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, bet tie atsisakė atiniįį į 
nndamies' tuo kad T< 
is esąs didelis kai Koį (

Puišis mažiukas kai | į 
ir jisai .mažiukui įiegį] 

■ grąžinti. Teismas 1 

priteisė kad Tamošiui 
irs niažiukui, Puišiui d 
į pinigus ir Įtartu tehc

Vokkietijoj po Rinkimų
bet Prezidento Nėra

o 14 d. pasimirė Miriį 
gienė, paliko vyra Ji ųl 

s šešis vaikus. Gyva ■ 
(ngai, ir vyrui palikusį | 
iais yra bėda. Veto f 
ar ne sena, apie 35 ik i 
i»; mirė nūp uždega Į

VIENAS KANDIDATAS GAVO PORA MILI
JONU BALSU DAUGIAU UŽ SEKANTI, 

BET RINKIMU NELAIMĖJO.

ule labai serga imi f 
tai. Apsirgo K. Piiiš į 
namuose. Taip pat ąr 

Jaučiu uždegimu Grili| 

ras. Gydosi ligonbuį,
Meižtu!'

Nauji Prezidento Rinkimas Įvyks Balandžioo 
Įvairios Partijos Grupuojasi j Vieną.
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teisingai informuoti, i f 
raitosi' įžeistu, šiuo it į 
ir, ateityje stengsi f 

įgiau to neįvykty,M i ? 
: ir kitiems. Laikant f 
viskas matytis tib E 
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IB DARBININKŲ ŽINIOS

I VOKIETIJOJ PO 
KIMŲ, BET BE PRE

ZIDENTO
Berlinas. — Kovo 28 d. buvo 

visuotinas balsavimas rinkimui 
naujo Vftkietijos prezidento.

Prezidento terminas Vokieti
joje yra septyni melai.

ial Cash Regisi# 
fr Vartoti — Visdį'
- Parsiduoda Mai- 
imate. — Protai 
1314 Huron Road. f

Z"1 A I u* Dantų A*[ 
VXrAl s?, Platina, SĮ ■ 

eimantps, magnęio gsM 
laritis, auskarus, ar 
įas. Siųskit šiandien b 
lusit kupgreiėiauaia.' V
K. Co., Otsego, Mid

ĮDAVIMAI-
!Ų Daiktų, Maliavų.ir Lį 
pienų krautuvė, dan l> 
ayaitęi Telefonuokit M. 
inių informacijų. » J 
aigarų, Groserio ir Sibį 
įves parsiduoda arba H 
erų išlygų. ■, M atykit ifį! . 
an, 5907 Scovill Avė, ut 
po piteų. Telefonas M

parsiduoda arba ant ■ s 
:a didelė ir gera bi® L 
154 Ė. 82nd Street & ■ 
32 Buckeye Road: t F

// Lai PAIN- II 
EXPELLERIS [j 

Praveja Skaunuil 
Trinkite greitai taip, W • 
itebėtipas linimentas perwsk 
»er odą j pat tą vieų, i tt’ 
iaeina nesmagumai. 
’ain-Expelleris palengvini k®* 
ukepimą ir atsteipi 
raujo tekėjimą giilomū. j 
maistinėse. Tėmykite, kid^f 
baženklia ant pakelio. ■ 
AD. RICHTER & CO. I
srry & South Sth Sts. I

Brooklyn, N. Y.

STERINE 
'HROAT 
'ABLETS

,_____
Antiseptiškos

Prašalina 
ir I’aliuosuoja

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosulius

Youngstown, O. — Nors at
eityje geležies ir plieno išdir- 
bystes turi vilčių didesniam 
veikimui, šiuo tarpu užsakymai 
ii- prdoukcija lyg aplėtėja. i- •' ' ~ O'V' , v. , . . „ , . ,_ .. Kovo 28 d. balsavimų pasek-Kiek geriau yra su budavoji- _ ■ , , . . , “ ...... . ■ me buvo tokia kad nei vienas mui reikalingo plieno išdirbi- , , ... ... .u a kandidatas negalėjo likti pre

zidentu ir rinkimai atidėta ba-
- landžio 26 dienai, kada prezi-
- deniu galės likti tas kuris dau- 
, giau balsų gaus'už/kitus pavie-
- niai.
i . Dr. Kari Jarres, bendras na-
- cionalistų ir konservativių bur

žujų partijų gavo 10,387,678 b.
Otto Braun, socialistas, gavo 

7,785,1'78 balsus.
Marx, buvęs kancleris, cent

ristas, gavo 3,883,678 b.
Traelmann, komunistas, gavo 

1,869.553 b.
Hellpach, Badeno premjeras, 

demokratas, gavo 1,565,136 b.
Dr. Held. Bavarijos žmonių 

partijos. 1,002,278 b.
' Gen. Ludendorff, fašistų p., 

gavo 284,471 b. •
Tuščių balsų buvo 34,152.
Išviso balsavo apie 29,000,000 

piliečių, arba mažiau negu 69 
nuoš. visų tinkamų balsuoti.

šie rinkimai buvo pirmu kar
tu Vokietijos istorijoj po suvirs 
1,000 metų, kada buvo renkama 
valdovai. Mirusį prezidentą F. 
Ebertą išrinkę 1918 metais Vo
kietijos seimas.

Rinkimų įstatymas reikalau
ja kad kandidatas gautų aiškią 
didumą, arba daugiau pusę visų 
balsų, o ne kuris gaus dau
giau balsų už kitus kandidatus 
pavieniai.

Daugiausia šiuose rinkimuo
se pakilo socialistai, apsilpnin- 
dami komunistus. Socialistai 
gavo veik trečdalį daugiau bal
sų negu pirmiau už jų kandida
tus Į seimą balsuojant,

Kadangi nei vienas kandida
tas negavo daugiau pusės visų 
balsuotojų, nei vienas nei neli
ko prezidentu.

Dabar partijos dedasi 
naujas kombinacijas ir 
bendrus kandidatus.

Gal balandžio 26 d. pavyks 
kuriai nors kombinacijai gauti 
aiškią daugumą balsų, tada ta 
dalis įstatys savo prezidentą. 
Republika remiančios partijos 
susidėję lengvai gali pervaryt 
savo žmogų, kuomet iš šių rin
kimų paaiškėjo kad monarchis- 
tai jokiomis kombinacijomis 
negali rinkimų laimėti. -

Socialistai, demokratai ir ka- 
talikai-cent ristai gal but išvien 
rems Marsą arba ant kurio ki
to susitars.

Lorain, 6. — Nors kitos plie
no’ Ir geležies išdirbystės kituo
se mieštuose aplėtėja veikimu, 
National Tube Co. įstaiga šia
me mieste ir toliau veikia su 
beveik pilnu saiku, 98 nuošim-, 
čiais normalio.

Akron, O., gumų įšdh’by»tėš 
veikia dar tuo pačiu, aukštu 
saiku kaip veikė kovo mėm

Gumų - išdirbystės budavojasi 
po viėną kitą reikalingą ,budin- 
ką, didiridaipos savo dirbtuves.

Clevelande apie 1,000 miesto 
darbininkų ruošiasi prie streiko 
iš priežasties naujai įvestų al
gų. Vieniems buvo pakelta al
gos miesto tarybos nutarimu, 
o kiti, paprasti darbininkai, to 
nesulaukė.

Bellaire, O. — Keturios ka
syklos kuriose dirbo apie 1,500 
darbininkų, užsidarė nuo ba
landžio 1 d.

Amherst, Ohio.' — Akmenų 
F skaldykloj eksplodavus dinami- 

tui du darbininkai sužeista, vie- 
f nas jų neteko rankos ir gal ne- 
į teks regėjimo. Kitas tik ap- 
H ■ degintas.

Toledo, O. — Penki darbinin- 
| . kai nupuolė nuo. 10-to aukšto 
E naujai statomo budinko ir sun- 
L kiai susižeidė. 
Į', meptą sulūžo 
f dįs nuvirto. 
I lė sykiu su 

medžiu ir kitais dalykais, ki
tiems darbininkams išgąstyje 

■ bežiūrint . .
Butler, Pa.. — Du angliaka

siai sudegė kada naktį pašiūrė 
užsidegė kurioje jie miegojo. 
' Lenkijoj streikuoja ūkių dar- 

I bininkai nepasitenkindami nau- 
Į jai nustatytomis algomis.

Švedijoj pasibaigė darbinin- 
: kų lokautas ir .130,0(10 darbi

ninkų kurie buvo atstumti nuo 
darbo pradėjo vėl dirbti.

New Castle on Tyne, Angli- 
, joje, angliakasykloj užgriuvo 
' nuo vandens dešimts darbinin- 

.. k«
Amerikoj dirba bent milijo- 

I nas nepilnamečių vaikų kuriems 
g uždrausta dirbti, ir jų kas me- 
J tai po 200,000 patenka į teismo 
I rankas už nelankymą mokyklos. 
| Vaikai jauni pradėdami dirbti 
E' suaikvoja savo augimo jiegas ir 
[ . atbunka protiškai, negalėdami 
į «tinkamai vystytis.

Rengiasi Skrist ant Šiau
rinio Žemgalio

Oslo, Norvegija. — Gegužės 
mėnesį rengiasi lakūnai skristi j 
į šiaurinį polių, pakildami nuo 
Išduoto Spitzbergen, iš kur iki 
žemgalio yra 600 mylių. Tą 
kelionę lakūnai mano atlikti į 
septynias ar aštuonias valandas 
be sustojimo. • '• ; \

Kelionė rengiama po vadovy
ste Norvegijos orlaivininkų or
ganizacijos. Paskui lakūnus ke
liaus ir laivas, kiek arčiausia , 
šiaurčn galės. Atvykę ant pp-|‘ 
liaus, lakūnai mano išbūti apie

• 24 valandas, apžiūrėti kiek ga
lima daugiausia kas jų užsi- 
briežta, ir leistis atgal.

šiaurinį polių pasiekti kova 
pradėta 400 metų atgal, ir jau 
pasiekta vįrš desėtkas metų at
gal, bet dar tyrinėjimai kaip 
reikiant neatlikta. Šis 24 va
landų apsilankymas ant žem
galio bus pirmas orinis žygis, 
po ko paskui jau daugiau lakū
nų ten galės vykti, orlaiviams. 
vis gerinantis.

Orlaivius šiai kelionei buda- 
vojama Pisa mieste, Italijoj; 
jie bus vieno metalo.

I ŠMUGELNINfcAMS 
BUS KO SAUGOTIS 
Washington. *— Apie liepos 

mėnesį Suv. Valstijos Įkūnys 
didžiausias pastangas kovai su 
degtinės šmugelriinkais, palei
dus j juras -vyris ir laivus gau
dyti ir persekioti visus slaptus 
ir. viešus degtinės Įvežėjus iš 
užjūrio? .

Bus 3,000 vyrų, 300 patroli- 
nių laivų, 20 kariškų naikinto
jų ir (kitokie jūriniai pabūklai 
panaudota pries šmugelninkus j 
Atlantike 
budayoti 
si laivai, 
žiūrėtojai 
ninku ir nepraleis jų “nfetyčia' 
kraštą pasiekti į...

ir kitur. Baigiama 
geriausi ir brangiau- 

Tik kažin ar jų už- 
neprąžiurės šmugel-

Mtdt bį f
m«£»l Co.. Sum Uįif

Protestai del Vatikano Konkardato
Kaunas. — Sekmadieni, ko-1 Protestai prieš Vatikaną

Jiems pilant ce- 
atsparos ir grin- 
Darbininkai puo- 
cementu, plienu,

vėl į 
stato

Hamburge, Vokietijoje, eks- 
plodavus aliejiniam laivui už
mušta septyni darbininkai.

Rusijoj Komunistai Lai
mėjo Rinkimus

Maskva. — Kovo 28 d. rin
kimuose komunistai žymiai lai
mėjo, pravarydami 273 kandi
datus į sovietų seimą, kuomet 
neprigulmingos srovės gavo tik 
127 vietas.

Komunistai nuo rudens ati
dėliojo rinkimus iki' pamatė ge
rą progą laimėti. Apšaudę dar
bininkus, prigąsdinę, leidosi į 
rinkimus, ir gavo du trečdaliu 
vietų.

Markių Keitimas
Vokietijos valdžia išleido 

skutinį paraginimą žmonėms 
kad iki birželio 5 d. visi pakeis
tų savo senas markes i naujai 
išleistus pinigus. Už vieną da
bartinę markę ' reikės mokėti 
1,000,000,000,000 senų markių.

pa-

Užmušta 50 Žmonių
Maskva. — Apie 50 ypatų 

užmušta ir 100 kitų sužeistą 
susimušus 
Daugiausia
traukinyje kur užsigrudę dar
bininkai gryžo iš darbo.

dviem traukiniam.
užmušta Maskvos

Irkutsk, Sibiras. — Verhhij- 
Udinsko traukinis netoli Irkut
sko, važiuojant kalno pašone, 
liko užgriūtas kalno šono nu
slydimu, kur 16 ypatų užmuš
ta ir <30 kitų sužeista, bet dar 
visi vagonai nebuvo atkasta.

Komunistų Streikas Pil
vams Pasibaigė

Hambdrg. — Suimti pereitą 
metą 72 komunistai už norėji
mą nuversti valdžią, kalėjime 
šiose dienose buvo paskelbę 
savo pilvams streiką — neval
gyt nieko, ir taip išstrelkavo 
dvi savaites, bet galiau pilvai 
laimėjo, ir revoliueijoniarial 
pradėjo prašyt valgyt.

Už Gerą Budą — Pusė 
Milijono1 Dolarių

New York. —_ Vienas Rusijos 
Žydukas, keli metai kaip atvy
kęs Amerikon, ^Bostone viena
me viešbutyje pilvo patarnau
toju. Tenai gyyena viena tur
tinga našlė, kuriai jis manda
giai pasitarnavo, ir kadangi bu
vo aukštesnio mokslo, pagelbėjo 
jai liuosu laiku raštus 'vesti; už 
ką dabar, po poros metų, atsi- 
dėkavodania tai turtuolė, jau 
gyvenanti New Yorke, paskyrė 
jam $300,000 fondą ir padarė 
jį paveldėju brangaus namo ir 
žemės, vertės $200,000, New
ton, Mass, 
jos Vardas 
Inas, visą 
atvokatus.

Viena išlyga 
yra ta kad jis 
businčią pačią 
jo labdarė.

Kartais Užsimoka būti man
dagiu ir geru; nes ar šiurkščiai 
'ar gražiai su žmonėmis apsiei
si, vistiek laikas praeis 
venimas prabėgs-"'

Ta našlė nenori kad 
butų viešai skelbia- 
reikdlą atlieka per

tame pavedime 
apsivestų, ir jo 
turi užginti ta

ir/gy-

Sala
nakties
vande-

Pradingo Ežere
Pranešimu iš štetino, 

laiku staiga nugrimzdo 
nin mažutis pusiausalis Pielbur-
go ežere. Ant dviejų margų že
mės ploto augo aukšti medžiai, 
kurių dabar kaip, ir pačios že
mės nebematyt. Matininkai pa
tikrino kad žemė nugrimzdo 12 
metrų gilyn.

Apie tokius atsitikimus nuo 
seniau yra žinių 
Yra kalbų kaip 
pradingo, perėjo 
nakties prapuolė 
ne pasakos, bet
mai, nuo požeminės veikmės.

ir (Lietuvoje, 
vienur ežeras 
kitur, arba iš 
salukė. Tai 

tjkri atsitiki-

Darbininkai Virsta Ka
pitalistais

Lokomotivų inžinierių broli
ja, su 90,000 narių, kurios cen
tras randasi Clevelande, jau 
Įkūrė kelis savo bankus, ir da
bar nupirko New Yorke 37 auk
štų Equitable budingą ųž $38,- 
000,000, antrą brangiausią bu- 
davonę New Yorko mieste.

Prie budingo reikalų vedimo, 
ir abelnai prie šitos brolijos 
bankų ir kitų biznių vedimo 
stovi unijos viršininkai, kurie 
dabar liko tikrais kapitalistais 
su darbininkų pinigais. Jie 
algas desėtkitis tūkstančių į 
tus.

ima 
me-

Ko- 
ko-

Cambridge, Mass. — Iš 
penhageno gauta žinia kad 
vo 24 d. buvo atrasta nauja 
kometa 8-to didumo. Ta kome
ta yra didoka ir matoma su 
pagalba mažo tejeskopo, Virgo 
konsteliacijoj.

vo 8 d., 1 vai. po pietų, Rotušės 
aikštėje įvyko mitingas parei
kšti nepasitenkinimui ir pro
testui del nesenai pasirašyto 
Lenkijos-Vatikano konkordato.

Nei blogas oras nei mitingo 
iniciatorių didelis nepunktualu
mas neišsėmė piliečių kantry-1 
bes laukti atidarant mitingą. ,

Mitinga atidarė stud.
taitis, paaiškindamas 
del kurio jis šaukiamas.

Atidarius mitingą, ir 
jus tautos himną, kalbėjo p. 
Toliušis.

Jis aiškiai pabrėžė Vatikano 
Lietuvai padarytą konkordatu 
su Lenkais skriaudą. Priminė 
tas sunkenybes kurias Vilnie
čiai iki šiol patirdavo del šven
čiausių savo teisių, tautybės 
teisių: laikraščių uždarymas, I konkordato, 
prieglaudų išmesimas, mokyto-1 Smetona 
jų kalėjiman kišimas, štai Vii-j ras_ 
niečius ištinka dar vienas skau
dus smūgis — Vatikanas ati- Rotušės Aikštėje Mitingas, 
duoda Vilnijos Lietuvius ištau- Rotušės aikštėje kalbėjo Sei- 
tinimui per Bažnyčią. mo harys Toliušis,

Toliau kalbėtojas paaiškino tis, p. Sabataitis. Susirinko dl- 
kad popiežius galėjo kitaip pa- džiulė minia ir truk.šmingai 
sielgti, būtent: jis galėjo pa- pritarė kalbėtojams kad popie- 
laukti su tokiu konkordatu kol i žius pabaręs Lietuvai didelę 
Vilniaus klausimas bus išsprę-1 skriaudą ir akivaizdoje tb nu- 
stas tarptautiniu žvilgsniu; ga- j stojęs tikinčiųjų pasitikejimi. 
Įėjo Vilniaus vsykupiją paimti Pažymėtįna kad šį kartą ir 
betarpėn savo žinion, kaip yra moterįs kartu su vyrais sauk? 
pas mus padaręs šit jdaug^jpa-, prieš popiežių ir reikalavo į>;v 
žesnės reikšmės, dalyku — Bo- Alinti jo pasiuntinį Msg. Zec- 
nediktinų vienuolynu; - galėjo chini. , .
dargi, Įrašydamas konkordatą, 
apsaugoti juomi Lietuvių tei- 
tes, o dabar nei Vienu žodžiu 
Lietuviai konkordate nepami
nėti.

Jeigu Vatikanas .tokį smūgi įvadas Janušonis pirštu pagrą- 
suteikia katalikiškai Lietuvai H’nęs. Taigi orkestrui griežiant 
su katalikiškom partijom vai • I himną ir teko visiems issiskir- 
džios priešakyje, tad turime styti. Demonstruoti ir apskri- 
protestuoti. ties viršininkas neleido.

Paminėta Vatikano politika] Skaitlingaį susirinkę žmonės 
pasireiškus pripažįstant mus de I reiškė didelio nepasitenkinimo 
jure, paskui Are. Zecchini tak-Įkad neleidžiama jiems pareikš- 
tika pirmiau ir konkordato 
rybų metu, kuriuo pralošta lai-j to dalyko — Vilniaus ir Auš-j 
kas Lenkų naudai.

Lietuviai nors kantrus, 
jų kantrybė turi ribas.

Saba- 
tikslą

sugro-

Vėl sugrojus himną kalbėjo 
p. Matulaitis Tautininkų Są
jungos vardu, pareikšdamas 
kad, nežiūrint partinių skirtu- je‘ studentu 
mų, jis sutinkąs su p. Toliušio 
mintimis.- Taip pat ragina pa- 
rekšti Vatikanui ir Areivysku- 

I pilį Zecchini protetestą.
I Perskaičius atatinkamą pro
testo rezoliuciją ir mitingą už
darius] minia ' bė kokių demon- 

|stracijų išsiskirstė.
(“Lietuva’’)

Kitas Aprašymas
Kaunas. — Vilniaus Lietuvių 

grupė 
rengė 
iriuose 
likimą

tegini atrodanti panelė (?), 
kuri kalbėjosi su tuo vyru Len
kiškai.

Panelė siūlius delegacijai re
zoliuciją pasiųsti paštu, tačiau 

• delegacija per pravertą durų 
’ plyšį rezoliuci ją įteikus Zecchi- 

nio adjutantui.
1 Tą pačią dieną Rotušės salė- 

i “Vaikio” draugija 
surengė paskaitą sąryšyje su 

(konkordatu. .Skaitė Prof. A. 
Janulaitis' ir Prof. M. Biržiška. 
Po Inž. Raudomanskio kalbos 
buvo priimta rezoliucija prieš 
Vatikaną, tik policija uždraudė 
ją skelbti.

Žmonių upas Įtemptas, ir nei 
vieno negirdėti kad pritartų 
-tokiam popiežiaus pasielgimui. 
Prieš Zecchinį taip nusistatę 
kad vis tik jo buvimas ištiktų* 
jų daugiau nepakenčiamas ir 
įžeidžiąs musų tautos garbę.

^(“Lietuvos žinios”)
(Kaune) kovo 8 d. su-
12:?0 vai. Liaudies na- 
paskaitą apie Vilniaus 
po Vatikano-Varšavos

Skaitą Prof. A. Į
ir Prof. A. Voldema- ....i susirinkimo Kaune 

prieš popiežių.
Valdžios organas 

pasako kad žmonės

Nuo Redakcijos: Čia deda
me dviejų laikraščių paminėji- 

jmus buvusio mitingo arba viešo 
protestui

“Lietuva” ■ 
išsiskirstė 

p. Matulai- be’ ypatingų demonstracijų, o 
Į ištikrųjų valdžios buvo pasta
tyta policija pagrasinti miniai 
jeigu bandys demonstracijas 
rengti.

Išrodo kad palengva valdžia 
tuoj apramins žmones ir lieps 
pasitenkint tuo “ką Dievas da-

šalinti 
.chini.

Policija Maišėsi.
Charakteringa tai kad miniai 

.šaukiant eiti demonstruoti prie 
I vyriausybės Įstaigų, policijos

de-1 ti savo nuomonės net del šven-I ir

Lietuvos Vertybė 
Pinigais

Lietuvos Pasiuntinybė VVash- 
ingtone prisiuntė sekančią su
trauką 'Lietuvos turtų:

■Centralinio Statistikos Biuro 
žiniomis, Lietuvos turtas, be 
Klaipėdos Krašto, apitikriu ap
skaičiavimu siekia:

žemė, 4,753,500 hektarų,
Lt. 2,047,500,000

Miškai, 872,206 ha.
” 2,616,000,000

KitAs nekilnojamas
kiln, turtas Lt. 2,000.000;000
Gyvuliai:

stamb. 1,734,000 št.
smulk. 2,963,000 št.

Lt. 1,000,600,000
Pramonė 5,896 Įmonių

Lt. 600,000,000 
Transportas 1,601 kil.

Lt. 400,000,000 
Lt. 3,664,100,000 ,

ros vartų.
be.t Teko patirti kad priimtą čia 

Dabar rezoliuciją jau Zecchiniui įdavė 
lieka nutraukti ryšiiis sii Vati- atsilankius pas 
kanu. “Lai visas- pasaulis ži- Delegacijos Zecchini nepriėmė 
no", baigė kalbėtojas, ‘‘kad mes ir ilgai teks skambinti kol koks. 
nors maža tauta, bet mokame tai vyras (turbūt jo' sekreto'-j 
Savo teises ir garbę, ginti-.’’

(Minioje: “Bravo1 
ir plojimas.)

KELETAS
MĖNESIU
LIETUVOJ

ji delegacija.

Visorius) pravėrė retežiu persker 
šauksmai guotas duris, bet vidun neisi-(arba vienam gyventojui 4,270.2 

| leido. Vėliau pasirodė gan pa-1 litų.

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

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

Parūpiname visu, 
kalingus popierius 
žiavimui 
gryžimui Amerikon

Lietuvon

rei- 
iva-

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai
J 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j
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PITTSBURGO ŽINIOS
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reikalais.

Clevelandiečių Apsilankymas.
Kovo 28 d., nuo 8 vai. vaka

re, LMD. knygyne įvyko vietos 
Sandariečių .pasitarimas su at
vykusiais svečiais iš Clevelan- 
do, “Dirvos” redaktorium K. S. 
Karpavičium ir A.L.T.S. 3-čio 
Apskričio pirmininku A. Žuku 
Sandaros

Plačiai buvo išsikalbėta apie 
dabartinį Sandaros stovį ir jos 
reikalus, taipgi aptarta naujos 
Centro Valdybos rinkimo klau
simas. Ant pirmininko nutar
ta remti A. B. Strimaitį jeigu 
jis apsiims laikyt kandidatūrą, 
kadangi nei J. W. Liūtas nei 
N. Rastenis, kiek girdėti, atsi
sako iš kandidatų.

Kadangi Pittsburge yra pen
kios Sandaros kuopos, visos pa
žadėjo atsiųsti po vieną, du ir 
kitos net po tris delegatus į 
Sandaros seimą kuris įvyks ge
gužės pabaigoje Clevelande.

Svečiai ant rytojaus dalyva
vo SLA. apskričio suvažiavimo 
posėdyje, kur buvo užkviestas 
K. S. Karpavičius biskį pakal
bėti.

Suvažiavimas ėjo pusėtinai 
įtemptai, kadangi dalyvaVo dvi 
griežtai priešingos srovės — 
Sandariečiai ir bolševikėliai. I

Konferencijos vedėjais per
statyta abiejų po vieną, bet lai
mėjo pirmininku pil. Mažiukna, 
d .bolševikutis liko tik pagalbi
ninku. Sekretore išrinkta San- 
dariėtė A. Akelaitytė.

Svečiai papietavę pas p. Vir
bickus iškeliavo į stotį palydi
mi Vieno gero Sandariečio, ku
ris savo automobiliu juos nu
vežė ir išleido į Youngstowną.

J. A. Katkus.

jeigu susidarytų tinkamos ap
linkybės.

'Praeityje, iš.kur yisųomęnės 
reikalams, ir Sandąrai, daugiau 
aukų sudėta jei 'ne-Chicagoje?

Kur gimė Politinis Iždas, ir 
su kokia pradžia pradėjo veik
ti? Juk Chicagoje, ir tada tik 
porai asmenų — V. K. Račkau
skui ir K. S. Karpavičiui —ąt-į 
silankius, laike jų vakarienės 
svečiai sudėjo apie $1,000 Po
litiniam Iždui, s Ar reikią gra
žesnės progos pradėjimui egzi
stavimo kokiai organizacijai ?

Jeigu pas mus įvyktų San
daros Seimas, galima butų di
delė nauda padaryti kaip or
ganizacijai čia taip ir musų 
vienminčiams už jurų.

Ištiesti, turiu pasakyti kad 
tai nuo musų prigulės 1926 me
tų Sandaros Seimo atitrauki
mas į Chicagą. Bet reikia di
delio darbo ir musų pačių mo
kėjimo gerbti vienas kito ir ap- 
vertinimo vienybės.

Kaip dabar pas mus yra, tai 
jeigu vieni ką sumanom, kiti 
neremia, jeigu kiti ką rengia, 
kiti pro pirštus žiuri. Taigi čia 
viešpataują, asmeniškumas, ir 
tas gali pakenkt didęsniam de- 

' legatų skaičiui į Seimą atva- 
' žinoti. Sand.

CHICAGO,’’ILL. -
Ar Chicagos Sandariečiai Verti 

1926 M. Sandaros Seimo?
“Dirvoje” mačiau rašyta kad 

mes Chicagiečiai turime pasi- 
. judint’ir suvažiavę į Sandaros 
Seimą Clevelandąn gegužės 28 
iki 30 d., pasistengti gauti Sei
mą 1926 metais į Chicagą.

Nežinau kiek bus rytiečių ir 
kaip jie apie mus‘ Chicagiečius 
mano, bet sveikas protas rei
kalauja kad 1926 metais San
daros Seimas butų laikytas 
musų kolonijoj.

Tiesa, mes čia niekuo per
daug dabar neatsižymim ir ne
kėliam daug lermo apie save 
kad visi Į mus įžiūrėtų. Pasta
rais laikais ir gana neaktjvųs 
organizacijos reikalais, bet • vis 
rnųsų praeities darbai rodo kati 
mes galime vėl daug nuveikti

CHICAGO, ILL.
Apleidus Cleveland, Ohio.
Randu reikalingu tarti žodį 

Clevelandiečiams kaipo buvu
siems mano artimiems drau
gams, draugėms ir visiems pa
žįstamiems. Pragyvenau su ju
mis beveik nuolatinai ^.per še
šiolika metų; pažintį didesnę ar 
mažesnę turėjau su daugumu. 
Teko dalyvauti draugijos ir 
bendrame Lietuvių veikime. 
Taigi gyvenus tokio’sė sąlygose, 
jaučiuosi kaip vienos šeimynos 
nariu, kur nepasisuksi, ten pa
žįstamą sutiksi. Tas rodos ne
svarbu kada gyveni ant vietos, 
bet kada išsiskiri tai labai pa
junti trukumą: kur tų neisi, 
kur pažvelgsi, visur sutiksi 
naujenybę ir nepažįstamą, ne
žinomą. Taigi ir pasijauti išsi
ilgusiu savo senos buveinės, sa
vo draugų.... Gal but ne kož- 
nas panašiai pasijaučia. Rasi
me kurie pasako: “Kur patek
siu ten ir draugus bei pasiten
kinimą atatinkamą rasiu.” Vis
gi nesinori tikėti kad taip butų; 
kurie esame ilgiau pagyvenę 
prie vietos, ten busime daugiau 
pasitenkinę/ tankiausia ir pasi
liekam pastoviai visą savo am
žių baigti. Mano išsiskyrimo 
priežastį turbut dauguma ži
note, nebeverta čia apie’ ją kal-

bėti, bet kad visiems butų ži
nomą tai bandysiu nors 
pai pareikšti.

Manau žinote' visi apie 
padarytą žygį Lietuvon 
tais metais. Važiavau pasisve
čiuoti (tokią mintį turėjau va
žiuodamas). Palinkimą prie to 
žygio turėjau nuo senai, o ypa
tingai kada Lietuva likos ne- 
prigūlmingą valstybė. Norėjo
si pamatyti kaip musų broliai 
tvarkosi, kaip 'jaučiasi iškovoję 
sau laisvę. Pargryžęs musų 
tėvynėn, besisvečiuodamas per 

Į aštuonis mėnesius tarp savo 
brolių kaimiečių, likausi 
dintas ir prie pamatinio 
gyvenimo tarpe jų. Ten 
jutau daug linksmesniu, rames
niu, daugiau energijos turin
čiu visuose žygiuose, kasdieni
nio gyvenimo pareigų atlikime. 
Tikiu girdėjot ir apie mano su- 
gryžimą į Ameriką, bet pama
tiniai jau nemanau čia apsigy
venti. Sugryžau tik dėlto kad

• visai nebuvau parvažiavęs Lie- 
. tuvon, kaip pažymėjau, tik sve- 
. čiuosna, tai ir turėjau dar su- 
. gryžri.

Kadangi nemanau jau ant 
visad čia apsigyventi tai ir Cle- 

i velande nebeapsistojau ant il
giau. Brolių prašomas, atvy
kau Chicagon, ir čia manau 
siliksiu iki eisiu prie savo 
sibriežto tikslo..

Prie užbaigos šių žodžių, 
Škiu nuo širdies ačiū, draugai 
ir draugės, už jūsų tikrus są- 
jausmus man teiktus išvažiuo
jant Lietuvon ir dabar sugrį
žus. 'Linkiu jums viso labo 
suose tiksluose.

Jonas Plerpa,
3726 W. Polk St. Chicago,

trum-

mano 
perei-

suza- 
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pasi-
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20 DIENU

PINIGU NESIŲSKITE

JUUL 500

GYDYMO 
BANDYMAS

Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že
miau paduotą kuponą! Tai visa. ką. jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių\JJ 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų* 
liuoja kūno funkcijas -ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos. '

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

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų ’ 
ir moterų labai giria NugS-Tonc. nes tas vaistas suteikę 
jiems geresne sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbeU jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekąinuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiikstną gerinę apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tortp pacaliųą vidurių užkietėjimą ir_gazuę, prąšęlina blogą kvapą 
ir sukepimn nuo liežuvio, paliuosuoia nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo 'ir kitų ligų. Nuga-Tone'yra vienai pui
kiausiu vaistų-r^jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Torte 
kėlias dienas ir stebėk permaina—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. I '
VFTKTTF ^lANDIFNI Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis 
i rod e savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums, 
vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tickose tuo supratimu įr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno pakeiuko.

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

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man Uhanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir Laja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbėd, tai'užmokėsiu 
Jum 1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nenjokclaiu. (
Vardas................................................................................. ................................................................
Galvė ir Nj>. arba R. F. D...........................................................................................................  •
Miestas........................   Valstija..................................... ..

BROOKLYNO ŽINIOS
Butėno Išleistuvės.

Kovo 22 d. čia surengta iš
leistuvių vakarėlis J. Butėnui, 1 
kuris vėl iškeliavo Italijon dai- ; 
navimo lavintis. Dalyvavo gra
žus būrelis žmonių, susirinko 
daugiausia tai menininkai ku
rie myli dainas ir muziką.

Šalip vakarienės, buvo dar ir 
programas, kurį" dalyviai gra
žiai išpildė, užtai ir šiaip sve
čiai labai buvo linksmi. Butė
nas, kuris jau išplaukė kovo 
25 d. į Italiją siekti savo užsi- 
briežto tikslo, pratarė keletą 
žodžių į svečius reikšdamas pa
dėkos už paramą, ypatingai vi
siems tautiškiems laikraščiams, 
kaip “Dirvai”, “Vienybei” ir 
kitiems, kurie jį remia ir žada 
remti, ir paminėjo kad kairių
jų laikraščiai jį ignoravo neži
nia delko; juk jis del jų tiek 
daug dirbo, o jie taip jam atsi
moka.

Čia norėčiau musų svečiui J. 
Butėnui ir kitiems, pasakyti tą. 
Kurie nukrypsta nuo savo tik
rojo kelio ir nuo savo žmonių, 
tai yra savo tautos ir jos dar
bų ir nueina prie šakelės atska
lūnų neturinčių jokio tikslo iš
skyrus šmeižti visus kurie ne 
su jais, tadavkąi su jais jau ne
gali būti, jie pradeda ir tave 
šmeižti ir kenkti, nes. tai jų už
duotis. •

Aš Butėną priskaitau ..prie 
paklydėlio (sūnaus kuris apleidi* 
savo tėvus ir išėjo svietą pa
matyti. • Nors jo tėvai neleido 
ir prašė kad neitų, bet sūnūs iš
ėjo. Kiek jis vargų matė tai 
tik jis vienas žino, ir kiek ken
tėjo, o užuojautos neturėjo; iš- 
aikvojęs savo jaunystę, jaus
damas kad jau nebegalės taip 
kentėti, gryžta prie tėvelių. 
Tėvelis kaip tėvelis — laukia 
rankas ištiesęs savo sūnelio pa
klydėlio. Jis sugryžta pas sa
vus, o tie svetimieji jį niekina.

Tai musų Butėnas buvo to
kiame padėjime: kentėjo labai 
daug nuo tų svetimųjų kurie 
gyvena be jokio tikslo, tik 
do ką kiti stato. Užtai ir 
bar jis pas tuos griovikus 
rado paramos, nors pirma 
jais buvojo.
čiai jį sutiko įr priėmė ^džiaug- 
smingai, apvęrtindami jo var
gą ir trusą, ir Butėnas’dėkuoja 
ir džiaugias kad - jis rado užta-

večias.iš Lietuvos — J. MAKAUSKIS.
Buvęs Lietuvos Seimo Atstovas, Vaisi .‘Liaudininkas, ku
ris dabar vieši Amerikoj ir duoda pranešimų apie Lietu
vą. šiose dienose jis atvyksta Į Pittsburga ir Clevelandą.

rėjais savuosius, ir linksmas 
išvažiavo 
mokslą.

Mes bukim tik Lietuviais ir I Šventakuprių partijos; jus mu- 
dirbkim tik del Lietuvių vardo siT nepaisot, o dolarius ir dai- 
pakėlimo, ir remkim tik tuos nininkus traųkiat. Norkus nu- 
kurie kelia musų tautą pašau- j 
lio akyse visais, žvilgsniais.

Tokią mintį aš turėjau Bu-' 
tėnp išleistuvių vakarėlyje kai] 
jis kalbėjo ir skundės kad jo 
buvę draugai jį atmetė, p kaip 
jį užjautė .tautiški laikraščiai, 
ypač “Dirva” ir “Vienybė”.

Dar turiu priminti kad be 
Šventakuprių niekur negali ap
sieiti. Taip ir Butėno išleistu
vėse. Vienas buvo toks drąsus 
kad paprašė« Butėną užtraukti 
šventakuprių Himną, ir tuoj 
sukilo trukšmas: ir,Reikalavimai 
kad butų himnas dainuojama. 
Butėnas pasiteisindamas kad 
gaidų neturįs išsisuko nUo dai
navimo, "ir jie įsakė jam kreip
tis prie Vanagaičio kad tas su
taisytų šventąkuprių Himnui 
gaidas.

K. .Norkus kalbėdamas pri
minė kad Amerikos Lietuviai 
daug davė dainininkų 
operai; jis kvietę ir J. 
kad užbaigęs važiuotų 
ir stotų operom Ir čia 
kupriai užprotestavo. < 
kad iš Lietuvos atvažiuodami 
išrinkot iš musų visus -pinigus, 
pinigų jau nebegauna!, tai da
bar pradedat vilioti musų ge

ar- 
da- 
ne- 
su

Tautiški laikraš-

riarisius žmones. Jus be Ame-
Italijon baigti savo rikoš Lietuvių negalit kvėpuo

ti nei gyvent, dėlto kad neturit

i «Kauno 
. Butėną
Kaunan 

i Šventa- 
Jie sako

tilo, nes pasijuto kaltu. K. š.

vi-

CHICAGO, ILL.
Padėkos žodis.

Šiuomi noriu ' padėkuoti 
siems kurie pasidarbavo suren
gime Sandaros 75-tos kuopos 
vakaro kovo 1 d. — p. A. Bri- 
junui, K. J. Semaškai, K. Ru
giui, 75-tos kuopos raštininkui 
V. F. Andriuliui, ,o .Įabiąusia 
šeimininkėųis J. Andrįulienęj ir 
visoms musų jaunoms mergai^ 
tems; taipgi ačiū dalyvavu
siems prqgrame solistams 'ir 
kalbėtojams, “Dzimdzi-Drim- 
dzi”, n-lei Alfredai Semaškiu- 
tei, Birutei Brendziutei, p-lei 
Sleuteriutei ir kitoms ir ki-

Ačiu* visiems kurie da- 
Sandarieęiai ir svę- 
vakarėlis man davė 
energijos veikti 
vėliava. Jeigu

riems, 
lyvavote, 
čiai. Šis 
dvigubai 
Sandaros
riuos apleidau nepakvietęs 
ne su blogais norais, o tik 
trukumo 
23 ir 25 
rianiš už 
gimė.

GERB. = .į
^Spragilo kampelio^ |

ŠiuiiiiiiuiuiiiuiiiuiiiiiniuiiiuiiiiiuuiiuaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiuiHniuiiiį  
kada iš Jungstauno jį norė
jo dėdė Samas dykai išga*. 
benti.

Klyvlando biblistų supa
žindinimas su biblija ir kad 
milijonai žmonių dabar gy
venančių numirs.

Klyvlando muzikantams 
parodyti kad garbė atsie
kiama ne ėjimu skersai gat
vę, alfe atsižymėjimu svetai
nėje.

Klyvlando klebonui' pra
nešimas kad vyčiai organi
zuojasi jį nuo antro laipto 
klebonijos nuversti ir bąž-’ 
nyčios- skiepe repeticijas 
dykai 'laikyti.

Picburgo bolševikėliams 
parodyti kad jų naujas ko
misaras Atbuknys nors.'di
delis vyras ale mažai gal
voj košės turi.

Picburko SLA. nariams 
iškelti faktą, kad jie gali S. 
L. A. apskritį valdyt bolše
vikus nugalėdami.

Detroito profesijonalams 
išrodyt kad ten daroma ne 
tik fordukai ale ir kitokie 
automobiliai.

Detroito klebonui • prįro- 
dyt kad neužsimoka rašinėt 
bolševikams čekius jeigu su 
jų pačiomis flirtuojį.

Čikagos Sandariečius už- 
tikrint kad jie niekad ne
laimės rinkimų j Sandaros 
prezidentus jeigu tarp sa
vęs nesusitaikys.

Čikagos- “Raugui” paro
dyt kad jo redaktorius ne
turi galvoj košelės kuri ga
lėtų duoti jam. supratimo 
katras žmogus yra mokytas 
ir katras ne.

Čikags “Jiendms” priro- 
dyt kad socializmo neišgel
bės ’smeiždamos : Sandarie* 
čius ir norėdamos sueiti su

po 
ku
tai 
del

laiko. Taipgi ačiū 
Sandaros kuopos na- 
paramą musų paren- 

S. K. Grisius, 
75. kp. Pirm.

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

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly *at (’leveland, Ohio, for April 1st, 1925

State of Ohio
County of Cuyahoga, ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally' appeared K. S. KARPAVIČIUS, who, haying been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that' the following is, to the best of his knowledge 
and belief,, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by.the Act of August 24, 1912, embodied in 
Section 443; Postal Laws and Regulations, printed on 4he reverse, of this

GERB. SPRAGŲLO SLAP
TAS ATSILANKYMAS' 

PICBURKE.
Ateina pavasaris ir atei

na seimų laikai' taigi bet 
snaudžia ir vyriausia Slap
tos Spragilų Sąjungos gal
vą. gerb; Spragilas. Ba šį
met gerb. 'Spragilo sostinėj 
įvylis Sandiaros- seimas, tai 
įvyks sykiu ir Slaptos Spra
gilų Sąjungos Spragilaičių- 
sennas. ' .

Aną' dieną - atsilankąu Į 
redakciją ir girdžiu gerb. 
redaktorių kalbant kad jis 
su kitu slaptu narių Spra
gilų Sąjungos rengiąsi va
žiuot į Picburką, pasįsiulau 
ir aš važiuot.

— Ar galiu ir aš su'-1 ju
mis važiuoti? — sakau aš.

— Kodėl nė, ale ten ne* 
bus saulės užtemimo, tai ir 
nevadinu tavęs, — sako 
gerb. redaktorius.

— Man nesvarbų ką jus 
ten matysit ar girdėsit, alę 
ateiną šeimų laikas tai aš 
noriu pamatyt Picburge ša* 
vo narius, Slaptus Spragi- 
laičius, — sakau aš.
' ;— Tai ^erai, galim/ va
žiuot, ateik paskirtų laiku 
į stotį, — sako gerb. redak-i jais Į sandarą.
torius. Bostono: Sl---------------

Dviem adynom pirmiau-parodyt . kad “Sandarai” 
nuėjau į stotį kad nepasi- reikia pamainyt atmosfe- 
vėluočiau ant traukinio.

Prieš važiavimo laiką, at
eina ir mano draugai.

Traukinis tik dųn-dun- 
dun, atplešlca kai Liciperio 
vežimas. Tuoj sulipam į 
vagoną, ir vėl dun-dun-dun, 
ir'mes pleškam į Picburką. giau Šerų 'negu remia San-

Keturias adymas kai vie- daros reikalus, 
na miliutą dundėjo trauki- ' ' \
nis iki pasirodė ant dan- su nauju kandidatu ant Ši 
gaus durnai, ir supratom L. A. prezidento, kuris pa- 
kad tai Picburkas,. ba. kož- darys' geresnė- tvarką kad 
ną miestą Amerikoj ’gali nereiktų Dr. G. R. - Aičiu- 
pažint kokiu nors ženklu iš- nui visur rašinėti netelpa* 
tolo. Picburką nuo durnų, mus straipsnius.
Čikagą nuo ‘‘kvapo” sker- Filadelfijos Sandariečius 
dyklų, Bostoną nito bincų, išjudinti į veikimą visuome-

Bostono Sandariečiams

rą. v
Bostono katalikams pri

rodyti kad Juozo staliorįai 
nieko daugiau neįstengia 
sukalt kaip tik melus.

Bruklyno Sandariečiams 
parodyt kad jie perka dau-

SLA. Centrą supažindint

;es of the publisher, editor, managing1. That the names ami 
editor, and business manager

Publisher: TĘE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
Editor: tK. S. Karpavičius, 7216 Melrose Avenue, Cleveland, Ohio.
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A. B. Bartoszewicz, 14353 Shore Acres Drive, Cleveland, Ohio
K,. S. Karpavičius, 7216 Melrose Ave., Cleveland, Ohio
V. K. Račkauskas, London, England'
V. S. Joknbynas, V.- orcėstcr, Mass.
3. That tlja known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding L per cent ‘or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: .(If there, none, so statė) There are none./

4. That the two paragraphs next, ayobo, giving the names of the
owners, stockholders, ajid security.holders; if any- contain not only the lisį 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in .cases where the stockholder or'security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the s^Jd fwo paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions .un
der which stockholders and security holders who do riot appear upon the 
books of the Company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other thaji that of a bona' fide owner: and. this affiant has no reason to' be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said <lock, bonds, or other securities than .as so 
stated by him. • *.

5. That the average number of copies of each issue' of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS B A V/ĖEKLY PUBLICATION.
Sworn and subscribed before me this 2nd day of April, 1925.

GEORGE W. LEDDON, 
Notary Public.My commission expires Jan. 21, 1928.

Brooklyną nuo kugelio, o 
Klyviandą nuo “DĮrvos” ir 
slaptų SpyagilaiČįų. '

Atvažiuojam j Pkfourką, 
ir visai nerikėtai stotyj ap
spinta mane Picburgo Slap
ti Spragilaičiai, kurie slap
tai, sužinojo kad atvažiavo 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
vyriausia galva gęrb. Spra
gilas.

Slaptai su visais pasisvei
kinu kad kiti nežinotų to 
ženklo, ir 'prasideda kvieti
mai eiti, važiuoti kur tik 
kas sugalvoja. Ale mes'ei
nam Į slaptą Spragilų Są
jungos Picburko skyriaus 
susirinkimą pasikalbėt apie 
slapto Spragilų Sąjungos 
Seimo dalykus, ba Seimas 
tuoj ateis arba Įvyks Klyv- 
lande, o yra daug reikalų 
kurie reikia apkalbėti ir ap
tarti ir Įkūnyti, kaip pavei- 
zdan.:

Klyvlando varląmušių 
supažindinimas su vyskupu 
ir parašymas jiems skundo 
ant Klyvlando klebono Vil
ko Taičio.

Klyvlando bolševikėliams 
apznaiminimas apie sovietų 
rojaus gerybes kurių jų va
dovas Mažeikutis išsižadėjo

nei, o ne sau vienam.
Atmetus politiką i šalį, 

yra dar kitų verktinai rėk 
kalingų dalykų-slaptų Spra- 
gilaičių slaptam seimui ap- 
kablėti. Kaip tai:

Senmergių 
apženijimas 
su kitais).

Ir tt.
Tuos visus

rus, Picburko Slapti Spra- 
gilaičiai matė reikalą ren
gtis į Spragilų Sąjungos 
slaptą seimą Klyvlande, ir 
tada vyriausias galva gerb. 
Spragilas tais pačiais rei- 
kalais ir tikslais1'nukeliavo 
Į Jungstauną, kur irgi iš
gavo Slaptų Spragilaičių 
pasižadėjimą slaptai atva
žiuoti i Slaptos Spragiją 
Sąjungos slaptą Seimą ge
gužės mėnesį, Klyvlandan,' 
Ohoho.

ir senbernių 
(tik ne vienų

dalykus 'apta-

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

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave. ■ 
Youngstown, Ohio.
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PASKOLA 
[rAVOME žinii] 
L1 ■ Yorko kad ] 
fVinikas, buvęs s 
į; Lietuvos Atstovy 
r ingtone, kuris n 
E gmo iš Lieto 
į-tikrais igaliavim 
| kiniui Kanui pas 
e rikoje, šiose die 
į paskolai pradžią 

:■ Anot pranešu 
L.šyta New Yorki 
| sutartis del dv 
į ny dolariū. Ks 
|j Tarybai priėmu 
l'tį ji kūrės buti
•tinta Vidaus B( 

Bterijos.
L Paskolą duot 
g. džiausią Amer
> bos firma ii;
I jau išvyko Kau 
g ti'derybas su m 
įti ministerijos 
E patvirtinimus.
| Paskola bus 

I’ tarpininkystės, 
t siima pastatyti 
L ti visą- kanalizi 
. denteikį pagal

bto plano ir,. 1 
L tybos darbį fi

> į vesti po pilna I 
| bos kontrole. I

gus, visi Įtaisyi 
Į/noje miesto nuo 
į Paskola yra g 
įnimum sąlygai 

metu, kurios- 
'/miestas garan 
Nejudinama nui 
fc 'Lietuvon inė; 
į siai Amerikos i 
L mai su savo fi 

geras pavyzdi?
[■ tiems Amerikos 
| firmoms susip?

'su Lietuva ii' p 
*, • psa&tiiptas^be 
'' fckiu budu.rasti

L’teikti ir Lietui 
į- priimtinomis si 
į Kanalizacija 

K mas vandens
nubėgimo pana 

f Amerikoje pas 
į modernišką .m: 
I Tik kažin ai 
&Mjnisterija ts 
Į kadangi Kaulio 
I Jonas Vileišis, 
į ir paskolos dęr 
Ine koks kunigi

“bedievis” Vinil 
. I Atmename k 

/iklerikalai atmet
- u Saus suderėtą j 
’ i glijoje, Lietuve: 
; plėtimui . .
I Del dviejy “b< 
įgiil visas Kaunas 
Į, pasakys klerikal

[ Kalbininkai Ne 
r. Wmas” nauju 

s; liens jau/.jsigyvenu: 
I tautiniams terminam 

Į. Lietuvoje nepasiten! 

į tik uiiisii'Amerikoje. 

| nėjome kokie: tenai: 

h pasilikti kaipo jau įs 

L 'visiems suprantami

J. Balčikonis, Lie 
L.minologijos Eomisi, 

: iškelia per lietuvę' 

"Šiū metu ’Lietuvi 
I vo paskelbtas ‘Mi 

i (uetmeninės) brali 

E/mipi) projektas, ir h 

ufu amės kurie daly 

' ■ misija posėdžiuose; 

į Smetona ir mane pas; 
į įneš retai tesilankę.

E “RemdamasB tuo p 

| Bygiskią Jonas 'Lieti 

į « rašo: labai gaila, 

Emisijos posėdžiuose, 

įsakyta kalbamajame 

ptai tesilanko J. Bale

Smetona : jiedu p! 
Sudraustai kai-tais įsi! 

įfivo spendimais Koi 

R ju sudraudimas b
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gstauno jį nore- 
nas dykai išg&.

► biblistų supa- 
su biblija ir kad 
nonių dabar gy. 
imirs.
► muzikantams 
id garbė atsie- 
imu skersai gat- 
;ym ėjimu svetai-
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Nuo Redakcijos
PASKOLA KAUNO MODERNIN1MUI

ĮGAVOME žinių iš- New? 
M Yorkd kad Dr. M. J.j 
Vinikas, buvęs sekretorius 
Lietuvos Atstovybės Wash- _ 
ingtone. kuris nesenai su- ’ 
gryžo iš Lietuvos su tam 
tikrais įgaliavimais užtrau- 
ki^mui Kanui paskolos Ame-j gjiapikau. Lapkričio mėn. du

2

kaip

putinais’; ‘murmulais’ ?”■ -
Tas -viskas puiku, tarptauti

niai žodžiai arba terminai vi
same moksle butinei turi pasi
likti, ir matyt už tai • varosi 
rimtesni Lietuvos- kalbininkai.

Tik dabar Lietuvoje turi už-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

. (Tąsa)
Kada ji išgirdo pranešimą apie pribu

vimą policijos, komisaro, Andriennė pasi
juto nerami, nes ji neabejojo, kaip Agriko
la bijojo, kad magistratas atėjo reikalau
damas pavelijimo krėsti šį namą ir paviljo
ną, .suradimui to kalvio kuris jų manymu 
buvo pasislėpęs tenai. Nors ji tikėjo kad 
Agrikolos pasislėpimo vieta buvp visai pa- 
slapta, vienok vis nesijautė ramiai; ir no
rėdama būti tikra atsitikime kad butų su
rastas, ji dabar turėjo puikią progą reko
menduoti savo globojamą vaikiną dakta
rui, artima/n draugui, kaip jau pirmiau 
minėjome, vieno Įtekmingiausių tų dienų 
ministerio.

'■ Andriennė priėjo prie daktaro, kuris 
kalbėjosi žemu tonu su baronu, ir labai 
gražiu ir erzinančiu balsu tarė:

— Brangus mano daktare Baleinier, aš 
noriu pasikalbėti su tamista keletą žodžių; 
— ir tai tardama ji žiurėjo dideliu Įtempi
mu į langą..

— Gatavas tamistai pasitarnauti, ma- 
damoiselle, — atsakė daktaras, pakildamas 
ir eidamas su Andrienne prie lango.

Tripeaudas, kuris jautėsi neturįs para
utos kadangi markizo čia nesirado, ir kuris 
labai’ buvo Andriennės išsigandęs, pajuto 
palengvėjimą tokia permaina, jr norėda
mas nuduoti ką nors veikiąs, atsistojo prie 
švento paveikslo, ir išrodė kad jis niekad 
nepavargsta juo ' besigėrėdamas.

Kuomet Andriennė buvo taip toli nuo 
barono kad jis negalėjo jų girdėti, ji tarė 
daktarui, kuris savo paprasta, šypsą laukė 
iki ji prakalbės: ,

— Mano geras daktare, tu esi mano 
draugas, kaip buvai mano tėvo draugu. Tik 
ką dabar, nežiūrint keblios savo padėties, 
tu pasirodei drąsus mano pusės palaikyto-i 
ias.

— Ne visai, mad’amoisęlle; meldžiu ne
sakyti tokių dalykų, — tarė daktaras, pa
imdamas rustą toną. — Tu Įvesi mane Į 
baisų mišinį. Nekalbėk apie tai daugiau 
nei, žodžio. Palik mane ramybėje, negun- 
dink manęs!

— Nesibijok, — tarė Andriennė, šyp
sodamos, — aš nesukompromituosiu tave; 
bet "leisk man priminti kaip tankiai padarei i 
man gerus darbus — kalbėjai man apie Į 
savo atsidavima mano reikalams.

— Paimk išbandyt mane, ir pažiūrėsi 
ar aš išlaikysiu savo žodį ar ne.

— Na, taigi, duok man patikrinimą' 
šį momentą, — tarė Andriennė, staiga.

— Tą aš padarysiu, nes aš mėgstu la-1 
bai kad kas mano žodžiu remtųsi. Ką aš Į 
galiu tau padaryti?

— Tu dar vis esi labai artimas drau
gas su tuo ministeriu?

— Aš gydau jį nuo užkimimo, kas už- i 
eina jam visada diena prieš pašaukimą:

kalas.
Daktaras paėmė laišką ir tarnas išėjo.
— Tai daėdus užsiėmimas, — tarė An- 

dtiennė, šypsodamos; — neduoda mano 
geram daktarui nei, pasilsėti.

— O, tas man visai nieko, tarė dak
taras, kuris negalėjo susivaldyti nuo nuo
stabos pažinęs d’Aigrignio raštą; — tos 
eibės sergančių žmonių ištikro mano kad 
mes esam geležiniai, ir galim suteikti jiems 
sveikatą kurios jiėms reikia; jie ištiesų 
neturi pasigailėjimo. Bet ar pavelysi man 
mademoselle? — tarė Daktaras pažiūrėda
mas į. Andriennę, pirm atidarymo laiško.

Andriennė atsakė gražiai linktelėda
ma galva.

Markizo d’Aigrigny laiškas buvo ne
ilgas. Daktaras užtruko valandėlę jį per
skaityt, ir nežiūrint savo paprasto greitu
mo, tik patraukė pečiais, ir tarė, ’ greitu 
tonu: .

— Šiandien! — tai negalima! Tas 
žmogus pašėlo!

— O, gal but koks nors vargšas, ligo
nis, kuris deda viltis į tamistą — kuris 
laukia, šaukiasi tamistos1; taigi, meldžiu, 
daktare, pasigailėk, neatsisakyk ant jo 
prašymd: prakilnus daiktas yra išpildyti, 
pasitikėjimą kokį kas žmoguje turi!

Tuose jos žodžiuose buvo kas tai taip 
sūpuojančio ir tuo pat laiku prieštarau
jančio to laiško turiniui, parašyto Andfien- 
nės atkakliausio priešo, ir jos kalba iš
tarta tokiu švelniu apgailavimo balsu, jog' 
Dr. Baleinier buvo sujudintas. Jis pažiu
rėjo Į Andriennę beveik susimaišiusiame 
padėjime, ir atsakė: . .

— Tai ištikro yra vienas mano paci
entų kuris ant manęs visiškai atsiduoda — 
ištiesų perdaug — nes jis reikalauja ma
nęs kas negalima. Bet kodėl tu turėtum in
teresuotis nežinomais žmonėmis?.

—. Jeigu jis'nelaimingas, aš jį žinau. 
Mano užtariama ypato, už kurią aš pra
šau tamistbs užstoti prieš minisferį, buvo' 
beveik tik tiėk; man žiiiAna-:-o•? dabab.^aš 
susirupinus jo reikalais iki paskutines; nes- 
jeigu turiu tai tamistai pasakyti, mano už
tariamasis’ yra sūnūs vertingo seno vete
rano kuris, atgabeno čia dukteris Marša- 
Ip Simono iš Sibiro gilumų. -

— Ką ? Tavo užtariamasis yra.... ?
■ — Padorus amatninkas, savo šeimy

nos palaikytojas; bet aš turiu pasakyt ta
mistai viską. Štai kaip tas dalykas dėjo
si— ’ ■ .

Širdingas Andriennės pasitikėjimas 
daktaru, kuriam ji jau buvo gatava viską 
išsipasakot, liko’ pertrauktas Madamės de 
Saint-Dizier, kuri, paskui einant markizui, 
atidarė duris labai piktai.

D’Aigrigny, ineidamas Į kambarį, pa
žiurėjo Į daktarą teiravimosi žvilgsniu ir 
ląbai piktai atidarė duris.

vesti vajų panaikinimui sveti
mų žodžių musų kasdieninėje 
rašyboje, žiniose, straipsniuo
se. Tie žodžiai yra tušti, abel- 
nam skaitytojui, nors rašytojai 
ir redaktoriai tuomi mano iš
reiškia savo aukštą mokslingu
mą.

Tų žodžių visą eilę1 mes bu
vome seniau čia padavę; o jų 
yra daugybė, kurie įsiskverbė į 
musų rašybą po karo. ‘

Visi tie žodžiai tūri grąžius 
Lietuviškus terminus, ir kuriu 
dar neturį, jie lengvai gali 
ti pritaikyti n^usų kalbai.-

| kalbą labiau pagadintų 
j pataisytų!” *

j tais visai pravartu Komisijai.’ į Prof, Pr. Jodelė irgi
"Šitie Rygiškių Jono žodžiai ■ pačiame “Lietuvos” numėryje, 

verčia mane, del'savęs kiek pa- Į savo straipsnyje, nepasitenkin- 
ąiteisinti. I damas' nekuriu perdaug kalimu

“Pirmiausią, • turiu pasakyti, [savotiškų' žodžių išsireiškia: 
kad Komisijos posėdžiuose ne * “Eidami tokiu • keliu, mes 
tik retai, bet ir visai dabar ne-į Prieisime ‘Babilono bo^št<į sta

tybos” — vienas kito nebesu- 
kartu dalyvavau posėdyj, dau- i prasime* Dauguma tautų per

gyveno ‘terminų tautinimo’ li
gą, bet gryžo atgal prie tarp
tautinių terminų. Viena tik 
rodos Lenkija, ir'dabar svajo
dama apie pasaulinę hegonomi- 
ją, skubotai ir smarkiai kali 
Lenkiškus’’ terminus matema
tikai ir kitoms mokslo šakoms. 
Nedarykime ir mes tokių klai
dų......... -Nemanykit Ifad Lietu
voj negali ištarti svetimų žo
džių', mes lengvai ištariam ir 
terpentiną, ir marmumą, tai 
kam dar tie žodžiai verst: ‘tra-

tame

Erikoje, šiose dienose tokiai 
| paskolai pradžią padarė.

Anot pranešimo, p'asira- 
syta New Yorke pirmutinė 

(sutartis del dviejų milijo- 
nų dolarių. Kauno Miesto 

I Tarybai priėmus šią sutar- 
tfĮ ji turės 'būti dar patvir- 
įtinta Vidaus Reikalų Minis- 
I terijoš.

Paskolą duoti sutiko di- 
| džiausią Amerikoje staty- 
fbos firma ir jos atstovas 
-jau išvyko Kaunan užbaig-
■ ti derybas su miestu ir gau
bti ministerijos reikalingus 
I patvirtinimus.

Paskola bus be bankų 
I tarpininkystės, ir firma ąp- 
t-siima pastatyti ir finansuo- 

ti visą- kanalizaciją ir van- 
Edenteikį pagal miesto išdir- 
‘ bto plano ir kainos. Sta- 
Etybbs darbd firma sutinką 
į vesti po pilna Kauno valdy- 
| bos kontrole. Darbą užbai-

■ gus, visi Įtaisymai liks pil- 
į noje miesto nuosavybėje.

Paskola yra gaunama mi- 
[nimum sąlygomis^ 25—30 
įmetu, kurios • atmokėjimą 
(miestas ' garantuoja savo 
įnejudinama nuosavybe. _ 

' Lietuvon inėjus didžiau- 
įsiai'- Amerikos statybos fir- • 
Finai su savo finansais, bus 
(.geras pavyzdis ir proga ki
lniems Amerikos bankams ir 
| firmoms susipažinti arčiau 

su Lietuva ir prašalinti nę- 
l pamatuotas abejones. ir ciĮj:o- 
įkiu budu rasti galimu su- 
|>teikti ir Lietuvai paskolos 
į priimtinomis sąlygomis.

: Kanalizacija arba įrengi
amas vandens traukimo- .ir 
į nubėgimo panašiai kaip yra 
[ Amerikoje pastatys Kauną 
Į moderniškų miestų eilėj.

Tik kažin ar klerikališka 
| Ministerija tą patvirtins, 
t kadangi Kauno majoru yra 
[Jonas Vileišis, “bedievis”, 
ir paskolos derybas užvedė 

Ine koks kunigėlis bet irgi 
[“bedievis” Vinikas. ’

■ Atmename kaip nesenai 
(klerikalai atmetė Naruševi- 
Ičiaus suderėtą paskolą An- 
į glijoje, Lietuvos gelžkelių 
[plėtimui. - >

Del dviejų “bedievių” te- 
gul visas Kaunas kenčia, — 

į pasakys klerikalai....

K

) klebonui' pra- 
d vyčiai orgajii- - 
iuo antro laipto 
nuversti ir bąž-1 
epe repeticijas 
ti.

bolševikėliąms 
id jų naujas ko-
buknys nors, 4 ‘ 

ale mažai gai
dri.

SLA. nariams 
ą kad jie gali S. 
riti valdyt bolse-' 
liedami.
profesijonalamj 

I ten dafomane 
ii ale ir kitokie, 
ii. »
klebonui" prįro-, 

užsimoka rašinėt 
s čekius jeigu siį 
3 flirtuojį. - ' 
Sąn-dariečius už- 
i jie niekad ne. 
<imų j Sanijaros 
s jeigu tarp sa- 
laikys, 
“Raugui” .para- 

- redaktorius ne-
košelės 'kuri ga- 

, jam supratime; 
gus yra mokytas, 
e.
‘Jiendms” pnifof 
eializmo neišgel- 
fomos 
ėdamos sueiti ai 
irą. ;

Siandariečiams 
tad • “Sandstf 
nainyt atmosie-

katalikams pri- 
Juozo staliorįai 

įgiau neįstengia 
) tik melus, 
j Sandariečiams 
id jie perka-dat- 
'negu remia San- 
alus. ' 
mtrą supažindink 
kandidatu ant Š 
:idento, kuris pa- 
esnfi" tvarką kai 
Dr. G. R. Ai® 
rašinėti netelpa 

jsnius.
jos Sandariem 
veikimą visus® 
sau vienam.
E politiką i šalį 
itų verktinai re 
aly kųslaptų Spi> 
aptąm seimui ap- 
kaip tai: 
jių ir senberni! 
is (tik ne vien

sus dalykus ’apt* 
liko 'Slapti Spi»| 
nątė reikalą reH 
pragilų Sąjunga I 
mą Klyvlande,»Į 
tusias galva gert 
tais pačiais'' rė 

tikslais1’nukelia# 
uną, kur irgi | į 
.ptų Spragiw 
mą slaptai atit| 
Slaptos Spragijll 
slaptą Seimą CT 
nesi, KlyvlanM

SAROČKA
“Dirvoą” ir “Af 

n ta§ Youngstowm 
užsirašyti tuos lait 
: pasiskąityįi kreip-

Kalbininkai Nesusitaiko
E “Kalimas” naujų žodžių tu- 
įliejns jau/.įsigyvenusiems tarp
tautiniams terminams sukėlė ir 
[Lietuvoje nepasitenkinimą, ne 
tik musų Amerikoje. Andai mi- 

įnėjome kOjiie I terminai turėtų 
pasilikti kaipo jau įsigyvenę ir 
visiems ’suprantami.
t J. Balčikonis, Lietuvos Ter- 
■minologijos Komisijos narys, 
Iiškelia per “Lietuvą” štai ką:

“šių metų Lietuvos’ Nr. bu- 
Fvo paskelbtas ‘Mėto'jamosios 
[(mot meninės) braižybos’ ter- 
įmipų projektas, ir ten paminė
ta žmonės kurie dalyvauja Ko- 
fmięijos posėdžiuose; apife p. A. 
Smetoną ir mane pasakyta kad 

: mes retai tesilanką.

I
t “Remdamasis tuo pranešimu, 
/Rygiškių Jonas ‘Lietuvos’ Nr. 
46 rašo: ‘Labai gaila, kad Ko- 
misijos posėdžiuose, kaip pa
sakyta kalbamajame skelbime, 
Įrętai tesilanko J, Balčikonis su

S.-SAĘOfKA
Grandview Ave.
gstown, Ohio.

giali jau nei kartą nebebuvau 
nuėjęs. O nevaikščioju del šių 
priežasčių: viena, tuo tarpu 
pats turiu savo daug darbų, 
nenoriu kur nereikia gaišinti 
laikoj o antra, nematau kad 
Komisijai bučiau reikalingas, 
nes kalti terminus tokiems žo
džiams kaip geografija, istori
ja, geometrija, trigonometrija, 
geologija ir tt. laikau tuščiu 
darbu — juk niekas, nei patįs 
terminologai, jii nevartos; ma
no nuomone, tokie naujadarai

ŠĮMET SODINS “AUŠROS MEDĮ“ 
Visa Lietuva Rengiasi prie Šventės.

. Medžių iškilmingas fir simbo
liškas sodinimas Lietuvoje per 
praėjusius kelerius mettis įgijo 
nepaprastai didelės reikšmės.

Kaip matyti, medžių sodini
mo tikslas ne vien apželdinti 
Lietuvą, papuošti įvairias tėvy
nės vietas, bet ir apibudinti 
Lietuvių tautos -sieloje esamą, 
tik per ištisus amžius prislėgtą, 
grožio ir gamtos meilę, auklėti 
tėvynės meilę, sustiprinti tau
tiškumą, duotį akstinų savotiš
kai kultūrai vystyti. Medžių 
sodinimas teikia mums gilios 
minties: kaip iš mažos sėklelės 
išsivystė silpnutis medelis, ku
ris saugojamas kad menumin- 
džiotų jo žiauraus žmogaus ko
jos ir nenulaužlų beširdė ran
ka, kaip per ištisus amžius iš
auga-iš jo milžiniškas aržuolas 
ar liepa, kurios pavėsyje išau
ga kąrtų kartos, taip auga ir 
vystosi ir tautų gyvenimas ir 
jų kultūros ypatybės.’

Kaip aušrai brėkštant prade
da judėti dienos visos gyveni- 

paukšteliai, taip 
kitą kart Lietu- 
gadynėj dabarti- 
Patriarkai auš-

ir tvirtą 
tik' sveikame 
siela.
Lietuva kas- 
girsniavimui

a) sekti musų senovės clid- 
vyrių ir dabartinių Lietuvos 
Patriarkų pavyzdžiu: statyti 
pirmon eilėn ne savo asmens 
bet bendrus tautos reikalus,

b) vengti visų tautai kenks
mingų įpročių,

c) suderinti visus priešta
raujančius interesus- aukštes
niajam tikslui, visų musų ben
drai tėvynei,

d) nehuilgtamai dirbti kul- 
turos darbą;

f) auklėti sveiką 
jaunuomenę, nes 
kūne esti sveika

Jeigu mažutė 
mėt bergždžiam
gali aukoti daug milijonų (apie 
70,000,000 litų), tai ir galės, 
be abejo, pavesti savo' kultūrai 
vystyti irgi pakankamai lėšų ir 
laiko.

Lietuvai Pagražinti Draugija 
atsikreipė į valdžią, savivaldy
bes ir atskirus asmenis prašy
dama paskirti visur minėtam 
tikslui reikalingų žemės plotų.

Kaip 1924 metais visoje Lie
tuvoj buvo kuoiškilmingiausia, 
nors ir su skausmu širdyje, so
dinama “Vilniaus Medis“, taip 

-šiais metais didžiausiu pasiry
žimu ir pasišventimu sodinsime 
“Aušros Medį”.

Tebūna 1925 metai Lietuvos 
istorijoje taip pat gyvomis rai
dėmis įrašyti kada, visa Lietu
va susirinks Veliuonos iškil- 
mėn, kur pasisemsime iš Lie
tuvos garbingos istorijos šalti
nio tautiško pasišventimo ir 
jiegų tėvynės darbams dar 
sėkmingiau varyti.

Poetai, kompozitoriai, rašy-

i mas, čiulbėti 
, pradėjo veikti 
Į vos “Aušros” 
> niai Lietuvos 
i rininkai, suprasdami savo' var-x 

do reikšnję, aukodami šventam 
savo tikslui laiką, turtą, laisvę 
ir net gyvybę, įvairiais budais 
žadino tautą iš miego įkvėpda
mi jai gyvybės, iki jų ir jų įpė
dinių pastangomis prašvito ry
tas — Lietuvos nepriklausomy
bė.

Šiai brangiai Lietuvių tautai 
atgimimo gadynei paminėti ir 
dabartinės Lietuvos Patriar- 
kams pagerbti Lietuvai Pagra
žinti Draugijos nutarta: tojai, atverkite savo sielos sal-

1925 metais visoje Lietuvoje t'ūb pateikite tautai savo sie- 
iškilmingai sodint “Aušros Me-Uos turtų, kad butų amžinai su- 
dį”, ir šį sodinimą' ypatingai jungti “Laisvės Medis”, “Vil- 
pavesti jaunuomenės auklėji-1 niaus Medis” ir “Aušros Me- 
fnui: būtent, visuose * miestuo-1 dis” ir “Veliuona” su tautos 
se, miesteli*uose, provincijoje, i siela.
prie mokyklų ar šiaip tinka- Kaip po “Aušros”- gadynės, 
mose vietose (prie piliakalniu [užteka saulė ir apšviečia sun-. 
ir tt.), kur to dar nėra, įrengti kaus, bet_ vaisingo daj-bo diena, 
aikštes sportui, žaidimui, vaį-1 ^a'P saulėta ir vaisinga tebūna 
kams darželius, ir juos planin
gai apsodinti. Pavyzdingi to
kių aikščių planai bus visiems 
Skyriams ir įstaigoms išsiun
tinėta.
to ir žaidimo aikštės 
papuoš kraštą ir duos jam 
turinės šalies išvaizdą.
Lietuvos Jaunuomenė tai 

tuvos Ateitis.
'Kaip ir musų ainius mokina 

ir mokins “Laisvės 1 
branginti' Lietuvos nepriklau- mui. 
rhybę, o “Vilniaus Medis” rodo Į tis 
ir rodys galingą ir garbingą 
Lietuvos praeitį, taip “Aušros bus skelbiama atskirai.

darbščios Lietuvos ateitis.
Tautiečiai, sudarykime visur 

Lietuvai Pagražinti Draugijos 
skyrius, įsirašykite kiekvienas 
Draugijos nariais,' puoškit my
limą savo tėvynę, sutvarkykite 
brangias istorines liekanas <—

Gražiai apsodintos spor-
ymiai 

kul- 
piliakalnius, milžinkapius.

j Tegyvuoja “Aušros Medis”! 
kue- Lietuvos garbingos ateities 

simbolas! Tegyvuoja dabarti
niai Lietuvos Patriarkai, kurie 

Medis” j prakirto kelią tautos atgimi- 
. Tegyvuoja ‘Lietuvos atei- 

. .— tis — Lietuvos jaunuomenė!
Iškilmės bendri pragramai

[A. Smetona: jiedu galėtų'bent Medis” mokins brangint ir vy- Lietuvai Pagražinti Draugijos
sudraustai kartais įsibėgėjusių 
savo sprendimais Komisiją, o 
tas jų sudraudimas butų kar-

styt Lietuvos ateiti.
‘‘Aušros -Medis” nuolat ska

tins:

Centro Valdyba: 
Pirmininkas 

Reikalų Ved.

bu-

sę- 
se- 
jis

Keistas bet Svarbus 
Įstatymas

Ohio valstijos atstovų butas 
perleido bilių 104 balsais prieš 
1, reikalaujantį kad visi silp
napročiai ir neišgydomi pami
šėliai vyrai butų sterilizuoti 
(išromyti) pirm negu jie bus 
paleisti iš bent? kurios šios val
stijos tokių’.žmonių užlaikymo 
ar gydymo .įstaigos.

Bilius perduotas valstijos 
natui apsvarstyti, ir jeigu 
natas tą bilių priims tada 
liks įstatymu.

Šitoks sumanymas yra labai 
keistas ir naujas, vienok visuo
menei naudingas, nes iš . silp
napročių gema kiti silpnapro
čiai ir taip plėtojasi. Ohio val
stijoj, kaip ir kitose, ir taip ke
li tūkstančiai nepilno proto as
menų yra liuosi ir maišosi su 
sveikaisiais.

-Kodėl juos iš jų globojamų 
įstaigų paleidžiama? — paklaus 
bile kas. Paleidžiama daugiau
sia ant giminiij prašymo ir pa
sižadėjimo globoti, užlaikyti ir 
užžiurėti juos, kurie- nėra pa
vojingai pamišę ii* kurie tik pe
riodais proto pamišimą gauna.

Redaktorė Nubausta
“Lietuvos Žinios” kovo 15 d. 

praneša kad einantis Krašto 
Apsaugos Ministerįo pareigas 
B. Sližys patvirtino Kauno Ka
ro Komendanto uždėtą l“Lietu- 
vos žinių” redaktorei pabaudą 
500 litų už “valdžios atstovų 
šmeižimą ir jų autoriteto že
minimą” feljetone “Ponui Pet
ruliui Apginti”, įdėtame ‘Lie
tuvos Žinių” Nr. 46.

Lietuvoje traukimas laikraš
čių į.- teismą ir baudimas yra 
veik kasdieninis dalykas. Ne
senai čia buvo rašyta kad prieš 
p. F. -Bortkevičienę, kaipo at- 
sakomingą redaktoi-ę “Lietuvos 
Žinių” ir “Lietuvos Ūkininko” 
buvo užvesta net 24 bylos. .

Amerikoje Lietuvių laikraš
čiai turi gana laisvės, Tik ką 
nesenai “Sandarai” klerikalai 
gavo progos įkąsti.

— Nagevičius, na
— E. Kubilius.!tų

Žydų Pogromai Euro
poj Nesiliauja

žydai nusiskundžia kad Euro
poje 'pogromai prieš juos tęsia
si — ramus pogromai, bet reik
šmingi. Dr. David Lvbvič, ži
nomas Rusij žydų veikėjas, at
vykęs Amerikon pasakoja kaip 
tie pogromai vedama..- Lenkijo
je, sako, kokie 60,000 leidimų 
turimų Žydų varymui prekybos 
ir pramonės, bil? kada gali būti 
atimta ir atiduota buvusiems 
kareiviams. Panašiai yra Lie
tuvoje, Latvijoje ir Rumanijo- 
je. Visur prekyba žlunga, o 
kaimiečiai užima viršų.

Rusijoj dar aršiau. Privati
nis biznis negalimas ten labiau 
negu kitur. Apie 70 nuoš. žy
dų gyventojų visiškai neturi 
užsiėmimo, ir tie kurie neturi 
giminių Amerikoje užsiima tie
siog ubagavimu. Jaunuomenė 
vienok užsiima slapta prekyba, 
ir užtai įsteigti Rusijoje jaunų
jų teismai yra užgrūsti krimi
nalistais nuo 10 ir daugiau me
tų amžiaus.

jo išduoti atskaitas iš savo veikimo. Jis 
tą užkimimą matyt mėgsta.

— Tamista, daktare, turėsi išgauti iš 
savo ministerio man vieną svarbų dalyką.

— Tdu — kokiam tikslui?
Ir tuoj inėjo tarnas, paduodamas Dr. 

Baleinierui laišką, tardamas;
— Koką tai nepažįstamas pasiuntinis 

atnešė tamistdi šį laišką — tai skubus rei-

Daktaras suprato, ir atsakė pakraty- 
! mu galvos, priešingai negu abbė rašė.

Abbė tada sukando lupas baisiai Įsius- 
idamas; kadangi, nors buvo sudėjęs višas 
savo.viltis ant daktaro, dabar tikėjo jog 
jo planai ant visados suardoma, nežiūrint' 
naujo smūgio kurį kunigaikštienė buvo ga
tava Andrienpei duoti.

(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 patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždes to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta .kurios žvaigždės pagal astrologių išrodymų turi įtekmės ant žmonių.

v. .■ Z

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

e

3aug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antrą “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybės erdvių kūnų kaip pirmoji ap-' 
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV' CLEVELAND
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KARPAVIČIUSParašė K. S.

Drama UI Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais.

ISTORIŠKAS PAGRINDAS 
DRAMAI

Dr. J. Šliupas savo veikale “Lietuvių 
Tauta”, II'knygoje (pusi. 125) sekan
čiai apie žmogėdžius mini:

“Senovės gadynėje, sako sakmė, tūli 
žmogėdžiai iš šiaurės ir rytų.antpuoli- 
nėjo Lietuviškas žemes.. Kožnas jų 
žingsnis buvo baisiausiu naikinimu: 
ėmė žmones į nevalę ir nusivarę pas 
šiaurės ežerą ėdė. Kaulus jie ten kro
vė Į didelės kauges savo dievams ant 
garbės. Štai pakilo didžiavyris, sūnūs 
Elionio arba Igliono, vardu Geluonis 
(Gellon), .ir ėmė kariauti su žmog
ėdžiais, sumušė juos ir galiaus suvisu 
išnaikino. Tas Geluonis buvęs sunumi 
tūlo lietuviško dievo, o jo motina — 
vaidylutė, ir pastojęs vyriausiu vadu 
lietuviškų genčių. Jo ainiai buvę lai
komi didelėje garbėje, ir gyvenę pajū
riuose. Bet. kada Skandinavai apėmė 
Žemaitiją, ainiai Geluonio dingo mū
šiuose ant jūrių ir ant žemės; užsiliko 
tik vienas jų šeimynos, iš vaikų pusiau 
dievų, kunigaikštis Yminas,1 dar, kudi- 

• kystėje išvežtas pas Dregviečius (Dre- 
govyčius), draugingus Lietuvai. Jisai 
augo Ygmenės mieste, kur taipgi jo 
ainiai gyveno, viešpataudami ant ap
linkinės šalies. XII-me amžiuje po už
kariavimų Igorio, nepotią Ymino — 

. Glapiminas — vėl persikėlė į Lietuvą.

Tas.tul'ėjo sūnų .vardu Sutinka, ir anū
ką Dorminimantą, kurio lobiai gulėjo 
Žemaitijoje, Liu'tavaras, jūrių karžy- 
gis, sūnūs jo, atstatydino' senovinę-Ei- 
rogalą 1262 m. ir vėliaus, paskirtas ta
po ant valdymierio Polocko (1265— 
1281 m.).

“Čia yra akyvas paminėjimas žmog-. 
ėdžių iš šiaurės ir rytų pusės,, taipgi 
kąugė kaulų pas didelį ažerą. Sako, 
Krime netoli nuo Chanų sostapylės, 
Bakčisarai, Akermane anot vietinių 
padavimų, rasdavę dideles kauges žmo
nių kaulų, požeminiuose urvuose. Bu
vę ten pilni katilai kaulų. Baronas De 
Tott minis apie tatai (Kraševskis).”

Kaip toliau istorija sako, nuo Liuta- 
varo Įsigimė didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių dinastija: Po Liutavarp už
ėmė Vytenis, jo sūnūs, po Vytenio — 
Gediminas, jo brolis; po Gedimino — 
Algirdas ir Keistutis — jo s.unai*; po 
Algirdo .— Jagėla, jo sūnūs; nuo Ja- 
gėlos atėmė Lietuvą Keistutis, po Kei
stučio valdė Vytautas, jo sūnūs, ir tt.:

Veikalas reikalauja (penkių moterų 
aktivių, paskutiniame a'kte vaidilutes 
pamaino kitos dvi, bet be kalbos. Vy
rų aktivių reikia astuonių, prie jų ga- 
Ii būti keli daugiau, taipgi reikalinga 
keletas mergaičių* ir vaikų, Įvairaus 
amžiaus. ,

T.M.D. REIKALAI

.GALIŪNAS
(Tąsa iš 'pereito num.)

Sabalas
[Pučia ragą. Atbalsis kito rago girdisi 

visai arti.]
Butvile

Pareina mūsiškiai! Šaukite juos čia kad 
nenueitų į kaimą! -
Sabalas •

[Triubija.]
Živilė ■

Pargryžta musų apgynėjai! Apramins 
mus, žmogėdžiams atkeršys!.,.. ;

[Vaikų aimanavimas, moterų dūsavi
mas, vyrų nerimavimas tęsiasi. Vai
dilutės žiūrinėja, ramina, glosto mo
teris, vaikus.]

M

Scena III.
Iš tolimos dešinės subėga: Iglionas, Lokis, 

Šernas, Tauras ir kiti, su buožėmis ir 
’saidokais rankose; parsineša ne- • 

gyvų žvėrelių. Vaidilutės nuo 
vyrų užeina už aukuro,

Igliona.s
[Ir kiti su juo atėjusieji]: Kas per iš

gąstis — ir kam pavojaus rago šauksmas?! 
Vaidila- . .

žmogėdžiai kaimą vėl buvo užpuolę! 
Daug žuvo kovose su jais, daug moterų ir 
vaikų išsivarė....
V1LKALOKIS

Ąr tik tiek iš viso kaimo teliko,! '[Nuo
gandoj ištempia akis.'] *
Sabalas

Vaikeli daugiau dar liko, kiti giriose išsi
slapstė — bėgo kur kas galėjo .... Tavo 
pati, sunau, su vaikeliais išvaryta į žmog
ėdžių kraštą.... [Apkabina Lokį.] Pora 
vaikelių išgelbėjau./. Močiutė nužudy- 
tei . . . .
VlLKALOKIS

[Sugriežia dantimis, buožę suspaudžia] : 
Prakeiksmas ant niekądėjų! [Pasiima į 
glėbį savo vaikučius.]
Butvile ■ a.

[Prie Tauro].: Vyreli mano.... Tik" 
tįek rpusų teliko.... kitus isšivarė.... Aš 
su šiais vaikeliais išsprukau, Sabalo gelb- 
stima ...,
Tauras

[Sugriežęs dantimis] :• Žvėrįs laukiniai! 
Kodėl musų namie nebuvo j.... Butų pa
ragavę sunkių musų buožių!....
Briedis <

[Prie Šerno]: Tėvelis tavo nužudytas, 
-tavo brolelis krito begindamas tėvelį '

Sesytės ištemptos.... Vieni mudu beli
kom ....
Živilė

[Prieš stabą]: Žuvo mano užtarėjas, 
mano vienatinis sūnelis, palikdamas mane

varge šioj žemelėj..,. O deivai, paimkit 
ir mane pas’ save greičiau.... [Visiems 
sugryžusiems] ■ Baisi ’kova ėjo, gerai kad 
jųsų namie nebuvo — liko dar apgynėjų 
kitam sykiui kada, vėl užpuls.... [Glau
džiasi prie Rutvilės.]

. [Atėjusieji medžiotojai perimti keršto, 
vienas kitą akim gaudo; smarkiai žval
gosi. MoterĮs ir seniai ir vaikai stovi 
prie savųjų. Liekasi vienas pašaliai 
nuo kitų Iglionas, skersai nuo Mildos, 
kuri slaptai jį akimi gaudo.]

Iglionas
[Išeina Į vidurį scenos]: Tik aš vienas 

neturiu ko gailauti, ir neatėjo niekas su
tikti -manęs su baisiomis žiniomis..... Žu
vo maniškiai pirmesnėse, kovose, kiti pate
ko į žmogėdžių nagus ant mirties.... Jau 
užgeso manyje karšta gailestis savųjų, bet 
gaila dabar žuvusių mano draugų! Vyrai, 
už ginklų! [Iškelia savo buožę.] Vyki
me juos!

[Su juo parėję vyrai stoja prie jo. Prie 
jų prisideda ir Sabalas. Moterįs dar 
labiau susiglaudžia krūvon.] ’

VlLKALOKIS
Pavyt žmogėdžius! Atimt ką pagrobė! 

Atkeršyt už žuvusius!
Sabalas.

. Nedaug jų buvo — mes nugalėsim, susi
šaukę visus savuosius! Jeigu jus nebūtu
mėt išėję, butume atmušę juos be grobio!
Vaidila • '.

[Ineina tarpan vyrų]: Klausykit ma
nęs, vaikai! Neikite niekur, nevykit jų! 
Ne laikas dabar vytis kada užpuolime ne- 
nugalėjot!...; Nuvarginsit tik save tuš
čiu žygiu. Nęatsitolinkit. nuo savo .lizdų 
kur jūsų labiausia reikia, nes nežinot kas 
vėl ant jūsų tyko....

Del “Pasaulio Istorijos”
Pradeda nesusipratimų apsi

reikšti del leidinio “Pasaulio 
Istorijos”.

Bet dalykas [turi būti šitaip, 
ir Centro Valdyba to laikysis:

“Pasaulio Istorijos” pirmas 
tomas žadėta ir bandyta išleis
ti 1924 metais rudenį, todėl sa
kyta kąd užsimokėję už 1924 
metus, gaus tą pirmą tomą, o 
kurię pasivėluos ■ įsirašyti 1924 
metais tie turės mokėti už pir
mą tomą pilną kainą.

Draugijos Centrą Valdyba to 
nustatymo nemainys, ir todėl 
nariai ir norintieji būti nariais 
privalo prie to'prisitaikyt.

TMD. nariai kurie nori gauti 
pirmą tomą-‘"Pasaulio Istorijos 
turi užsimokėti pilnai už 1924 
metus, o kadangi šįmet bus ir 
antras ■ tomas gatavas, antrą 
knygą, gauti norėdami irgi tu
ri būti užsimokėję.

Kuopos tą turi suprasti ir ai
škinti naujiems ir seniems na
riams.

Draugija turi apsižiūrėti ir 
vengti tokių klaidą kaip pada
ryta laike Kudirkos Raštų iš
leidimo. ir žmonės neprivalo no
rėti Draugiją nuskriausti užsi
mokėdami $1.50 gauti visas Is
torijos knygas.

Tuo prastu išrokavimu ei
nant, kurie prisirašys 1926 me
tais, kada bus išėjęs trečias 
tomas, jie už tą vieną mokestį 
gautų visas tris knygas ir pasi
šalins iš Draugijos nei nepadė- 
kavoję.-

Visiems Viii-i būti aišku 
dalykai: •

Už, 1924 metus— pirmas 
mas “Pasaulio Istorijos” ir 
tt'S knygos kurios tais metais 
nariams duota.

Už 1925 metus -— antras to
mas “Pasaulio Istorijos” ir ki
tos knygos kurios prie to atei
na. .

Už 1926 % motus — trečias to
mas “Pasaulio, Istorijos” Ir ki
tos knygos kurias valdyba pa
rinks. " • .

Žinoma, savu keliu reikės už 
viršelius damokėti kožnai kny
gai kiek valdyba nustatys.

Nei vienas negali tikėtis ši
tais brangiais laikais gauti Is
toriją už $1.50, kada ji kainuo
ja $10. Už $1 metuose vienas 
tomas ir porą ar tris kitokios 
knygos ir taip yra didelis ga
vimas iš Draugijos. ;

Kuopų valdybos ir organiza
toriai būtinai prisilaikyki! šitų 
taisyklių.

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

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

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

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

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

Globėjai ' — Worcester, Mass.
Juozas Solis —Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, III.

šie

tp- 
ki-

veda ,ir .lankos susirinkimuose; Į 
užtai ir kuopa auga, nes kuo
pos susirinkimai buna »fegulia- 
riai kas mėnuo. .Kitas susirin
kimas bus balandžio 23 d.

Susirinkime pirmininkas pa-1 
rodė pirmos ^knygos “Pasaulio I 
Istorijos” pavyzdį prisiųstą iš j 
spaustuvės. -Aš pasiėmiau pa-I 
žiūrėti kas do per knyga bus 
kurią TMD. nariai gaus. Per
žiurėjus apsidžiaugiau kad jau 
ir Lietuviai turės taip puikią ir 
gražią “Pasaulio Istoriją” Savo 
kalboje kuri bus kaip koks di
delis brangūs daiktas Lietuvio i 
stuboję, kuris ‘gražins -Lietuvio 
apšvietą mylinčio knygynėlį. 
Tai neapsakomai brangus leidi- 
nis. Tik dabar reikia visiems 
Lietuviams ir. Lietuvaitėms at
kreipti į tai dome, prisidėti prie, 
TMD. ir sykiu išleidimo to vei
kalo, kurio pirma knyga, jau 
ateina ir sakoma kad jau. ir an
tra spaudoje.

Taigi tapkime visi TMD. na
riais' ir prisidėkime, prie išleidi
mo’ taip 
nariams

Taipgi 
prie šito 
ti'š ir musų moteris; kurių la
bai pageidaujama.
kuopoje daugiau yra moterų, už 
tai ir kuopa auga.

« STRAIPSNIS 118.
Kada Duoti Kitus Maistus ir 

Apelsino Sunką.
Nežiūrint kokiu pienu penima, ko- 

žnam kūdikiui reikią duoti, penint iš 
bonkos, dar kitų valgiū ir apelsino 
sunkos. * Sekantį rekomenduoja pir
maeiliai žinovai:. *

Apelsino slinka, t— Kūdikiai suka
kus keturiems mėnesiam^, duok- Vie
ną -šaukštelį ’perkoštos apelsino sun
kos atmieštos su Jygiu kiekiu virin
to vandens, vieną sykį į- dįeną pirm 
vaįgymo. Laipsniškai didink kiekį 
iki jau duodi vaikui neatmieštą sun
ką pusės apelsino. Tas davimas- ga
lima tęsti iki kūdikis jau gales Val
gyti ir kitokių vaisių:
..Avižinė Košėj — Kada kūdikiui 
sukanka penki niėnesiai, pridėk prie 
kielmeno penėjimo po šaukštą avi
žinės košelės. Laipsniškai didink 
kiekį iki duosi vaikui kiekvieną sykį 
po tris šaukštelius avižinių miltų ko
jelės. . Padarymui tos košelės/ pa
imk kąturiąs, uncijas oatmeal prie 
kiekvienos puškvortės vandens. Vi
rink, viską /lubeltavarne puode tris 
vaąlndas; ’.pridėliok kiek vandenio 
kad pasibaigus virimui gautumsky
stą košelę. Kol ji-šilta, perleisį p r 
koštuvą, ir atvėsink. Tą košelę ga
lima duoti iki vaikas galės valgyti 
gęrai išvirintus -kitus javus.

Kalkių, Vanduo
Šviežiai pagaminto kalkinio van-. 

Ūpns galima - aguti aptiekose. Pada-i 
rymu i formula gi yra -sekanti: pp.Į 
dėk-.šaukštą gesintų kalbių (gauną.! 

’ipa aptiekoje) į kvortą virinto ai- 
distiliuoto vandens; užkorkuok, ;į 
stipriai suplak keletą sykių į valaį: 
dą Lai kalkini nusištovų dugne ii' 
po 25 valandų nupilk nuo viršaus 
vaistų skystimą į švarų butelį ir ui-1 
korkuok stiklu. Laikyk šaltoje vie
toje, gerai ųžkorkuotą.

Vartojant kalkinį vandenį; pridėt 
po vieną šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmą, savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kiekį, jei reikalas 
yra; iki duosi vaikui penkis šaukš
telius kiekvieną sykį iki pabaigos 
dvylikos mėnesių.

Vartojant kalkinį vandenį mažiau? 
reikės vartoti virinto vandenio. Pa-: 
vyzdžiui, jei .sakojne kad 12 mėne
sių * kūdikiui reikalinga šešių šaukš
tukų kondensuoto pieno prie 7 unci
jų virinto vandens, o jus norite’duo
ti 5 šaukštukus kadkiiiio vandens tai 
vietoje 7 uncijų virinto vandens im
kite tik 6, o .viena uncija susidaryt 
iš 5 šaukštukų kalkinio vandens, taip 
kad vandens vistiek bus 7 uncijos..;

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar jis 
nervuotas ii* neramus? Jei taip tai 
veikiausia maistas nesutinka su juo.: 
Jei negali žindyti savo kūdikio arba; 
jei jis netarpsta iŠ kručų pienai 
duok jam Borden’s Eagle Pieną 
—maistą kuris pasekmingai ■ išauklėt 
jo šimtus tūkstančių kūdikių, b 
lengvai nutaisomas — tik pridedant 
Yirinto vandens pagal nurodymus.; 
Per 65 metus motinos davinėjo Eagle 
Pieną kaipo milžinišką sveikatos do
vaną savb kūdikiams, kurie sirgu-: 
lino ja ir silpni, kadangi jis lengyaJ 
suvirškomas ir teikia pilnatį sotumą.

•Dauguma vaikų nevalys ąavo dan
tų jeigu jų tėvai nesiims ją. mokint; 
Geriau jiem' naudoti' Colgate’s Tooth 
Cleąner dabar negu kentėti danty 
gėlimą vėlesniais metais ir turėti 
blogą sveikatą. Colgate’s valo dan
tis pilnai ir saugiai. Daktarai ir 
dentisfcai , visur rekppienduoja Gok’ 
gate’s:

• Skaityk atidžiai kas savąitį šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai. .į

brangios knygos,, kuri 
labai pigiai apsieina, 
aš labai norėčiau kad 
darbo.pradėtų darbųo?

Brooklyno

K. š.

Naujas Narys
Youngstown, O. — Čįa Lie

tuvių yra mažai, bet ir tie iš
siskaidę i keletą partijų ir la
bai tarp savęs nesutinką, Yjiač 
bolševikėliai - labai \ žiaurus? ir 
vartoja banditišką taktiką jei 
kas jiems nepatinka.

Vienok važiuojant pro šalį iš 
Pittsburgo kovo 29 d. Centro 
Pirmininkui K. S. Karpavičjui, 
sustojus toj ^kolonijoj, prife T. 
M. D. prisirašė kaipo' pavienis 
narys J. G. Saročka, pasižadė
damas ir daugiau savo draugų 
prikalbinti prie, TMD:

su-

Vengk Dantų Negerovių
Naudok Colgate’s

Colgate’s yra toks dantij valytojas kuris 
valo taip gerai, kad tvirtus dantis lengva 
turėti.

Jis prašalina priežastį dantų gedimo-taįp 
pagelbėdamas užlaikyt dantis sveikais. 
O sveiki dantįs taip reikalinga prie gro
žės kaip gražios akis ir švelni oda?

IGLIONAS
Krauju mes atsimokėsim už musų žmo

nių gyvastis ir laisvę! 'Atimsim tuos kurių 
dar nespėjo nukankint!
VlLKALOKIS

Už mano žmoną ir vaikus atkeršyt jiems 
reikia!

Tauras
Nelaukim ilgai: nespėjo gal dar toli nu

vykti' Iglionai, tu buk vadas!

Vaidila
| Užlenda už akių]: Vaikai, mano vai

kai! Klausykit mano žodžių ir darykit 
kaip,sakau!' Jie pertoli nubėgo pavyti, jus 
tik nusjvargiusit besekdami! O arti jų da- 
ėję, patys pateksit- ar žpsit! Deljuokit die
vams kai] dar likot gyvi, nes dievai išsiuntė 
jus medžioklėn kad kituose užpuolimuose 
butų kam gintis-.... [Rodo i stabą., Vy
rai susilaiko, nusįleųkia prieš stabą.]

(Bus daugiau)

Brooklyn, N. Y.
3-čios Kuopos Darbuotę

TMD. 3-čią kuopa .turėjo 
s'irinkimą' kovo. 19 d. “Vieny
bės” svetainėje; susirinko bū
relis narių. liną džiaugsmas 
matant kad' Lietuviai jau' at- 
sikvošėja nuo visokių trenks
mų ir pradeda J/ėF darbuotis 
prie garbingų if naudingų or
ganizacijų kaip TMD,

Kuopos pirmininkas V. Sir
vydas paaiškino nariams Cen
tro išsprendimą kad šįmet pri
sirašantieji negaus pirmo to
mo Wellso istorijos už 1925 m. 
mokesnį; nes ji jau buvo praei
tiems metams taikytą, šiais 
metais ‘kurie Užsimoka gaus 
[tris knygas, visąs su apdarais: 
.antrą tomą ‘^Pasaulio Istori
jos”, “Princas ir Elgta” 'ir ‘Se
novės Europa ir Rytai”.

Visi šįmet įsirašę nariai su- 
tjko primokėti $1.50 įr gauti 
pirmą tomą . “Pasaulio Istori
jos” ir kitas 1924 
gas. ■ °

Buvo kalbėta ir 
statymui Lietuvoje 
Kudirkai paminklo, 
luj nutars 
vakarienę'
liybfs” salėję; 
nutarta parengti' pikniką 

' ress Hills parke.
Viską aptarę, nariai 

1 smagiai jaučias kad iššir

Klaidos Pataisymas
Milwaukee,, Wis. — Mano 

pranešime, kaslink TMD, Wis
consin valstijos apskričio suva
žiavimo, kuris tilpo “Dirvoje” 
No. 12, klaidingai padėta nu
meris . vietos. University Set
tlement salė, kur suvažiavimas 
įvyks yra po numeriu 861 — 
First A've. Taigi isitėmykit ir 
rftepamirškit numerio kurie de
legatai j suvažiavimą, vyksit.

J. A.-Bankus.

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. ' Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekaį- 
tą mažas sųsižeidimas lieka pavojui? 
ga žaizdą ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, Įsi
pjovus, ap^j šutinus, apdegus, nuša
lus. visose, dalyse kūno ir visokiuose 
įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjušlų žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukią karštį iš užsikrė
tusių kifiio dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c štampą. (14)

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

metų kny-

apię atikas 
Dr. Vincui I
Tam tiks-

parengti “margučių 
balandžio 19 

Rugpjūčio

BANDYK ŠI ant SAVO
PLAUKŲ
15 DIENŲ - 
LAI VEIDRODIS 
JRODp PASEKMĘ 
Jūsų plaukai nepri
valo suplončt, neigi

galva nupljkt, neš' štai būdąs sunai
kint mikrobus kurie naikina -plaukus. 
Ši skirtinga metodą sulaikys plaukų 
plonėjimi; ir ųogyvumų, prašalins 
pleiskanas, niežėjimų, nutarusios ži- 

-’.z -’: “ -■ , su-
I stiprinant plaukus vyrų ir moterų..

DYKAI IŠBANDYMAS: Prisiųsk 
labai savo vardą dabar iki dar ne pervėlu, 
rinko 15 dienų dykai išbandymo.

[valdybą kuri labai gerai viską j3932 N. Robey St. fl-82 Chicago, 111.

“Vic-
2 d.
Cyp- lūs plaukus ir sulaikys slinkimą,

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 menesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręsldt nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikiu vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šeputęje.
“Gerbiamieji:—

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts., Brooklyn. N. Y.

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos ’man prisiuntėt. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai ąplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš duriu penias kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra. Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos plotinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie^auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.
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'alkių. Vanduo 
ia gaminto kalkir 
'agųti aptiekpse 
jla gi yra sekantieji 

gesintų kalbių '(gan, 
|e) i kvortą virinto.į 
vandens; užkorkuok 
ak keletą sykių j vaį 
Ikiai nusiStovi, dugtą 
ndų nupilk nuo viijs 
imą j švarų butelį ir 3 
du. Laikyk šaltoje į 
ųžkorkuotą.
kalkinį vandenį, priį 

ikštelį prie kiekvieno i 
pirmą, savaitę, o paį ; 

lidink kiekį, jei reikjį F 
>si vaikui penkis šagį į 
■feną syki iki patų į 
■neštų.

kalkinį vandenį maiį r- 
iti virinto vandenio, j k 
i .sakome kad 12 mči > 

reikalinga šešių, šauk į 
tsuoto pieno priė 7 ® 
andens, o jus norite į Į 
įkus kadkiriio vandens! į 
įeijų virinto vandens i g 
o viena uncija suside f 
kų kalkinio vandens; į ' 
s vistiek bus uncija g; 
kūdikis verkia'?; Ar i L 
k neramus? Jei taip| f 
naistas nesutinka, su į r 
sindyti savo kūdikio ar 
larpsta iš kručų pis į

Borden’s Eagle P* t 
iris pasekmingai išauk į 
tūkstančių kūdikių. L 

aisomas — tik pridedi r 
idens pagal nimntn | 
us motinos davinčjo'Eį į 
i milžinišką sveikatos i į 
kudjkiams, kurie sin t 

Ipni, kadangi: jie leuĮi . 
; ir teikia pilnut) soti f

Sfoittntas

Vargšų Karalienė
(PASAKA) 

Parašė Vėjas.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

tai
Ir

vaikų nevalys savo 4 
tėvai nesiims ju mob

i naudoti' Colgate’s T« f 
bar negu kentėti di į 
esniais metais ir b j 
atų. Colgate’s valui [ 
ir ’ saugiai. Daktarai s 
risur rekomenduoja ( Į:

didžiai kas savaitę šit 
ir pasidėk ateičiau

erovių
te 's

I (Tąsa)
Nesiskaitė jis dabar save kunigaikš

čiu, bet tik paklydusiu nelaimingu žmo- 
guųi, kurį kas kartas, kas žingsnis gali 
mirtis sutikti. Pastovios vietos jis surast 
negalėjo kur bųtų galima, prisitaisyt ir už
veją ii’ guoliui urvelį. Dėlto jis ir joti ne
siliovė, tik vietomis sustodamas pasiganyt 
arklį bei sau pasirinkt miškinių obuolių bei

Tankiai jis apmislijo apie dailiąją Ry
ta...., Skaudėjo jam širdį, nes dabar ma
nė jog Aistris likęs vienas, nebijodamas ir 
neapkęsdamas savo žmonos, ir užsislėpda
mas nuo žmonių, vargins Rytą savo užsi
puolimais ir geismais.' • ’

Ir atėjo jam mintis, ar tik ne per bro- 
- lio Aistrio pastangas jis paklydo: pirmiau 

Aistris nuo jo laike medžioklių nesiskirda
vo, o šiuo tarpu Taira tapo apleistas....
— Tai turbut del Rytos jis man šitaip pa
darė, — galvojo sau vienas ant nugriuvu- 
sio medžio sėdėdamas nelaimingas Taira.

— Nelaiminga bus dabar Leda, nes ga
li iri ji taip žūti kaip aš.... — vėl atsidu
sęs, ^gailėdamos savo brolienės aimanavo 

,Taira. — Ir tu, Ryta, pateksi į jo nagus, ■ 
nes, jis del tavęs negaili gyvasties kitų.... 
Maciau. aiškiai jo užsibriežimus link ta-

tojas kuris 
utis lengva

gedimo-taįp
s sveikais.
a prie gro- ?
oda.'

fįtfgį) 3 už'70t

vyriukai
ių. Dabar miega 
Sėmiau pacituotą 
nbino savo kudi- 
i kūdikių vidurių 
dėtą kiekvienoje

ingiausį ačiū už 
Per 10 mėnesių 

tą naktį ir kaip 
risiuntėt, tuojaus 
ižmigo' ir ramiai 
tudikius ir mano ' 
los gerus vaistus, 
n ačiū ir linkiu, 
.nos. jie padarė 
. auga riebyn.” 
w Britain, Conn 

ipo pavyzdžio ir 
>a nusipirkite už 
o šiandien.

CO.
yn, N. Y.

Buvo tai aukštuma. Kuomet

naują vandenio kilimo, palengva žengė že
myn ir vidurkalnyje atrado savo arklį, ku
ris tarp krūmokšlių ėdė žolę; bet jau ne 
toj vietoj jį radb kur paliko, nes arklys, 
pajutęs vandens kilimą, lipo vis aukštyn, 
kolei vanduo jo nesiekė.

Nudžiugęs savo tarno-arklio išlikimu- 
nuo vandens, jaunikaitis nenorėjo čia apsi- 
likti, ir aukštumomis vėl jojo tiesiai, to
lyn.

Kunigaikštienės Ledos Vargai.
Viena ko Aistris dabar nekentė 

savo žmonos — kad ji maišosi jam.
jos nužudymui ar prašalinimui iš palociu 
jis bandė sugalvot visokias įmones.

Neužilgo Leda susilaukė sunaus — 
kokis didelis džiaugsmas iškilo visoje pi
lyje! Bet tik vieno Aštrio — to kūdikio 
tėvo — nebuvo džiaugsmas apėmęs; jis 
vis susiraukęs, piktas vaikštinėjo ir mažai 
kalbėjo.

Kada jis buvo įleistas į kunigaikštie
nės kambarį kur gulėjo motina su kūdikiu, 
jam padavė kūdikį į rankas kaipo' tėvui, 
bet Aisbris perpykęs visu įnirtimu trenkė 
kūdikį tarnei į rankas,, surikdamas rustu 
balsu:

— Prašalink jį!i Nenoriu- jo matyt! 
Nužudyk,.užsmaugk tu jį!

Serganti motina, išgirdus tokius-bai
sius savo vyro žodžius, apalpo ir ilgą lai
ką gulėjo negyva, apmirus. Tuo tarpu tar
naitė su didele baime kūdikį nešdamos pra
sišalino iš kambario, sumanius kur nors jį 
paslėpt nuo tėvo keršto, ir palaikyt gyvą, 
bet kad kunigaikštis apie* jį nieko nežinotų 
ir nemanytų gyvu esant. Tarnaitė su kū
dikiu greit nubėgo į kitą dvaro krašte pa
locių, ir tenai jai lengva buvo surasti kūdi
kio paslėpimui vieta, nes ten kunigaikštis 
kaip gyvas nebuvo, buvęs ir neidavo. Apie 
tą kūdikį dabar žinojo tik ta tarnaitė ir 

.geroji Ryta, o daugiau niekas negalėjo ži
not.

Gada kunigaikštienė po didele priežiū
ra atsipeikėjo ir prakalbėjo, apie savo kū
dikį tuoj pradėjo klausinėt, bet nuo nieko 
nei žodžio išgirst negalėjo, nes niekas ne
žinojo kam jos vyras kūdikį atidavė, ir 
negalėjo žinot kas su kūdikiu atsitiko, nes 
merginos nesakė, bijodamos kad sužinojęs , 
kunigaikštis kūdikį nužudys, o kunigaik
štis apie savo sūnų daugiau niekad niekam i 
neužsiminė ir kalbėt nenorėjo.

Tarnaitė su Ryta užsižadėjo niekam : 
nieko neprasitart apie kūdikį, nes tėvas ' 
nugirdęs apie jį kalbant, galėtų dar sykį 1 
pareikalaut jį nužudyt.

FANTAZIJA
Slaptybių šalyje 
Tarp kalnų lekiojau, 
Užburtus šešėlius 
Po skradžius gainiojau 
Kur pasakų kalnai 
Nuo amžių slaptingi, 
Nežinomų esybių 
Valdomi, didingi....

■Lekiojau kur jurą 
Debesiai bučiuoja, 
Kur bangos audringos 
Sielą užliuliuoja. 
Skraidžiau po tą šalį 
Kur 
Kur 
Ten

pasakbs vienos.
gyven’ tik dvasios — 
saulėtos dienos....

Svajonė.

Juokų Red.: šios gerb.

Taigi nors s^jonės kartais 
duoda užmiršti valandėlei savo 
turimą sunkią vargo naštą, bet 
jos to vargo nepalengvina. To
dėl vietoj svajoti, tikėtis, vilė- 
tis, laukti, žadėjimų klausyti, 
geriausia imtis taisyti tą savo 
vietą , kokią turi. Jeigu tavo 
kieme purvas, užpilk žvyru ir 
akmenukais. Nesvajok vaikš
čioti po šilku nutiestus kelius 
kitose šalyse. Jeigu stogas pra
kiuręs, pataisyk jį, nemąstyk
apie gyvenimą marmuro palo- 
ciuose. Jeigu sermėga kiaura, 
užsisiūk ją, neįsivaizdink kad 
fraku geriau butų dėvėti.

Nei vieno, nei kito nei trečio

Virimo Receptai. -
Apie ketvirtdalis visų pinigų pra

leidžiamų maistui turėtų eiti ant 
grūdinių valgių. ■ Grudai, yra labai 
maistingi. Senoj tėvynėj žmonės 
valgo juodą, duoną, ryžius, makaro-

SeLENOS SY SMETONUOTAIS 
RYŠIAIS

16 puoduko sėlenų
1 puodukas vandens
1 puodukas pieno ar skystos sme 

tonos
% puoduko ryžių

RODYKLĖ 46.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Stebuklai.
Nei girios krašto nei ko nors kito pa

našesnio Taira petikęjo .surasti. Bet jis 
- prijoję1 prie vienos lygumos kur medžiai' 

buvo reti, o tarpe icrum'blių augo didelė žo- 
. lė. Jis su arkliu pasuko j kairę; nes tikė- 

, josi prijoti bent kokį kalnelį, kadangi čia 
buvo nepermatomo didumo loma. Ilgai jo
jęs Taira prijojo aukštesnę vietą, o juo to
lyn tuo aukščiau jis jąutėsi esąs tos lygu- 
mos-klonio.
užjojo ant kalno, net nebuvo medžių, ir 

į žolė saulės nudeginta; tik krūmai parudę 
nuo saulės kaitros mažiukai stogsojo. Po 
vienu krųmu apsirinko sau vietą, nuvedęs 

zir palikęs arklį pakalnėje kaid tas per nak- 
’ tį prisim.aitintų'žole, o pats sugryžęs po 

krūmu užmigo.
Anksti ryte jis išbudo — ir ką jis pa

matė? Ta visa plati neišmatuota žemuma 
buvo dabar dingus.... Visai nesimatė nei 

‘žolės, nei jokio krūmelio, tik vanduo, van
duo ir vanduo kur tik jis pažvelgė.... La
bai toli, vos tik galima įmatyti, buvo kita 
tojda aukštuma — ir viskas. Baisu jam 
pasidarė, nes, kaip jis manė, kas minuta, 
arba po kitai nakčiai, vanduo galės siekti 
viršų šito kalno!....

Ką gi tas reiškia?
Tąira to jokiu budu negalėjo supras

ti.
Tas vanduo kuris po nakčiai netikėtai 

pasiroėd prieš jo akis buvo tai jurų van
duo, užsiliejęs vandens pakilimo laiku. Tas 
reiškė jog nepertoli yra ir jura. Šita gi 
žema loma buvo tai sausa jurų šaka, bet 
labai užsisukanti pro kitas aukštumas ir 
girias, per ką nesimatė jura, nei juros vė
jai nebuvo galima jausti; vanduo tą klonį 

• užlieja laike mėnulio praėjimo ir trauki
mo. Tai buna vandeps pakilimas ir nuslu- 

I ' girnas, kuris tęsiasi keletą valandų.
Apie popietę vanduo-ir vėl. pradėjo ny

kti ir pulti atgal į juras. O kunigaikštis, 
toli gyvenęs nuo jurų, apie tokius dalykus 
visai nežinojo, taigi labai nusistebėjo.

Dabar Taira pasigedo savo arklio; 
I manė jog tas nabagas liko vandenyje; pats 

gi labai bijojo lipt nuo kalno, manydamas 
E kad vanduo keno tai spėka užsilieja no- 
IB rėdamas jį prigirdyt.

Tik po kokio laiko, nematydamas per-

Ryta Apimta Nerimasčio.
Dabar Rytas vienas iš blogiausių pa- 

lociuje žmonių buvo tai kunigaikštis Ais
tris, kam jis tokiu žiauriu virtęs liepė net 
savo kūdiki nužudyt. O visus kitus ji vis 
mylėjo.

Aistris apie tokių Rytos blogą niintj 
apie ji nežinojo, tą tik viena Ryta jautė 
savo širdyje. Kunigaikštis bandė vis la
biau Rytai patikti, paniekino savo žmoną 
ir vis manė kaip ją ant visados iš savo 
akių ir iš palocių prašalint, ant net nužu
dyt.

Praslinko pora mėnesių.
Kunigaikštienė su skausmais širdies 

pradėjo mėgint savo kūdiki užmiršti.
■ (Bus daugiau)

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

3352 Superior\Ave.
"DIRVA”

Cleveland, Ohio.

Nuo
Svajonės eilės galima butų iš
reikšti šiuo gerai žinomu saki
nius: “Ten gerai kur musų nė
ra”.

Iš pradžių eilės yra neaiškius 
savo tiksle, ar net toje mintyje 
kurią galiau pats poetas 'gal ir 
be savo žinios išveda, pasaky
damas dviejose paskutinėse ei
lutėse: “Kur gyvena vien tik 
dvasios, ten saulėtos dienos”.

Ištikro, mes mizerni žmone- 
liai niekad nesam pasitenkinę 
ta vieta kur esame, ir svajoja
me apie kitas, ir net tankiai 
svajonėse skraidome po visas 
tolimas šalis, įsivaizduodami 
jas puikiomis,- visko pilnomis, 
ir mariome kad ten labai puiku 
ir smagu.

Panašiai beveik visi Lietuvos 
žmoneliai mano apie Ameriką 
— ii- prasčiokėliai ir apšviestu- 
nija. Prasčiokėlių didžiausias 
noras yra dasigauti Amerikon 
ir prisikrauti sau maišus auk
so. O kaip ištikro čia yra jau 
aną sykį mes čia kalbėjome.

Apšviestunija, veikėjai apie 
Ameriką mano šitaip. Ten, to
je aukso šalyje, gyvena musų 
broliai, kurie turi prisipylę 
aruodus dolarių, reikia važiuoti 
pas juos, patuštinti tuos aruo
dus, o tada galėsim pasistatyt 
puikiausius namus, mokyklas, 
fabrikus, knygynus, bendroves, 
bankus; pravesim 
politikas, sušelpsim ir 
sim našlaičius, ir tt. ir

Bet kada atvažiuoja 
riką, pamato štai ką: 
šiame skiepe arba kokioj pur
vinoj dvokiančioj svetainėj sė
di susikūprinę, akis ištempę, į 
laukinius išrodą žmogeliai, ap
skurę, susivėlę, apžėlę, ir lyg 
kokioj Brazilijoj laukiniai Indi- 
jonai klauso kalbėtojo pasako
jimų. Laimė dar ta kad klau
sytojai supranta kalbėtojo 
bą, ir retkarčiais paploja 
už karštesnių# žodžius.

O kada paskui prasideda 
kimas dolarių kalbėtojo persta
tytam tikslui, vieni klausytojai 
akis panėrę bėga lauk iš salės, 
kiti vietoj saujos dolariiĮ įme
ta skrybėlėn kelis' centus; kiti 
visai atsisako neduosią tokiems 
ar kitokiems tikslams. Ir tik 
retas kuris, daugiau prasitry
nęs, apsiska'itęs, apsipažinęs su 
kalbėtojo tikslais iš pirmiau ir 
prijaučiąs tam reikalui išmeta 
dolariuką-kitą.

Ir kur tu neisi, visur išsva
jota puikybė, gausybė, grožė ir 
didybė tik tokioje tikrenybėje 
apsireiškia.

Paimkim dabai’ Rusiją, ku
ri taip puikiai bolševjkėlių iš
girta ir apdainuota. Kokios 
ten gerybės, laisvės, lygybės, 
brolybės, vienybės, ir lt., o kai 
atsiduria ten kuris toks' svajo
tojas tikrenybėj pamato: dar
bininkus mirštančius badu, ka
zokų šaudomus, komisarų ’per
sekiojamus ir smaugiamus; su
griuvusias dirbtuves, suirusias 
mašinas, žemę aria žmogus pa
sikinkęs žmogų į žagrę, kitur 
tik lopeta pasikapstę sodina ir 
sėja javus, žmonės urvuose 
gyvena, susmirdę, vabalų nuės
ti, ligų naikinami-

išsvajotų dalykų neatsiekti tik 
užsinorėdamas, ir tuo tarpu tik 
purve reikės braidžiot, o per 
stogą Vanduo lašės. Reikia dir
bti, stengtis, storotis, netikėti 
kitų prižadams, tik savo spė
koms, savo gabumams, ir juos 
tinkamai sunaudoti.

nūs, ir čielus grudus, kurie yra na
mie malti, ir naudoja su pienu. Tie 
papročiai yra pergeri atmesti, šioje 
šalyje namie malti grudai pamainyta 
produktais išdirbtais grūdinių mais
tų kompanijų. Yra daug skanių gru
dų gatavų valgymui. šeimininkei 
reikia tik atidaryti dėžę ir supilt iš 
jos į bliudelį ir duot su pienu ar 
Smetona. Sekantis receptas yra to- 
kis kuris yra labai sveikas ir turėtų 
būti naudojamas nors sykį savaitėj.

didžiausias 
išaugin- 
be galo, 
j Ame- 
feuruku-

kal- 
jam

riri-

Yra virš 6,000,000 nedape- 
nėtu vaiky šioje šaly — 
turtuoliu vaiky lygiai bied- 
ny. T^vai nesupranta pa- 
yojaus iki pervėlu.

BR^
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V**6 BORDEN COMP*Ny J

Mark of The. Borden Company
’• r^s-V.S. Pat Off

T^vai ir motinos turėtu 
tuoj praduti žiūrėti ką jie 
veikia, idant jy berniukai 
ir mergaitės būtu kūniš
kai ir dvasiškai vikrūs, 
kad jie išaugtu į sveikus 
vyrus ir moteris.

Jei jūsy vaikas nedapen®- 
tas, duokite jam kasdien 
du šaukštu Eagle Pieno at
miešto trimi-čvertimi puo* 
delio vandens. Senesni vai
kai kai kada jį labiau mėg
sta su ginger ale, vaisiu 
skystimu, užteptu ant duo
nos arba virtuose valgiuose

Jei norite žinoti, ar jūsy 
kūdikis nedapenėtas, kiek 
jis turi sverti, kiek augščio 
kokį maistą jam duoti, ir 
kitokias žinias dykai, pri~ 
siuskite mums sekamą ku* 
poną, įrašę savo vardą ir 
adresą.

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York

KUPOiTAS
Katrą Literatūrą Norit

Tėijcjimo Valgiai dėl
Instrukcijos Vaikų

Vaikų Knyga

Vardas _____ 3

Adresas ____ (LitE

’4 šaukštuko druskos
Nuplauk ryžius ir sudėk į dubal- 

tavą virduli su puodeliu vandens, vi- 
ring iki vanduo susigers. Tada da- 
dėk druską, sėlenas ir pieną, ir vi
rink iki ryžiai suminkštės. Duok su 
Smetona ir tarkuotu nutmegu, jei 
patinka.

Virtuvės Reikaluose.
Seną duoną nereikia numesti. Ją 

galima sunaudot pudingams arba su
džiovinus sutarkuoti naudojimui ° au 

. 2 ra tin sosui.
Valand žuv[ ar paukščius lengviau 

juos čiupinėti jei padažyti savo pir
štus i druską.

Rupi druska sušlapyta su actu nu
valys palivuotus indus kurie apdegę 
ar parudėję.

Jei jums nusibosta paprasti špa- 
ragai bandyk juos šutintus su suriu.

Stalinius sidabrinius daiktus su- 
dėųus keletai minutų i tirpinį ver
dančio vandens su 1 šaukštu druskos 
ir 1 šaukštu kepamos sodos didelin 
alumino indan, jis gražiai nusivalys. 
Nuplauk su verdančiu vandeniu' ir 
sušluostyk.

Stalinė klijonka galima gerai nu
valyti mazgojąnt ją su dideliu min
kštu vilnoniu ir viltu ar šaltu vande
niu. Nušluostyk paskui sausai su 
minkštu skaruliu ir paskui nušveisk 
su lygia dalimi pieno ir vandenio. 
Niekad nenauadok karšto vandenio, 
šepečio ar muilo, nes visi tie naiki
na* maliavą.

Naminiai Paslgelbėjimai.
Skystask vaškas yra puikus Rakan

dų žibintojas. Jis priduoda kietą, 
sausą, nealiejuotą žibėjimą prie ku
rio nelimpa dulkės. Tas atima var
gą dulkinimo. Apsaugoja ir užĮaF- 
ko liakerą, dadeda amžį rakandams 
it jų gražumui. Jis padengia plėt- 
mus ir įbržėimus ir sulaiko nuo trū
kimo.

Gerą špilkoms padurką itę galima 
padaryti įdedant popierinės lentelės 
šmotą vidun. Ji sulaikys adatą nuo 
pražuvimo paduškaitėj ir užlaikys 
paduškaitę 'formoj.

Baltas šilkas nepageltofluoš jeigu 
dadėsi šaukštuką acto į paskutinio 
plovimo vandeni.

Suminkštinimui seno maliavojamo 
šepečio ant kurio maliava uždžiuvoa 
užkaitink acto ir pamerk į jį šepetį. 
Išimk paskui ir numazgok tirštose 
muilo putose ir šepętis bus kai nau
jas.

Grovės Patarimai.
Užlaikymui plauku šyariai ir ge

rame stovyje, ekspertai pataria trin
ti šepečiu galvą - nors* astuonias mi- 
nutas ryte ir tiek pat vakare. Tas 
sulaikys platlkus nuo puolimo, pleis
kanų ir kitų plaukų ligų. Plaukus 
n^reik pertankiai mazgot, nes maz
gojimas išdžiovina natūrali, galvos 
odoje aliejų. Jei plaukai labai tau
kuoti, mazgojimas, nepadarys jų ki
taip. Turit ^atsilankyt pas speciali
stą kuris išrašys ką gero del plaukų. 
Galvą galima . išlaikyt švariai nau
dojant gerą castile muilą ar kitą an- 
tiseptišką muilą. Biskelis boi’axo į 
vandenį įdėto pirm mazgojimo pa
gelbės išimti nešvarumą ir dulkes 
kurios susirenka odoje.

Ypatiška Sveikata
Užk’eteiimas yra vienas iš papra

sčiausių žmonių ligų Amerikoj šian
dieną. Jo galima išvengti pasirin
kus tinkamus valgius. Užkietėjimas 
paeina nuo per mažai rupaus maisto. 
Runus maistas reiškia sėlenos (vir
šutinis lukštas kviečių krudų), čielų 
javų grudai, vaisiai, džiovinti ir 
švieži, ir daržoves; kaip tai kopūstai, 
salotos,, celerės, šabalbonų lukštai, 
morkos, kručkai, ir bulvės (su lupy
na). Pusryčiams, jei galima, pasi
rinkit vaisių, runios grudų ar sele
nų duonos, kiaušinių ir kokio gėri
mo. Suaugusieji gali gerti kavą, bet 
vaikai privalo gert pieną arba ko
kos. Uždandžiui ir pietums reikia 
turėt salotų, ar daržovių. Pietums, 
jei bulvės keptos, ‘’mokink šeimyną 
valgyt' jas su žievė, neš tai sveika.

Borden’s Evaporated Pienas yra 
geriausias pavaduotojas reguliario 
pieno ar Smetonos. Tik atmiešk Bor- 
len’s Evaporated Pieną su lygia da

limi vandens ir naudokit jį lygiai 
kaip boųkos pieną. ' >

Bolševikas būdamas pas savo 
“draugą” ant kambario, pavilio
ja jo pačią, išsigabena ją su pi
nigais, kitame mieste pinigus 
atėmęs ją palieka, tampa areš
tuotas ir atsiduria belangėj — 
kapitalizmo kankinys.

-
Mums pasisekė surasti pati, 

jas labai reikšmingas komuni
stams obalsis, kuris skamba se
kančiai :'

Darbininkai 
visij saliu, - 

kam duodatės ' 
kapitalistams 
jus išnaudoti: 
verčiau eikit 

pas mus!



DIRVA

DREAMS
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P Apleasure

Great War

By Junius

Kross—It shouldn’t! She had 
about ten years’ practice driv
ing me! .

Telefonas Main 6111

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

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

gllllllllllllllllllllllllll

111
DR. A; A. IVINSKAS
— DUSULIO KENTĖJIMAS —i 
Nemanykit kad 60 metų amžiaus 

’ jau turit- kentėti dusuliu.'. - 
.CHIROPRAKTIKOS METODĄ

(Spihal Adjustment) 
visai prašalins tą kentėjimą, 

Kreipkitės

I 172 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare; 

Nodūlianiis 12:30 iki 1:30. . ,
Ofiso telefonas Pennsylvania 1.321

Do not dream of to-morrow
But do some good to-day;
Cheer those who are in sorrow | 

Editor I And guide those gone astray.
The Younger Set

Lithuania During the | Trie western part of the Vil-I 
plius government and the dis
trict of Ežerehąi ^Zarasai) in 
I the Kaunas government fared 
; no better. There regions suf
fered severely under the tap- 

y I ties of the retreating Russians.
; Villages and farms were given I 
to th® flames, machinery 
impliments were carried 
and unspeakable miseries 
gan for the 

Į these desolated 
with the result that ! rP1*S miJn*a 

did jiot spare . _.ri enure year s . , -v x j • twenty-five of 1 was lost to the in- . .n. , „ ly damageu.Fighting raged all ,„ ’ , ithese edifices were bombardedtor several I , during divine service, and old 
į men. women and children who 
i had sought ref uge therein were 
buried beneath the ruins. Even 
at Kaunas; the celebrated The It t, T,., . . church constructed bv 'Vytau- Kalvarija, Kibartai, . ■ ,, n . , . , , -. , '__ . . ,x. .. . I tas the* Great, whjch had beenNaumiestis, Šiauliai, I '_  . , . .x. . ’ . , converted into an

tx a^a1' aiv temple by the Russians, Kretinga, Gargždai, bad]y ehattered> an(1 
Church of the Dominicans par-

I tialij' wrecked; Since the war,

Lithuania was speedily, de-: 
vastated. At the outset, as we 
have shown, she had to satisfy 
the requirements, of the Rus
sians for, ds ill luck would have 
it, the German offensive co-: 
incided with the harvest seas
on. During their retreat 
the Rupšianš destroyed every
thing which they were flnable 
to- remove, 
the output of an entire, year’s | 
hard yįiprjc 
habitants, 
dyer .Lithuania 
months, arid artillery fire above I 
all caused wholesale devasta-1 

1 tion. The western districts of 
Kaunas arid Suvalkai in many 
places resembled a desert, 
towns of 
Širvintai, 
Sudargai, 
Taurage, 
arid others were burnt or other 
wise reduced to ruins.

The region of the Nemunas I therefore, very heavy financial 
(Niemen), where the fortres- burdens have devolved upon 
ses of Kaunas, Alytus, andjfbe faithful in making good all 
Gardinas were situated,, offer- Į Ibis damage, 
ed a frightful spectacle of des-, 
truction. In the parish of Kal
varija alone fourteen large vil
lages with their estates were j 
entirely obliterated. In the 
Liubavą parish only,- two or 
three houses -were left. Many 
market towns were also des
troyed, including Prienai1, Sim
nas,'Seirijai, Druskininkai, and 
Liškeva.' At Trakiškiai, of 56 
estates only onė was left in-1 
tact: at Dievogalas one out of 
50’; at šilaliai and Pariečiai one 
out of 40; while at Padainupis 
all. were wiped out. Three- tirely ruined, 
quarters of the town of Siau- he called .upon many 
liai were destroyed by fire, arid I agtjes whose, houses had been 
this'-'flourishing industrial cen- , ... „ - ...4 r on Anri • i u-4. / 4. I rlf’ed literally of everythingtre of 30,000 inhabitants countsi . ,, , 4,. . ’ , , , , portable by the various passingonly a few thousands. In the I ,
same neighborhood, w h e r eĮtroops’ ’P thc Suvalkai -gov- 
there was much fighting, the;ernment, owing, to the destruc- 
majority of jthe villages, Umar-1 tion of houses,’the inhabitants 
ket towns, ’and forms were laid i were forced to. dwell in the 
waste. •abandoned trenches.

inhabitants

OFFICECAT
A Letter

Dear Sir:
J had the

I my up

not about the future,

Justine I’. Baubus.

that dreamy blindness. 
And do, as men must do.

rxr

by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S.

Do hut a little kindness, 
to have. gentle word or; two; 

attention called to that | qjV€ 
interesting section cf,

j four paper—the Younger Set.
!l assure'you that you’can de-1 Ask
I pend upon my sincere suport And do but what is right, 
and I wish to say that Į ap- For a dream is but a picture 
preciate the Younger Set very, Į Which passes iri the night.

i very much.
I had the pleasure to be born

arid I Once in a while you find a
off;'grandma who. knows more ± nau LI1C 1Jlca!5UIC LU uv. uulu 
be- about a knitting- needle than a|jn Lithuania and came to Am- 
of lipstick.

I areas. -------- o--------
for destruction The coroner usually has 

: the churches, last word in an argument 
■which were bad- 
In many places

I erica when but a young boy, 
! Although at present I 

trie American citizen; the 
of Lithuania hold an 

au‘ 1 interest for me.
I ' have written quite

I ber of poems, essays, and the

am an 
affairs 
intense

LISTERS N E 
THROAT 
TABLETS

JŪSŲ NYKSTANTIS 
FONDAS

ween a pedestrian and an 
tomobile, says P. Akšis. 

• —------ o--------
“Add to list of farm neces-1 and I wish to present a 

sities a- 6-tube radio set”, 1 - - ' ■
K. Varakojis.

-------- 9------ -- of publication; you . „
Bill Bryan taill be known in them in the Younger *Set. 

a 'few years, says George Bal- 
trukonis, • as “The Hairless

a nuni-

says|few įor yOur approval. If you 
I find them sufficiently wor 
of publication; you may

Your sincere supporter,
Justine P. Bankus.

Orthodo.x Leader”.

the

What with the inevitable de
vastation wrought by gunfire, 
and the deliberate plundering 

I of, so-called friends arid open 
wake of 

little 
The 
lack 
wild

I foes, Lithuania in the 
I the war was reduced, to 
I better than a desert. 
Į countryside, through of 
of working hands,’wore a
and Savage aspect. According 
to: the testimony of Dr. Bartuš- 

ika, who visited the country, as 
an American delegate, Lithu- 

lania at that time seem'ed en-
He stated that 

ecclesi-

Antiseptiskos

Prašalina 
ir Palhiosuoia

Gerkles
■ Skaudėjimą

Kosulius

. < -—°----- • 'Ji
Lady—-1 suppose you have; 

been • in the navy so long that I 
you are occustomed to sea 
' Sailor—Lady, I wasn’t 
looking.

legs, 
even

DILE kompanija kuri turi skolų rei
kalingų apmokėti nustatytu laiku 

ateityje; kaip tai už bondsus, tankiai 
įsteigia “nykstantį fondų” Į kurį re
guliariai deda pinigus kad Užtektų su
tikti tų skolų išmokėjimų kada ateis. 
Pabandykit tokio nykstančio fondo 
idėją ir jus savd ypatiškoms obligaci
joms,—savo taksams, nuošimčiams, 
apdraudai, reridai. Tai yra rimtas 
planas ir sutaupys jums daug rupes
nio. . i .

-------- o--------
The Mayor of. Chicago 

his city is the di-yest in the 
country. We say that January 
is the hottest month iri 
year.

says

the

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

Svprantartia, dėjimas pinigų taupymo 
įstaigoj yra geriausia vieta justi nyk
stančiam fondui.

best
the

who

-------- 0—-----
The man whose credit is 

is not the man who has 
most money7, but the man
always pays when he agrees to.

-------- o---------
Nothing succeeds like the ap

pearance of success—-if your 
banker doesn’t know the differ
ence.

--------------0------------
Names mean .little. Any all

day sucker seldom lasts more 
than forty' minutes.

-------- o------ —'
How’ many of the boys who 

are those lumbermen’s shirts 
would know an oak tree if it 
fell on them?

-------- o--------
The chap who insists! that he 

likes zero weather is probably 
first cousin to the liar who pro
fesses to enjoy an ice-cold 
plunge.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sįdėjiriio, pČ' $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% Į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta \ 
kaipo! užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpti gal-but toks pat už- 1 
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
kištas.

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

0

tncorporareA 1849

in.the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

for biliousness
|»MM|
TASTELESS CASTOR OILUNCLE WIGCILY’S TRICKS

-------- o--------
Ethics are the things a man 

uses until he gets into a tight 
place.

---- . O--------
Many a miss’s mission is 

looking for a man with a man
sion.

•.VrULS... -

DR. HUMPHREYS*

NUO UŽKIETĖJIMO

Visai t’yi*as castor oil medi- 
kąliam .naudojimui.. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltais Į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose 1 vaistinėse.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas sielda arti $50K0,000.00.

Nilo susiorganizavimo iki šiam laikui išmoksta §248,587.80 
pomiriiniij. Pašalpų išmokėtą $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose, didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį 4*T3- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,^300, 600 ir 1,000.
Pašaipos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

«
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Tauta Sajų 

Kovo 1 d.

garbingą svečii 

gos generalj ’i 

Drummondą ( 

riais kitais jo'

■ tyjė, įšinomą, 

valdžios, Seine 

biū atstovai, 

didelio įspudži 

susitvarkius i 

Per pusryčius 

kos President 

gpj kalboj Į s 

musą krašto r. 

'damas kad ir 

ant 'Nemuno 

"niekad nepriv 

ti musą tikros 

są mieštą ant 

pastatytą."

Atsakydama: 

pripažino, kad

■ praeityj buvo. 

.Lietuva buvo

kurią-įsprendin 

tavai (palankus, 

neatsisakyti m 

gos, nes ji ga 

Lietuvos taisei 

ti. Apie Lieti 

daug šitaip išsi

“Lietuva turi 

Ji daug nuąipi 

reikalams praei 

nau, ji tęs sąv 

'vimą ateityje, 

viena seniausią 

Jos i piliečiai pas 

dė ko galį atsie 

' lybė per trumpi 

tarnai dirbdama 

, duojąme tas did 

rių sutiko naąj 

Sukurtomis jos 

į sniu kovoja ir' 

K' liansinė padėtis, 

F ’šalyj, .yra žyma:

Taigi ir auk 

į' jau pradėjo mus 
b, tinti

| Derybos del 

Perta 

p Lietuvos vy 

f bos Katlnb su 
I tiniu Zecchini 

į kalu pertraukte 

i Zecchini negaili 

f tarti dėl tos koi 

į kuri liečia Vilnia 

> kuriuo 

į Lenkijai.

Vilnius

guess—
That’s enough!

-------- o--------
The thief who stole a few 

cigarettes has gone to jail for 
fifty years, but, says J. Bart
kus, the friend who never has 
any of his own is still at large.

------- -o------ —
Paris Journal says that- wom

an does not dress on man’s ac
count. But generally she char
ges it to his account.

-------- ;°-----—
Kriss—Do you suppose that 

it will take long for your wife 
to learn how to drive the car?

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

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

Better than a Mustard Plaster

“SANDARA” 
.Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite

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

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3..
Kas užsirašys “SANDARĄ” anįt metų 
ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertes $ 1.

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

nun.mil >uuii lusimaaunU

Valeta Sciugus Skustuvas kin’s pats
Išaštrina Savo Ašmenis 
PILNA SUDĖTIS S1.00 ir 85.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda SkustuvaiRazor
Sharpens Itself

Mr. I. Knowitt The man nap Better sense man io stand and iirque. wlm mm. By Thornton Fisher'

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite jpaš tikrą; Specialistą, o ne 

prie kokis heiaiavintij daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir, kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzauninavimo. Daugybė dalrta- 
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jis 

[ neturėjo’ užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos pneiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusins 
nervus ir kenčiate nuo. uinuodiiime 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kurio ir burnup W* 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neafkvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane; d aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums Vi
siems.

DR. SMĖDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. li)5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo C fld 8 rakau 

Nadėldieniaū nuo 10 Qd L

I Licluvos 

j Lietuvos vyriai 

| jos tikrą tekstą į 
E Lenkijos’ ir Vatil 

!• date, paruošė Va. 

E kurioje*griežčiausi 

| jama prieš Vilniau,1 

L I Lenkijos bažnyti 

fr ją. Tuo budu Va 

patvirtino ir pripai
L “teises” del Vilniaus. 

"■ Pastebėtina kad n 

į Demokratu organas 

| piečiausia išsitaria

ta Vatikano darbus 

j ? a kad ši šv. Sosti 

' pakenks ne tik Lietui 
t pačiai katalikybei. “] 

.■' kviečia popiežiaus 

. Mgr. Zecchini išsikra 

Lietuvos ir nurodo į 
Lietuvos atstovas prit 

i- no turėsiąs atąistatyd 
|. Padėtis, matyt, gan 

f notą'

Protest

bitais Pamęlčli?'h

. Reikalu 

vyriausybė
■ frojekų aijjįjįj susj(

ftaąva dtl dezerlirą .(j

• liy karauiaą) sayitarp 

dėvimo, ' '

. Kuo Gjveolojjl l'ėri 

Statistikos biuru, jau 

^®eta^.apieiietuWs 

“kii/ gjiveatojii sdir 

^lybėmis. Iš lavini 

W tad Wimpaiy inį 

nkio sntyj/ j^ 

*Įffltis Lietuvij, 3 nl|



A. IVINSKAS
*0 KATĖJIMAS 
.kad 60 metų amžiej? 
it kentėti dusuliu' 
aktikos metodą 
įal .Adjustment) Š 
K~? & kent*ri 
Kreipkitės *

East 7 9th St, 
2--4, 6—8:30 vakar. 
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ĮPO LIETUVĄ!
1 P A S I D A I R I U S I

kad Lenkai žemę dalina 
miausia tiems kuriem jos 
šiaušia reikia.

pn‘- 
ma-

kad užpultų tai tik pirmas at
sitikimas. Todėl jis tvirtina 
kad vilkas buvo ipasiutęs. ■

' (“L. ž”)

Eriką
ketu-
Sto-

musų

skolų rei- 
tyhi laiku 
is, tankiai 
j kurį re- 
•žtektų su
žada ateis, 
čio fondo 
is obligaci- 
ošimčiams, 
ra rimtas 
aUg rupes-

Ų taupymo 
jūsų nyk-

Sekta, 
«aiką"

Į: = Veda Leonas Žukauskas f
f aiiiiiiiiimiiiuiiiiuuiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiB 

t' Tautą Sąjungos Svečiai 
Kovo 1 d. Kaunas priėmė

■ garbingą svečią, Tautų Sąjun- 
I gos generalį sekretorių 

K Drummondą (Anglą) su 
į riais kitais jo palydovais. 
E tyje, -žinoma, pasitiko'
K valdžios, Seimo ir kitų valsty- 
E bių atstovai.

didelio įspūdžio padarė gražiai 
g susitvarkius musų kariumenė. 
■z Per pusryčius musų Respubli- 
t kos Prezidentas savo turinin- 
|. goj kalboj į svečius apibudino 
E musų krašto reikalus, pabrauk" 
|p damas kad ir malonus mums 
f ant (Nemuno kranto ’Kaunąs 
K’ "niekad neprivers mus pamirš- 
I ti musų tikrosios sostinės, mu- 
|p sų miestą ant Vilijos krantų
■ pastatytą.” .. •

Atsakydamas p. Drummond 
Į pripažino, kad Tautų Sąjungoj
■ praeityj buvo klausimų kuriais
■ Lietuva buvo suinteresuota ir 
I kurių , sprendimas nebuvo, Lie
ji tuvai palankus. Tačiau ragino 
K neatsisakyti nuo Tautų Sąjun- 
į gos, nes, ji galinti dari padėti 
K Lietuvos teisei ir gerovei siek- 
E ti. Apie Lietuvą svečias maž-
■ daug šitaip išsireiškė: -

“Lietuva turi žymią istoriją. 
K- Ji daug nusipelnė civilizacijos 
E reikalams praeityje, ir aš ži- 
E nau, ji tęs savo bendrądarbia- 
t'viiną ateityje. Jos kalba yra 
E viena seniausių kalbų pasaulyj, 
r Jos' piliečiai pasekmingai paro
ję dė ko gali atsiekti jauna vals- 

tybė per trumpą laiką, nenuils- 
' tarnai dirbdama. Mes įsivaiz-

Svečiams ypač

čiai Lenkų, 2 nuoš. Rusų, 1 n. 
Žydų, 1 nuoš-. Vokiečių, 1 nuoš. 
Latviif ir 1 nuoš. kitų tautybių, 
ir 100 žmonių dirbančių preky
bos srityj — 77 'nuoš. žydų, 
17 nuoš. Lietuvių, 2 nuoš. Vo
kiečių, 1 nuoš.. Lenkų, 1 nuoš. 
Rusų, ir 2 nuoš. kitų tautybių.

Spirito Kontrabanda Vandenyj
Netoli Palangos surasta pa

slėpti vandenyj 370 litrų kon
trabandinio spirito. Be to, ra
sta 9 • litrai denatūrato ir 13.4 
litrų anodijos (spiritas su ete-_ 
ru)(

Musų Artistai Rygoje
Valstybinės Operos solistai 

ponia Grigaitienė ir p. Rutkau
skas, Latvių kviečiami, kovo 
pabaigoj važiavo koncertuoti į 
Rygą.

Bažnyčia vietoj Maldos Namų, 
Tapo Melo Namais

Pasak “Soc-to” koresponden
to, Kfinčino • (įBiržų-Pasvalio 
apsk.) klebonas vasario , 15 d. 
pet pamokslą taip negražiai 
melavęs kad net pats kaip Vė
žys raudonavęs. Girdi, “cici- 
likai, kad katalikus išgandinus, 
sumanė vasario 1 d. padaryti 
svieto_pabaigą, bet Dievas mie- 
laširdingas to jiems nedaleido.”

Nauji Atradimai Kauno 
Pilies Požemiuose

žinomas visuomenės veikėjas 
dailininkas Prof. Arkadijus Pre-

Lenkus Erzina Vytis
“Vilniaus' Aidas” rašydamas 

apie Lenkų' pasakojimą, .tarp 
kita ko pastebi: “Vienas Rusų 
nuolaidumo /bruožas apsireiškė 
Vilniuje tuo kad jie čia pakęs-
dayo Lietuvos ženklą. Tiesa, lsas Jau kurį laiką daro Kauno 
vietoj Lietuvos kunigaikščio Į pilies kasinėjimus ir kiekvieną 
vainiko ant šydo jie buvo už-f kartą suranda Vis įdomesnių se- 
rioglinę caro vainiką, bet pa-|“°vės liekanų. Paskutiniu lai
ties ženklo nelietė. Tą ženklą I ku jis darė kasinėjimus užpa- 
iki paskutinių dienų matyda-! kaliniame pijies bokšto karnize, 
vai eidamas pro Aušros Vartus j kur užėjo dviejų metrų storumo 
ir per žaliąjį Tiltą, kurį yra [pilies sienos pamatus ir rūsio 
pastatydinęs Inž. Petras Vilei- i (skiepo) grindis ketvirtainėmis 
šis ir padabinęs dideliu gele- plytomis grystas.
žies Lietuvių vytim; matydavai kių metrų gilume rado 16-to ir 
jų ir daugelyj kitų vietų. Bet 17-tb amžiaus koklinius pečiaus 
Lenkams tai akis svilindavo, j likučius, kurie rodė nemaža už-

Keturių-pen-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomų asmenų prašoma 

atsiliepti ir visi/ žinančių pra
šoma pranešti Lietuvos Pasiun
tinybei Washingtone apiė šiuos 
asmenis: .
Joną Norinkevičią, kilusį , iš 

Trakų apsk., Onušiškio vai., 
Taučionių kaimo.

Stanley Millin (Stasys Miliū
nas), gyvenusį apie Pitts
burgh. Pa.'

Petrą Žilių, gyvenusį tūlą lai
ką Chicagos mieste, paskui 
Indiana • Harbor, Ind.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikoje

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

Pajieškau Jono Sabaliausko — 
jis buk randasi Clevelande. 

su juo 
čia gy\ 

Atva-

Buvo nuplėštas ir numestas tas Į silikusios ornamentikos — an-į Turėčiau ką .pakalbėti 
ženklas iš Aušros Vartų, kaž Į gėlėlio su , sparneliais. ■ Jlasta'apie East Moline. Aš 
kur dingo remonto metjii mies-i nidliniiį indų, balto molio su 
to salėj. Dabar tas ženklas ta-į šviesiai rausvais pagražinimais 
po nuplėštas ir nuo žaliojo 
Tilto.” :

xaxaxxxxxnxaj i. duojame tas dideles kliūtis ku- 
rių sutiko naujos valstybės ir 

F šu kuriomis jos tam tikru laip- 
11J sniu kovoja ir' dabar.... Fi- 

nansinė padėtis, kuri xyra jūsų 
; ' ■’šalyj, yra žymus įrodymas' ju- 
I fe sųe.’ pastangų •pa'sei«Krtngumo.'7rj

AMERIKOJ
s ir Pašalpos 
Valstijose, 
'Op,000.00. '.j
mokėta 5248,587.81 
$247,687.15.
miestuose. Nariil pri- 
ii gauna laikraStj "Tt 
knygas ui pusę kaiim

10, 600 ir 1,000. 
r 12.00 savaitėj, j
js šiuo adresu:

Taigi ir 
jau pradėjo 
tinti.

Derybos

aukštasis' 'pasaulis 
mus tinkamai ver-

• (K.G.)

QF AMERICA I
New York, N, y, i

Kxxxxxxxxxxxxxnn |

del Konkordato 
Pertrauktos.

Lietuvos vyriausybės dery
bos Kaune su Vatikano įgalio
tiniu Zecchini konkordato rei
kalu pertrauktos, kadangi su 
Zecchini negalima buvę susi
tarti del tos konkordato dalies 
kuri liečia Vilniaus klausimą ir 
kuriuo Vilnius priskiriamas 
Lenkijai. I

Retas Atsitikimas....
Paginskiuose (Raseinių aps.) 

iš 8 j 9 gruodžio pasikorė vie
nas dievotas ūkininkas Jonas 
Raginskas. Žmonių buvo kal
bama kad su škaplieriais ir ro
žančium niekad nepasikaria, 
bet šis žmogus pasikorė turė
damas visas brostyas.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
Kaip Įkainuoęta Valstybinis' 

Turtas Klaipėdos Krašte.
Ttko sužinoti kad Vokietijos 

vyriausybė Valstybinį Klaipė
dos krašto turtą įkainavus 600 
milijonų litų sumoj.

Einant Versalės sutartimi ir 
Klaipėdos konvencija^ Lietuva 
turi sumokėti santarvei repa
racijų mokesnių .sąmaton vertę 
valstybinio Klaipėdos 
turto. ,

Vokietijos įkainavimą 
racijų Komisija perdavė
vyriausybei, kuri del to įkai
navimo padarys savo pastabų.

Tokiu budu ir Lietuvai teks1 
mokėti Santarvei reparacijų 
(atlyginimų) mokesnius, nors 
Lietuva kaipo -tokia' nekariavo, 
visą laiką buvo karo varginama 
ir baisiausiai, nuo karo nuken
tėjo.

Kova su Vilku
Vasario 25 d. ryte miške 

lei gelžkelio tiltą per Nemuną, 
trijuose kilometruose nuo Aly
taus, apeinantį savo rajoną ei
gulį užpuolė vilkas. Vilkas grie
bė eiguliui už krutinės ir par
vertė žemėn. Eigulis buvę ap
sirengęs kailiniais, todėl vilkas 
negalėjo iškarto paliesti kūno. 
Parvirtus ant žemės prasidėjo 
tarp'vilkfeir eigulio žūt but ko
va. Eigulis turėjo’ rankose tik 
lazdą su geležiniu galu. Iš kar- 
to cigulis griebė vilkui- už kak
lo, paskui įkišo jam ,į Jiasrus 
alkūnę; vilkas kiek pajiėgdamas 
kąndžiojo eigulį. Po ilgų grum
tynių eiguliui pasisekė išdurti 
vilkui abi akis ir geležiniu laz
dos galu sužeisti jam galvą. Ga
lų gale vilkas paleido eigulį^ ku
ris tuoj nuvyko į Alytaus aps
krities ligoninę. Eiguliui smar
kiai sukandžiota abi rankos.

Aklas vilkas tą pačią dieną 
buvo darbininkų ties gelžkelio 
tiltu užmuštas ir atgabentas į 
apskrities ligoninę ištyrimui 
jo kraujd, nes įtariama kad 
kas pasiutęs:

Eigulis. phsakojO kad jam 
žnai tenka /sutikti vilkas,

pa-

vil-

da- 
bet

krašto

Repa- 
musų

lėkštė, peilis, kardas, kaltas, ap
skrita balno kilpa, diržo sagtis, 
špižinis patrankos šovinis sve- 
riąs apie 20 svarų. Be to, neti
kėtai užtikta “velnio pirštai”, 
kriauklai ir du pailgu smailu 
akmeniu. Paskutinę tyrimų die
ną Prof. Presas’ užėjo mažą 
baltą su. smaila uodegyte pyp
kę dar iš 17-to amžiaus su ga
na,. ,stipriai užsilikusiu tabako 
kvapu:

venų aštuoni menesiai.
žiuok pas mus.

M. JOCIS
154 Wooster Ave., Akron, O,

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

Ar Jūsų Vaikai Taupo?
JEIGU kas butų davęs jums mažą tau,py- 

mų bąnkutę kuomet jus buvot kūdikiu 
ir jus butumet sutaupę daugumą tų mažų 
sumų ką jums kas daVė ir ka uždiFbot pa
sitarnaudami pasisiuntimuose ir kitokiuo
se pasitamavimuose, dabar turėtumėt ga
na didelę sumą Banke.
Kodėl nepradėt taupymų sąskaitą jūsų vai
kui ar mergaitei šiandien? Niekad nesi- 
gąilėsit to ir galbūt tai bus priemonė jiems 
susibudavoti didelę-ateitį sau ir jums.
Žmogus Ne[ Yorke davė savo 12 metų am
žiaus vaikui Č10,000,000.00 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 iųs galit užvesti jam 
ar jai taupyino 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 užyėdę kur kitur, vis- 
tiek galit pradėt ir čia savo vaikams, kur 
jie gaus 5%. Pinigai ant 5% susidvig'ubi- 
na į 14 metų, o ima apie 17 metų ant 4%.

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T.’ 
M. D. REIKALUS. ATIDŽIAI.

Mrs. Wjnslow’S 
. ' Syrup

3354 Superior Ave.
A. B. Bartoszewicz, Pres.

Cleveland, Ohio

N A.U J I E N O S
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.'
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis’DYKĄI 
‘tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.Q0.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

> Telefonai
Biznio: Prospect 1239

ir Prosppct 2825
Gyvenimo

Glenville 423 J

REAL ESTATE MORTGAGE 
PASKOLOS

. . (TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

NUMAŽINTOS KAINOS

GEORGE W. LEDDON
S 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio |

RA”
Mokslo, Lite- 
į Laikraštį.
5 iš geriausių 
erikoje.
- metams lė- 
r kitur $3.
Ą ant metų
us knygų do-

| Lietuvos Protestas Vatikanui 
b. Lietuyos vyriausybė, sužino- 
jus tikrą tekstą padaryto^ tarp 
Lenkijos ir Vatikano konkor- 

I dato, paruošė Vatikanui norą 
L kurioje ‘ griežčiausia protestuo- 
t jama prieš Vilniaus priskyrimą 
f į Lenkijos bažnytinę provinci- 
|ją. Tuo budu Vatikanas lyg 
|patvirtino ir pripažino Lenkų 
| “teises” del Vilniaus.
t Pastebėtina kad net Krikšč.- 
įiDemąkratų organas “Rytas” 
griežčiausia išsitaria prieš to
kius Vatikano darbus ir pabrė
žia kad ši išv. Sosto sutartis 
pakenks ne tik Lietuvai, bet ir 
tpačiai katalikybei. “Ryto” m-. 
52 kviečia popiežiaus delegatą 
Mgr. Zecchini išsikraustyti iš 
Lietuvos ir nurodo į, tai kad 

sta» arba* profesorių Lietuvos atstovas prie Vatika- 
kokia liga sergi Ii turėsiąs atsistatydinti.. 
iai pats tą juras pisui* — . , , .
navimo. Daugjbė di»i Padėtis, matyt, gan komph-
jalėjo jus pagydyt M / kuo t a.
ektinai apsipaiiiuiao irFE ▼▼▼
neišrado jūsų tikros
itas Radio-Scope-Hagtį1 ■ Derėsis Pametčlių Tšdaminio 
•oentgeno ir pilnai Bi» tįSvA..
egzaminavimas kraujo iteiKaJU
tikrą jūsų ligos pntM -Latvijos vyriausybė patiekus 

fcP.“ŽSU atskirai susitarti su
leigu turite nusilpeėjii* Lietuva del dezertirų (pametč- 
kencinte nuo uėrfjį liu kariumenę) savitarpinio iš- 
: V1BO kūno ir v H
t ilgiau laiko ir nialt^Kdavimo.
po ištyrinėjimo tikrai f [ 
| ir tą padarysiu spii® 
as reikalinga jums J*

1CIALISTAS
'5th St. QevelMi 
■MBARIS 4.
— nuo 4 Sd t nk* 
I lki L

RA”
iOSTON, 27,

31A LIST AS
< tikrų Specialist*, t 
neišlavintų daktarų,

Klaipėdos Krašto Bedarbių 
šelpimas

Krašto direktorija Klaipėdos 
apskrities valdybai suteikė 10,- 
000 litų paskolą, kuri turi būti 
suvartota teikti bedarbiams 
produktivaus darbo. Krašto di
rektorija taip pat (sutinka pri
dėti 25 nuoš. -prie algų piokamų 
bedarbiams privatinėse įmonė
se. bet su sąlygą kad ir apskri
tis 25 nuošimčiais prisidėtų.

OKUPUOTOJ 
VILNIJOJ

K -Kuo Gyventojai Vėrčiasi
Statistikos biuras, jau apdir- 

|įo medfigą. apie Lietuvos sava
rankių gyventojų suskirstymą 
tautybėmis. Iš tų davinių ma
tyti kad 100 žmonių. dirbančių 

[jemės ūkio srityje tenka 91 
nuošimtis Lietuvių, 3 nuošim-

Kolonizuoja, Polonizuoja 
~ Spekuliuoja

“Krynica” žiniomis, Vilniaus 
krašte gavę žemės penki gene
rolai (jų skaičiuje Gen. . žpli- 
govskis 170 ha), septyni pulki
ninkai, šeši majorai, dešimts 
kapitonų, 31 leitenantas, 10 
seržantų, ir tik trįs kareiviai. 
Tokiu budu iš 62 asmenų pa
prastų kareivių žemės tegavo 
trįs. Sic daviniai liečia laiką 
iki vasario 1 d. U) 23 m. Dabar 
Vilniaus krašte padėtis jau ki
tokia, nes jau daug yra karei
vių atgabentų iš Lenkijos. Vis 
dėlto iš anų davinių matyti

ir

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wie.

PE-RU--NA
Pagelbėjo ūmiose negero- 

■ vcse kasdiena daugiąus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar .nau
jausios mados aprcdalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
lei&ite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Ruffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo,jų.Ruffles 
parduoda jūsų '‘'.vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

T. AD. RICHTER & CO 
j Berry & South 5th Sts, 

/ Brooklyn, N, Y,

I LIETUVĄ Įg-
Važiuokite į Lietuvą ir sugryžkite 

patogiausia Unites States Linijos lai- ■—■*•. ■■■ iWS
vų trecia klesa. Numažinta kaina ke»

lionėms tarp Now Yorko ir Kauno į abi pusi tiĮc $203.
(»SL. 3. Leviathan laivu į abi pusi $215). Prisidėkit 
prie specįales ekskursijos kuriai vadovaus p. Jonas W. 
Liūtas '(Luth) ir kurios laivas Leviathan išplauks ge- 
t'.’ižėš' 23. d? P. Liūtas prižiūrės bagažus, pasportus 
ir prigcĮbes ,muitinėse bei kituose kelionės reikaluose. 
Pasiinatykito su vietos agentu* arba rašykite

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK 

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

Managing Operators for
UNITED STATES SHIPPING BOARD

Y>WA%W.W.WAW.WMW/AV.'.V.W.WWAWWAVį

Lituviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 

galima rasti tik musų krautuvėj.
Taipgi turim puikiausių Lietuviškų daiuų 

ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.

Kituose miestuose prisiūtum Rekordus per paštą. Rašykit

Cleveland Furniture Co. ’
6412 Superior Avenue

USE
Naktimis ir

Turėk Tyras, 
arba Prisinešę 

ičjai.- Atgaivina,
Teka, jei skauda,
naudoki t Murinę ta...__  _____ ,

ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom t \
Parsiduoda vijose vaistinėse. . — IIL . \

Rašyk knygelėj iŠ Mnrive lUnwdy Co., 9 Most Ohio St., ChioallQ

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos 
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai

į

S

Juozapae ir Zelbnra (aktas J) ir Faraono' Sapnas 
(Aktas H) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-reiigiška), iš laikų Juozapo patekimo, i 
Esriptą. Paraše K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai................... .•................................................

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

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibūna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vyrai. Parašė 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. Parašė K. S. 
Karpavičius ..............    $1.00

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

ir 2- moterįs. 90 puslapių. Paraše K. S. Karpa
vičius. ..... ..................   50c

Di< Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų.. Vertė Šeinis. 
Puslapiu 36 ..........     , .15

Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Praųcų^o Moljere, perslato turtingo kaimiečio be
das apsivedus šu. panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas: Pusi. 54 ....................... .25

Vei<lmajnystč ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragediįa^dramą. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusl,_.......

Uytų l*ilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Paraše Henry Wood. Verte B. Skripkaus- 
kiutč. Pusi. 67 ..................................i.............

Grafas Kaimieoio Bernų — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver-

1 tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ...................................
Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor

vegų rašytojo Ibseno glaudi meilės drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų motorų; keturių vyrų, ir būrelio

'■ pašalinių. Knygą 111 pusi., su Ibseno, biografija. 
Virte A. A. Tutys. ..............  j..........

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave. 7 Cleveland, Ohio.
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DIRVA

į Kas Girdėt Clevekmde-Apielinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai;

irgi pakenčiamai.
Ant galo, dar Rusas Boobell 

drožė akordeonu, ir labai gra
žiai drožė ant tos savo garmoš- 
kos.

Programui užsibaigus prasi- 
dėjp šokiai, bet švilpukas buvo 
gana nuvargęs todėl ant šokių 
neužsilikb, paršvilpė į namus.

• švilpukas.

Labai gražus ir 
del savo tau-

dar prašysiu 
pasidarbuoti 

paren-

Pasveikinimas Cleve- 
landietems

Perskaičius “Dirvoj” l&d jau 
ir Clevelando moterįs tautinin- 
kės sutvėrė draugijėlę su tiks
lu platinti tautiškumą tarp iš
eivių ir čia gimusių Lietuvai
čių, ir tos draugijėlės pirminin
kė yra Ona Karpavičienė, aš 
sveikinu Tamistą kaipo pirmi
ninkę tos draugijėlės, linkėda
ma Tamistai geriausio pasidar
bavimo, nes nuo valdybos vis
kas priklauso,
prakilnus darbas 
tos ’žmonių.

Nuo savęs aš 
jūsų draugijėlės
ir labdarybės srityje, 
kant drapanėlių ar pinigų del 
Lietuvos vargšų našlaičių.. Ir 
laikraštis pasidaro populiariš- 
kesnis kada jame yra 'garsina
ma platesnis veikimas. Kaip 
aš jau minėjau, “Dirva” ir 
“Vienybė” ’labai- gerai garsinas 
Lietuvoje, o mes bųdamos tų 
laikraščių redaktorių moterįs 
darbuokimės toje srityje, ir 
mums bus linksma kad tuos 
laikraščius Lietuvoje visi girs 
ir mėgs. K. širvydienė.

MOTERŲ RATELIO SUKI
MĄSI.

Kovo 25 d., susirinkime pas 
O. Karpąvičienę, prie naujai su
sitverusio Lietuvių Moterų Ra
telio prisirašė dar kelios naujos, 
narės, p.* Naujokienė, p. .Joni-I 
lienė, p., Brazauskienė ir kt.

Ratelis kalbasi kuo 'prisidė- 
sią prie paįvairinimo Sandaros

Uždraus Nepilname
čiams Eit Į Šokius

Ohio valstijos {legislature iš
leido įstatymą’ uždraudžiantį 
vaikinui ar mergaitei žemiau 
18 metų amžiaus vaikščioti vie
niems į šokių sales, ir tokių į 
svetaines nebus valia įleisti be 
vyresnių ypatų.

Bilius perduotas pasirašyti 
gubernatoriui.

Nors tas iš vienos pusės yra Į 
varžymas, bet iš kitos pusės Į 
sulaikys jaunimą nuo išdykavi- ‘ 
mo peranksti gyvenime, kada 
galėtų sunaudoti laiką ant mo- 
kinrmosi. • «

Iki'dabar, tikrai buvo baisu 
žiūrėti kas darosi po šokių sa
les, kur tik ką nuo bonkutės 
atsitraukę mergaitės jau šoka 
įr išdykauja. Didesnjo judėji
mo ypatos galės įsimeluot. bet 
jauniems bus- sunku įsigauti į 
šokius be senesnių ypatų.

šokių salės (nė draugijų ba
liai) bus baudžiamos už įsilei- 

1 dimą' tokių į šokius.

“GALIŪNAS’.’
Tuo vardu nauja K. S. Kar

pavičiaus drama pradėta spaus
dinti ant pusi. 4-to, kurią pa
raginame skaitytojus pasekti, 
nes tas veikalas bus lošiamas 
Clevelande . per Sandaros Sei
mą. Veikalas yra iš gilios se
novės Lietuvių girių gyvento
jų pasakiškų padavimų apie ko
vas su žmogdėžiais. Šis veika
las baigiasi linksmai, nes paga
liais, po 
skaityta 
Milda .su 
paš tėvą,
kę jų parėjusių išl ten iš kur 
kiti niekad nesugryždavo.

PAVEKSLAI
Temoje

VERBOS — NUO KADA PRADĖ
JO ŽMONES NEŠIOTI IR KĄ TAI 

REIŠKIA.

®
bus

NEDĖLIOJ
Pradžia 3 po pietų.

7017 Superior Avenue
——Įžangos irž. Kolektų Nebūna;-----

22 metų laiko, nors 
kad žuvus, sugryžta 
savo sunum Geluonių 
ir visi linksmi suląu-

! Sugryžo iš Lietuvos
Pereitos savaitės pabaigoj 

pargryžo į Cleveland^ iš Lie-
Seimo kuris čia įvyks gegužės įUV08 Petras Yuška, kuris per-
mėn. pabaigoje.

Susirinkimas balandžio 1 d. 
įvyko pas p. Mičšikienę. ’čia! 
buvo apkalbėta paėmimas Ra-j 
teliui pastovios vietos susirin
kimams ir kiti reikalai. - \

Teatrališkas Choras 
Rengiasi prie Vakaro 
Clev. Liet. Teatrališko Cho-| 

ro Draugija rengiasi ant balan-'į 
džfo 19 d. su gražiu programų. 
Tai jau bus po gavėnios. Bus 
lošiama' “Katriutė”, 1 
dainos, dainuos choras ir solo. 
Tarp kitų, dainuos solo p-lė J. 
Baltrukoniutė.

Vakaras įvyks Lietuvių salė
je.

Akrono Naujienos

šiluma, ir šaltis tai paprastas 
vienas kitą vejąs dalykas. Per
eitą savaitę ketverge šiluma 
buvo pasiekus ii laipsnius, ir 
tai buvo šilčiausia diena 1925 
metais. Bet ant rytojaus atvČ- 
soo, o subatoj snigo.

‘ ‘ Dzimdzi- Drimdzi’ ’
Clevelandiečių pamėgti Lie

tuvos artistai jau vėl paskelbė 
savo maršrutą.. Clevelandą ap
lankys gegužės pradžioje, apie 
8 ■ dieną. Rengkites kurie ne- 
dalyvavot pirmiau. Jie turi da
bar visai naujus veikalus, bet 
taip pat puikius ir linksmus.

Ar darbininkai 
negu dabar, ne

Lietuviai biznie-

SMULKMENOS į
Akrone Goodrich fcumų 'dirb

tuvė pradeda statyti už milijo-- 
ną dolarių vertės dirbtuvę“ ku
ri bus ir sandėlis avalų, prie 
to bus ofisų kambariai. Kom
panija sako turinti daug užsa
kymų ne tik iš Amerikos bet ir 
iš užrubežių. 
dirba daugiau 
sako.

—Prakilnus
i riai p. Jociai padarė kaip ir 

Ohio valstijos legislature! Įkurtuves savo namuose. Susi- 
perleidus mokytojų pensijos įs- ‘rinko draugų ir pažįstamų, ir 
Tatymą, Clevelando miesto mo- v;si džiaugėsi kad Akroęe apsi- 
kyklų taryba turės iš to nau-!gyVerl0 geri žmonės. Pil. Jocis 
dos galėdama, sutaupyti tai’pjjg amato yra kalvis^ bet turi ir 
septynių ir dešimts milijonų | dirbtuvę tfiisymo geležinių dai- 
dolarių. Iktų ir automobilių. Jo dįrbtu-

E. Tfith St. srityje koks tai į vg randasi 154 Wooster Ave. 
beprotis padeginėja namus ir Kaip girdėti, pil. Jocis daro ge- 

. jo negali sugauti.i Pereitą sa-Įra bizni.
vaitą viename padegtame name! 
sudegė tūlas Kessler, 52 metų 
amžiaus.

Ruošoiamasi Makauskio 
Priėmimui

Sandariečiai ruošiasi prie su
tikimo savo vienminčio svečio 
iš Lietuvos, J. Makauskio, bu
vusio Seimo atstovo, Valstie- 
čių-Liaudininkų darbuotojo.

Gerb. Makauskįs bus. Cleve
lande balandžio 18, 19 ir 20 d.

Prakalbų diena bus paskelb
ta sekančiame numeryje. . ,

Detroite, Mich., Lenkai ko
munistai susirinkę prie Lenkų 
konsulo buto protestavo prieš 
Lenkijos valdžią už nuteisimą 
mirtimi Lanzuckio, Lenkų sei
mo komunisto nario. Policija 
protestuotojus išvaikė. , ''

Detroite parduota Dodge au
tomobilių išdirbystės už $175,- 
000,000' kitiems savininkams. 
Manoma kad tuoj susivienys 
tokios didelės automobilių fir
mos kaip Dodge, Packard- ir 
Hudson, kurių bendras 
neša $500,000,000.

turtas.

jau

—Apsirgo M. Stukienė. Gy
dosi namuose.

—Taip pat apsirgo Antanas 
Balčiūnas, apdraudos agentas. 
Gydosi namuose.

—Laike kelių mėnesių J. Bal
trūnas persikėlė trečion vieton 
gyventi. Už jo neramumų na
mų savininkai nemėgsta savo 
namuose laikyti. Kiek girdėti 
Baltrūnas .įieško diverse, nuo 
savo moteries. Meiženis.

GARSIl^KIJ
I “DIRVOJE” |

APIE ZEPPELINUS
Jaunas ■ Akronietis skelbia 

lead Goodyear kompanija garsi
na jog neužilgo bus galima už
sisakyti orlaivius 'del dviejų pa- 
sažiėi’ių, tik bėda kad tai kom
panijai pritrukę darbininkų ir 
tuoj negali tų orlaivių paga
minti. Man rodos kad kas nors 
su korespondentu negerai jeigu 
sako kad Akrone -darbininkų 
pritruko.' Aš Čįa gyvenu
13 metų, ir niekad nebuvo kad 
darbininkų pritruktų.

Šiuomi perspėju Lietuvius ir 
kitose kolonijose kad tą Įpasi- 
skaitę nevąžiuotumet į Akroną 
darbo j ieškoti, nes čia tūkstan
čiai darbininkų yra .be darbo.

• Man rodos kad Jaunas Akro
nietis nėra dąrbinįnkas ir ne 
darbininkų klesos ir nežino, nie
ko apie darbus. Aš skiriu $25 
ant orlaivio .Jaunam Akronie- 
čiui už prirodymą kad čia pri
truko darbininkų, ir noriu kad 
jis paskirtų nors $15 del “Dir
vos” už sunaudojimą vietos to
kiam betiksliam parašymui iš 
ko darbininkams nėra jokios 
naudos tik papiktinimas.

Taigi stengkis, Jaunas, Akro- 
nieti, gauti* $25 ant orlaivio ir 
galėsi po ’Akroną skraidyti ii” 
labai gerai matyt kiek jjra dar
bininkų be darbo. Pradėjus be
darbių vardus rašyti išeitų vi
sa biblija. O aš taipgi noriu 
laimėti $15 “Dirvai” Velykinės.

Na tai pamatysim kaip čia 
bus.

KAIP PANAIKINT ‘NAMINĘ’
“Vienybėj” skaičiau sekantį: 

dalyką:/
Mes viši rūpinamės kaip nu

galėti tą priešą — rnunšainę,, 
kuri ardo Lietuvių visuomeninį 
gyvenimą Amerikoje. 0 pasi
rodo, anot ’“Garso” reporteriu, 
Kunigas Cybelis jau vaistą iš
radęs. Jis, 'mat, patyręs katf 
munšainės daigiausia suvarto
jama liuoslaikiu, tai yra, nedėl- 
dieniais. Todėl 
taiki užpildyti 
neturėtų laiko 
pie Belzebubo

Pirmiausia, jis atlaiko mišias 
ir maldas. Tas užima laiką ikj 
pietų; Prie to jis duoda pamo- 
kslų-paskaitų 
miš temomis 
Dievas”, “Kas 
ir. taip toliau, 
si eina namon

Pavalgę vėl
kuris mokina gramatikos ir ai
škina skirtumą tarp sakiniu: 
“Jonukas prausėsi su muilu” ar 
“Jonukas prausėsi su mulu”. '

Po gramatikos, einama vaka
rieniauti, o vakare būnąs kon
certas, teatras, ar šokiai.

Ir priešas nugalėtas!
Licipieris.

sumanė tų linos- 
kad parapijom! 
nei pamislyti a- 
išmislą.

tokiomis kilnių- 
kaip: “Ar yra. 
yra šv. Dvasia", 
Po pamokslų vi- 
pietauti. ( 
visi pas kunigą,

‘Dirvos” Skaitytojas.

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

KATALOGO

Itidiia kas sav

Ohio lietuvių
' Metinė 

'Suvienytose Vate 
'Kanadoje ir Mek 
Lietuvoje it kita 

PrenuTnerata aka 
mo, ne nuo Nauji 

Apgarsinimu

“D
3352 Superior

No, B

Fn
P)

NORI PM 
VENTOJAS

Manoma jo
Šeinio Rin 
Turtingiej

eitą vasarą per “Dirvos”, agen
tūrą iškeliavo apsilankyti. Jis 
Įgyveno Aukštojoj . Panemunėj, 
i Ten susirado sau draugę ir ap
sivedė. Dabar traukia ją pas 
sąve į Clevelandą, kadangi sy- 

įkiu atsivežt, negalėjo, o kaipo 
i Amerikos piliečiui iš čia trauk
ti daug lengviau.

Apie Lietuvą pil. Yuška ap- 
;sakė plačiai .ir įvairiai. Pasa- 
Ikojo kam ten,gerai gyventi, o 
| kam blogai. Kas turi perdaug, 
o kas permažai. Apsakė kaip 

taipgi bus |ajjaĮ negabųs yra tūli valdinin
kėliai, kurie matyt ne pagal 
tinkamumo į vietas įstatomi, 
bet dėlto kad yra partijos rė
mėjai. Kaune daug dar kalba
ma Lenkiškai. Abelnai kaimų 
gyventojai turi mokėti didelius 
mokesčius, turbut dėlto valsty
binis biudžetas visada ‘ sutau
po’! pinigų. Bet valsčiai ir ap- 
skfičiai, sako, turi daugybes 
skolų, darbininkų alglos neiš
mokamos.

Užmušta 47 Ypatos
Clevelando, gatvėse per tris 

pirmus šių metų mėnesių. auto
mobiliais užmušta 47 ybatos, 
arba po virš-15 į mėpesį, arba 
į kas antra diena po viena.

Daugiausia užmuštų, yra vai- 
kų*kurie patenka ant gatvės ir 
ant jų užlekia automobilis.

Nušoko Nuo Tilto
Pereitą savaitę nuo -Brooklyn 

tilto . nušoko tūlas William Se
wers, geležinių budavotojas, ir 
kąip spėjama jo nusižudymo 
priežaštis buvo susigraužimas 
del' nesveikatoę. Jis' nušoko į 
100 pėdų žemiau tilto griovį ir 
užsimušė.

2

Kudirkines Susirinki
mas Balandžio 5 d.

Nedėlioj, balandžio 5 d., nuo 
vai. po pietų, Flynn salėje

Įvyks Dr. V. Kudirkos Draugi
jos 
riaiŠvilpukas 

mokintis kur- 
profesijoj ge-

dabartinis ir

Lyros Choro Koncertas
Kovo 29 d. Lietuvių salėje 

atsibuvo Lyros Choro koncer
tas, kuris jiems gana gerai pa-, 

' vyko, nes publikos buvo nema
žai, ir programas buvo gana 
geras. Pirmiausia choras su
dainavo pora dainų, paskui se
kė J. Bekenis, kuris reikia pa
sakyti buvo to vakaro publikos 
nervų gadintojas, nes ištiesti 
reikia sakyti jeigu kas gali dai- 

, nuoti tai gali, bet jau Bekenis 
tai gal ir galėtų būti kurpium, 
bet ne dainininku, 
pataria Bekeniui 
peš dirbt, nes toj 
riau tiktų.
. A. Dubauskas,
naujas Lyros Choro mokyto
jas, paskambino pora gabalėlių 
pianu, gana puikiai. Matyt tas 

’vaikinas yra gabus muzikoje.
F. Panzeris matyt vis žengia 

išlengvo pirmyn, nes pirmą sa
vo dainą sudainavo ir visai ge
rai, antrą sykį jau biskį silp
niau. ’ -

Taipgi dainavo Ukrainiečių 
mišrus choras, bet jis silpnas— 
Lietuviai Lyriečiai juos pra
lenkia dainavime.

Aldona Rugieniutė pašoko 
pora sykių, — ji irgi gana ge
rai pramiklinus savo 
kojeles.

Po to dainavo A. 
nas solo.

Geriausia tai buvo 
gų orkestras.

Po Rusų, pasirodė 
rų Lyriečiu choras,

tas laibas

K. Gailiu-

Rusų sty-

vienų vy- 
sudainavo

svarbus susirinkimas. Ne
malonės dalyvauti. Valdi.

Orlando,- .Fla., sudegė 
šeši garsus lenktynių 
vertės $100,000. Jie buvo ta
me pietiniame mieste laikomi 
ir lavinami žiemos laike.

tvarte 
arkliai,

Reikalinga Darbininkai
REIKALINGI du- tvirti vyrai 

prie darbo' laukte.'Gera mo
kestis. Kreipkijės “DirVon”.

ANT RENDOS
Dubeltavas namas ant rendos, 6 rū

mai viršuje ir 6 apačioje. Elefc^ 
tvos šviesa ir maudynė. Tinka di-^ 
delei šeimynai arba Įnamių laikymui. 
1722 E. 39th St. Telef. Fairmount 
98I-M.

FARMA ANT RENDOS— V4 mailės 
nuo miesto, West Side, 10 akru 

žemės, 10 rumii namas, gana vietos 
auginimui ri užlaikymui 1000 vištų 
Kreipkitės 1420 E. .33 Street arba 
“Dirvos” Krautuvėn.

ke“-

me
le itą

PARDAVIMAI
GELEŽINIŲ Daiktų, Maliavų ir Sie

ninių popierių krautuvė, daro $600 
biznio j savaitę..* Telefonuokit Pros
pect 4054 del platesnių informacijų.

Taipgi Cigarų, Groserio ir Saldai
nių krautuvės parsiduoda arba mai
nais ant gerų išlygų. Matykit agen
tą Zimerman, 5907 Scovill Avė, tar
pe I’ ir 5 po piteų. Telefonas Hem
lock 4326. f (15)

CU NARIU
Į LIETUVA

(Per Anglį jį) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių
I Kauną ir atgal ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIĄ . . . .$211 

Prisideda Taksai
Į Liepoją ir Atgal šiais 

Laivais ■— $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
as sereda. # Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleliai -turi, kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. . Kreipkj-' .*■ v *.*' _• 
tės prie vietos | ~
agentų arba į I

CUNARD LINE
Union Trust Building. 

1022 Chester Ave. ^Cleveland, O.

ANTANAS BARTKUS

Niekas neili būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

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

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

^Brooklyn, N. Y.

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

"DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

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

PINIGAIS,
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
bVangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

GYDUOLĖMIS AR PiLSOMIS?

Sugryžo
Kovo 29 d.,’ vidurnaktį 

gryžo iš Pittsburgo ir Younga- 
towno K. S. Karpavičius ir A. 
Žukas, kur lankėsi įvairiais 
reikalais. Pittsburge atlaikė 
pasitarimą su Sandariečiais ir 
kitais. Buvo svetingai priimti.

Youngstowne viešėjo pas J 
G. Saročką ir J. Sakelį, kurje 
juos gražiai vaišino.

Pil. Sabelis juos -ilgai vežiojo' 
po miestą ir aprodė to garsaus 
Mahoning klonio stebuklus — 
geležies-pliėho dirbtuves, kurių 
didumą ir ypatingumą tik ma
tydamas gali apvertint.

Pil. Sabel yra real estate pre
kiautojas ir darbštus 
reikaluose.

su-

Pabėgo iš Kalėjimo Mo
teris Žmogžudė

Marysville, O. — Moterų ka
lėjime buvus viena iš gražiau
sių moterų kokia kada . užėmė 
žmogžudžių kamerą šiame ka
lėjime, Mabel Champion, naktį 
kovo 29 d. išbėgo iš kalėjimo 
ir dingo. Manoma kad ji 
liauja j Meksiką.

Mabel Champion 1922 
tais, liepos 26. d., nušovė
vvra restaurante Clevelande, ir 
laike tardymų norėjo išsisukti 
nuo bausmės aiškinimais kad ji 
šovus savęs apsigynimui. Ji 
tada buvo valgykloj su savo 
vyru. Teismui einant, paaiškė
jo kad jos vyras reikalaujamas 
už žmogžudystę Los Angeles 
mieste, kur jis liko nugabentas 
ir neužilgo pakartas. Ji liko 
nuteista 20 metų kalėjimo.

Valstija pradėjo- tyrinėti pa
bėgimo priežastį ir jau paleido 
nuo vietos naktinę kalėjimo 
peYdėtinę. Sakoma kad ji per
daug kaline .pasitikėjus, nes ta 
žmogžudė labai gražiai užsilai- 
kė, kuo ji atsižymėji ir Cleve
lando kalėjimo teikė tardymų.

KEPTUVĖ parsiduoda arba ant ren- 
do% vieta didelė ir gera bizniui. 

Randasi 2954 E. 82nd Street. Krei
pkitės ,1253,2 Buckeye Road. (14)

PARSIDUODA SALDAINIŲ, CIGA
RŲ ir kitų tokių daiktų krautuvė'. 

Randasi greta mokyklos, biznis7.iš
dirbtas gerai. Pardavimo priežastis 
—turiu kitą IjiznĮ, negaliu vienas ap
dirbti. Kreipkitės 2002 St. Clair av.

DELIKATESŲ IR'CIGARŲ KRAU- 
TUVe ant 8209 Cedar avė., savai

tinė ineiga $600 garantuotą. Grabus 
kambariai sykiu prie’krautuvės, ren
čia $50 mėn. Nėra kompeticijos. To
lesnių smulkmenų gausit 5907 Scovill 
Avė. Klauskit Zimerman. (16)

5601 DENISON A ve. Mesinyčia da
ranti $600 savaitėje biznio, viską 

už cash parduoda. Nauji rakandai. 
Už $1^600 nupirksit, duos garantijų. 
Matyk agentą Zinierman, 5907 Šco- 
vill avė. ’ (16)

tautos

Cleve- 
gyvenimo

Viena šeimyna iš 40 
landė mainys savo 
vietas, arba kraustysis pava
sario zylei užėjus.

Clevelande bedarbių dar vis 
yra, kaip skelbia miesto-valsti- 
jos .darbininkų samdymo biu
ras, Vienose įstaigose imama 
daugiau darbininkų, bet kitose 
atleidžiama.

Amatninkų ir šiaip mokančių 
kokį darbą reikalavimai didėja.

Kiek apmažės ■ paprastų dar
bininkų skaičius žmonėms iš
ėjus į ukes dirbti. ,

1417
6603
6502

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais 
sekančiose vietose

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

65th., 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.

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street
- 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. Tel. Rand. 4817

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Kada jūsų pečius nedega kaip reikia jus pirmiausia išvalot 
viską nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekmė yra lead pečius 
vėl dega gerai. ' • }

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus'turit ko
ki nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja j^ero išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
pečium.

Pripažinta. yra kad. daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
tų žarnų • ir dau*r kitų dalykų sudėjimo, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint. ‘ -

Musų šios dienos jaunuomenė iš dalięs per vartojimą nuodin
gos “Munšainės” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj, šių die
nų žmonės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėliau priveda Į baisios ligos kelią zir pačiu laiku sutrumpi
na gyvenimą.

Jeigu justi nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai galvoje, peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šalč o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no
ras valgyt, nevalus kraujas, dedervinės, • odos . išbėrimas, ptomaine 
užniiodijimus, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 
jūsų nesmagių padėjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjimo, taip pat ir skilvio prasto padėjimo ir susirinkimo 
sist'moje nuodų, kas turi būti išmesta su pagalba geros gyduolės 
tam tikslui.

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti ta nuodą. Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duole kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir varrokit laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir per ką užsilaikydavd drustais ir prailgino savo 
gyvenimą." *

Žinomas dalykas kad per gerklę arba lęoserę višas maistas ei
na i žmogaus skilvi ir ant šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
ligų gemalai ir nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyt šias dvi, silpnas žmogaus vietas yra reikalingą var
tojant skystas gyduolės, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir nuo visko jsu kuo jos susieina, nes’ jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio budo *ir gelbsti žlebčiojimo take nuo kose- 
rės žemyn, g ne nuo skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

Taigi jeigu norit geresnės išžiuros ir geresnio jausmo ir už
laikyk savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
Šį gyduole nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65č.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
DepUD. l. Plymouth, Pa.

Prospect 2420 ' Central 1766

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

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Okie.
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