tąsa)
Ryta painioje padėtyje.

Ryta, ta' graži mergelė, savo patogu
mu ir maloniu bei padoriu apsiėjimu, tei
singumu užsipelnė visame palociuje tokią

Taira laiku neprijodamas savo girios 
krašto, jau pradėjo suprast kame dalykas; 
vienok vis dar nenorėjo pasiduot, tikėjosi 
susišaukti kokį saviškį, bet jo rago balsai 
pradingo tankumynėje. Suprato jog pa
klydo, ir ėmė save už neatsargumą kaltint.

Ar skausmo verdančios širdies, 
Ar atminimi)?

Ko trokšta, ilgisi siela —
Pati nežino.

Aras.

Nuo Juokų Red.: Gerb. Aro 
eilės pasako tą patį ką pasaky
tų ir kito poeto — ir net ne-

ias ir veikmingiausiatl 
rmui jūsų vaikų dantį; 
i yra valant su Colpi 
nėr reguliariai; Coiąi 
šveičia dantis ir nesi

ina jų. Daktarai ii i ‘ 
; rekomenduoja Colgu į

atidžiai Ąas savaitę ąh s 
ir pasidėk ateięiai.' į
‘-------------------------?•OS ANT KOI

i yra iš žolių balnių | 
ima visokiuose netiks | 
muose. Gydo užsisaį. 
s .ir apdraskymus. Ntb į 
susižeidimas lieka pnų E 
r platinasi dėlto kad ri į 
a tokio vaisto. Žoliįi g 
is yra gera susižeidus, į L 
įsišutinus, apdegus, n S 
dalyse kūno ir visokį L 

>e odos. Ji atstoja ii | 
s, ir nėra geresnės sus ? 
ėjusių žaizdų, vočių į i į 
traukia karsti 'ik ind 
dalių. Nevartok jeloĮi f 
suūdijančių daiktų,ffe į 
Urbtų niostj., Rašykit p 
n štampų,
1. JF. RICHARD E 
ut St. UolyoVe, ta Į
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trior A v. Cleveland, į

Įs iiž,žiūrės 
rūšių nege,-

ęžąsfį dan- 
s užlaikyti 
r šalip to, 
įlomis ną'ū- 
rm eisiant

3 už

sau paguodonę ir meilę visų, kad kožnas ją 
mylėjo- labiau Už kitas, ir mėgo susitikti.

Jos dailus veideliai viliotė viliojo prie 
savęs kiekvieną vyriškį; ją taipgi pamėgo 
ir abu kunigaikščiai — ir-vedęs ir nevedęs 
broliai. Ryta tačiau savo meile neskyrė 

. nieko ir visus lygiai mylėjo — kaip turtin
gus kunigaikščius taip ir vargšus senelius, 
kaip vyrus taip ir moteris. 1

Delei tokio visų Rytos mylėjimo ir pa- 
guodonės kili? tarpe, kunigaikščių neapi- 
kanta. Taira tankiau su Ryta kalbėdavo
si ir juokaudavo, delt'o jo vedęs brolis Ais
tris pradėjo neapkęsti savo brolio ir net 
save pačios; nes jeigu jis dabar butų ne
vedęs, jis galėtų pairiit Rytą sau už mote
rį, nelaukiant'kol Taįra paims. Jauna dar 
Aistrio žmona Leda tai viską pradėjo nu
jaust: suprato ji kad Aistris (prie Rytos 
meilinasi ir labiau ją negu pačią myli. Le
da pradėjo Rytos neapkęst, ‘ir visai nekal
tai, nes ta mergelė nei laipie vieną nemisli- 
jo, o labiausia šalinosi nuo Aistrio, nes tas 
buvo jau vedęs; vengė kur pors vieną jį 
susidurt, nes nenorėjo duoti jam progos 
prie jos kibti; ir tuomi užsitraukt ant savęs 
kunigaikštienės neapikantą.'

Neapikanta tarp brolių kunigaikščių 
už Ryta pakilo iki debesų: ir vienas ir ki
tas jiedu stengėsi surasti gerą įmonę kaip 
prašalint iš pilies ant visados savo brolį ir 
kad niekas apie tai nežinotų.

Jaunesnysis kunigaikštis Taira kartą 
'buvo sumanęs nakties laiku sugavus sura
kini savo brolį Aistri ir paliept taniams 
išvežt jį ten kur jo niekas nepažinotų, iš 
kur jis niekad ištrukti negalėtų ir nesu- 
gryžtų. Bet kiek laiko apie tai galvojęs, 
tuoj prisiminė Ledą, gerą ir padprią savo 
brolio moterį, kuri tuoj turėjo susilaukti! 
kūdikio — pagailo jis jos ir tik del to pali
ko savo brolį ramybėje.

Bet jo brolis, kunigaikštis Aistris, ne
sigailėjo Tairio. Aistrini atėjo j galvą

Dar daugiau pasimislijo, ir jojo ten 'kur 
nuomonė vedė.

Pilin sugryžus, Aistris' apsidairė kad 
Tairo nėrai, ir kilo subruzdimas, parodymui 
.žmonėms ir visam dvarui kad kunigaikščio 
nesugryžimas jį labai surūpina. Nors Ai
stris .gailėjosi, bet jo gailestis reiškė džiau
gsmą. <

— Leisk tuoj kareivius jo jieškoti! Lai 
joja vyrai po visą girią ir suranda! — su- 
sirupinus, gailėdama Tairo, kalbėjo Aist
rini Leda, tokią žinią išgirdus. Nerami 
buvo ir Ryta.

Nors kunigaikščio buvo visa valia ir 
jis, galėjo kaip norėjo daryt, siųst arba 
nesiųst vyrus jieškoti prapuolusio kunigai
kščio, bet norėdamas pasirodyt žmonėms 
ir savo žmonai, o' taipgi ir visus mylinčiai 
geraširdei Rytai, kad jis gailisi savo bro
lio, pasiuntė pulką kareivių, o vienam iš sa
vo tarnų, vadui, įsakė kareivius kiek po 
girią paklaidinus sukomanduot gryžti, ne
gaišuojant ilgai.

Po nakties ir dienos jieškojimo, kadan
gi Taira'vis tolyn ir tolyn buvo jojęs, jiteš- 
kotojai kareiviai gryžo namon, netekę pen
kių savo draugų, o kunigaikščio surast ne
galėjo. Kunigaikštis radosi tame girios 
krašte kur kareiviai nebuvo dajo’ję.

Jieškotojams sugryžus, dabar visi pi
lies žmonės sužinojo jog jaunasai kunigai
kštis yra tikrai dingęs; apie tais girias ku
riose jis klaidžioja, nuo amžių žmonėse ei
na baisios pasakos, buk kas jose sykį per
eina tam tikrą rubežių, jau daugiau iš jų 
išeiti negali; kalbėjo visi apie įvairius bai
sūnus kokie tik žmonių akyse ir mintyse 
galėjo susitverti.... Daug įkalbėta apie 
tenai gyvenančias su raganomis dailias 
karalaites ir karalaičius, ir apie viską kas 
tik keistesnio kam pasitaikė sumanyti....

Kunigaikštis Taįra perbuvęs toje bai
sioje girioje tris dienas, neturėdamas kuo-

■ poeto — eilės arba, prasti žode
liai. Ir nors gerb. Aras gyve
na ‘Lietuvoje, jo mintis yra to
kios kaip daugybės musų čio
nai gyvenančių. -Vis tik ilgė
sis, troškimas — b nežinia ko.

Viskas tas dedasi i— poetų 
nuožiūra — dėlto kad žmonės 
širdį tūri.

Butų- gerai' kad atsirastų kas 
nors kas prirodytų kad žmogus 
širdies neturi, kad širdies visai* 
nėra — kaip prirodinėt’a kad 
meilės nėra. Širdį galėtų pa
vadinti gabalu žalioš (raudo
nos, bet ne virtos) mėsos, kuri 
nieko kito neišmano tik atlieka 
savo 'kraujo pumpavimo darbą 
ir paliauja plakti kad žmogus 
galėtų numirti kada ateina lai
kas.

Bent tokia yra musų nuomo
nė apie širdį.

Bet gerb. Aras ilgesį ir troš
kulį priduoda sielai. Ta pati 

■siela yra ir ta musų apšnekėta 
meilė: jos nėra kaip nėra ir sie
los, bet ją įsivaizdinam ir jai 
viską priskiriam. 1

šitaip apie 'Sielą sako mate
rialistai. Jie paima žmogų ir 
perskelia pusiSū, tas' puses vėl 
pusiau; ir puses vėl pusiau; ir 
vėl pusiau ir dar pusiau tas pu
ses pusina iki palieka tik ato
mai, o tarp tų atomų -sielos ne- ■ 
randa, ir tada išveda kąd tik 
atomai sudaro žmogų, jie savo 
veikimu atlieka visus žmogaus 
kūno judėjimus, ir mislįs ir vi
są kitą. .

&
Kiti,* idealistai, išveda savo

tiškai, ir prirodo kad-atomų nė
ra, ir .tokiu budu nėra nei žmo
gaus. Viskas kas yra yra tik 
mintis; idėja.- Kada mes mąs
tome mes gyvename ir mums

Bet mes tikriname prieš vi
są Kauno Miesto Tarybą kad 
vieno dalyko toj knygoj nebus 
įrašyta — tai kiek ir kur ran
dasi pąleiątuvių namai.

Bet tai bus neteisinga ir ne- 
visapusiška Kauno knyga, nors 
tąip Skelbia.

Bolševikų “Rokunda
Sumenijos”

Kapitalizmo šalyje:
Valgė darbininkas pergreitai 

pietus, .užspringo nuo negerai 
išvirto kumpio ir mirė — kapi
talizmo auka kam boba negerai 
mėsą išvirė.

Du komunistai apvagia piištą 
ir nužudo pašto perdėtinį, lieka 
sugauti, nuteisti mirtin — rei
kia grasint revoliucija, nes ka
pitalistai kankina nekaltus dar
bininkus.

Užėjo audra, užmušė 850 
žmonių — kapitalizmas kaltas 
kam nesuvaldo vėjų.

Užėjo tvanas; nuvertė namus, 
prigėrė keliolika žmonių — ka
pitalistai kalti kam upių nesu
valdo.

Nusinuodijo vyriškis pasiutęs 
del mergos — kapitalizmo au
ką kam ta mergą jo nenori.

Sovietų Rojuje:
Komisarų užpultas kaimas, 

užmokėjęs mokesnius valdžiai 
viskuo ką turėjo, už savaites 
badu išmirė — puiku.

Sovietų caro paručiko pagėl- 
bininko sekretorius važiuoja au
tomobilių ir užmuša- bobą ne- 
šančiąsi ant rankų kūdikį — 
puiku.

Komisaras atėmė darbininkui 
vaikinui jo mylimą merginą — 
vaikinas nusižudė — puiku.

Buris raudonarmiečių užpuo
lė ir'išteriojo kaimą už nemo
kėjimą mokesčių, išžudė 463 
mužikus -t puiku.

RODYKLĖ No. 45

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve 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.
Kuomet užeina žuvų sezonas kož

nas mėgsta kad žuvis butų prireng
ta taip jog ją visą galima butų su
valdyt. Kartais žuvis, kuomet su- 
smožyta gražiai arba net gerai iš
virta nebus gera tik del neprirengi- 
mo gerai. Didėji Plėkštė ypatingai 
gera kepimui ir smožymui. Ją ga
lima duoti į stalą su smetoniniu pa- 
dažalu arba su salotomis.

PLĖKŠTĖ (HALIBUT) KEPTA 
PIENE

2 puodukai Evaporated Pieno
2 svarai Halibuto
2 šaukštai sviesto.
Miltų, svogūnų, petruškų, druskos, 

pipirų- ir lemono.
Užsisakyk du svaru halibut steiko

Namų Paslgelbėjimai
.Sodos bikarbonatas yra vienas iš 

vaistų kurį reikia namuose turėti. 
Jis labai geras nuo nudegimų, uždė
jus sušlapytos į košę ant nudegtos 
vietos. Geriant su vandeniu jis yra 
geras nuo riemens jr užkietėjimo. 
Jis tankiai naudojama receptuose 
valgių, ypatingai pyraguose turin
čiuose . skanžolių.

Numažgojimui langų užtraukalų 
nugręžk skarulį šiltam vandenyj ne 
karštame; turėk arti torielį sodos; 
padažyk skarulį į sodą ir šluostyk 
užtraukalus. Paskui pamerk ska
rulį į tyrą vandenį ir vėl pertrink, 
paskui su sausu aksruliu sausai nu
šluostyk. Pirmiausia užtraukalas iš-

perpjauto pusės colio storio. Sudėk 
ant gilios skarvados arba kepimo lė
kštės. Apibarstyk lengvai su biskiu 
miltų, druska ir pipirais ir apiberk 
pjaustytomis petruškomis ir apipilk
evaporated pienu iki veik padengi
mo, pieną atmiešk su '-pusantros da
lies tiek vandenio. Kepk neperkar- 
štame pečiuje iki žuvis suminkštės 
—apie 25 raimitas. Ji turi biskį pa
rodėt iš viršaus ir skystimas sutir
štėjęs pasitarnaus soso vietoj. Ap- 
dėątyk petruškomis ir pjaustytu le-1 
monu.

.rodys tamsesnis, bet gada išdžius 
bus šviesus.

Grožės Patarimai.
Labai susiraukšlėjus oda reika

lauja stimuliacijos, atsakančios už- 
žiuros ir maistingo valgio. Naujau
sias būdas raukšlių pašalinimui at
liekamas su puodeliu. Paimk mažą
puodelį, gerai ji sušildyk, uždėk ant 
odos ir spausk iki' pusėtinai oda ja
me išsikels. Atkartok tą kitoj1 vie
toj, bet nedaryk to toj pat vietoj iki 
raudonumas neišnyks. Tas sutraukia 
kraują, žadina cirkuliaciją, bet jeigu 
vienoj vietoj kelis sykius taip darysi 
gali pasidaryt sutrynimas. Patogu 
tam yra kiaušiniais puodelis. Jis vi
sada turi ubti švarus ir kraštai kož- 
ną sykį reikia nuvalyti su antisepti- 

Kuomet naudojat evaporated pie- Ml- P° tokio spaudymo numazgok 
nv, pradurkit dvi ar tris skylutes odų trinant ledu arba šaltu vandeniu, 
dėžėje, ir paskui, jeigu nenaudojat, gerai sunu.
likusi galima užlaikyti apgaubiant Ypatiška Sveikata
vaškine popiera ir užveržiant su gu- j Juodgalviai nučkai odoj yra chro- 
miniu raikšteliu. niška liga esanti kaktoj, nosyse, bar-

Virtuvės Reikaluose

Nuvalymui maliavotų virtuvės. sie
nų, numazgok su kepama soda, nau
dojant sodą taip kaip muilą, paskui 
nuplauk tyru vandeniu; Vamišiuotą 
med aptrink su bile geru aliejum ir 
nušveisk su sausu skaruliu. Ant 
vąrnišiO', (lekęro) nereikia vandens.

Perpjauk pusiau atlikusius biskvi
tus, padažyk suplaktam kiaušinyje 
su ketvirtdaliu puodelio pietio ir tiek 
pat vandens, sukepink karštoj skar- 
vadoj ir duok į stalą su klevų sii*u- 
PU._____u__________

zdoj, krūtinėj, ant pečių ir aplinkui 
juos. Jie paeina ar nuo nutrynimo 
kur košta prausimo, ar nuo stokos 
mankštymosi; gal but nuo užkietėji
mo. Geriausias būdas gydyt juod
galvius mazgojant veidą karštu van
deniu ir muilu ir paskui perplaunant 
šaltu vandeniu. Reikia visai sausai 
nušluostyt po kožnp prausimo. Ge
riausias muilas naudot yra arba kas- 
tilio arba labai riebus muilas. Kar
tais reikia naudoti gerą toniką kaip 
Cod Liver Oil. / 

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

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

mintis pavadinti -savo broli į medžioklę. 
Su savimi Aistris tris ištikimus sau tarnus, 
kuriems prisakė pąklaidint kunigaikštį 
Taįrą, nuvedus į nepereinamas girias.

Taira nieko blogo nemanydamas, ka
dangi medžioklė buvo jų paprastu daiktu, 
sutiko* ir jie visi išvyko.

Tarnai buvo išmokyti padaryti šitaip: 
jot ir- jot. į tamsią girią, o tenai paskui 
sprukt nuo visų tolyn į girią, lyg kad ve
jantis ką, ir trubijant šaukti visus į pagal
bą. Kkda Taira paskui juos lėks; supint jo 
pėdas, pasidalinus jiems į visas puses, kad 
jis besimaišydamas ir besiklaipydamas gi
rioje nustotų kelių nuomonės.

Tarnai taip ir padarė.
Kada medžiotojai Įjojo į girių gilybes, 

vienas' tarnas lyg patėmijęs taurą' leidosi 
paskui vytis, o kiti du tarpiai pasileido pas
kui jo. Abu kunigaikščiai dar jojo sykiu, 
su jaiJ ir visomis pusėmis buvo kiti palydo
vai. Tarnai vienas nuo kito prasišalinę, 
kada jau buvo toli, pradėjo garsiai triu- 
byt, ir garsai po biskį tolėjo ir tolėjo. Ku
nigaikščiai, išgirdę- ragų bailsfe, abu leido
si į šaukiamą vietą. Bet Aistris jojo pa- 
lengviau, o Taira, nieko nemanydamas, vi
su smarkumu arklį paplakęs pasileido ir 
tuoj pranyko. Iš to besijuokdamas, Ais
tris palengva gryžo ant namų, Taira, vis 
toliau ir toliau balsus girdėdamas, žingei- 
daugamas jojo tolyn į girią, bet nieko sib 
tikt negalėjo. • Ant galo ragų balsai išny
ko.,.. Taira susistabdė arklį ir ant jo

mi misti, valgė laukinius girių vaisius ir 
gėrė upelių vandenį, o jo arklys rado užr 
tektinai žolės.

(Bus daugiau)

508. ženybos Paikių Miko. Kai^ jam nelemtai su že- 
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos Verte V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 '(didelio formato .. 10c •

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa-

* žinimo su Lenkais ir vjsos jų šunybes Lietuvo
je. Didele knyga, gražios spaudos, 264 pūsi. 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”
33.52 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

' gyvena viskas; kada sustojame 
. mąstyti arba miegame — nėra 

nei musų nei nieko mums nėra.
į

Dabar jeigu sugryšime prie 
tų eilių ir” imsime kalbėti apie 
siejos- troškimus, galime išras
ti kad pačios sielos nei žmogaus 
nėra, yra tik banguojantis min
čių gumulas skrajojas po erd
ves, kuris užeina ir apima tam 
tikrą pavidalą ir per jį save ap
reiškia., Taip, sakysime, ilge
siai, meilė, kančios apsireiškia 
iš .visatos atėję, o ne dėlto 
kad jas jaučia, kenčia tas ku
ris jas išreiškia, arba pergyve
na. Jei tavyje veikia meilė ar
ba toks jausmas tai jis yra iš 
erdvių ^banguojantis gyvybės ir 
buvimo gumulas, bet ne kąd tu 
ką nors myli (arba ir nekenti).

Bijodami kad ‘šio kampelio 
•skaitytojai nesuprastų 'apie ką 
mes norime Išsikalbėti, šįuomi 
savo komentarus pertraukiame 
ir einam prie paprastų gyve
nimo dalykų.

Mes pereitame num. Lietuvos 
žiniose skaitėme apie tai kad 
Kauno miesto valdyba ruošia 
išleisti knygą apie Kauną, kur 
bus supažindinamą su pilnu’ 
Kauno miešto -gyvenimu. Joję 
bus patiekta visos žinios lie
čiančios Kauną visapusiai.

Kuome tjums reikia pieno darymui kadangi jis yra geriausias pavaduo- 
pudingų, zupių, pyragų, etc., būtinai tojas reguliariam pienui arba grie- 
naudokit Borden’s Evaporated Pieną tinei._______ __________________

Berden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis ne
gu paprastas pienas* Jeigu norit vartoti kaip papras
tą pieną, turit imti pusę Borden’s Evaporated pieno 
ir puse vandens.

THE BORDEN CO!Vy»ANY 
Borden Bmldoig, New York

Jęi norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintu (Ęvapnrated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponą paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsim jas dovanai.

— d (Lithuanian)

I udingai , 
Mėsa
Pyragai 
Pajai

Padazalas
Duona
Saldainiai

ZupeZ.UV1S

Vardas_
A.(irosas __

Jums, Moters - Lietuves 
Kurios esat Gaspadines
Lietuviij šeimyna Amerikoj, suprantama, trok
šta savo krašto valgiy, ir tas yra teisėta ir pa
prasta. Taipgi pagirtina kad senos tėvynes 
valgymu tradicijoj palaikoma gyvos šioje šalyj, 
kadangi daugelis brangių ypatybių kurias turi 
Ameirkonai Lietuvių kilmės galima* davesti iki 
tų gerų, nepainių ir sveikų valgių senai mėgia
mu gintoje šalyje kur jie atsirado. Bet šioje 
šalyje daugelis ti/ valgių turi būti' gaminama iš 
medegų kurios prieinamiausios, ir dažnai Lie
tuvė šeimininkė turi galvosūkio ką pasirinkti.

UNSWEETENED

‘VAPORATE®
MILK



Most Cross words arę any- ( ANTANAS BARTKUS 
thing but uncertain as to their 
meaning and. application. 

-------- o--------
Chicago barbers will raise-the 

price of shampoos; But still 
(they get it? 'That’s the rub.

—!--- o---------
“What will the modern girl

I be twenty years hence?' 
a contemporary. About

I dozen birthdays further
-------- ---------

During these cold
I understand the .Ku Klux | spring days had you 

and 100'/< -ers are, 
foreign hand ties now. 

-------°--------
. . Į It usually does not 

Gardi- compelled to fall back behind half truth very long to

The Younger Set H
Lithuania During the I the Russians were driven out I 

Great War H East Prussia At this time 
i the districts pt Suvalkai were 
mainly affected. Towards the 
end of 1914 some districts of

Kaunas, 
Naumiestis, Palanga, 

At the

On the Eastern front Lithu
anian territory was destined to 
b'ear the brunt Of hostile at
tack, and in proportion to area 
and population no country .has 
suffered . more severely 
inade greater sacrifices;
that, too, I regret to,say, with (halted and the Russians'after 
less Allied recognition 
Lithuania.

Places like Kaunas;
nas, and Daugpilis were fort- the
resses of the first rank, arid as Later the German advance con- 
such naturally served as tar
gets for the enemy’s

or 
and

the government of 
' Tauragė, 
j-shared the same fate, 
'end of the- winter of 1914—15
I the Russian advance'was again

than i *-he battles of the Mazurian 
Lakes with heavy losses were

Lithuanian ' boundaries.

is Lar-- tinned in the Suvalkai gqverri- 
sled^e- Pient, where, for six months', 

hammer blows and as centres desperate- fighting tuok place.
for the concentration of the 
Russian defence'. Large bodies 1 
of throops were assembled in j 
Lithuania and the country soon 
became one of the most im
portant basės of operations; 
Owing to the slowness and in
sufficiency of means of trans
port, the Russian General Staff 
was obliged to '.requisition sup
plies on the spot for the needs 
of the Russian armies. More 
frequently than otherwise all 
these things, grain, horses, 
cattle, groceries^ and raw mat-1 
erials of all kinds were con
fiscated without payment, .so 
that early in the war the in
habitant^ were denuded of al
most everything they posses
sed; not by the Germans but] 
by- their so-called protectors. 
As a typical example, in the 
village of Leipalingis the Rus
sians seized 2,000 horses with
out Any payment and left only 

. two.
During the Russian offensive 

in East Prussia the Lithuania!) 
provinces suffered terribly. 
Flourishing towns and villages 
were completely destroyed by 
artillery , fire. Fifteen thousand 
persons, the majority Lithu
anians, wpfe Reported by the 
Russians into the interior of 
the country, the brilliant' idea 
underlying this' policy being ,to 
leave- the advancing 
nothing but a desert. The first 
German advance into Lithuania 
took plade in the autumn of 
1914, when for the first time

In May the Germans succeeded 
in penetrating' into Samogitia 
and Kurland. The banks of 
the Venta and Dubysh, behind 
which the enemy forces had 
entrenched themselves, wefe 
the scene, of violent engage
ments, since the Russians did 
not yield ground without of
fering desperate resistance. At 
the beginning of July 
'considerable German 
opened the attack on 
which was taken on 
18th.

CAT I
By Junius

” asks 
half a 
on.

early 
noticed 

opposed to' h°w well freeze rhymes with 
B. V. D’s.

take 
become

a! —

of July 
forces 

Kaphas, 
August 

_ ___  The Russians, entrench-
H ęd in the region of the lakes,

on the Kaunas-Vilnius road, 
made resolute efforts to pro
tect 'the (Lithuanian capital 
from Capitulation; but Vilnius 
fell on September 8th. The' 
Russians were pursued as 1 far 
as Smurgainiai . (Smorgon), 
where a fierce artillery duel 
caused the destruction of the 
town.

In the autumn of 1915 mo
bile operations gave plaęe to 
position warfare, and up to the 
oeace of Brest-Litovsk the sit
uation of the two , armies 
-hanged very

the two 
’ little.

Germans

One 
heard 
horse

no one has ever 
that is a woman

thing 
of and 
dpctor.

------ -----o—--------
Ann Applis MD. is not a lady 

physician.
-------- o--------

“Whadya mean he died like 
barber?”
“Oh, he cut off all his heirs.”

a full fledged lie.
-------- o--------

“United we boost;
we bust”, exclaims C. Petraitis. |

——-o--------
It’s a- long road that has no | 

turning —- and an easy one. to I 
do some one-arm driving on.. I

-------- o--------
Winter can’t (last more than 

two or three months longer; 
the ladies arę buying their 
sumrfier hats.'

————o—- I
Who cares whether (Helen of 

Troy was a blonde or not? Thėr| 
reason she is famous is because I 
she was first Woman to get her I 
gowns from Paris.

-------- o--------
Thę M iser—I never give 

such missions. ,
Collector—Then take some-1 

thing out of the bag; sir, this 
money is for heathens,'

-------- o--------
There’s nothing in a (, name 

when it’s a secondhand car. .
-------- o------- - ,

Father—My son, it gives‘me 
great pleasure to present you 
with this §25.00 for your good 
behavior.

Son!—Why don’t you give me 
§50.00 and have a heck of a 
good time.

----- ;-- o--- :----
If the saloons came back it 

would have to reckon with the 
| radio and modern moving pic
tures. Still spine of- the movies 
would drive a man to drink.

-------- o--------
Judge—You are charged 

With stealing Colonel julep’s 
Chickens. Have you any' wit
nesses ?

Uncle Moses—Ah heb not. 
Ah don’t steal chickens befo’ 
witness.

divided

to

Telefonas Main-1 6111

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

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG.- 
kur su visais teišių 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.
CHIROPRAKT1KOS metodą

(Spinal Adjustment) 
visai prašalins tą kentėjimą.

Kreipkitės

H 72 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:20 vakare. 

Nedėliomis 12:30 iki 1:30.
Ofiso, telefonas Pennsylvania 1321

PRANEŠIMAS -
Musų Advokatas

A. L. GLASER-
randasi musų ofise kas va- 
karas ir suteiks dykai pa
tarimus visuose legaliuose 
klausimuose.

Geo. Kaupas & Co.
Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen

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

Cleveland,.! O. Tdl.' 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
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.

THE A. B
Savings & Loan Co 

3354 SUPERIOR AVE.

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

ForBltlOUStfESS
Imk BEECHAM’S ~ 

PILLS,nuo vidurių ir 
kepenų ligų. >Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje CaJomelio 
Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutės

1197 East 79th Street I 

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių Žurnalas.
“Gydytoją” leidžia Amerikos Lie- 1 

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

Dr. S/Ėiežis.
> “Gydytoja‘s” mokina kaip apsi-

• saugot nuo ligų, duoda tinkamų 
patarimų sveikatos dalykuose ir 
suteikia tinkamai prirengtų ųiok- 
slinių straipsnių, talpina gražių.s 

veikslų. .Kaina metams Ame
rikoje. ar Lietuvon $2.

Pavienis numeris 20 centu.
“GYDYTOJAS”
W. 22nd St. Chicago, Ill.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku 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 yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun- 

. kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

IViSai fyfas castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

O kaip su jumis?

Jūsų Laime
pASKAITYKIT kaip bile žmo

gus atsiekė biznyje pasiseki
mo. Išsykio jo aprašyme užeisit 
punktą kur sako, “Aš turėjau su
sitaupęs biskį pinigų” ... ir štai 
kur tikra karjera prasideda.

Vienos iš didžiausių laimių Su
vienytose Valstijose siekia į savo 
mažą pradžią gerai užpildytuose 
puslapiuose Society for Savings 
bankines knygelės.

Kiti irgi savo laimes jau kuria sau 
čia šiandien.

Incorporated i64d

in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
“Geriau • Vištą Rytoj, negu 

Kiaušinį šiandien.”
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p Lietuvos Eko
Padėjiir 

it; Jau kartą buvo i 
į kraho ekonomiški 
| kalu. Aiškiausia 
L centu paskolų sum 

ris liudija kad bi 
? ekonomiškas padėj 
F sė. {pašte pini) 
S stoka praėjo, kred 
i prieinamesnis, krei 
į jau nębesiskundžia 
į; nininkai-prekybinir 
F ninkai. Šių pastai 

‘ ' vimo reikalus pili 
| Žemės Bankas, kur 
į išdavė'penkis riiilij 

' į skolų .
k Pilnį. .'Lietuvos 
L .'gerėjimo vaizdą re 
' ,1'kio" Nr. 28-me ] 
£ tuvos pūkio ir tini 
i rodiklįniai skaičiai 
f žiurėjį mes aiški 
r, kiu T^uĮtatų eta 
I,. tyje musų vaistyto 
į pastarus trejiš nu 

Muši užsienių 
t varta'ir balanso ą 
r šitaip-'(milijonai I 

' 1922 m. 1
■ EJsport 

L Vidutiniai 1 mėk i
■ 1923' m.
į Vidutiniai 1 in. 11 
| 1924 m.
| Sausras k. B 
|. Vasaris ■. 1' 
į Kovas '2 
L Balandis 2i 
k' Gegužes... ... 2< 

Birželis 2i 
Į- Liepos 2 
Į RiSĮpjUtir 11 
į Rujsėjis II 
f SA tz. !‘s'Ž6 
; 'liitis ii

■ Gruodis 21 
'■ Iš čiafiatj'ti ką 

L, ra"prekj)»8 ap; 
L taip ir prekybos, 
f vas gerėja. 1922 
[ balansas buvo i 
| 1924 metais, išs 

š landžio menesį 1 
■i balansas siekė 2.1 
i visu kitų mėnesit 
s> vo aktivas.

Lietuvos Sankt 
. diskontas ir paskt 
į kį vaizdą (milijon

• Išleisi
' baito 

(1922 m. 

(.Vidutiniai 1 m. 31 
į' 1923 m.
t Vidutiniai 1 m. 41

' t. 1924 a
( kdausis ® 

' Vasaris K 
< i I Kovas 71,

I Balandis 71; 
l Gegužės 71.1 

i hirielis 67.1

[ liįos 67.J 
kWtn 69.2

i. Mis 74.5 
: Mis '. Š6.ĮI 

W w
I M' 93.0 

Tuo buki ir šitie s 
: į do tokį pat reikalą p; 

! tjTnąjį. Bankniut 
. deliais šuoliais didėja 
' iakbdami pradžioje 
£ eigų apkartos krizį. 
| j diskontij pozicijos 

rigiinas gairina rausi
į
’ pjlįį bilieto 
į 'atnA šuip (milijon; 
h ' Sfes Pajamo 

H2<.
. Vidutiiai jįj jji 

1923Į ‘,; į’ 
; Vidutiniaiuį.
į 1924 m.
(į Sausis jį,
{Vasaris
■ Kovas 'S '%, 
i Balandis y
i Gegužės j-
i Biiielis 
lUvos jį
l Įrtutis 
j Bugščia |

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
r Didžiausia Lietuvių Ąpdraudos ir Pašalpos ;
r organizacija Suvienytose Valstijose, ■ 
q kurios turtas siekia arti $500,000.00. (M
S Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta §248,587.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta §247,687.15.
S SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- ■ 
h imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus; Visi nariai gauna laikrafitt “T4- ,;

vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. ,

I Pomirtiniai skyriai — $150,' 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00,9.00 ir 12.00 savaitėj. >

h Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: ■

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA :
: 307 W. 30th Street New York, N. Y. ■
NrrmnrrrxiTiyrryxz»»«wz«rx-ntg«>rxxxxT»T«xrmrTTK

Beecham’s
TiW

UNCLE WKGGILY’S JRICKS

has

but
its

-------- o--------
A Kansas -City plumber 

been* sent to the pen for 12 
years. They must have a pipe 
that needs fixing.

------------ 0------------
Love is a disease that’s more 

prevalent in , the spring, 
hate has all seasons for 
own.

99

INDIGESTION

DR.HUMPHREY5’

All druggist s—35c and 65c jars and tabes. 
Children’s MusteroTe (milder form) 35c.

Better thana Mustard Plaster

------------ 0------------
A Cleveland man had re

ceived no word in ten days 
from his wife who was away 
on a vacation; He <wired:

■ “Are you sick?”
She replied:
“Have cold. Can’t talk.”
He wired back:
“If you can’t talk, come 

home.”

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

NUO UŽKIETĖJIMO

YtniiiiiiifriiitiuiiiHiMii»iiiiiiiiiittiiiiiHiiiiiimHiuiiiiiiiuiuihiiu;ii‘iiiiii!iuiiiiii>iti:iiiiuiiiu.fiiiiiiiin".»i:iui.|,-,H:iiiviiinirHiiiiHii:.ii>:niiiiiiiin>,:'iu:,KHnUMu::.WawiniH:!mrai«umtB0t3t'

I ' “SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”,’Mokslo, Lite

ratūros, Politikos, Žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė-e

• šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų 

r ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertės $ 1.

“SANDARA”
į 327 E STREET, s BOSTON, 27, MASS. į

Valet
« o. wnuguo unuomvab Kills pul

AutOOtrop Išaštriną Sąyo Ašmenis
Razor

—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą SpocialiBtą, • M 

prie kokių neišlavintų daktaru.' Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
■iklausinėe kokia liga sergi' ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums passjpr, 
po išegzaminavimo. Daugybl dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazūumo ir pa
tyrimo bei neišrado Jūsų tikros JKgoa 
Mano aparatas Radio-Scops-9agg^Xn 
Spindulių Rosntgeno ir pilnas Bairtt- 
riologiškns egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų Jūsų ligos pnetaltj 
ir jeigu aš paimsiu Jus gydyt, JuM 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėiuia* 
nervus ir kenčiate nuo uiriuėoijta#

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burna* lai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikre- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai gar 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir t» padarysiu sgikda. 
gai. Greitas ir. pasekmingas pagelbėjimas ' reikalinga jumš vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas "E. 105th SI. Clovalaiid

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 4 Iki 8 vakaaa.

Nedėki taniais puo U Od L



>

A.IVINSKAS
I11LIO KENTĖJIMAS.^ 
rkit kad 60 metų amžiau, 
turit kentėti dusuliu. 

-PRAKTIKOS METODĄ

Spinal Adjustment) 
prašalins tą kentėjimą.

Kreipkitės

12 East 7 9th St.
>s: 2—4, 6—8:?0 vakare, 
ėliomis 12:30 iki l:So. 
letenas Pennsylvania lj»|

DIRVA
— ?

bile žmo- 
e pasiseki- 
fme užeisit 
turėjau su- 
... ir štai 

>ideda.

laimių Šn
ekia į savo 
žpildytuose 
or Savings

iu |curia sau

starta
E

negu

T. AMERIKOJ!
idos ir Pašalpos
e Valstijose, 1 
i $500,000.00.
i išmokėta 5248,581!)
ta $247,687.15. '
■e miestuoie. Nariiipri- 
anai gauna laikrašti it 
as knygai ui puiįkiiiM.

300, 600 ir 1,000.
0 ir 12.00 savaitė).

r

ritėi šiuo tdreiu:

OF AMERICA
New Yeric, N. I.

iRA”
Mokslo, Lite

ly Laikraštį, 
is iš geriausių 
nerikoje. 
ie metams lė-, 
ir kitur $3.

ant metų 
aus knygų do-
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BOSTON, 27, MASS. |
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Į PO LIETUVĄ!
I PASIDAIRIUS

Veda Leonas Žukauskas |
5iiiiimiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£

Lietuvos Ekonominis
Padėjimas

Jau kartą buvo rašomą musų 
I krašto .ekonomiško gerėjimo rtei- 
I kalu. Aiškiausia tai rodė pro- 
I centų paskolų sumažinimas, ku- 
| ris liudija kad bendras krašto 
^ ekonomiškas padėjimas pasitai- 
I sė. (Krašte pinigų apivartos 
E stoka praėjo, kreditas pasidarė 
I prieinamesnis, kredito trukumu 
s jau nebesiskundžia nei pramo- 
; nininkai-prekybininkai nei uki- 
į ninkai. Šių pastarųjų kreditą- i džiausią laimė ir 
i vimo reikalus pilnai aprūpina.: 
I Žemės Bankas, kuris iki šiol jau 
I išdavė’ penkis milijonus litų pa- 
(‘skolų.

Pilną ILietuvos ekonomiško 
( gerėjimo vaizdą rodo “Lietuvos' 
I .Ūkio”' Nr. 28-me patiekti “Lie- 
I tuvos ; ūkio ir finansų padėties 

rodiklįniai skaičiai’’’. Į juos įsi- 
: žiūrėję, mes aiškiai matom 
kių rezultatų ekonominėje 
tyje musų valstybė pasiekė 
pastarus trejis metus.

Musų užsienių prekybos api
barta ir balanso aktivas atrodo 
šitaip '(milijonai litų): 

. 1922 m. '
Eksportas Importas

6.0

Spalis ■18.2 19.3
Lapkritis 22,2 17!0
Gruodis — —

•Iš čia matyti kad musų vals-

ko- 
sri- 
per

Vidutiniai 1 mėn. 5:9'
1923 m.

Vidutiniai 1 m. 12,2
1924 m.

Sausias 16,9
Vasaris 18^3 •
Kovas 23 J
Balandis 22.0
Gegužės 2.4:2;
Birželis 20.4
Liepos 24.5
Rugpjūtis' 19.6
■Rugsėjis 19.1
'Spalių 26.9
Lapkritis 27.W
Gruodis 23.7-'

11.3

11.3 
16,0 
21.2 
24.5 
20.1 
13.9 
14,8 
11.5 
15.8 

•'16.2
V i'7:T 

-19,2
kad kaip bend- 

apivarta 'didėja
Iš čia matyti 

ra prekybos 
taip ir prekybos ^balanso akti- 
-vas gerėja. 1922 ir 1923 metų 
balansas buvo nepalankys, o 
1924 metais, išskyrus tik ba
landžio mėnesį, kurio prekybos 
balansas siekė 2.5 milijonų litų, 
visų kitų mėnesių balansas 
vo aktivas.

Lietuvos Banko emisija 
diskontas 
kį vaizdą

bu-

bei 
to-ir paskolos teikia

(milijonai litų):
- Išleista Diskontas
banknotų ir paskolos

’ 1922 m.
t Vidutiniai :
| 1923 m.
| Vidutiniai
I 1924 m.
|Sausis
L Vasaris
(Kovas
[Balandis 
į Gegužės
|Ėiržėlis,

Liepos z
FRupgjutis
( Rugsėjis
I Spalis *•
RLapkritis
r Gruodis
į- Tuo budai

| do tokį pat reikalų patogų vys
tymąsi. Banknotų emisija di- 

’ i. didėja, tuomj pa- 
adžioje aštrų pi- 

apivaftos krizį. Paskolų

1

1

m. 30.2

m. 49.4

63.1
68.1
7L2
71.7
71.0
67.9
67.8
69.2
74.5.
86.9
89.3

19.0 
22.11 
25.5 
27.4 
31.0 

.40.9 
3b.l 
31.6

33:8

93.0 36.7
ir šitie skaičiai ro-

CIALISTAS
i Speeiilii^ • • deliais šuoliais, 
atiihvintų diktat "galindama pra 
•tas arba .JJp!, • J „• ... kokia liga iwgi.fi pigų ° _
įai pats tk jun>įHįff| ir diskontų pozicijos nuolatinis 
ralėjo jui W® augimas gaivina musų pramonę 
oktanai •pilpasūail’lji ir prekybą.

Vaistės biudžeto yykdytnhs 
oentgeno ir pilnu S'? -atrodo šitaip (milijonai litų): 
sgzamiaavimM itiįipjjl 
flkrį jiuu ligų pn*** 
paimsiu jui
sanoji Įumį

eigų turite nįįiM8J| 
kenčiate nuo
vi»o kimo ir koMiįff B

t ilgiau laiko ir 
po iityrįnėjimo tilMF į 
, ir t» padargiiū 
is reikalinga jumi S

CIALISTAS
ithSL
tBAEIS 4.
- ąu« < IH •
UI ■ G

t 1922 m
Pajamos

[Vidutiniai 1 mėn. 11.6
F 1923 m.
^Vidutiniai 1 mėn. 14.8

- 1924 m.
[gausis 20.5
iVasaris 21.1
Kovas \ 20.2
balandis 19.8
įGegužšš . 29.8
Birželis ' 14.4
tLiepos 18.4
ąRugpjutis 15.6
[Rugsėjis 16.0

Išlaidos

9.6

14.4

17.4
18.0
17.2
16.1
16.8

.x20.1
25.7 

’15.9
17.2

tybės’biudžetas suvedamas kas
met su žymių perteklium. > Tai 
rodo kad vyriausybės finansų 
politika, nuo kurios, be 
jimo, pareina ir visas 
ekonomiškas gyvenimas, 
ma' tiksliai, teisingai ir 
gerovės labui. Biudžetas suve
damas krašto natūralinėmis pa- 
jiegomis, o tai yra musų di- 
------ ------- „■ rimčiausias 

valstybės laidas. .
1924 metų užsienių prekybos 

apivarta. sudarė 473,117,400 li
ty, iš jių importui tenka 206,- 
533,800 litų ..ir eksportui ,266;- 
583,600 litų. Vadinasi, preky
bos balanso aktivas sudaro 60,- 

.0'49,800 lt., arba eksportas .2,9.1 
proc. didesnis už importą.

1924 metų valstybės biudže
tas suvestas su perteklium 14 
milijonų litų (suviršum. Be to, 
Lietuvos Banko tiksli valiutos 
politika, kui'i. kaip paskolų iš
davime 'taip banknotų emisijoj, 
remiasi grynai Lietuvos (ekono
minio gyvenimo jiegomis — vi
sa tai palaiko musų krašto mo
kamojo balanso pusiausvirą ir 
musų valiutos (pastovumą. Jei
gu dirstelsime į dolario kuršį 
litais tai pamatysiiTie kad 
labai nežymiai sviruoja. ■ 
lentelė:

Dolario /kursas
1923 mt 

Vidutiniai 1 mėn. 
. 1924 m. 
Sausis ; 
Vasaris ' • 
Kovas 
Balandis 
Ge'gužės ‘ ~
Birželis 
Liepos 
Rugpjūtis 
Rugsėjis 
Spalis 
Lapkritis 
Gruodis

Vadinasi, lito kursas tarptau
tinėje rinkoje laikosi pastęviai. 
Nesenai litą pradėjo kotiruot ir 
Londono birža. Čia lito kursas 
laikosi taip pat pastoviai. Pa
vyzdžiui, .svarui jsterlingų Lon
dono biržoje 

vasario 1,8 
vasario 19 
Tuo“ budu

politikos ir pagrystos emisijos 
dėka musų pinigai atsidūrė pla
čioj pasaulio rinkoj.

Musų ūkiškojo padėjimo ge
rėjimą rodo ir Klaipėdos uosto 
veikimo plėtimasis, kuris, maty
ti iš šios lentelės':

Įplaukė Išplaukė 
(1000 N. R. T.) ’

manyti kad ir patįs aršiausi 
“heimatbundininkai” iš to. gali 
suprasti kokios didelės reikšmės 
Klaipėdos krašto ekonomiškam 
atgijimui turi jo prisidėjimas 
prie Lietuvos.

Iš visa kas pasakyta reikia 
konstatuoti kad musų kraštas 
ekonomiškai žengia pirmyn. Vi
sos ūkio sritįs plėtojasi patogia 
linkme.

Kiek kitokį vaizdų teikia pre
kių kainų rodikliai, -štai 87 pre-’

abejo- 
krašto 
veda- 

krašto

jisai
štai

litais

10.04

10.012 
10.035 
10.04 
10.03 
10.05 
10J0 
1612

10.11 
10.10 
10.09 
10.07 
it). 12 ,

buvo mokama
d. — 47.62 lit.
d. —'47.60 lit.

. geros finansinės

1922 m.
Vidutiniai

1923 m. 
Vidutiniai

1924 m. 
Sausis

1

1

mėn. 16.6

men. 25.2

13.2
9.9

14.6
23 J.

• 32.7
21.7
29.1
25.1
21.8

, . 28.9 
'• 21.9

25.0 
palyginus

16.9

10.6

kila. Per-

kių kainų rodikliai, 
1913 metų, lygias 100

skaitant

1923 m’ 
Vidutiniai 1 mėn. 118

1924 m.
Sausis 124:5
V asaris 121.3
Kovas 128.3
Balandis 133:2
Gegužės 135.4
Birželis 126.9.
Liepos 126.1
Rugpjūtis - 123.4 |
Rugsėjis 126.3 '

> Spalių 127.4
Lapkritis 13'4.5
Gruodis 143.7

Vadinasi, kainos 
nai vasarą lyg ir pradėjo kristi, 
bet rudenį ir žiemą vėl žymiai | 
pakilo:

Kalbant bendrai del kainų 
veikia pasakyti kad jų kilimas 
gali eiti drauge sū krašto eko
nomišku gerėjimu. Ir dabarti
nis kainų kilimas paeina grynai 
iš tarptautinių priežasčių: .pa
saulio javų nederliaus, Vokie
tijos ekonomiškas*' subankrųtė- 
jimas; Rusijos ūkio krizis, .tarp
tautinė politikos suirutė ir ne
pastovumas. Vis tai tarptauti
nės reikšmės priežastis, kurios 
atsiliepia daugiau ar mažiau į 
visus kraštus. 'Vadinasi šiuo 
kartu, kainų kilimas visai nero
do krašto ekonomiško padėjimo 
blogėjimo, nes visi kiti didėlės 
svarbos faktai sakyte sako kad 
musų valstybė ekonomiškai ge
rėja.

KLAIPĖDOS
KRAŠTE

Kreditai žemės Ūkiui Kelti.
Klaipėdos krašto žemės ukįo 

rūmams krašto direktorija pa
skolino 60,000 litų iš 4% me
tams padėti ūkininkams turin
tiems nedaugiai) 100 margų že
mės įsitiekti originalių sėklų.

Taip pat ir žemės ukiui kelti 
ir žemės ūkio kursams vesti 
jiems suteikta valstybinės 
šalpos iki 13,500 litų.

neištikimas Lenkijos valstybei 
ir susižinąs su Lietuva. Per. 
kratą nieko įtariamo nesurado,' 
tik susekė vieną Lietuvišką lai
šką, kurį Rastenis gavo paštų 
iš Latvijos, Policija' sustatė 
protokolą, o Rastenį suėmė ir 
išvežė.

pa-

OKUPUOTOJ
VILNIJOJ

Smurto Sukaktuves;
Vasario 20 d. Vilniuje minėta 

trijų metų sukaktuvės nuo Vil
niaus krašto patekimo Lenkijos 
globon. Varšavos vaivada at
siuntė valdžios' delegatui Vii-j 
niuje sveikinimo, telegramą..

Nauja Lenkinimo Pastanga.
Gardino inspektorius ėmė rei

kalauti kad “Rytas” į savo mo
kyklas skirtų šalia Lietuvių mo
kytojo mokytoją Lenką Lenkų 

lĮkalbai mokyti. To pareikalauta 
j Randamonyse ir ; Mašničioj.

Ne Plėšikavimą bet Lietuyybę 
Naikina.

Stragaliunai, Linkmenų vals. 
—Čia buvo nesenai atvykęs po
licijos buris ir padarė kratą pas 
ūkininką J. Rastinį. Policija 
kimbanti buk J. Rastenis esąs

7, Vėl'Spirito Kontrabanda,
Palangos pajūryj konfiskuota 

daugiau kaip 800 litrų spirito. 
Juroj pastebėta tris motoriniai 
šmugelninkų laivai. Jie laiko-' 
si už neutralinės zonos tarp 
Lietuvos ir Latvijos sienos. .

Manoma susitarti su Latviais 
del bendro; policijos veikimo.

Šių Dienų Keistenybė.
Vieną gražų Vakarą į Kauno 

restaurantą užėjo, pil. Š. R. su 
viena gatvės panele išsigerti. 
Vėliau jiedu išėjo pasivaikščio
ti! Kadangi pik š. R. buvo vi
sai girtas, “panelė” ištuštino jo 
kišenius ir pasislėpė: .-šis, tuo 
metu nieko nejuto. Tik -ryto 
metą, pradėjus aušti, pabudo ir 
nusigando: jo gulėta Kalnų gat
vėj pastirusio ant žemės; kepu
rė keletą žingsnių toliau buvo 
nuriedėjus. Atsikėlęs vargšas 
spruko namon. Bet eidamas pa
juto kad ne visa tvarkoje. Grie- 
bėti — nei laikrodėlio, nei pini
ginės nėra. (Nuėjęs apsiskundė 
kriminalei policijai ir “markat- 
nas” pardūmė namon,

Ta pačią' dieną policija susekė 
sakomąją panelę, pas kurią ra
dus -pik š. R.‘piniginę ir laikro-

įdėlį grąžino atgal.
Reikia tikėtis, kad .panašių 

“bandymų” jis daugiau nedą-

22.6
26.5
29.0
21.8

21.5
1922 ir

Pašto Perlaidos iš Amerikos.
Pereitais metais Lietuvos pi

liečiai per pašto įstaigas gavo 
iš Amerikos 40,330 perlaidų su
moje 9,340,946 litų. Į šį skai
čių neineiha perlaidos gautos 
per bankus ir kitas įstaigas.

į 

į

Kovas
Balandis 
Gegužes 
Birželis 
Liepos 
Rugpjūtis 
Rugsėjis 
Spalių 
Lapkritis 
Grūdelis;

Tuo budu
1923 metus mes matome laivų 
judėjime didėlę atmainą; vidu
tinis mėnesinis plaukiojimas 
žymiai padidėjo. Dar žymesnis 
padidėjimas matyti 1924 me
tais. Be abejojimo, uosto vei
kimo plėtimąsi labai trukdo da
bartinė Lietuvos politinė padė
tis, kuriai pasikeitus uostas 
daug gyviau pradėtų veikti.

Pažiurėjus į lentelę, krinta j 
akis staigus uosto atgijimas 
1923 m. palyginus su 1922 m. 
Tai .įvyko Klaipėdos ki’aštui 
prisidėjus prie Lietuvos. Reik

FARMOS - FARMOS
•Norinti apsigyventi ant Gerų že

mių ir tarpe savo Tautos žmonių- kur 
jau yra suvirs 400 Lietuvių apsipr- 
kurių TJkes, kreipkitės pas mane, čia 
Lietuviai turi u draugystes ir 2 nuo- 

I savas- svetaines:- Tas- v-islcas reiškia 
kad yra didžiausia Lietuvių Ūkininkų 
Kolonija Amerikoje.

Pet 10 metų daug Lietuvių pirko 
URes per mane, todėl ir šįmet surin
kau' daugelį gražių vietų pardavimui, 
ir daugelis tų Ūkių parsidu'os labai 
nupiginta kaina. Naudokitės šia pro
ga; gal bus paskutinė,' nes kviečiai 

ir rugiai šįmet pabrango tai nėra 
abejonės kad ir žemės greitu laiku 
pakils, žingeidaujanti Ūkių gyveni
mu atsišaukite: ' - (12)

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

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi».

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Babies Love It
Nuo visu skirvio’ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų , augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų, Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

NAUJIENOS
Pirmas., Didžiausias ir Geriausiais Lietuvių 

Dienraštis ■ Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms. '■ <
NAUJIENŲ Metinė Bjznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoj^>$8.00.

" NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

NUMAŽINTOS KAINOS

Į LIETUVĄ -.
Važiuokite į Lietuvą ir sugryžkite 

patogiausia Unites States Linijos lai- 
, vų trečia klesa. Numažinta kaina ke

lionėms tarp New Yorko ir Kauno į abi pusi tik $203.
(S*- 3. Leviathan laivu Į abi pusi — $215). Prisidėkit 
prie, specifies ekskursijos kuriai vadovaus p. Jonas W. 
Liūtas (Luth) ir kurios laivas Leviathan išplauks gc- 
e’iiės 23 Į(J. P. Liūtas prižiuręs bagažus, pasportus 
ir prigclb^š muitinėse bei kituose keliones reikaluose. 
Pasiinatyidte su vietos agentu arba rašykite

UNITED STATES LINES
, ,,, 45 BROADWAY, NEW YORK 

Arba prie vi etinio Agento
Hotel Cleveianu Bldg. Cleveland, Ohio

. Managing Operators for,
UNITED STATES SHIPPING BOARD

Lituviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Puikiausi rakandai*^ prieinamas kainas 

galima rasti,tik musų krautuvėj.
Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 

ir muzikos ir kitokių rekordų —• ateikit pas 
mus pasirinkti. ' .

Kituose, miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Avenue

S

USB
į\ktin!!s.ir 
Rytmečiais«

BiSveikas Akis
■ JS® Jei ios Pavare-a.Jei jos Pavargę, 

Turėk Tyras, 
arba Prisinešu 

Atgaivina,

vaistinėse.,.

. Teka, jei skauda, ___
naudoki t Murinę tankiai.

ramina. Getas Vaikam ir Suaugusiem
Parsiduoda visose

Rašyk knygelės iš MurUe n.meąy c»„ ą Ohio st.. Chicato

Ar Jūsų Vaikai Taupo?
JEIGU kas butų davęs jums mažą taupy-, 
*•* mų bankuitę kuomet jus buvot kudi'kiū 
ir jus butumet sutaupę daugumą tų mažų 
sumų ką jums kas davė ir ką ūždirbot pa
sitarnaudami pasisiuntimuose ir kitokiuo
se pasitarnavimuose, dabar turėtumėt ga
na didelę sumą Banke.
Kodėl nepradėt taupymų sąskaitą jūsų vai
kui ar mergaitei šiandien? Niekad nesi- 
gailėšit to ir galbūt tai bus priemonė jiems 
susibudavoti didelę ateitį sau ir jums.
Žmogus Ne [ Yorke davė savo 12 metų am
žiaus vaikui elO,000,000.00 aną dieną 'pa
drąsinimui jo taupyti .ir imti aktivį susirū
pinimą gyvenimu. Kuomet to vaiko tėvas 
buvo 12 metų amžiaus jis pardavinėjo laik
raščius Ne] Yorko gatvėse.
Jus negalit duoti savo vaikui ar mergaitei 
tiek daug pinigų, bet jus galit užvesti jam 
ar jai taupymo sąskaitą šioj ištaigoj, THE 
A.. B. SAVINGS and LOAN COMPANY 
su $1.00 ir gauti jiems mažą taupymų ban
ką ir mokinti juos taupyti ir turėti progą 
kokios jus neturėjot kuomet buvot mažas 
vaikas ar mergaitė.
Jeigu turit sąskaitą užvedę kur kitur, vis- 
tiek galit pradėt ir čia savo vaikams, kur 
jie gaus 5%. Pinigai ant 5%. susidvigubi- 
na j 14 metų, o ima apie-17 metų ant 4%.

THE A. B. SAVINOS aini LOAN COMPANY
Cleveland, Ohio3354 Superior Ave.

A. B. Bartoszewicz, Pres.

ISJSJ

Telefonai
’Biznio: Prospect 1239

ir Prospect 2825
Gyvenimo

Glenville 423 J

11 ESTATE MORTGAGE
PASKOLOS

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Avė. Cleveland, Ohio į

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos
Tinka visokio didumo see- F 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapai ir Zelbpra (aktus I) ir. Paraono Sapnas 
(Aktas II)— Buitišką meiles drama' (nė religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juoząpo patekimo j 
Egiptu. Paraše K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai........ . . . . ........

Samsonas ir Delila — dviejų aktų', šešių atidengimų- 
bibliškn meįleš tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prięš-ręligiškas veikalas; pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyrų ir 5 moterų. Pusi. 110.... . ...................

“Kryžiokas” — d.viejii atidengimų komedija iš Lietu- 
. vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 

šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vyrui: Parašo K. S. K. Pusi. 24 .'........ ..

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

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

ir 2 moteris. 90 puslapių. ParašėzK. S. Karpa
vičius......................j............ .’................................ 50 c

Du Bailių'.— Lietuvišką, komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moteriĮ. Verte Šeinis. 
Puslapiu 36 ............................ ............. ..................

Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francųzo Moljere, perstata turtingo kaimiečio be-

- das apsivedus su panaite.. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Verte šarjinas. Pusi. 54 s.-...............

Veidmatnyslč ir Meile — garsi klasiška 5-kių alrtų 
trageįlija-drama. Parašę Schiller (šų jo paveiks
lu). Liuosąį verte P. Norkus! 182 pusi..........

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Verte B. Skripkaus- 
kiutč. Pusi. 07 ....;...............................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komędįją su 
dainomis jr šokiais. Parašė F. Krawcowicz. ■ Ver
tė Z. Bagdžitįniųtė Pusi. 50 ........... ............ ..

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime ,— Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudį 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. 
Virte A. A. Tidys. . .......... ................................

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
33,52 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

iwgi.fi


D I R V A

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

PAVEKSLAI 
@bus 

NEDĖIIOJ
Pradžia 3 po pietų. !

7017 Superior Avenue
----- Jžangos ir Kolektų Nebūna-----

Akrono Naujienos

Neišmanėlio Užsipuoli
mas ant Teatr. Choro

Progresistčs Suvarė ’ 
Mirtiečius i Skylę 

Kovo 22 d. atsibuvo du pa
rengimai, Kaip visuomet taip 
ir dabar musų bo.lševikėlių ša
kos vieni kitiems nepasiduoda
mi ir užkenkt norėdami darė. 
Progresistės surengė vakarie
nę Grdina salėje, kuri jiems 
pusėtinai pavyko, nes žmonių 
buvo apie pora šimtų, ir vaka
rienė šį sykį buvo daug skir-1 
tingesne už jų pirmiau reng-

i Morris Plan Banko 
Naujas Prezidentas

“Darbininko” num. 30 patėr 
Tnijau kokį tai “Kovotoją dž 
Teisybę” fanatiškai užsipuo- 
lant ant Teatrališko Choro ir 
p-lės J. Baltrukoniutės, prikai
šiojanti Zdanį, Baltrukonį ir 
tt., primenant Sandariečių pra
kalbas, Rastenį ir aukų rinki
mą. Ir visa ta marmalienė iš
vedama ant to blogo kad tau
tininke Baltrukoniutė rinko au
kas per Rastenio 'prakalbas, o 
dainavo Teatrališko Choro va
kare. Pavadina jis Baltruko- 
niutes katalikėmis ir išvedžioja 
kam jos' su Sandariečiais susi
deda. Tiesa, Baltrukoniutės 
gimė iš katalikų, ir mirs kata
likės daug geresnės už tą neva 
“Kovotoją už Teisybę”, bet kad 
jos nenori susidėti su tokiais 
“kovotojais” tai jų dalykas.

Aimanuoja “kovotojas” kam 
Baltrukonis aukavo $5 Sanda
ros bylai; labai gaila kad tu ne
gali su juo susilyginti ir negali 
tiek aukoti.

Ant Teatraįiško Choro puo
lasi kad jį reikia išvyti iš Są
ryšio ir konfiskuoti Chorą. Tai 
tikrai butų jėzuitiškas darbas, 
bet to negalit dabar padaryti. 
Gal korespondentukas galvojo 
apie choro suspendavimą Sąry
šyje. Bet visą tokį pasikėsini
mą nori daryti “kovotojas” už
tai kad choro narės renka au
kas del laisvamanių.

Teatrališko Choro narius va
dina maskas užsidėjusiais ii' 
ilgą laiką gyvuojančiais tarpe 

'visų draugijų; esą reikia jiems
maskas nuplėšti\ h’ iš Sąry šio, siliepsnojo prieš “Dirvą’ 
išvaryti. Sako, ‘reikia kad kle- į Maskvos 
bonas tuo darbu užsiimtų, ..

• bažnytiniu komitetu.
Aš tau, “kovotojau”, nore.

čiau pasakyti \štai ką: nors gi-i žymiausias “Dirvos” 
riesi kovojąs už teisybę, bet j jas, - nes ne tik kad pats per 
man matos kad tu ardai vieny^! skaito, bet ir “Vilnyje” per-į 

, bę ir nori visiems Lietuviams spausMina.'
pasitarnauti niekšišku darbu, į ' Mažeikutis' užsimanė prira-j 
supjudyti draugijas ir dar ku-įgyt “Dirvai” 100 skaitytojų .ii- 
nigą. Kam kiši nosį kur tau prirašyt 100 narių į TMD. jei 
nepriguli, kai pailgaveidė ? Pa-1 prirodys “Dirva” kad sovietų 
sisaugok kad kas neįvertų .dra- Į rojuje komunistai darbininkų 
tą į šnerves, tada nei minkšto nešaudo ir kad ten neatsibuna 
negalėsi paknisti. žadi kitiems kitokių kriminališkų darbų.
maskas nulupti, o aš geisčiau Aklam vistiek neprirodysi į 
kad tau kas maską uždėtų. kad dangus tyras arba apsL |

Dabar gryžkim prie konstir niaukęs, taip ir su Mažeiku- 
tucijų. Aš turiu .ir vyčių ir čia i s apie sovietų rojų nesusi- 
Teatrališko Choro istatuš, nes Į šnekėsi.
mano mergaitė priguli prie vy- Kaslink šimto skaitytojų, tai 
čių, o vaikas prie Teatrališko j jų Mažeikutis-)iegaus, nes visi 
Choro. ’Man'-rodos kad visos komunistėliai Clevelande “Dir- 
yra vienodos; 'tik veikimai ne vą” skaito, o jeigu ne-komunis- 
vienodi. Kovo 19
pareina vaikai abu namon, ir Į rašy t “Dirvą”, žmogus pama- 
girdžiu vienas kitą kritikuoja, nys kad jau iš proto išsikraus- 
Mergaitė sako kad t'i vakarą į tė....
dainavom Lietuvių salėj, o vai
kas klausia: kodėl ne skiepe? 
Ji sako: kunigas išvijo, nori 10 
dolarių už vieną praktiką.

Tai kodėl tu, “kovotojau”, 
tenai tvarką nepadarai ? Ma
tyt kad tavo kova yra suardyti 
visas draugijas. Todėl susivai
dyk nuo 'tokių savo didelių žy
gių ir aprimk kaip žmogui pri
dera. Lazdynų Dzūkas.

Cleyelando švilkupas švilpau
damas užsuka visur, jis užsu
ko ir kovo 22 d. pas Progresis-, 
tęs į Grdina salę ir į Lietuvių 
salę kur Mirtiečiai rengė, pa
žiūrėt kaip Mirtiečiams sekas. 
Pamačiau kad pas MirtiečiusĮ 
vos' apie 30 žmonių ant paren-1 
gimo atėjo. Sakau, trauksiu

THOMAS COUGHLIN
Thomas Coughlin, vienas iš 

pas jProgresistes, gal ten bus i darbininkų ir organizuoto jų
kas kita. Taip ir buvo, ten ra-jM01’*'*8 Pk>n Banko tapo nauju 
dau apie 200 žmonių, taigi ir 
užsilikau, nes sužinojau kad 
bus vakarienė, ir atsisėdęs į I 
kampą, savo švilpuką Įsidėjau 
į kišenių laukiu vakarienės.

Progresisčių prezidentė poni 
Petrauskienė prašo visus eiti I 
valgyt. Sg... ... . 
vas bešvilpaujant ėmė gurgu-1 
liuot-kunkuliuot, skubau 
stalo, ir pamačiau prieš 
visko kad alkanam užteks 
valgyt, ir kirtau.

Del Kun. Cybelio Šū
ktelto Lermo

Gerb. “Dirvos” Redakcija:— 
Meldžiu patalpinti mano pareiš
kimą del vasario 15 d. įvykusio 
pobažnytinėje salėje trukšmo, 
kur buvo surengta šv. Stanis
lovo Dr-stės teatras ir balius.

‘ “Dirvoje” ir kituose laikraš
čiuose, skelbiama neteisingai 
buk buyo deklamuota bolševi
kiškos eilėę. Bet nepasakyta 
kas per eil.ės buvo, kurių Kun. 
Cybelis taip nusigando. Buvo 
taip. Aš, kaipo tėvas savo vai
ko Petro, kuris deklamavo ta
me vakare, pasakau kad vasa- 

I rio .15 d. Kun. Cybelis, su savo 
j klapčiukais pradėjo kelti labai 
j kunigui, netinkamą lermą: buk 
įmano vaikas lekiamuoja bolše
vikiškai, ir kad pilna scena lo
šėju bolševiKų, o į salę po baž- 

___________________________Inyčia suvadinta daugybė bolšfe- 
Orlaiviais Vežios tarp lvikų' Visas dieVnamio akte 

--.i i j •_________ ipas kunigui paraudonavo!Clevelando ir Detroito I A r v c v .

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos* Agen

tūrą šios vnatbs
Kozlovska K. (Rusijoj) .,..$10 
J. Petrošius ... ... 
Jonas Klibingaitis 
Petronė
Emilija Jančytė . .. 
Zuzana 
Pranas ’ Griška 
Juozas Tamošaitis ... 
Antanas • Bakanaš ... 
Juozas Vdidelis

Statkienė ...

Jančis ..

Lt. 300
........50
....450
....400
....100
.. ..350 Į
....300
....250
....150

Dirvos” Agentūra

tos įstaigos prezidentu nuo Su- 
I hatos. Jis į tą vietą pakeltas 
iš vice-prezidtnto.

Caughlin užėmė .vietą Ro- 
' berto J. Bulkley, kuris ' mirė.

Šis Coughlin’o vadovaujamas 
bankas randasi 921 Huron Rd., vaflio VIVA] . ,

Na, kad ir mano pil-|*r ve*Kia mažu sumų skolinimo 
I planu, kurias skolintojai atgrą- 

j^.jejžina po biskį atmokėdami. Nuo 
akis susiorganizavimo 1916 m., ka- 
prj. da Coughlin pirmiausia su ta 

įstaiga pradėjo veikti, ji išsko- 
lino apie $30,000,000 suvirs 60,- 

Į 000 žmonių.
Coughlin plačiai. žinomas fi- 

t I nansiniuose rateliuose šiame 
(mieste. Jis buvo miesto finan- 
‘sų direktorius per septynis 

už- tus. Anksčiau to jis buvo 
visu r*u valsltijos legislatures, 

raudonumu, ir jeigu Gaila vargšų Mirtiečių
ų, su jkįg vjo neužgesins tikrai pateks nepavyko. Bet Mirtie- 

j Newburga. į ' Į čiai turėtų žinot kad jeigu nori
nore- Kaip matyt, iMažeikutis yra (konkurenciją varyt tai turi pa- 
I- skaityto, I dėt spėkas ir duot žmonėms ką 

nors (kad ir ne į pilvą) geres
nio negu tas “Avinėlis”. Pro
gresistės smarkiai veikė jus į 
skylę nuvarymui. Mirtiečiai tu
rėjo žinot kad jos dirba ant 
jų galvos, todėl turėjo biskutį 
susigriebt atsispirt prieš jas.

Švilpukas.'

I Mažeikutis Visai Užsi- .1
degė del “Rojaus

Gražybių
Bolševikėlis Mažeikutis

lieti ne vcį oiyciilu, u jeigu uc-ituiliuilis- 
d. vakarę Įtuką Mažeikutis užkalbint užsi- 

“Dirvą”, žmogus pama-

Į TMD. irgi prisirašo kas no
ri, o tokių kuriuos Mažeikutis 
prirašys nelabai pageidaujama, 
nes viena, susirinkimuose bus 
tik lermas, o kada jie atsiims 
“Pasaulio Istoriją” tiek jie tą 
tėvynę ir mylės....

me-
na-

kad

bus imama $15. Truks 
viena valanda laiko, 

vieno metalo monopla-

Gegužės pradžioje manoma 
įvesti orinę pasažierinę liniją 
tarp Clevelando ir Detroito. Už 
kelionę 
nulėkti 
Vežios 
nai.

Per du metu jau buvo kal
bama tokią liniją įvesti, ir iš
studijuota visos galimybės, ku
rių pasekmė busianti dabar 
Įkūnyta.

Ant vakaro vedėjo S. Roda- 
vičiaūs puolėsi rėkdamas kuni
go klapčiukas, visų Akrone va
dinamas “melagių dėdė” J. N— 
kas, girdi, tu šioks, tu toks! 
ir davatkėlė Alijošienė, kuri 
metė j tvarkos vedėją bonką 
kada vedėjas pradėjo sukilu-

Tūlas F. J. Paszkiewicz. su
imtas už išaikvojimą pinigų 
Union Trust Co. banko sky
riaus ant Broadwdy, kur jis 
dirbo kaipo priėmėjas. • -

Prisigirdė moteris. Tują M. 
Kayser, 46 m. amžiaus, palikus 
namus nuėjo į Euclid Beach, 
pradėjo Vaikščioti toli į' ežerą 
nueinamu ‘tiltu, ir pagaliau nu
šoko į vandenį. Kadangi arti 
nieko nebuvo, ji spėjo prigerti.

Kurie vietiniai dar neatsiėmėt 
knygos “Algis ir. Giedrutė” ga
lit ateiti ir atsiimti, nes jau ga
tavo ir kitiems išsiuntinėta mė
nuo laiko atgal.

Teatrališkas Choras rengiasi 
prie gražaus vakaro balandžio 
19 d. Bus statoma “Katriutė”, 
dainuos .choras ir solistės, tarp 
jų ir p-lė Julė Baltrukąniutė.

čižauskai'" dainuoja Clevelan
do operoj, kuri nuo kovo 30 iki 
balandžio 4 d. statys kasdien 
dvi operas, 'tris pirmas dienas, 
“The Daughter of the Regi
ment”, ttis paskutines* dienas. 
“Fro Diavolo”. Operos bus sta
toma Metropolitan teatre, ant 
Euclid avė., netoli E. 55 st.

Eina gandai kad Clevelando 
Vyskupas Schrembs bus pakel
tas į arcivyskupus, vieton mi
rusio Cincinnati 
skupo Moeller, 
vos keturi metai 
de vyskupauja.

mieste arcivy- 
Schrembs dar 
kaip Clevėlan-

Audra Nugriovė Erelio 
Lizdą

Netoli Vermillion, Ohio, aud
ra pereitą savaitę nuvertė mil
žinišką, 2,000 svarų didumo, 
erelio lizdą ir sumušė naujai 
padėtus kiaušinius. Nukrito su 
lizdu daugybe įvairių gyvulių 
kaulų, kurių mėsa maitinosi per 
keliolika gentkarčių jauni ere
liai.

Keturi mėnesiai atgal me
džiotojas nušovė patiną, ii' tada 
patelka buvo pradingus, kaip 
Dr. Herrick, biologijos profe
sorius Western Reserve univer
sitete sako,f jieškoti sau patino. 
Ir Į tikrai jį parsivedė sau kitą 
milžiną' erelį į savo, lizdą. . Da
bar, lizdui . nugriovus, ereliai 
skrąidė orei Rėkaudami ant ūki
ninkui suėjusių prie griuvėsių.

Prof. Herrick, kuris tyrinėjo 
per tris metus tą erelių šeimy
ną iš savo obzervatorijas pabu- 
jojo kad ta išdidi erelių šeimy
na visai nedingtų • iš šios sri
ties. Bet neužilgo patėmijo 
nuostabų dalyką: ta pora par
sikvietė iš kur tai kitą erelį, 
kuris neša šiaudus, šakas, ska-* 
rulius ir viską reikalingo lizdo 
budavojimui, o (pirmieji du tik 
dirbaprie lizdo budavojimo.

Profesorius sako kad ereliai 
dar spės išsiperėti vaikus iš 
naujai padėtų kiaušinių.

Pasmaugė ir Sudegino 
Savo Pačią

Tūlas Frank LiSka, gyvenąs 
1Ž713 Oakfield avė., padarė ga
na keistą' prisipažinimą kada 
liko suimtas už nužudymą savo 
pačios. Pereito penktadienio 
naktį subėgę kaimynai iššaukė 
jį iš namo kad jo vištinyčia de
ga. Gaisrininkai užni užgesinę 
degėsiuose padą moters' lavoną 
ir tuoj ;; "3kė <kad tai buvo jo 
paties ;’..,iona. ■ Prasidėjo tyri
nėjimai ir suimta pora kitų nu
žvelgtų vyrų. Galiaus paimtas 
tardymui Liska, papasakojo jog 
jis pats padėjo pačiai nusižu
dyti, nes ji to norėjo. Ji buvo 
susikrovus vištinyčioj laužą Ir 
prašius jį atėjusį į vištinyčią, 
pasmaugti ją, paskui padegti 
šiaudus ant kurių ji atsigulė, 
prašydama nesakyti kur ir kas 
su motina atsitiko savo vai
kams.

Liska išpasakojo kad jis bu
vo smarkiai su pačia 
penktadienio ryte po 
ėjimo j mokyklą, ,už 
ryžimą atsiskirti nuo
kui persimetė kalbomis,' ji su
tiko to nedaryti, bet nuėjus į 
vištinyčią norėjo pasismaugti, 
o kada jis nuėjo pas ją ji pra
šė kad jis ją pasmaugtų. Vai
kams parėjus iš mokyklos ir 
neradus motinos, tėvas atsakė 
nežinąs kur ji yra, ir vidurnak
tį nuėjęs i yištinyčią užkure jos 
lavoną.

Nunuodyta Šeimyną — 
Daroma Tyrinėjimai • 
Medina, Ohio. — Pereitą sa

vaitę kilo skandalas šioj apie- 
linkėj iš.nežinia kokios priežas
ties nusinuodijimo trijų ypatų 
ir apsirgimo kitų dešimts. Val
džia griebėsi tyrinėjimo. Visi 
mirę paeina iš vienos šeimynos, 
taip pat ir sergantieji. Nie
kaip nesuprantama kas galėjo 
juos apnuodyti, bet sirgimas ir 
mirtįs paėjo nuo valgio.

Po ilgų tyrinėjimų susekta 
kad viena namiškė moteris pa
naudodama 'aršeniką nunuodino 
visus mirusius ir apnuodino 
apsirgusius., Kada susekta ir 
klausinėjama, ji sakė kad* ji 
nežinanti kam ji taip darė — 
velnias, ją- prie1.to- pastūmėjo, 
aiškinosi.

Spėjama kad ji yra pamišus. 
Ji yra 41 metų'amžiaus, našlė, 
ir turi kelis savo .vaikus.

sius klapčiukus malšinti. Ir tik 
liodavičiaus gražus apsiėjimas 
sulaikė publiką nuo muštynių. 
Ęublika rėkė kad vaikas baigtų 
deklamuoti, bet kunigas šaukė". 
“Akronas nešivienys su raudo
na Maskva!” Publika gardžiai 
juokės kai kunigas pradėjo ne
sąmones kalbėti. Ir kunigas 
matydamas kad publika nepa
taikaują jam, pasišaukė du po- 
licistu: policistams atėjus, ku
nigas dar smarkiau pradėjo po 
salę, galas galan bėgioti; poli- 
cistai jį ramina, “Kunige, čia 
jokių bolševikų nėra”....

Po to prasidėjo šokiai, grojo 
du bolševikai, bet kunigėlis to 
nežinojo. Viskas aprimo. Tik 
prie • manęs pribėgęs kunjščia 
grūmodamas sako “Ar tu esi 
doras tėvas kad tąip bjauriai 
mokini deklamuoti? Ar bus 
doras tėvynės-' labui vaikas?” 
Ir mojuodamas rankom nubėgo 
į savo kambarį su savo klap
čiuku, “melagių dėde”.

Taip tai musų kunigėlis mo
kina savo parapijoms gražiai 
apsieiti, ir taip jam rupi dūšių 
išganymas! Jis tik ant savo 
viską verčia, nepaisydamas ar 
didumai tas patinka ar ne. Jis 
;mane ir mano vaiką bolševikais 
apšaukė, taigi čia noriu paklau
sti kunigb kam jis atsiuntė ko
lektorius del parapijos kermo
šiaus ir ėmė mano $10' auką 
naujais .drabužiais; ar tada bu
vau ne bolševikas?

Toliau dar kunigėlis savo pa
kalikams' skelbė buk S. Rodavi- 
čia mokinęs tas visas deklama
cijas bolševikiškai pas mus ap
eidamas. Bet Rodavičih tiktai 
atėjęs užprašė • kad mftno vai
kai padeklamuotų, ir prašė kad 
tik nebūtų priešingai kataliky
stei ir Lietuvių tautai, ir mano 
simus deklamavo apačioje pa
duodamas eiles, už kurias Kun. 
Cybelis pakėlė trukšmą. 
deklamacija tik priveda kad 
mes tik su Rusų ar kitų šalių 
pagalba atsikratysim nuo Len
kų . ir atgąuSim Vilnių.

Kūn. Cy helis mano-jog 'jisai 
tik vienas moka rašyti Į laik
raščius melagystes, o S. Roda- 
vičia mokyti deklamuoti. Bet 

AŠ ’ pats mokinu pagal iš
galės ir kas man ir didumai 
žmonių tinka.
Septynių Metų Jubilejus Lietu-

• vos Nepriklausomybės.
Išnaudoja mus ^Tėvynę Lenkai 
Jau septynis metus, 
Liaudies laisvę surakinę 
Turčiai drasko jos krutinę, 
Daro, suokalbius slaptus. 
Girios tamsios iškapotos, 
Be žmonių žinios parduotos, 
Nyksta po visus kraštus! 
Jubilejus septynių metų 
Skurdo’ ir kovos verpetų, 
Liūdnas juodas kaip naktis. 
Vienas kelias tau palieka,. 
Tau šalele Lietuva, 
Mesk greičiau Lenkų panieką^ 
Ir sujungk tu savo spėką 
Su raudonąja Maskva! 
Tuomet Vilnių, atvaduosi, 
Ir per.šimtmečius gyvuosi 
Tų* laiminga ir laisva!

. i A. Vėbra.

SMULKMENOS
Kovo 16 d. atsibuvo teismas 

dviejų sifterų ir jų vyrų, Jur
gio Tamošausko ir K. Puišio, 
reikale buk atitrauktų iš Lietu
vos .dviejų merginų, PUišienės 
sėseri’ęs ir Tamošauskienės du- 
kteries. Jų. atvažiavimui lėšas 
davė, K. Puišis, ir Tamašauskai 
žadėjo Puišiams atmokėti ka
da jų duktė atvažiuos.

Pastaru laiku Puišiai’ parei
kalavo nuo Tamošauskų savo 
pinigų, bet tie atsisakė atmokė
ti,, teisindamies tuo kad Tamo
šauskas esąs didelis kai Kolum
bas, o 
putas, 
pinigų 
džiure
kai, nors niažiukui, Puišiui ap-_ 
mokėtų pinigus ir kartu teismo 
lėšas.
’ Kovo 1-1 d. pasimirė Marijo
na šlagienė, paliko vyrą ir ne
didelius šešis vaikus. Gyveno 
neturtingai, ir vyrui palikus su 
našlaičiais yra bėda. Velionė 
buvo dar ne sena, apie 35 metų 
amžiaus; 
plaučilj. I 

Akrbiie 
ir vaikai.

Puišis mažiukas kai lili- 
ir jisai mažiukui negali 
grąžinti. Teismas su 

priteisė kad Tamošaus-

mirė nup uždegimo.

labai serga žmonės 
Apsirgo K. Puišis, 

gydosi namuose. Taip pat ap
sirgo plaučių uždegimu Gribie- 
nės vyras. Gydosi ligonbutyj.

Meiženis.
Viešas. Pareiškimas.

Kun. Cybelis buk rūstaująs 
kad ten kas apie jį buvę -para
šyta neteisingai. Mano noru ir 
storone yra pranešti visuomenei 
dalyką kuoteisingiausią, o jei 
kas neteisingai informuota, ir 
jisai skaitosi' įžeistu, šiuo ati
taisau, ir, ateityje stengsiuos 
kad daugiau to neįvyktų, ne tik 
jam bet ir kitiems. Laikaršty- 
je tiiri viskas matytis tikroje 
šviesoje. , Meiženis.

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokiu 
mihrį Parsiduoda Mažais 
InmiSkėjirnais. — Procpect 
2650'— 1314 Huron Road.

ne-

PINIGAI są, Platiną^ Si
dabrą, Deimantės, magnęčo galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brang menas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kupgreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

“I
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Tula M. Griichala, 27 m. am- 
1105 Auburn avė., susi- 
sų. vyru paėmė nuodų 
pasidaryti galą. Bet

žiaūsl 
pykus 
bandė 
.išgis.

ir
ji

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais 
sekančiose vietose

E. 21 St., pas G. Garmų. 
St. Clair Ave., pas Kaupą. 
Superior Aye., kampas E.

Prospect 2420 Central 1766.

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. '

1417
6603
6502

651h., pas J; Pilvelį.
6602 St. Clair Ave., pas Langą.
2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

79th .St., Kopecny’s vaistinėj,
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską. .

GARSINKIS
“DIRVOJE

Ohio valstijoj; budavojimams 
kovo mėnesį padaryta kontrak
tų vertės $26,630,300. Budavo- 
jimų pradėta bėgyj pirmų dvie
jų Šjų metų mėnesių už $50,- 
184,300, arba 41 nuoš. daugiau 
negu tuo laiku 1924 metais.

Clevelando (Cuyahoga) apsk
rityje nejudinamoji nuosavybė 
apkainuoja apie trijų bilijonų 
doląrių vertės.

Ohio valstija 1924 metais tu
rėjo įregistruotų 1,241,600 au
tomobilių, trokų ir kitų motori
nių vežimų, tokiu budu stovi 
trečia valstija iš eilės. Dvi val
stijos kurios viršija Ohio yra 
New Yorkas, su 1,412,879 ir. 
Kalifornija su - 1,319,394 auto
mobilių.

Skaitytojai atkreipki! domės 
į sVarbų ■ ilgą straipsni svečio 
iš Lietuvos, gerb. J. Makauskio.. 
Straipsnis telpa ant pusi. 1-mo 
ir 2-ro. J3alandžio 18 d. gerb. 
Makauskis atvyksta j Clevelati- 
dą. 'Čia užtruks kokias tris ar 
keturias dienas. Prakalbų die
na bus pagarsinta vėliau.

štai tos eilės: PARDAVIMAI
GELEŽINIŲ Daiktų, Maliavų ir Šie

ninių popierių krautuvė, daro 8600 
biznio j savaitę, Telefęnuokit 4051 
del platesnių informacijų, i,

Taipgi Cigarų, Groserio ir Saldai
nių krautuvės parsiduoda arba mai
nais. ant gerų išlygų. , Matykit agen
tų Zimerman, 5907 Scovill Avė, tar
pe .1 ir 5 po piteų. Telefonas Hem
lock 432B. (15)

KEPTUVĖ parsiduoda arba ant ren- 
dos, vieta didelė ir gera bizniui.

Randasi 2954 Ė. 82nd Street. Krei* 
pkitės 12532 Buckeye Road. (14)

APGARSINIMAS
Mes taisome ir mes parduo

dame ir męs nuperkam sulau
žytus 
darbus 
žiausia.

automobilius. Visokius 
čia atliekame kuogra-

Lai PAIN- V
EXPELLERIS I

JUng ( Praveja Skaudus! • 
IBrar Trinkite greitai taip, kad iii 
yffĮjf stebėtinas linimentas persisunktų 

jMHL Per, odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.

jgg^Pain-Expelleris palengvina kraujo 
■**>^^^^sukepimą ir atsteigia normali 

kraujo tekėjimą gjslomis.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro,vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

Pittsburgh, Pa. — čia atras
ta dirbanti vienuose namuose 
kaipo tarnaitė ^pradingusi iš 
Warren, (Ohio, mokytoja, kuriai 
dingus po visą šalį pradėta jie
škoti. Ji pati išsidavė policijai" 
kada pamatė savo paveikslą 
laikraštyje. Jii sakėsi* buvus ne
tekus atminties, bet paveikslą 
patėmijus vėl atgryžo į save.

M. JOCIS
154 Wooster Ave, Akron, O.

REIKALINGI du tvirti vyrai 
prie darbo lauke, Gera mo

kestis. Kreipkitės. i'Dirvon”/

LISTERIN E 
THROAT 
TABLETS

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

— - 930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York; N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.

Antiseptiškos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudč/imą 
Kosulius

Made by
Lanbett Phatmml Co., Sdut took U.S A
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