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Francuzija Nori Įvest 
Priverstiną Paskolą

NORI PRAVEST BILIŲ KAD KOŽNAS GY
VENTOJAS DUOTŲ 10 DALĮ SAVO, TURTO.

f Manoma jog Reikės Šaukti Naujus Francuzijos 
šeinio Rinkimus, ir Kairiųjų Obalsiu bus “Lai 
Turtingieji Duoda Valdžiai nuo Savo Turto.”

IB DARBININKŲ ŽINIOS

Cleveląndo tramvajų motor- 
manai ir konduktoriai pralei- 
mėjo teisme provą su kompani- 
Ija už 12c į valandą algų padi
dinimą ir dar teismas išspren
dė kad kompanija- gali samdyti 
ne tik unijistus bet Z iri šiaip 

į darbininkus prie tų darbų.
Unija žada paduoti bylą į au- 

„ kščiausį teismą. Tuo tarpu 
į kompanija pasiūlė po 5c į va

landą priedo, liepdama imti ar
ba neimti.

Gegužės 1 d. baigiasi unijos 
kontraktas su kompanija įy ga- 

. Ii kilti streikas iš viehųs. puscč?., 
" p kompanija imti į darbą 'to

kius kokie jai patiks. •
Brangumas del unijų. Bu- 

davojimas Clevelande atsieina! 
labai brangiai iš priežasties 
didėlių algų darbininkams' ku
rių unijos tūri sutartis su kon- 

, traktoriais. Pavyzdžiui, viena
me atsitikime buvo pasiūlyta 
varžytinės budavonei, ir iš uni
jistus darbininkus samdančių

* kontraktorių kainos buvo pa
duota $1,058, $1,185, ir $1,368. Į 
Iš ne-unijistų kontraktorių pa
siūlymai buvo atliktį darbą už

. $485, $525,' $600 ir $800.
Darbininkui pasibudavot na

mą arba nusipirkt kitų pabudą- 
votą veik negalima^ nes bran
giai imdami už.darbą kiti.dąr- 
bininkai įkelia baisias kainas. 

' Bet būdavot! su ne-ųjtiijistais 
beveik negalima, nes tokios 
davonės būną sudeginamos 
ba susprogdinamos unijų

I samdytų žmonių.

bu- 
ar-
pa-

uni- 
eįna

“Krikščioniškos” Politikos VaisiaiDEL VOKIETIJOS 
RINKIMŲ

Londonas. — Lloyd Georgė; 
garsus diplomatas, ‘ sako ‘kas- 
link Vokietijos sekančiai.

Vokietijos prezidento rinki
mai, kaipo tokie, praėjo pagal 
plano. JokLs kandidatas nega- ‘ 
vo didumos balsų, ir klausima,s 
bus išrinktas antru balsavimu, 
balandžio 26 <L Iki tų rinkimų 
partijos derėsis, .tarybas varys 
ir darys blokus stengdamos su
traukti spėkas kairėje ir deši- laujama

komu-

gy ne
baus-’

Jeigu Čarneckis, kaipo Užsie- 
I nio Reikalų Ministeris, po Am- 
I basadorių notos prikištinai jam 
nurodžiusios padaryti tinkamas 
išvadas, nesusiprato tai dabar 

kadomų

Visur tik Apsirikimai
Kalinąs, — Yra asmenų ku

rie neturi nusivokiant mažiau
sio jautrumo. Ar jie atbukę ari 
neišvystyta turi jutimu apara-l . ... .■ . , ... • ... itą įspėjimą gavo visastą, ar nepasieke tinkamo laiko- ,, . '. •, . blokas,tarputi kultūros laipsnio — tai ..., , , . t, , j- , i Krikščioniu blokaskitas klausimas. Bet laktas .. T - . ‘. įvesti Lietuvos nolitiką, liekasi tas kad jie nereaguoja ... .... , . ,. ; tikavimasį' skaudžius netgi jaudinimus, 
nekalbant jau apie subtelinges-, 
nius impulsus, nekalbant apie | 
atatinkamą reagavimą į impul-; 
su niuansus, taip didelės reįk-i 
šmės turinčius musų dienų 
venirne.

Kas pasakyta, tinka ne 
Ivjenam asmeniui, .bet ir jų 
lektiyui, partijai.

Tokiu nejautrumu, nenusivo- 
kimu pas mus yra pasižymėjęs 
“krikščionių” blokas. [Maža be-1 
da tebūtų jeigu to nejautrumo, i 
to politinio nenusivokimo pa- *. 
sėkmės liestų tik juos pačius. į“' 

Bet kada kademų vedamoji 
politiko, nesiskaitanti su kultu-1 
ringesnėj Europos dalyje gy-1 
vuojančiais principais, valsty
bei nešą vieną po kito smūgius, 
visą eilę nepasisekimų, pralai-: 
mėjimų — maža netylėti, rei-■ 

j kla šaukti, šaukti Į visą tautą I 
— suvereną, kuri gali nusigry-1 
žti nuų 
politikų-.

“Lenkijos konkordatas ne pir
mas Liėtuvaį smūgis, bet nau
jas jos priešininkų rankose', gin-1 
klas prieš musų tautos' pastan-l 
gaš atgauti Vilnių. Jis tik to-[ 
del Sukėlė trukšmo kad gyvai 
užgavo ir “krikščioniškiausiai” 
supartyvintus žmones (tik ne' 
kunigus: jie labai ramus.'!);.

Smūgių “krikščioniški” poli
tikai turėjo ir daugiau; Juk [ 
pereitą vasarą popiežius nepri
ėmė Prel. Staugaičio (jis tuo
met buvo Seimo', pirmininkas, 
po Valstybes Prezidento pir- 

valstybėje ----- K ■’■'-

NORI MIRTIES BAUS
MĖS KOMUNISTAMS

Leipcig, Vokietija. — Čia įei
na tardymai Šešiolikos 
nistų kaltinamų žudystėj 
rorizavime, ir valstybę 
jas reikalauja mirtiės
mes penkiems, o kalėjimo baii- 
smių nuą šešių mėnesių iki 15 
metų kitiems vienuolikai ko
munistų. Tardymas tęsiasi jau 
devynios savaitės.

Komunistai kuriems rėika- 
M /-.„j.-.—i mirties bausmės yra 

Į Berlinas. —- Atygmimų m3‘ingje> y,.jų laimėjimas arba pra-,Skobiėvsky (Rusas), Neumann, 
kėjimas-pagal Dawes P^n0 Pa*, laimėjimas prigulės nuo gero P.oege, Margies, ir Szon — vi- 
sirodė pasekmingas. Nuo to 
plano įvedimo, iki kovo 1 d..! 
per šešis mėnesius, Vokietiją 
sumokėjo aliantų paskirtam 
generaliam agentui daugiau ne
gu išpuola. Metų bėgiu Vokie
tija turi sumokėti bilijoną auk
so markių. Q per pusmetį jau 
sumokėjo 580,000,000 aukso 
markių.

Šitos skaitlinės rodo jog Vo
kietija pildo savo pasiimtas už-Į 
duotis ir i 
dengia su mažu vargu, todėl ir I ’ "esimrt a.
rodos kad ateityje ji galės mo-| n<ln -r Ja buris
keti nustatytu laiku. 

■ Tik štai dalykas kame, 
bar sumokėti pinigai yra 
dalis gautos 800,000,000 mar
kių paskolos užrubežiuose.

Kada neturės pinigų gautų 
iš kitur, ar galės mokėti?

Kadangi už keturių metų nuo 
dabar Vokietiją turės mokėti 

.tris, ir rpųsg sykįiį daugiau at
lyginimų negu užmokėjo per 
šitą pusmetį, arba negu išpuola 
už pirmą metą, tai kažin ar jį 
galės išsimokėti; Gal industri
ja pakils ant tiek kad 
kur pinigus įimti.

Dawes Planas Išsylrio 
Veikia Gerai

PRANCŪZIJA NORI
VERSTINOS PA, 

SKOLOS
Paryžius; — Francuzija su

manė įvesti naują pinigų sukė
limo planą išsigelbėjimui iš nu- 
smukimo. Tą planą sugalvojo 
Finansų ministeris De Monzie, 
tik lieka seimui priimti ir įves
ti galėn. Tas planas yra vie
nas iš ypatingiausių pinigų ga
vimui kokis kada buvo seimui 
pasiūlyta. Niekas nežino ar 
tas planas veiks ar ne. Niekas 
nežino ar jis bus bandomas, 
nes tas prigulės nuo senato — 
gal dar ten liks atmestas.

Siūlomas finansų sukėlimo 
planas -yra tai priverstina pa
skola iš šalies gyventojų, išrin
kimui 10 nuošimčio nuo viso 
šalies turtų. Kiekvienas gyven
tojas; turtingas ir biednas, nuo 

■savo turto turės paskolint val
džiai 10-tą dalį, už ką bus^mo- 

I kainą nuošimtis, bet atgrąžini- 
mas sumos visai neaproboja- 
mas. arba apie atgrąžinimą nei- . 
na kalbos.

Valdžia negali išskaičiuot ko
kią sumą surinks šitokiu būdų. 
Remiantis Francuzijos turtu 
prieš karą, kurs buvo apie 250,- 
000,000,000 aukso frankų. Jei 
tas projetkas įsikūnys ir pasko
la nors dviem trečdaliais bus |atsisakymo atstatydinti George

Scelle, 
šorių teisių 
statymą iš 
teto teisių 
Barthelemy.
pirmas gęnerąlis studentų 
kas Europoje.

laimėjimas prigulės nuo 
[parinkimo kandidatų arba su-[ 
[ traukimo spėkų.
| Pastarų rinkimų .’skaitlinės 
ką pai-odo?’ Jos ,yra džiuginan
čios taikos šalininkams. Jos 
aiškiai parodo kad diduma Vo 
kietijos žmonių neremia mili- 
tarizmo šalininkų ir -nepriduoda 
jiems norų užgrobti šalį.

Vokiečiai taipgi neturi palin
kimo nuversti- esančią tvarką, 
nei atmesti .Versalės išlygas, 

savo obligacijas Pą- .bolševikams nei mllitaris-

ir Szon — vi
si darbininkai-amatninkai. Jie 
kaltinama už nužudymą Berli- 
no barzdaskučio, kuris sakoma 
išdavęs policijai žinias apie ga
benimą komunistams ginklų.

Susekta kad tie komunistai 
buvo 'šelpiami komunistų inter
nacionalo bedarbės laiku ir tu
rėjo daug pinigų supirkimui 
ginklų darbininkų sukilimui.

Da

bus iš

i Gen. Dawes ir jo buris vy- 
Irų įstengė nuraminti verdantį 
[neramumą koki sukėlė Poinca
re navo strakčiojimais.

Vienas iš pažymiausių ir rei- 
Į kšmingiausių dalyki} yra tai 
drąsus atmetimas Gen. Luden- 
dorffo iš vadovybės per balsa
vimus.-. Tąrp višų kandidatų, 
jis buvo vienatinė iš seno’ gar
si figūra? Ludendorff buvptvie
nas iš žymiausių didžiųių kąrą 
kareivių:

Jį mažai ’kas rėmė ir balsavo 
už iį

Komunistai taipgi nežymią 
dalį balsų gavo.

Tarp miesto darbininku 
jos ir Cleveląndo valdžios 
tarybos už naujas algas kurias 
nesenai įvedė; o darbininkai jų 
negauna. Nors streiko gal ne
bus-, ‘bet darbininkai nuo savo 
reikalavimų neatsisako..

Clevelande yra. dar apie 15,- 
000 žmonių neturinčių nuolati
nio darbų, kiti iš tų visai netu
ri darbo. Darbininkų samdy
mo biure iš- 18,277 aplikantų 
5,578 darbininkų 
bėgyje kovo mėn. 
mažai tokių, kurie 
sikreipia.

Bellaire, O. —
syklos kompanijai įsakyta 
daryti ir apleisti Pultney 
syklą del pavojingumo joje 
į>ti. 
kų.

gavo
Dar yra 
Į biurus

vietas
ne- 
ne-

Cambria ka- 
už- 
ka- 
dir-

Joje dirbo 350 darbinio-

Lima,' Ohio. — Čia vienas 
darbininkas nuslydo ir įpuolė. į 
akmenus malamą mašiną, kur 
liko sutrintas.

Netoli Leipcigo, nugriuvus 
naujai pabudavotam kaminui, 
užmušta Ii darbininkų.

pasekminga, gaus, bėgyje .pen
kių metų nustatyto priversti
nos, paskolos periodo, apie 40,- 
000,000.000 frankų.

Herriot numato kad reikės 
Francuzijai naujų rinkimų. Ir 
jeigu reikės vėl šauktis į 
ventojus paramos, kairieji 
sistatys programą kuriuo 
kalaus kad turtingieji butų 
versti skolint valdžiai-.

Biednuomenč veik nieko
galės paskolint, nes nieko netū- 

turtingieji turės sudė- 
valdžios reikalaujamą

mi
rei- 
pri-

ne-

ri, taigi 
ti visą 
paskolą.

TarAliejaus Skandalo 
dymai

Washington. — Pirmutinis 
tardymas aliejaus rezervų iš
nuomavimo skandale pasibaigė 
įtartų ypatų išteisinimu ir iš
metimu bylos iš teismo: Da
bar daroma antras pasikėsini
mas bylą atnaujinti ir tardyti 
įtartus asmenis, buvusį vidaus 
reikalų sekretorių Fall,' ir Sin
clair bei Donahey, kurie su pa
galbą Fall išsinuomavo savo 
naudai valdiškus aliejaus rezer
vus, už tam tikrą atlyginimą 
pasitarnavusiam sekretoriui, A. 
Fall, ’kaip įtarimai sako.

Vokietijoj kasyklos nelaimėj 
užmušta 11 darbininkų. Kelio
lika kitų liko užgriūti ir tuoj 
imtasi darbo atkasti juos.

nemoka 
jo poli- 

nėša valstybei smū
gius, štato ją į sunkią padėtį.

Nieko neturint prieš Čarnec- 
kj kaipo asmenį, reikia konsta- 

įtuoti kad po visų jo pralaimėji- 
I mų užsieniuose, pasilikimas jo 

. I prie mūsų valstybes užsienių
I politikos vairo yrą, tiesiog nesu- 

, ' įprantamas, ir tai Lietuvai ge- KO- I . *ra neatneš.
I Jeigu “krikščionįs” butų po-: 
litiniai jautresni, daugiau jiems 
rūpėtų valstybės ir tautos gar- 

. bė ir gerove negu paklusnumas I, I • • • • 1*1popiežiui; jeigu jie nors kiek 
[jaustųsi atsakomingi prieš tau- 

į, jie sąžinės baiso vedami tu- 
Įrėtų tuojau patįs iš savo poli- 

,u i tikos pasekmių padaryti išva
das ir pasitraukti nuo politinės 
vadovybės.

? Bet taip musų kunigai, nepa-- 
I darys, nes perdaug paklusnus 
jie Romai, perdaug, bent kai 

■ kuriems jų. rūpi iš valstybės 
eilėj., AU11 Kėlll IlU^lKiy- *11 j X- \f x ...J ... reikalu padaryti asmenini biz-nelemtos politikos bei i .inj.

Todėl tai kilni Lietuvos vi
suomene; tūrį rimtai tuo dalyku 
susidomėti i ir rengti dirvą busi
miems Seimo rinkimams.

Tik naujas Seimb demokrati
nis sąstatas galėtų Valstybė iš
vesti iš tos klampynes, kurion 

■ji pateko trilypiui ‘krikščionių’ 
, blokui šeimininkaujant,

(“L. ž.”)

Estai Iškelia Svarbų 
klausimą

Talinas. — “Esti Majandus” 
pranešimu, Estija 1925 m. sau
sio 1 d. turėjus skolų:
Suv. Valstijoms $18,370,000;. 
Francuzijai ' fr. 3,718,994; 
Anglijai 1 sv. sterl. 251,681: j 
Danija.i (pagal, k.) kr. 463,930-

Laikraštis pastebi kad šias 
skolas Estija, kaip ir kitos Pa- 
baltijos valstybės, padarius įsi
ūdama ginklus kovai su bolše
vikais. Užtat butų neteisinga 
šitas skolas suversti minėtoms 
valstybėms kurios gyva siena 
užkirto bolševizmui kelią Į va
karus. Kariavusios su bolševi
kais valstybės tūrėtų daryti 
žingsnius kad tos skolos būtų j 
paskirstytos , tarp visti valsty-Sustreikavo 200,000 I Berlinas. —; Panaujintomis

Studentų pastangoniiš nacionalistų bur-lHių kurias Pabaltijiš. savo ž
Paryžius.' 5_  Francūzijoj su- ž,’jlJ blokas nori-priversti Hin-|ginis nuo bolševizmo-apgynė.

streikavo 200,000 aukštųjų mo
kyklų studentų, apleisdami sa
vo mokyklų suolus protestuo
dami prieš - valdžią.

Streikas pakilo del valdžios

Berlinas. 
pastangoniiš 
žiliu hlnk'ns
denburgą priimti kandidatūrą 
ant prezidento, nes Dr. Jarres, 
pirma buvęs kandidatu, ’.netiki
ma busiąs gana tvirtas prieš 
kitų bendrą kandidatą Marxą.

nepageidaujamą' prbfe- 
fakulteto, ir už at- 
ISorbonne universi- 
mokyklos dekano 
šis streikas yrą 

įtrei-

Naujam Maižiešiui Ne
pasisekė su Vandeniu
Afrikoje, Zulu žemėj, prigė

rė penkiasdešimts krikščionių 
Zūlu žmonių, kurie bandė pa
kartoti biblišką stebuklą per
ėjimo 
gryžo 
kimo; 
srovė

per vandenį. Juodukai 
iš savo tautinio suširin- 
■bet jiems kelyje buvo 
vandenis. Visas buris su

klaupė melstis. Vadovas pas
kui inėjo į vandenį ir užgavo 
per vandenį geležinė lazda', pa
reikalaudamas 
skėst 
eiti; 
suėjo 
srovė
ant mirties.

Nužudė Savo Mylimąją
Greenwich, Conn. — Polici

jos stotin atėjęs tūlas O’Maho- 
ney, 27 m. vyras, numetė ant 
stalo revolverį pasisakydamas 
jog jis nesenai nušovė savo my
limąją. Policija jį surakino ir 
nusigabeno į tą vietą kur jis 
gakė mergina randasi. Atvy
kus į (priemiestyje medžių tan- 
kumynę jis parodė lavoną mer
ginos, kuri buvo 24 metų am
žiaus ir kurią jis mylėjo. Vai
kinąs žiurėjo į lavoną be jpkio 
susijaudinimo. “Priežasties nu
šovimo niekas nežinos”, pasakė 
jis, “net jeigu ir aš nueisiu į 
kapus. Aš ją rengiausi nužu
dyti jau tūlas laikas.”

Atidaryta Jeruzalio Žy
du Universitetas

Jeruzalis. Palestinai — Ba
landžio 1 d. čia atidaryta nau
jas Žydų universitetas, pasta
tytas ant Skopus kairio. Ati
darymo ceremonijose'' kalbėjo 
ir žinomas Anglas diplomatas 
Balfour, kuris prie 7,000 susi
rinkusių į atidarymo iškilmes 
apvertino žydų darbus kultūrai 
ir civilizacijai ir ragino žydus 
ir Arabus naudotis naują mok
slo įstaiga pakėlimui to krašto 
apš vietos.

Nori Išimti Collinso 
Lavoną

Cave City, Ky. — Sumanyta 
mas valstybėje vyras) ; juk.| išimti iš urvo ten palaidotą F. 
“krikščioniškas” kabinetas Už- Collinsą, kurį akmuo sugavo 
sienio Reikalų Ministerio. Čar- už kojos siaurame urve sausio 
neckio asmenyj davė progos 130 d. ir kur jis atrastas miręs 
Ambasadorių konferencijai prį- kada užj keliolikos dienų prie jo 
siųsti mums žinomą notą, tie- dasikasta. Nelaimingojo bro- 
šiog įžeidžiančią musų valsty- lis padarė sutartį su kasėjais 
bę. Į už 83,000 dasigauti prie Col-

Tų nelemtų rezultatų- susi-|linso lavono ir-jį išimti. > Nors 
laukė kaip tik “krikščioniški” i buvo manoma jį urvei amžinai 
politikai. Vatikano pasielgimas palikti, ir skylė iš lauko ūžmu- 
šu Lietuvos dalimi ir jos sosti- ryta po atlikimo laidotuvių, pa
ne Vilniumi yra eilinis ir dide- maldų, bet dabar nutarta išim- 
lis “krikščionių” politikai, vi-;ti ir palaidoti viršuje. Darbas 
sam jų blokui, smūgis. , | truks 14 iki 20 dienų.

KELETAS
MENESIŲ
LIETUVOJ

vandenį • prasi- 
į šalis kad jie galėtų pra- 
Pilnariie pasitikėjime kiti 
paskui savo vadovą, bet 
juos sugriebė ir nušlavė

Pottsville, Pa. — Netoli čio
nai kalnuose atrasta lavonas 
merginos, tarp 16 ir 19 metų 
amžiaus, dalimai apdegęs. Ji 
buvo nužudyta, kaip apžiūrėję 
gydytojai patvirtino.

Operos per Radio
Berlinas., — Pirmu kartu Vo

kietijos radio istorijoj balan
džio 10 d. perduota, pasauliui 
opera. Iš valstybinės operos 
radio bangomis išplatintą gar
sai operos “Parsifal”, kurią ga
lėjo girdėti net tolimi kraštai.

Chieagos gyventojai balan
džio 7 d. balsavo už ir priėŠ nu
pirkimą iš privatinės kompani
jos miesto tramvajų miesto 
nuosavybėn. Pirkimo suma bu- 
5’0 $248,000,000. Balkavimuo.se 
diduma balsų pirkimas atmes
ta.

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

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

Parūpiname visus 
kalingus popierius 
žiayimui Lietuvon 
gryžimui Amerikon.

rei-
iva-

ir

“DIRVOS” AGENTŪRA
Andarax kaime, Ispanijoj 

užgriuvus mokyklos stogui už
mušta aštuoni vaikai.

Netoli MiamU<c£9oridoj; ba
landžio 5 d. siautė- tornadą, .ku
rioj keturios ypatos užmušta, 
23 sužeista, ir šimtai žmonių 
liko be pastoges.

Padaroma DoviemastĮs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi rastai; 
į 3352 Superior Avė. Cleveland, Ohio i

Balkavimuo.se
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DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimų f
LOS ANGELES, CAL.
Lietuviai Eina į Pelningiausią 

Industrijos šaką.
Ar jums žinoma,kad kruta

mu paveikslų industrija yra 
pelningiausia? Ar žinote kad 
šimtai milijonų dolarių suplau
kia Į Hollywood ir Los Angeles 
kas metai? Ar žinote kad da
lis tų- pinigų teks ir Lietu
viams? Ir kodėl ne, juk ir 
Lietuviai išmoka šimtus tūks
tančių dolarių krutamiems pa
veikslams tai kodėl Lietuviai 
negali pasinaudoti proga ir 
gauti dalį tų pinigų?

Kad pasinaudojus ta proga, 
būrelis sumanesnių Lietuvių su 
Francis Valuskiu priešakyje 
eina į krutamu paveikslų in
dustriją. Tam tikslui Francis 
Valuskis suorganizavo kompa
niją 1923 metais, bet del stokos 
spėkų iki šiol mažai kas buvo 
veikiama. Dabar jau smarkiai' 
žengiama pirmyn. Jau turi 
prirengę veikalą ir už kelių die
nų pradės lošti.

Veikalas paimtas, iš kontra
bandos laikų, kuris bus labai 
žingeidus.

Kas toks Francis Valuskis?
Tai žmogus kuris mažai kal

ba, o daug dirba. Turi penkių 
metų patyrimą toj šakoj ir vis 
dar tyrinėja, studijuoja. Jo 
vieninteliu tikslu buvo dasigau- 
ti į krutamu paveikslų indus
triją, ir tam dalykui pašventė 
daug laiko ir pinigų. Jo tiks
las dalinai jau atsiektas, pra
džia jau padaryta. ĮLieka tik 
pradėti darbą ir tęsti tolyn. 
Nėra abejonės kad jis savo 
•tikslą pilnai atsieks.

Tolimesnis Programas.
Valuskio programas yra duo

ti visą eilę veikalų iš Lietuvos 
istorijos bei Lietuvių gyveni
mo. Tuomi bus atsiekta ilu 
tikslai: išsireklamuos Lietuva 
su jos žilos senovės istorija, ir 
duos puikų pelną tiems kurie tą 
darbą dirbs. Nes kas gi nežino 
kad krutami paveikslai yra ge
riausias būdąs ko nors išrekla- 
mavimui. Juk krutamus pa
veikslus lanko veik visa Ameri
kos visuomenė. Taigi, galite 
lengvai suprasti koki naudingą 
darbą Francis Valuskis pradė
jo. ŠĮ naudingą darbą Ameri
kos ir Lietuvos Lietuviai turė
tų pasitikti su džiaugsmu.

Galimybė.
Kadangi Lietuvos istorija 

turtinga visokiais nuotikiais, 
tat yra daug medegos del kru
tamu paveikslų, kurie užintere- 
suos milijonus žmonių, nes pra
sti vien tik iš Amerikos žmo
nių gyvenimo veikalai nusibos

ta, norisi pamatyt ką nors nau
jo. Ir tą “ką nors naujo”, pa
matys Lietuvos istorijoj. Kaip 
matote, Francis Valuskio kom
panijai dirba gana plati.

Proga.
Kiek man yra žinoma, nema

žas būrelis Lietuvių norėtų pa
tekt j krutamus paveikslus, bet 
neturint geros pažinties su da
bartinėmis kompanijomis, kad 
ir geriausius gabumus turėtų, 
negali dasigauti. Dabar tiems 
Lietuviams ir Lietuvaitėms ku
rie turi norą ir gabumus bus 
proga dalyvauti krutamu pa
veikslų lošime, nes reiks dafig 
aktorių ir aktorkų kuomet pra
dės lošti didelius veikalus. O 
tokių spėkų manau rasis užtek
tinai plačioj Lietuvių visuome
nėj, nereiks svetimtaučių sam
dyti.

Prirengimui norinčių daly
vauti lošime yra suorganizuo
tas Lietuvių Krutančių Paveik
slų Artistų Klubas. Lavinasi 
Francis Valuskis studijoj, 4707 
Fountain Ave., Holliwood. Cal. 
Vietą Klubas gauna veltui.

Svečias.

DZIMDZI-DRIMDZI 
VAŽIUOJA PER 

KOLONIJAS
Ilgokai viešėję Chicagoje ir 

darbavęsi ten iki nuvargimo, 
"Dzimdzi-Drimdzi” artistai šio 
balandžio pabaigoje atsisveiki
na su Chicaga ir leidžiasi vėl į 
kitus miestus ir valstijas ap
lankyti musų kolonijas.

“Dzimdzi-Drimdzi” Vodevilio 
maršrutas bus sekantis:

Gegužės mėn:
2 ir 3 Grand Rapids, Mich.
5 ir 6 Detroit, Mich.
8 ir 9 Cleveland, Ohio.
10 Rochester, N. Y.
12 Amsterdam, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.
15 Newark, N. J.
16 Scranton, Pa.
17 Wilkes Barre, Pa.
19 Pittston, Pa.
20 Shenandoah, Pa.
21 Philadelphia, Pa.
25 Washington, D. C.
26 ir 27 Pittsburgh, Pa.

Šis maršrutas bus bene pas
kutinis jų maršrutas arba at
sisveikinimo atsilankymas tose 
kolonijose.

Kiek girdėti, nekurie iš jų 
grupės rengiasi tuoj po marš
ruto iškeliauti Lietuvon.

Ar Tas Reikalinga?
Tūlas laikas atgal, viename. | 

katalikų seime, Kun. Bumšasj 
kalbėjo apie Vilniaus reikalus. 
Vos taręs kelis žodžius, jis tuo
jau šoko kolioti Amerikos Lie-’ 
tuvių laisvamanius, buk jie ar-j 
šesni už Lenkus, buk pūdą Vil
niaus Lietuvius, ir tt.

Ištikimas savo tradicijoms 
kurių pradžia slepiasi tolimes
niuose amžiuose, “Draugas”, 
Chicagos katalikų, dienraštis, 
su nepaprastu drąsumu puolė 
Vilniaus Vadavimo Komitetą, 
kurs, kaip žinoma, atlieka šian
dien svarbų darbą. “Draugas” 
kenkia kiekvienam Jto komiteto 
parengimui ir leidžia paskalas 
kad surinktos aukos nepasiekia | 
tikslo, kitaip sakant, pavagia-1 
mos ir panašiai. Kokiam gi tik
slui tas daroma? Nugi bala 
juos žino.

Pažangieti, norėdami nalai-

vykusj, takto atžvilgiu, straip
sni, kuri su dideliu džiaugsmu 
persispausdino “Draugas”. Ne
senai pasirodė antras, ar tre
čias straipsnis, kurs taipgi ta
po persispausdintas, šiame jau 
minima net ir vardai su tam 
tikrais “pagrąsinimais”.

žinoma, iš šitų faktų galima 
padaryt tam tikrų išvadų, bet 
mes susilaikysim nuo to. Vil
niaus Lietuvių tarpe mes ne- 
jieškom savo partijai pasekėjų 
ir todėl, nors ir. pritardami*, sa
vo vienminčiams tame krašte, 
nenorėtume tačiau dalyvauti 
kokių nors ginčijamų punktų 
sprendime. Ir (čia mes nema
žai nusileidžiam, ypatingai kuo
met katalikų vadai Amerikoje 
yra nusistatę kovoti su bedie
viais iki galutino laimėjimo 
Vilniuje, ar už Vilniaus. Bet 
mes tikimės kad ir broliai Vil-

GERB. SPRAGILAS APIE
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CHICAGO, ILL.
Sandariečių Judėjimas.

Tautininkams Sandariečjams 
darosi maloniau Chięagoje gy
venti. Per ilgus metus dirbus, 
vargus, darbas nenuėjo veltui. 
Šiandien matosi jau šviesesnė 
saulutė. Praeityje mes turėjo
me daug žmonių dirbančių, bet 
ne del musų Lietuvių' naudos, 
bet del Maskvos.

Grigaitis dirbo išsijuosęs per 
“Naujienas”, o “tavorščiai”, 
Maskvos agentai, gelbėjo jam, 
ir kada tas žmogus šaukė pilny 
balsu: “Nei cento Lietuvai!” 
lai visi vaikai juokės kaip jis' 
gražiai Lietuviškai kalba; bet 
kada būdavo to jų dienraščio 
koncertas tai brolau visi Jef- 
fersono Žydai ir (Rusai koncer
te rėkia barzdas atkjšę, o nuo 
musų žmonių surinkę už Įžan
gą pinigus atiduota tiems Žy
dams dainininkams.

Kovo 29 d. turėjome grynai 
Lietuvišką koncertą musų lai
kraščio “Varpo”, kuriame ne
buvo žydą nei Rusų pei kito
kių, 'bet musų tautos žmonės; 
“Dzimdzi-Drimdzi” artistai, J. 
Kudirka, A. Bereckaitė, jauna 
ir nauja musų žvaigždė, taipgi 
p. Krasauskienė, ir senas mu
sų užmirštas Stepukas su juo
kais, prie to didelis choras..

Koncertas pasisekė gana 
gražiai. L. Ž. Rūta.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Žodynas
0 0 0

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti. Šis Žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo-

— jau — nekeskit be Žodyno.

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda ......................$11.00

SS?" Reikalaukit “DIRVOJE”

PATERSON, N. J.
Kas Sakė Provokatorius?

Kuomet Kazys Pilėnas “Dir
voje” iškėlė Adolfo Lessigo 
vardą komunistai ir bolševikai 
ko nepasiuto. Plūdo ant laik
raščių išdrysusiu apie tai pašy
ti, koliojo Pilėną, keikė visuą, 
kurie nepritarė bolševikams ir 
pasmerkė streiko organizato
rius už mulkinimą ir skriaudi
mą tamsių darbininkų.

Balandžio 3 d. 1925 m. turė
jo “uti į?atersono teisme nuo
sprendis prieš tuos žmones ku
rie dry so policijos nesiklausę 
laikyti viešus Susirinkimus. 
Mat Patersone yra senas nudė
vėtas įstatymas kuriuo bau
džiama visus už laikymą susi
rinkimų be policijos leidimo. 
Visai taip kaip seniau buvo 
Rusijoj, arba -dabar, klerika
lams valdant, Lietuvoj.

Prezidentasi Civil Liberties 
Union, Roger N. Baldwin ir ki
ti, kurie norėjo laikyti • viešą 
susirinkimą-ir protestuoti prieš 
policijos smurtą ,6 spalių 1924 
m. poteko nelaimėn. Policijos 
viršininkas J. M. Tracey pa
traukė atsakomybėn visus su
gautus procesijoj vadus. Teis
mas juos rado kaltais, bet tik
tai dabar bando pagarsinti bau
smę.

Kodėl taip ilgai laukė? Ma
tyt tam buvo priežastis.

Taigi, Roger Baldwin, prezi
dentas Civil Liberties Union, 
savo reikalus teisme atlikęs už
ėjo į Associated Silk Workers 
su vadais pasimatyti. Tenai 
Baldwin pasišaukė į šalį šilko 
audėjų vadus ir išsiėmęs iš ki- 
šeniaus Pilėno .straipsnio, til- 
pusio “Dirvoje”, vertimą, per
skaitė visą. Vadai išgirdę ka
me dalykas . tuojau išreiškė 
nuomonę kad Adolfo Lessigo 
įtarimas pilnai pamatuotas, 
bet jiems rodosi kad' yra susi
tvėrus tam tikra Lessigo veda
ma šaika provokatorių. Pa- 
tersono šilko audėjų unijos va
dai niekaip nesupranta kodėl 
Brooklyno raudondvariečiai 
Lietuviai neperspėjo jų, kad 
net polemiką su skandalą iškė
lusiu, K. Pilėnu, net keliuose 
laikraščiuose varė.

Kuo dalykas užsibaigs sunku 
pasakyti, bet konferencija tę
siasi jau antra diena.

Korespondentas.

kyti savo garbę, stengiasi ne
atsakinėti j visas panašias pro
vokacijas. Jie supranta kad 
Amerikos Lietuvių katalikų va
dams trūksta ne tik intelektua
linio išauklėjimo, bet gal dar 
daugiau moralio. Juk nėra lei
stina nei iš šio, nei iš to kolio- 
tis ir per spaudą judinti tam
siausius žmonių ‘ instinktus po
litinės spekuliacijos reikalais. 
Tie katalikų rašytojai ir veikė
jai tikrai pamiršo kad mes gy
vename dvidešimtam amžyje.

Bet del ko gi mes užsitarna- 
vom tokią didelė rūstybę ir pa
smerkimą iš klerikalų pusės ? 
Niekuom kitu s.kaip pasiryšimu 
rinkt aukas musų sostinės nau
dai. Jei mes nors klaustume 
keno vaikučiams bus . aukos 
naudojamos, jei statytume są
lygas ar ką panašaus, tai gal 
dar but ko pyktį. Bet niekas 
nėra toliau nųę .musų , tikslo, 
kaip kėlimas gmčų šiame klau- 
simc.į O vienok katalikų sei
mas priima rezoliuciją kad lai
svamaniai pūdo Vilniaus Lietu
vius! , -

Mes nemanom kad Vilniaus 
Lietuviai tam patikėtų ir imtų 
anas rezoliucijas kaipo šventą 
daiktą. Jeigu jie laikinai ir 
sViruotų tai nuims pakaktų įro
dymų išsklaidymui vis’ij jų abe
jonių. Tvirtindamas tai turiu 
omenyje “Lietuvos Kelią”, ka
talikų laikraštį Vilniuje. Jis 
yra užėmęs tokią poziciją iš ku
rios galima spėti kad jis kaiku- 
riuose “laisvamaniuose” įžiūri 
blogus norus. Vieną kartą “Lie
tuvos Kelias” „ parašė nelabai

I niečiai mus supras ir vengs be
reikalingų .kivirčių, kurie (neąt- 

įiieša nieko gero, o tik gadina 
j bendrą darbą Lietuvos sostinės 
I paliuosavime.
Į Iš savo pusės ;mes dirbsim 
nemažiau už kitutf musų gimto
jo krašto laisvei ir vienybei; 

'.mes dėsim visas pastangas- ir 
vartosim kiekvieną ^priemonę 
atsiekimui bendro idealo. Ir už 
tai nereikalausim nei garbės 
nei padėkos. Visa ko mes 
trokštam tai kad tie kurių ge
rove esam giliai susirūpinę, ne
teiktų gatavų ginklų musų opo- 
nentams Amerikoj, kovai su 
mumis. Tas, nors nepadarytų 
mums medeginių nuostolių, bet 
dvasiniai mes jaustumes apsi- 
vile perdideliu pasitikėjimu.

M. V.

SO. BOSTON, MASS.
Moterų' Saridaroš' 78-ta kuopa 

rengiasi prie didelio perstaty
mo viduramžių tragedijos “Al- 

I gis ir Giedrutė”. Lošimas bus 
1 gegužės 9 d.

Kuopa deda visas pastangas 
Įpaąekmingai -veikalą pastatyti, 
i ir .prie lošimo sutraukta geriau
sios spėkos.

Narė.

RED. ATSAKYMAI
Vit. Vaidevutis (Lietuvoje).

I — Gavome raštelius, kuriuos 
i pradėsime prie įprogos naudo
ti. Ačiū už pasiuntimą, jie vi- 

tsi bus geri.

GYDUOLĖMIS AR P1LS0MIS?

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.

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

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
kį nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekme yr/ ta pati kaip su 
pečium.

Pripažinta yra kad daugeliu žmogaus ligų paeina nuo užverk
tų žarnų ir daug kitų dalykų sudėjimo, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint.

Musų §ios dienos jaunuomenė iš dalies per vartojimą nuodin
gos “Munsainės” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žmones yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurio vėliau priveda į baisios ligos kelią ir . pačiu laiku'-sutrumpi
na gyvenimą.

Jeigu jūsų nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai galvoje, peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šalčio, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no
ras valgyt, nevalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 
užnuodijimas,, 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 
sistemoje 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 šutai so m gy
duole kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ii* vartokit laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimą.

Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei- 
ųa j žmogaus skilvį ir ant šonų gleivotos odos,susirenka smulkus 
ligii gemalai ir nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaišyt šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 

' (chemikalai) yra tokio budo ir gelbsti žlebčiojimo take nuo kose- 
rės žemyn, o ne nuo skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

Tajgi jeigu norit geresnės išžiuros ir geresnio jausmo ir už- 
laikyt savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.

-Ši gyduolė nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblauskoi Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO.
Dept. d. L. Plymouth, Pa.-

RRREVOLIUCIJAS.
Pirmutinė revoliucija pa

saulyje buvo kada aniuolai 
sukilo prieš, patį poną Die
vą ii’ norėjo būti jam lygus, 
ale po revoliucijos atsitiko 
taip kaip dabar yra Rusi
joj — iš smagaus dangiško 
gyvenimo, rrrevoliucijonie^ 
riai atsidūrė pekloj, ir nuo 
to laiko tik smalą verda ir 
ja vajšina visus "kurie vel- 
nių paklauso ir ten patenka 
— kaip dabar yra su bolše- 
vikėliais kurie paklauso vi
sokių rojaus žadėtojų pa
gundų.

Antrž rrrevoliucija ant 
šios ašarų pakalnės buvo 
kada gerb. mama Jieva pa
klausė x pekliško agitato
riaus ir nuskynė obuolį nuo 
žinijos obelės. Agitatorius 
sakė gerb. Jievai kad ji pa
žins viską ką jai Dievulis 
uždraudė, bus laiminga ir 
linksma, ir musų pirmutinė 
mama patikėjo saldžiai agi
tatoriaus kalbai, kaip pati
ki ir dabar akli žmoneliai 
visokiems gundihtojaftis ir 
gero žadėtojams Alė vie
toj pažinimo gero ir susily- 
ginimo su Dievu, musų pir
mutiniai tėvukai pasijuto 
tik kad yra nuogi, kad šal
ta, h’ kad netenka to viso 
ko turėjo, kaip atsitiko ir 
sovietuose po. paklausymo 
saldliežuvių agitatorių ku
rie liepė viską nuversti ir 
pažiūrėti kas yra po draus
mės antvožu.

Trečia revoliucija buvo 
tai Kaino prieš Abli už tai 
kad Ablio ugnies dūmai Į 
viršų stačiai kilo, o kada 
Kainas sukurė savo ugnį, 
pasitaikė būti vėjas, ir jo 
ugnies durnai sklaidėsi i 
šalis.

Ale ir paskui Kaino ug
nies durnai nėjo tiesiai Į 
dangų, ir Kainas nieko ne
pralaimėjo tik savo brolį, 
už kurio kraują paskui visą 
amžį turėjo kentėti.

Ketvirta revoliucija buvo 
tai paties Dievujio prieš į 
savo paveikslą sutvertus 
žmones, ba žmonės pasida
rė negeri ir nedavė jam au
kų. Ale po prigirdymo ''vi
sų gyvių ant žemės, išsky
rus ką buvo įleista į Nojaus 
laivą, ir visų žmonių ir pau
kščių po dangumi, Dievulis 
gailėjosi savo tokio revoliu- 
cijoniško darbo, ba vistiek 
paskui vėl žmonės darė po 
senovei, ba per Nojų ir jo 
šeimyną, kaip per kokią 
adatos skylutę visas pirma 
tvano buvęs blogas perėjo i 
30 tvano privijusius, ir tuoj 
imoriės pradėjo statyt bok
štą ir nepasitikėt Dievui, už 
ką prireikė jų liežuvius su- 
maišyt.

Kita revoliucija Buvo ka- 
3a Dievulis sustreikavo ir 
atsisakė daugiau ant žemės 
but, ale vistiek be jos apsi
eiti \negali, ir įprašė kuni
gų kad jie nors komunijose 
leistų jam slapstytis.

Kita revoliucija įvyko 
kada Jokūbo vaikai parda
vė savo brolį Juozapą į ver
giją, ale jie turėjo užtai at

gailėti, ba paskui turėjo eit 
pas Juozapą prašyt valgyt.

Kita revoliucija įvyko ka
da Maižius. su Aaronu sukė
lė Žydus prieš Egiptą ir iš- 

I vedė juos į pu s tynęs, ale ten 
jie pradėjo badu mirti ir 
apspito juos. plčgos kokių 
Egipte būdami neturėjo.

'Kita revoliucija buvo kai 
senelis Juozapas pabėgo 
nuo šešiolikinės Marijos 
kada ta ijs “dvasios šven
tos” atsidūrė bėdoje, o jis 
nenorėjo bėdos ant savęs 
imti, ale paskui turėjo vėl 
pas ją gryžti ir gyventi.

Kita revoliucija buvo ka
da Kristus išvaikė iš baž
nyčios Žydus už bizniavoji- 
mą, ale tie Žydai paskui jį 
nukryžiavojo.

Po to buvo dar daug ki
tokių mažų ir didelių revo
liucijų, adė viskas po jų ėjo 
po senovei, ir niekad žmo
neliai nesulaukė nieko ge
ro.

Po to buvo revoliucijos 
prieš popiežius ir karalius, 
ale jie vistiek laikosi.

. Po to buvo revoliucija 
Amerikoje prieš Angliją ir 
norėta pasiliuosuot nuo ki
tų jungo, ale dabar kiti vėl 
nori kelt revoliuciją, ba vis 
nuo jungo nepasiiiuosuoja.

Po to buvo komunos re
voliucija, ale darbininkai ir 
po šiai dienai yra vergais.

Paskui buvo visėkių pro- 
testonų revoliucijos, Napo
leono revoliucija, revoliuci
jos prieš carus, ir ant galo 
revoliucija prieš kaizerį ir 
Kerenskį, ale' žmonės pasi
liko tokie patįs vargšai ir 
išnaudojami, smaugiami ip 
žudojni. .

Dabar dai' reikia reyoliu- 
įcijos Amerikoje kad darbi
ninkai sulauktų tokio ro
jaus kokį turi sovietų Rusi
joj, kad galėtų bado puotas 
kelti, kalėjimų palociuose 
sėdėti, švino kulkomis užsi
kąsti, ’žeme užsigarduoti, ir 
ašaromis moterų ir vaikų 
savo sau drapanas iperfumo 
vietoj apšlakstyti.

Reikia, labai reikia vie
nos revoliucijos — tai sme- 

! geninės revoliucijos ir gerb. 
Spragilas rengiasi po Slap
tų Spragilu Sąjungos Spra- 
gilaičių Seimo pradėti agi- 

itaciją tokią revoliuciją įvy
kini.

Paleis agitatorius po vi
są pasaulį gundindami žmo
nes po nakties atsikelti sir 
kitokiu protu, su sveikais 
smegenimis, su laisvomis’; 
mintimis, liuosomis nuo ti- 
kėjimiškų ir bolševikiškų 
prietarų, kad galėtų links
mai ir laimingai gyventi, 
kožnas daryti tiktai gerai 
sau ir savo artimui: nevog
ti j0’ vištų, nenugainyt sve
timą lauką, neapšnekėt vie- 
nas kito; nenorėt skriaust' 
ir pasisavint kito daiktus, 
nenorėt brangiai už pasi-ž 
tarnavimą vienas kitam, ir' 
nereikalaut brangiai už sa-. 
vo daiktus.

Kolei protiškos revoliuci-2 
jos nebus tolei ši ašarų pa-į 
kalne bus nepasitenkinimų 
vieta, tolei vieni kitus min
džios ir ipersekios; o jeigu ' 
vienus persekiotojus nuver
si į jų vietą nauji atsistos ir 
dar aršesni.

Ale protiška revoliucija 
negali įvykt po nakties —“ 
reikia metų metų iki ji sto- j 
sis, ba viskas kas yra geras į 
sunkiai atsiekiamas,, o kas į 
blogas gali atsiekti kada tik ■ 
užsimanai.

Su šiais žodžiais baigiasi 
gerb. Spragilo pamokslas 
apie rrrevoliucijas..
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paskui turėjo eit 
ią prašyt valgyt, 
iliucija įvyko ka- 
. su Aarohu šukė- 
ries Egiptą ir iš- 
gus tynęs, ale ten 

o badų mirti ir 
;os. plęgos kokių 
lami neturėjo; 
■oliucija buvo kai 
uozapa? pabėgo 
silkinės Marijos 
iš “dvasios šven- 
ubė bėdoje, o jis 
bėdos ant savęs 
paskui turėjo Vėl 
(žti ir gyventi, 
voliucija buvo ka
is išvaikė iš bai
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)uvo dar daug ki 
šų ir didelių revo- 
e viskas po jų ėjo 
ei, ir niekad žino- 
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buvo revoliucijos 
riežius ir 'karalius, 
stiek laikosi.
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ie prieš Angliją ir 
asiliuosuot nuo b 
, ale dabar kiti vėl 
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jo nepasiliuosuoja 
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lienai yra vergais, 
i buvo visdkių pro- 
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ja prieš kaizeri ir 
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Nuo Redakcijos
IŠKILMINGAS APSILANKYMAS LIETUVON i kas’ paleidęs melą buk šleinys 

gyvenąs su kokia ten moteriš
ke, buk jis nesąs jokis kuni
gas, ir tt.

“ ‘Darbininkas’ džiaugėsi kad 
teismas uždėjo $700 pabaudos 
p. šliakiui už Įžeidimą Kun. 
Garmaus: kažin ar neprisieis 
dabar pačiam ‘Darbininkui’ už
simokėti ?”

r T IETUVA šįmet turės di-’ 
į deles istoriškas iškilmes. 
| Veliuonoje ant Gedimino 
[ Kalno, kur rodos 1340 me- 
į tais Didis Lietuvos Kuni- 
i gaikštis Gediminas liko su- 
L žeistas ir paskui mirė, šią 
| vasarą rengiama visos Lie-I 
g tuvos šventė, suvažiavimas 
t ir tos vietos įsteigimas kai- 
I po valstybinio parko.

Gediminas žuvo mūšyje L 
| gindamas Veliuoną nuo Vo-I 
E kiečių kryžeivių; jis ;
[ buvo 82 metų amžiaus kai asmens. Pereitą nedėldienį kun. 
r p-alva nadėio už savo žemes j Sleinio parapijoms sudėję $200

“Darbininkas” 
Patrauktas Teisman

“Sandara” ir “Keleivis” pra
neša kad klerikalų leidžiamas 
laikraštis “Darbininkas” So. 
Bostone patrauktas teisman.

“Keleivis” rašo: •
“Mums teko girdėti kad Kun. 

šleinys, Lawrence’o Lietuvių 
nepriklausomos, parapijos kle- 

n v bonas* apskundė • So. Bostono 
is tada I ‘Darbininką’ už apšmeižimą jo

ri galvą padėjo už savo žemes 
| kovodamas.
t Kadangi Lietuviai negali 
t susirinkti Vilniun, Gedimi- 
I nė įsteigtpn Lietuvos sos- 
Itinėn, nutarta suvažiuoti Į 
I Veliuoną ir turėti iškilmes 
Į ant tenaitinio Gedimino 
| Kaino..

Iškilmių sumanytojai yra 
| Lietuvai Pagražinti Drau- 
I gija, kuri rūpinasi atnauji- 
| nimu ir išaukštinimu žmo- 
į nių akyse visų užmirštų ar 
į ir žinomų dar senovės Lie- 
I tuvos garsių vietų. Šįmet 
B ta draugija planuoja ir ra- 
I gina po1 visą Lietuvą sodin- 
I ii “Aušros Medį”, paminė- 
I jimui- Lietuvos aušrininkų, 
Į tautos budintojų. Be abe- 
I jo toks medis bus pasodin- 
- ta ir Veliuonos kalne.

Lietuviai kurie rengiasi 
| Šią vasarą apsilankyti Lie- 
Į tuvoje — ir kurie rengiasi 
i apsilankyti būtinai privalo 
f apsilankyti — galės daly- 
I vauti šiose *Gedimino Kalno 
f iškilmėse.

Karštam patriotui, Lietu- 
vos mylėtojui, apsipažinu- 
siam per desėtką kitą metųį 

I Amerikoje gyvenant'’SiLdi-1 
I džiųjų Lietuvos kunigaikš- 
|,čių vardais, kurių paminė- 
L jimui Amerikos Lietuviai 
| turi užvardiję draugijas, 
r negali būti didesnės progos 
[šiuose laikuose nueiti Į be- 
[veik šešių šimtų metų pra- 
I eitį, kaip • šita, apsakymais 
t garsiausių Lietuvos kalbė- 
L tojų kurie toje iškilmėj da- 
I lyvaus ir • vadovaus ;• nebus 
'didesnės progos kaip su de- 
Isėtkais tūkstančių Gedimi-) 
Ino sūnų iškilmingai atida- ,

Be to, kunigą šlei- 
episkopalų vysku-

buvo apie kun. šlei-

bylai vesti, 
nj ' remiąs 
pas.

“Kas ten
ni parašyta mums patiems ne
teko pastebėti, bet kiek teko 
girdėti nuo kitų tai ‘Darbinin-

“Litova Stelo”
Senai girdėjome bet tik da

bar gavome pamatyti Lietuvos 
Esperantistų Draugijos leidžia
mą laikrašti “Litova Stelo”.

Laikraštis yra “Liet. Ūkinin
ko” formato, 8-nių puslapių, ir 
redaguojamas Praloto A. Dam
brausko (kuris Esperantiškai 
rašosi Dombrovski). /

“Dirva” jau kelis sykius išsi
reiškė nematanti tikslo Espe-

RENGIASI APŠV1EST GARSIUS SENO
VĖS ROMOS KATAKOMBUS

■ dar reikia reyofc I 
nerikoję kad dark ( 
sulauktų tokio m ' 
d turi sovietu Rosi i 
galėtų bado puotas | 

atėjimų palociuw | 
ivino kulkomis w F 
ime užsigardaolįM 
s moterų ir vai|; 
i drapanas 'perfimi r 
pšlakstyti.
i. labai reikia i i 
jliucijos — tai s® f 
revoliucijos ir jei [ryti Gedimino parką Ve- 
is rengiasi po Sty tliuonoj, kurių ^prietikių at- 
gilų Sąjungos Spii- 
Seimo pradėti aji 

akią revoliuciją jif

i agitatorius no d I 
iii spindindami i® į 
nakties atsikelti 11 
protų, su sveikš I 

imis, su LL 
s, liuosomis nuoj | 
cų ir

įsiminimai 'liks dalyviuose 
iki jų gyvos galvos, o tas 

[paminklas liks Lietuvai per 
I amžius.
I; Gediminas. Musų (Ame
rikiečių Lietuvių žinioje tas 
^vardas atsirado nugirdąs 
įkad čia yra tuo vardu vie-

Jie pirko laidotuvių vietas kaip 
daro ir dabar žmonęs kapuose. 
Bet vietoj kloti lavonus pavir- 
šyje, jie uolose iškasė galerijas 
iš vieno ir iš kito šono ir padė
jo lavonus, paskui _kasė antras 
eiles po tais. Palengva milži
niškas kapų urvas išaugo po ta 
dalimi Romos. Vienos šeimy
nos urvas sujungta su kitos 
šeimynos urvu, taip kad gailaus 
ten pasidarė baisi daugybė ka- 
ridorių, aklų urvų, taipgi gat
vių vedančių į kitus kambarius 
kurie savo eilėj vėl buvo sujun
gti perėjimais su tolimesniais 
urvais. Jau net antrame am
žiuje po 'Kristaus tie urvai bu
vo tokie gausus ir toli nueiną 
kad buvo galima 
se, kaip tų, laikų 
tvirtina. .

Tose tolimose 
krikščionybė 
gonįs valdė 
buvo žudomi 
dangi jiems 
draskymas suvarytų į areną 
akivaizdoje pagonų, kurie sau 
iš to turėjo linksmumo, krik
ščionįs susirinkdavo pasiautai 
ir garbino Dievą savu budu. 

•Katakompai patapo pasislėpi
mo vieta ir tikintiems ir jų ku
nigams. Daug ankstyvųjų vys
kupų ir žemesnių dvasiškių iš
gelbėjo savo gyvastis tuose ur
vuose kur kareiviai negalėdavo 
jų surasti.

Laike,Cezarių valdymo, kurie 
buvo draugingi bažnyčiai, ka
takombai buvo išdykavimų sce
nos. Krikščionybė savo kūdi
kystėje perėmė daugybę apeigų

laisvo® noJ ir kit0J” kolonijoj drau- 
■i prijos.. I jas įstojome. Vie- 

ir bolševike nur klt,ur mat^e. J° ir k^ 
kad galėtu lijbM.kunigataų paveik-.

laimingai gyveni e 
daryti tiktai gert I 

savo artimui: M [ 
štų, nenųgamyt rt L 
ūką, neapsnekrtrt . Skaifcant atgal nuo mir. 
o, Jienmet stato Ljeg meįų Gediminas gimė 
savmt, kito daikaL^-n 
■ brangiai už 
mą vienas kitam, > 
laut brangiai užs 
otus.

fgijos.. Į jas įstojome. Vie-

įsius. Ir iš to susipažinome 
su jais. Abelnai, Amerikos 

[Lietuvių visuomenė (žino a- 
Ipie Gediminą daugiau negu 
Lietuvos liaudis.

nuo mir-

Įapie 1260 metus.
H Po Gedimino, jo sostą už- čionių 
ėmė jauniausis jo sūnūs, įj|._ ______Bi...
Jaunutis, bet jis liaudžiai kad ankstyvieji krikščionįs iš-

GARSIEJI Romos katakom
bai, arba požeminiai urvai, 

kur ankstyvieji krikščionįs lai-, 
dojo savo numirėlius, kur jie 
paslaptai meldėsi pasišalinę nuo 
pagonų Romėnų persekiojimų 
ir kur slėpėsi kada žiaurus val
dovai norėjo juos nužudyti už 
jų priimtą naują tikėjimą, bus 
apšvieski elektros šviesa ir jų 
lankytojai galės viską aiškiai 
matyti.

Tūli Amerikonai .sumanė ir 
i sudėjo pinigus įvedimui į ka- 
takombus electros šviesų, ir tą 
darbą, po popiežiaus užžiura, 
pradės dirbti sekančią vasarą1.

Per šimtmečius- tie katakom
bai buvo tamsus. Popiežius pa-

1 skirdavo po $3,000 iki $4,000 
į metus jų užžiurėjimui ir ma
žiems'aptaisymams, bet nebuvo 
iš ko suvesti šviesų tuose mil
žiniškuose urvuose.

Vienatinė šviesa buvo žva-1 
kės, kurias pardąvinėjo vienuo
liai už menkus pinigus, stovin
tieji prie katakombų ineigų ir 
apsaugoją juos. Tokią mažą 
šviesą turėdami keliauninkai 
žengdamo numindžiotais laip
tais gilyn į uolose iškaltus ur
vus! Vaikščiodami paprastais 
takais, prie žvakės šviesos ne
gali . įžiūrėti žingeidžių ir gra
žių išmarginimų ir užrašų ant 
kapų. Kartais oro truktelėji
mas žvakes užgesina, žmonės 
urvuose paklysta. , Buvo atsi
tikimų kad nuklydę pražūdavo.

Dabar tas viskas bus pakeis
ta. Liepos mėnesį šią vasarą 
Amerikonų buris vykstąs į Ro
mą švento- meto paminėjimui 
nuveš $3’0,000 ir įteiks popie- ir simbolių kokius vartojo pa
žini pinigus katakombų apšvie-1 gonįs. Jų laidotuvės tankiau- 
timui. I šia buvo pagoniškos savo pobu-

Katakombų apšvietimas bus džiu. Laike laidotuvių buvo 
pagalba ne tik turistams ma-įkeliama didžiausios puotos ir 
tyti visas urvų ypatybes, bet I orgijos. .
ir archeologams atskleis daug Apie du milijonai lavonų su- 
paslapčių užsilikusių nuo šv. i dėta tuose katakombuose pirm 
Petro ir Povilo dienų. 410-us metus, kada Alarikis už-

Katakombai atsirado pačioje įpuolė Romą. Po to, katakom- 
pradžioje įsteigimo krikšči'onių. bai nebuvo daugiau naudojama 
bažnyčios Romoje. Išsykio jie 
buvo kapais laidojimui krikši-

i ir jų šeimynų lavonų. 
Per daug metų žmonės tikėjo

paklysti juo- 
rašytojai pa

dienose kada 
buvo jauna ir pa- 
Romą, krikščionįs 
kaip žiurkės. Ka- 
gręsė žvėrių su- 

suvąrytų į

megirdėtas. Jo paveikslų+—i uu yareiAoiijįkasė tuos urvus paslaptai, bet
protiškos revolll^iękas neturi... Nes Jaunu-j moderniški tyrinėtojai atmeta 

us tolei si asari|Pfeįs neilgai valdė — broliai tą mintį.
3US nepasitenkiWAlgirdas ir Keistutis tuoj “Kad tokie milžiniški iškasi- 
olei vieni kitus M Jaunutį iš Vilniaus išvijo1 mai butų galėję įvykti b,e pa

traukimo atidos, ir tokia dau-
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r persekios; o Mir patįs užėmė valdžia iri
persekiotojus nevaldė Lietuvą -per •suvirš gybė lavonų sunešta palaidoji-

I K-tu: -i
•», - f’ iKfr i išvirini uuuvova paiaiuvji'Į

rietą nauji atsafotpusšimtį metų, palikdami mui be pagonų patėmijimo tai 
esni. . ; ’ * 1 "
protiška revolt 
įvykt po nakties' 
metų metų iki įsiviešpatavo, labai už ją tėsy- 
viskas kas yragt,lPam’es^ galiaus Lietuva 

gah atsiekti kada1 flienų vargjngą būvį, bet iš 
nai> kurio palengva išeina,
iais žodžiais W i 
Spragilo pamoki į 

‘revoliucijas.. ." 1

jsavo sunams, Jagėląi ir 
[tautui, kurie irgi po pus
šimtį metų ant Lietuvos

Manu mm oe pagonų pa' 
f Vy- negalimas dalykas’

dienų vargingą būvį, bet iš 
kurio palengva išeina.

s”, rašo vie
nas tyrinėtojas. “Taipgi nebu
vo nei priežasties slapstytis. 
Romos įstatymai reikalavo pri
deramo mirusiųjų palaidojimo. 
Krikščionių laidojimas buvo po 
įstatymų protekcija.”

Taigi ankstyvieji krikščionįs 
laidojo savo numirėlius viešai.

i laidojimams; bet patapo šven
ta vieta kaip yra ir po šiai die
nai. Pilgrimai iš tęlimų šalių 
važiavo juos pamatyti. Po to, 
aštuntame ir devintame amžiu
je popiežiai įsakė pernešti ka- 

riakombų relikvijas į Romos ba
zilikas, kur jos geriau galimą 
butų išlaikyti. Katakombai ta
da liko nereikalingi, taipgi nu
stojo savo žingeidumo krikš
čioniškam pasauliui. Jie liko 
visiškai užmiršti.- Per šešis 
šimtus metų Roma ir likusis 
pasaulis žinojo apie juos tiktai 
kaipo legendas. Romėnai neži
nojo apie tą mirusiųjų miestą 
po savo miestu. Tiktai 1578 
metais darbininkai, kasdami 
netoli Appiško kelio, atkasė 
skylę į urvus, ir vėl katakombai 
atidengta su tokiu stebėtinu-

rantįstų pastangoms, ir prie 
šios progos norime tą patį pa
sakyti ir dabar. Vietoj moky
tis tą Esperantišką kalbą, mu
sų treškėjai su visu pasauliu 
susikalbėti gali pasimokyti ■ se
nų įsigyvenusių kąlbų Anglų ir 
Francuzų, ir susikalbės.

Ta dirbtina kalba neįsjgy- 
vens ir jos nepriims visas pa
saulis. Jeigu kur pakampiais 
jos būreliai mokysis, taip kaip 
užsidegę užsiima kitokiais da
lykais, religijomis ir komuniz
mais, pasaulis negalės susivie- 
nyt per tokias grupeles.

Esperanto kalbą nukalė vie
nas Varšavos žydas, Dr. Za- 
menhoff. Po to kitas žmogus 
nukalė kitą, tam priešingą, ir 
tuo jau pasirodė kad negalima 
kalbos suvi'enodint.

Norint toli eiti, reikia tiktai 
mokėti kelias kalbas, o ne vie
nos pagalba nugalėti kitas.

DIRVA

Amži našai Žydas
EUGENE SUE •

V. Aleksos Užmušimo 
Atgarsiai 1

Kaip “Lietuva” praneša, ko
vo 20 ir 21 d. kariumenės teis
me buvo nagrinėjama žyduko 
Joselio Codikovo byla, kuris 
buvo kaltinamas nušovime Vy
tauto Aleksos, jauno mokinio, 
K. Norkaus emigracijos biure 
rugsėjo 12 d. 1923 m. Bylon 
buvo pašaukta 34 liudininkai.

Valstybės gynėja Codikovą 
apkaltino ir siūlė nubausti jį 
kalėjimu iki gyvos galvos, nes 
mirties bausmę kaipo nepilna
mečiui negalima buvo pritaiky
ti. Teismas Codikovą išteisi
no, nes truko prirodymų jog jis 
Aleksą nušovė.
y Si žinutė parodo kokioj tvar
koj Lietuvos teismai veikia.

Codikovas buvo suimtas tuoj 
po žmogžudystės. ’ Virš pusan
trų metų laukė teismo (ir be 
abejo buvo kalėjime arba po 
dideliu užstatų).

Ant galo išeina — nekaltas.
Galėjo jį apteisti į mėnesį 

ar kitą po suėmimd, 'ir butų ir 
jis galėjęs būti sau ramus, ir 
valdžiai .nuo rankų toks darbas 
nukritęs.

Kas Vyt. Aleksą nušovė pa
silieka nežinėje. 
buvo
darbas aišku iš to jog Aleksa 
pabėgo iš Rusijos ir gryžęs Lie
tuvon pe tik žodžiu skelbė apie 
sovietų' rojaus baisybės, bet ir 
raštu rengėsi plačioms minioms 
pranešti, kas komunistėliams 
pasirodė, perdaug.

Bet kad tai 
komunistų juodrankių

“Saulė” Turi Tiesą
Mahanojaus “Saulė” štai ką 

apie vertę garsinimosi rašo:
“Musą Lietuviški biznieriai 

mažai tiki j apgarsinimus laik
raščiuose, todėl ir neturi pasi
sekimo biznyje ir skursta per 
daugeli metų, o tavoras pusta 
ant lentynų.

“Bet pažiūrėkime kiek išduo
da per metą ant apgarsinimo 
savo biznių .ir iš to turi milijo
ninę naudą.

“Wrigleys kramtomo gumo 
kompanija išduoda $5,000,000 
ant 'pasakymo ’žmonėms kaip 
geras yra jų gumas; Fordo au
tomobilių kompanija 6,000,000 
dolarių; Colgate’s muilo kompa
nija $1,185,000; Proctor &! Gam

ble $1,170,000; Victor fonogra
fų kompanija $1,142,000; Tele
fono kompanijos išduoda $1,- 
500,000, irytt.

. “Ar apgarsinimas užsimoka ? 
Geriausias ant to atsakymas 
yra aukščiau minėtos kompani
jos.”

mu kaip butų jeigu dabar at
rastų kitą miestą po New Yor- 
ku. Juos po to plačiai ištyri
nėjo Antonio Bosio. Tamsuma 
kokia ten viešpatauja neleidžia 
tikrų tyriėjimų daryti. Mano
ma kad gerai apšvietus kata- 
kombus, bus galima juose at
rasti davinių kurie, prisidės prie 
paįvairinimo dabartinių Švent
raščių.

(Tąsa)
— Gerbiamieji, — tarė madamė St.- 

Dizier, šiurkščiu ir skubiu tonu, nes ji be
veik užspringo.savo piktu pasiganėdinimu, 
— gerbiamieji, meldžiu sėskitės; aš turiu 
keistas naujienas, ypatingą pranešimą pa
sakyti jums kaslink šios ypatos.

Ir ji pažvelgė į Andriennę su neąpi- 
kantos žvilgsniu.

— Kas? Kas, apie ką, mano brangi 
mergaite? Kas dabar? kas vėl? — tarė 
Rr. Baleinier, raminančiu upu, 'pirm pasi
traukimo nuo lango kur jis su Andrienne 
buvo, — kas neatsitiktų, atsiduok ant ma
nęs.

Ir taip tardamas, daktaras nuėjo ir 
atsisėdo tarpe abbės markizo ir Tripeaudo.

Ant tokios žiaurios tetos kalbos, An- 
drienė rustai pakėlė savo galvą. Jos vei
dai.užkaito, ir, perimta nekantrumu ir už
sidegus del naujai pakilusio atako prieš ją, 
ji atėjo prie stalo kur sėdėjo kunigaikštie
nė, ir tarė, jausmingu balsu, Į Daktarą Ba- 
leinier:

— Aš lauksiu tamistos. namie, kaip 
greičiausia galint ateinant. Tamistai ži
nai man būtinai reikia su tamista pakalbė
ti. — Ir Andriennė pradėjo eiti linkui kė
dės, kur buvo padėta jos skrybėlė.

Kunigaikštienė staiga pakilo, sušuk
dama : .

— Ką tu darai, mademoiselle?
— Aš išeinu, madame. Tu pareiškei 

man savo ką turėjai, ir aš pasakiau tau 
savo —to ir užtenka! Kaslink tų svarbių 
reikalų, aš Įgaliosiu ką nors perimti man 
priklausomą dalį.

Andriennė pasiėmė savo skrybėlę.
Madame’ de Saint-Dizier, matydama

saugumui jos slapto kambario kuriame ji 
Agrikolą paslėpė.

— Policininkas, — tęsė kunigaikštie
nė, — prašė manęs pavelyti čia to žmogaus 
jieškoti, šiame name arba paviljone. Jis 
turėjo teisę taip daryti. Ap prašiau jo I 
pradėti jieškojimą nuo paviljono, ir aš nu
ėjau sykiu. Nežiūrint nepateisinamo An- 
driennės užsilaikymo, aš nei valandėlei ne
maniau, ar tikėjau, kad ji butų įsimaišius 
į tokį žemą dalyką kaip reikalas su polici
ja. Bet aš apsirikau.

— Ką tamista nori pasakyti? — šuk
telėjo Andriennė.

. ‘— Tuoj išgirsi, mademoiselle, — atsa
kė teta, pergalės balsu. — Kiekvienas su
laukia savo eilės. Trumpas laikas atgal tu 
buvai pilna erzinimo ir pykinimo. Su ko
misaru aš nuėjau jieškoti. Mes inėjom Į 

| paviljoną, ir aš pavelysiu jums nuspėti su 
kokiu nusistebėjimu mano ir magistrato, 
mes pamatėm aprengtas ten esančias mer
gaites., Tą faktą ant mano prašymo jis 
užrašė, nes tokis palaidunavimas turi būtį 
visiems žinoma.

— Madamė padarė labai protingai, — 
tarė Tripėaudias, nusilenkdamas. — Labai 
reikalinga kad valdžia apie tai žinotų.

Andriennė, perdaug šusirupinus Ag- . 
rikolos likimu, neatsakė ant jų užmetimų, 
tik klausėsi bandydama paslėpt savo ne
ramumą.

— Magistratas, — tęsė kunigaikštie
nė, — pradėjo artimai klausinėti merginų, 
ar joms nėra žinoma kad koks žmogus bu
tų buvęs paviljone kur Andriennė gyvena, 
ir jos vienbalsiai atsakė kad jos nematė 

i jokios ypatos buvus, r
— Geros, geraširdės merginos! — pa- 

kąd jos auka jau ištruks, skubiai pribėgo Į manė sau Andriennė, pasitenkindama; —■ 
prie merginos ir, atmetus visą savo pride- taigi tas vargšas darbininkas išgelbėtas, o 
ramą užsilaikymą, sugriebė žiauriai jai už Dr. Baleiniero užtarimas prisidės jo gero- 
rarikos savo drebančia ranka, ir tarė:

— Buk čia.
— Qh ! madame! — tarė Andriennė, — viena iš mano moterų, Madame Grivois, . 

perpykusiu akcentu, — ar jau jau prie to ėjo su .manimi sykiu: ta gena moteris, at- - 
dalykas priėjo? , siminus kad ji matė Andriennę pareinant ■ '

— Tu nori išbėgt — tu bijai! — sakė šį rytą* aštuntą y.alandą namon, patėmijo 
kunigaikštienė, žiūrėdama į ją su pykinan-jkad tas žmogus galėjo ineiti per užpakali-- 
čiu žvilgsniu.

žodžiais - “Tu bijai” buvo gdlima pri- 
gundinti Andriennę šokti per ugnį. Iš
traukdama savo ranką iš kunigaikštienės 
nagų, išdidžiai pasipusdama, ji metė savo 
skrybėlę atgal į kėdę, ir, sugryždama prie 
Stalo, tarė kunigaikštienei smarkiai:

— Čia kas nors tvirtesnio negu mano 
neapsikentimas liečiasi, tai baimė būti ap
kaltintai baile.' Kalbėk, madame! — aš 
klausau! — Ir galva užversta, veidu per- 
raudusiu, rankom sunertom ant krūtinės, 
giliai sujaudinta, koja mindama į grindis, 
Andriennė įtempė savo akis į tetą laukda
ma jos kalbų.

Kunigaikštienė norėjo pergalėti nuo
dus kokiais ją Andriennė apipylė, ir sten
gėsi priversti ją kentėti dar ilgiau, kad ji 
neišbėgtų.

— Gerbiamieji, — tarė kunigaikštie
nė,- suspąustu balsu, — >aš pasakysiu jums 
kas atsitiko: man buvo pranešta kad poli
cijos komisaras nori su manim pasikalbė
ti, ir aš išėjau pas jį. Jis atsiprašė labai, 
bet jam reikėjo atlikti pareigas: koks tai 
žmogus, prieš kurį išduota varantas areš
tavimui, buvo matytas ineinant Į paviljono 
sodną....

Andriennė ištempė akis; nebuvo jai 
daugiau abejonių jog tai dalykas su Agri
kola; bet ji laikėsi ramiai, pasitikėdama

vei toliau.
— Ant laimės, — tarė kunigaikštienė,

nius vartelius kuriuos, per klaidą, mada- 
moisellė galėjo palikti neuždarytus.

— Butų buvę gerai, madame, — tarė 
Tripeaudas, — paminėti komisarui kad 
mademoiselle sugryžo1 ant aštuonių šį ry
tą.. ■ ■ . i ■

— Aš nematau tam reikalo, — tarė 
daktaras, kuris lošė savo dalį puikiai nu
duodamas Andriennės užtarėju,, -r- tas ne
turi nieko su komisaro atsia'lknymo tikslu.

— Bet, daktare, — tarė Tripeaudas.
— Bet, baronu — atsakė daktaras, su 

pakeltu tonu, — tai mano nuomonė.
— Bet ne mano, daktare, — pridėjo 

kunigaikštienė. — Aš, kaip lygiai iš Tri
peaudas, pamaniau kad svarbu1 bus musų 
pasikalbėjimas su komisaru įtraukti į 
jo užrašus; ir aš patyriau, iš susimaišymo 
ir nusistebėjimo komisaro, kaip labai jisai 
buvo sujudintas turėdamas užrašyti tokį 
skandalingą apsiėjimą jaunos ypatos taip 
aukštai laikomos didžiūnų, draugijoje.

— O, be abejonės, madame! — tarė 
Andriennė, kurios kantrybė išsękė; — aš 
galiu tikėti kad tavo pačios padorumas 
yra beveik lygus to susigėdijusio komisa
ro. Bet man rodos kad tavo protas biskį 
pergreit pajuto lermą; jums abiem butų 
nieko keisto nebuvę tame fakte jeigu aš 
išeinu rytais nuo šešių pasivaikščiot, ir 
gryžtu namon ant aštuonių.

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra ^20 Pus^aP^* Kaina už vieną 50 $2.00
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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Tėvynės Mylėtojų Draugijos Kuopų Stovis 
1924 Metais

rEROVčs skYRIUS
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MOTINŲ IR JŲ fflįi 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS«

(Tąsa iš pereito num.)

Briedis
Klausykim, vaikai, mes Vaidilos, kuriam 

dievai savo valią apreiškia.... Nors visu 
jau mano atminimu mus žmogėdžiai už
puola ir nelaisvėn varo, ir palieka iš suim
tųjų tik krūvas kaulų, musų namelius iš
griauna, ir nepasiduodančius žudo, vis tik 
turim nusilenkti dievų valiai ir Vaidilos 
žodžiams, kurs mums teisingai pataria: 
laikytis arti namų, mokėt slapstytis, ir žu
dyt užpuolėliuš" j pinkles įvedus.... Dar 
musų nėra gana spėkų ir geros vienybės 
su žmogėdžiais kariauti.... Kada viena 
sodyba užpuolama, kitų negalim prisišauk
ti pagalbon, ir dar mūsiškiai patįs tarp sa
vęs kariauja....
Vyrai

[Nuolaidžiai]: Lai esti pagal dievų va
lios! Klausykim Vaidilos, jis geriau ži
no....
Iglionas

[Užsimąstęs pastovi, tuoj prieina prie 
Živilės, priklaupia, apglėbia ją]: Aš tave 
globosiu ir maitinsiu, močiute, ir ginsiu 
nuo priešų, atsimindamas tavo žuvusius 
narsius sūnūs, geriausius mano draugus.
Živilė

[Apkabina Iglioną, per ašaras] : Lai ta
ve laimina dievai, vaikeli, už tavo gerą šir
dį. ... Ramiai užbaigsiu savo gyvenimą 
turėdama tokį narsų globėją....

[Milda nustebus tėmija Iglioną, pilna 
sujudimo. Iglionas visu laiku irgi prie 
progos į Mildą tėmija. Bet abu slepia
si vienas nuo kito ir nuo kitų akių.]

Sabalas \
[Vaidilai]: Padrąsink mus, Tėve, po 

šios nelaimės, kad greičiau ją užmirštume 
ir rupintumes apie apsigynimą nuo priešų 
toliau....
Vaidila

[Sėda ant aukuro laipto. Vaidilutės sto
ja jam iš šonų] :i. Sustokit, mano vaikai, 
ramiai aplink manė, aš pasakysiu jums 
didelę slaptybę, kuri priduos jums drąsos 
kovoms\ ateityje ir laukti'laiko kada žmog
ėdžiai bus išnaikinti. [Akim permeta 'vi
sus. Ima kankles, pradeda skambinti. Mo- 
terįs su vaikučiais sėda anit žemės, vyrai 
iš šalių stovi. Iglionas stovi taip kad akįs 
su Milda susiduria, išstrižai scenos.]
Vaidila

Senai, senai šičia mus tauta gyvena, . 
Jos vaikai nelaimes kenčia jau iš seno. 
Žmogėdžiai, platburniai juos užpuldinėja, 
Jaunus ir bespėkius vagia, grobinėja; • 
Man'tą jų naikina pasalom užpuolę, 
Žudo kurie ginas, ar sužeidžia Skaudžiai, 
Ir niekad ramybės šis kraštas nemato, 
Vien tik baimė siaučia, verksmai girdis 

graudus....
Ten tolyn į šiaurę, iš kur šalčiai eina, 

Žmogėdžiai gyvena, kurie mus naikina; 
Nuolat jie čia plusta grobių sau jieškoti, 
Mums vargus palieka, priverčia bijoti. 
Jų namai iš kaulų žmonių sulipyti, 
Kaulais vaikų musų, motebų ramstyti.... 
Laukai, vietoj medžių, kaulais nusmaigyti, 
Takai į mus kraštą kaukolėm’s statyti.... 
Kada alkis spaudžia į pietus jie žiuri, 
Musų krašto žmonės skaningai jiems 

kvepia; 
Puola jie ant musų slaptom, pritykoję, 
Vagia ir gabenąs, sau ant maisto kepa.... 
Palieka mums verksmą, liūdėsi širdyse, 
Kurie ten pakliūva—žūsta jų dantyse....

[Atsistoja.]
Bet klausykit, vaikai, ką dievai apreiškė, 

Koki palikimą musų tautai davė: 
Nors ikšiol tik vargas ir nelaimės skirta, 
Neapleid’ ant visad dievai vaikų savo. 
Pažvelgkit jų medin:—aržuolin šin didin: 
Jame yra kardas dievų įkirsdintas. 
Laukia jisai vyro kuris jį ištrauktų;

Ištraukęs tą kardą galiūnas iš jūsų 
Lietuvių bus Vado vardu pavadintas! 
Prieš jį lenksis gentis Lietuvių visokios, 
Klausys j’o valdovai ir pildys jo valią, 
Iš jo užgims vyrai garbingi per amžius, 
Kurie įsteigs didžią ir garsią mus šallį!

[Tvirtesni vyrai bando tru'ktelt kardą, 
negali ištraukti, kiti nei nebando, ran
kom numoja kad ne jų spėkai. Šia
me sumišime Milda ir Iglionas susitai
ko stoti vienas arti kito, veik gretą, vi
sai netikėtai. Slėpdamiesi nuo kitų, 
jiedu kožnas sau meilėj kankinasi del 
vienas kito.]

Vadhla
[Tęsia toliau, kankliuodamas]: 

Nėra dar jus tarpe kas kardą ištraukia, 
Nėra taigi jiegų kurios nugalėtų 
Žmogėdžius ką puola musų kraštą ramų 
Ir žmonelių® musų naikina ir smaugia ....

Bet išgirskit šitą mus dievų lėmimą, 
Kuris viltis jūsų padidins be saiko: 
Kada tėvus musų dievai šičion leido, 
Už šį kraštą brangų donės reikalavo — 
Ir žmogėdžius baisius iš šiaurės užleido,’ 
Liepdami jiems pulti, mums gintis ik’ galo. 
Ir ilgai čia buvus, jeigu neišbėgsim, 
Jeigu žemę savo iš širdies mylėsim, 
Gims iš musų tarpo galiūnas narsingaę, 
Kuris iš šio medžio dievų didį kardą 
Išsitrauks, ir ves mus žmogėdžius nuveikti, 
Tada musų kraštas liks gausus, garsingas!

Dievai mums prisakė mist paukščiais, 
žvėreliais, 

Šaknimis ir .vaisiais girių ir pakrančių, . 
Bet kitiems—-mus gaudyt, sau maistą 

turėti, 
Iki gims galiūnas juosius nugalėti! 
Tokią dievai valią musų tautai leido,. 
Taigi ne juos pykint, tik kentėti turim, 
Laukti to likimo — gimstant mus valdovo, 
Ir melst jų malonių supuolus ant veido!

[Vaidila lenkiasi prieš stabą ir ugnį, 
žmonės irgi nusilenkia aplinkui ištolo, 
rankas nutiesdami link aukuro. Ig
lionas pro kaktą žiuri į Mildą, kuri 
nuo aukuro irgi jį .tėmija.į-..

Vaidila
[Atsisuka, laimina visus] ? Dabar bukit 

ramus, eikit į savo namus, ir neužmirškit 
dievų ir jų valios!
Briedis ■

Kad tik greičiau išsipildytų ta didi die
vų valia — ir užgimtų musų išliuosuoto- 
jas.... Nors aš jo jau nesulauksiu, ir ma
nęs negąsdina mirtis žmogėdžių rankose, 
bet gaila jaunųjų....
Vaidila

Dievų lėmimo negalim nei pagreitint, nei 
atidėti, tiktai laukti reikia....
Vyrai

Tegul stojas kaip yr’ lemta, 
Skaidžios dienos mums prašvis, 
Tik kovokim visi drąsiai, 
Mus darbai dievams patiks!

Už liuosybę žemės savo 
Viską turime aukot — 
Gyvastį, sveikatą, jiegas, 
Drąsiai priešams kelian stot!

Jeigu rinktis savo tarną 
Dievai nor’ iš tarpo mus, 
Turim kožnas doras būti, 
Lai matys kurs vertas bus!

[Visi skirstosi, moterįs ir vaikai su
- savo vyrais. Vaidilutės palydi mote

ris. Vaidila paseka vyrus, paskui vi
sų Iglionas. Mildai gryžtant prie au
kuro, jiedu susiduria: nedrąsiai bet gi
liai vienas Į kitą pažiūri, ir maloniai 
prasilenkia. Iglionas nueina, Milda, 
jin užžavėtai žiuri. Gryžta 'Vaidila 
ir vaidilutės. Ji išbundu iš savo sva
jonių, slepiasi su jausmais nuo kitų.] 

[Uždanga]

(Bus daugiau)

čia paduodu statistiką kiek narių užsimokėjo ,į TMD. 1924 
metais, kiek naujų įstojo, kiek Įstojo pirm vajaus ir kiek 
vajaus laike iki 1925 metų sausio 1 d. Kuopų raštininkai, 
prašau, tėmykit šitą statistiką ir palyginkit su savo kuopų 
užrašais, nes pagal jų bus siunčiama atatinkamas skaičius eg
zempliorių knygos ‘’Pasaulio Istorija” pirmas tomAs Į kuopas.

Sekretbrius V. Sirvydas.
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2 Union City Conn. 18 3* i 22
3 Brooklyn, N. Y. 24 7 9 40
5 Waterbury, Conn;- 19 54 7 80

'6 Milwaukee, Wis. susitvėrė vajaus laike 7 7
7 Lawrence, Mass. ' 11 1’2 23
8 Dayton; Ohio 8 ’ 4 12
9 Pittsburgh^ Pa- 18 2 20

16 Pittsburgh, Pa. 13 14!
12 Akron, Ohio (susitverė 'vajaus 1.) - 13 14
13 Waukegan, Ill.- (sus. vajaus -laike) 27 27
14 .Meriden, Conn. (sus. vajaus laike) 6 6
16 East’hampton, Mass. 10 10
17 Omaha, Nebr. 10 .10 20
20 Cleveland, Ohio 30 26 3 59
22 Chicago,, Ill. 14 11 25
23 New (Britain, .Conn. 20 1 1 22
24 Pittston, Pa. . 6 9 15
26 Shenandoah, Pa. 3 3
27 Chicago, Ill. 15 3 18
28 Chicago, Ill. 5 2 7 ”
30 Gardner; Mass. 1 ' 1
36 Norwood, Mass. 7 2 • 9
40 Scranton, Pa. 7 7
41 Newark, N. J, 8 21 29 ,
43 New York, N. Y. 3 O -6
44 Brooklyn, N. Y. 24 24
46 ■ Seattle; Wash. 5 5
47 Cleveland, Ohio’ 6 4 10
48 Los Angeles, Cal. 12 2 14
50 Worcester, Mass. 23 45 68-
-52 Rochester, N. Y. 16 3 '1- 20
53 Clinton, ,Ind. 12 13 k 25
54 Ansonia, Conn.' 14 14
55 Cambridge, Mass, 1 g 4
57 Lowell, Mass. i 1 2
60 Milwaukee, Wis. 6 6 ■12
61 Dayton, Ohio 12 3 15
68 Detroit, Mich. 46 13 10 69
78 Wilkes Barre, Pa. 2 1 3
80 Sioux City, Iowa 5 5
81 So. Boston, Mass-. 6 . 6
85 Brockton, Mass. 24 7 12- '43
91 Selzer, Pa. 6 6
103 S. Manchester, Conn. 1 1 2
111 W. Lynn, Mass. 12 12
117 Rockford, Ill. 8 2 10
119 Kenosha, Wis. 10 5 15
121 Racine, Wis. 15 12 - 6 33
122 New Philadelphia, Pai. 7 7
144 Amsterdam; N. Y. 38 Q ' 41
142 Portland, Ore. 8 D 11
150 Haverhill, Mass-. 9 5 14

Pavieniu 14
Viso 579 272 135 1006

(Nariai užsimokėję‘arba įsirašę šiais metais čia neįskaitoma.)

Kūdikių oprflplnlmaš ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos ■ 

svarbos ielmynai ir Uotai 

ir mes jaučiame, kad Ui

rimo regullariškals Mbs 
tarpiais atvirai ir Usvai 

®pcręiiMcstl.1
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šiame skyriuje mes laikas 

nuo. laiko gvildensime reU 

kalus Įdomius būsanfloms 

motinoms ir motinoms jau*, 
nų kūdikių.,

Kas Yra Pasaldintas Kondensuotas 
Pienas?

Šviežias, grynas/ su visa Smetona 
—tai yra pienas gaunamas iš karvių 
del padarymo Eagle Brand’ Pieno. 
Karvės yra egzaminuojamos, o pie
ninės- regųliariškai veterinorių in
spektuojamos. Kondensaunės pasta
tytos netoli pieninių, taip kad gau
na šviežių pieną tik ką sumelžtą.

Iš kiekvieno kubilo šviežio pieno 
dastatyto Į kondensaunę paimama 
pavyzdžiai ir tuoj ekspertų ištiria
ma, kad suradus mažiaus] iškrypimą 
nuo tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas esti su
pilamas į šildymo šulinius, kur jis 
sumaišomas su grynu cukrum, pri
dedamu del negedimo. Visą nlišinf 
tada leidžiama* į beorinius puodus, ir 
nuo čia iki supilimo į dėžutes pienas 
neprieina prie oro, ir todėl negauna 
bakterijų* nei bksiduotės. šituo bū
dų auklėjimo ir stiprinimo savy&ės 
esančios piene nedingsta, ir šviežias 
pienas esti sumaišomas su grynu 
cukrum.

Dėžutės i kuriuos Eagle Pienas pi
lama yra padirbamos Borden’s kon- 
densaunėse ir ištiriamos. beorinėse 
apistovose del mažiausių netobulu
mų. Tobulins dėžutės paskui steri
lizuojama prie 700 laipsnių F., taip 
kad gaunama indas visiškai be bak
terijų.

Pieną įpylus, dėžutės užlipinama 
tam tikru budu, kuris 4iereilcalauja 
klijų.

Atmink kad penint Eagle Brand 
Pienu kūdikius reikalinga viską tu
rėti absoliutiškoj švaroj. Taigi ir 
atidarius dėžę, reikia ją laikyti puo
deliu uždengtą švariojo, vėsioje, vie
toje, ir apsaugoti j.( nuo dulkių ir 
taM panašiai.

Kad išlaikius tikrą mierą, reika
linga rūpestingai pieną saikuoti. 
Eagle Brand Pieną visad pilk iš dė
žės į šaukštą, iki briaunų, ber kad 
pienas nebėgtų periurš. Suprasi kad 
įkišus šaukštą į dėžę negausi reika
lingo saiko, nes-dalis pieno bus pri
lipus prie šaukšto sienelių. Pamo
kinimai sako kad-reikia imti tiek ir 
tiek šaukštų prie tiek ir tiek uncijų 
vandens. Na o jeigu bus prilipę

______ • ---------------- r~ . ............
• .................... ,

('AT I I I\I A C Trifu aktų, Penkių atidenginiy Meilės Drama is Lietuvių Pasakiškų ko- 
jĄI I II Į\ vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų m

—-i——-:------- —— iško, nes viskas ats|buna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

TAABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
^-'kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik į laiką imti mokytis lošti 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonėm išsiilgę teatru ir gausiai lankpsi. , Te
atralės Draugijos ir abelnaį ■ kas tik užsiima^Liėtuviskų'vpikalų statymu, ra
sit šį veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIEIŠKALNOužsisakysit šią 
drpmą, gausit po 25 et. knygą. Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie 10 vyrų ir apie 7 moterų. 
Siųskit užsakymus dabar, nes po išspausdinimo bus 50c. ar gal 75c. knyga. —
Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

Iš to matyti kad senų užsi
mokėjusių narių buvo tik 579, 
naujų iki rugsėjo 1 d. prisira
šė 272, o vajaus pirmuose tri
juose mėųesiuose (iki gruodžio 
30 d.) prisirašė 135 nariai. Iš
viso sausio 1 d. 1925 m. buvo 
užsimokėjusių už 1924 metus 
.1006 nariai. Iš statistikos taip
gi matyti kurios kuopos šiek 
tiek dirbo gavimui naujų narių, 
ir kurios 'snūduriavo.

Pinigų 1924 m. metinėmis 
mokestimis įplaukė $1,183.50. 
Tie $183.50 viršaus $1,000 .yra 
mokestis senų narių už užvilk
tą laiką. Yra narių kurie gry- 
žo prie TMD. ir užsimokėjo už< 
vilktas mokestis už penketą 
metų.

Įstojimų suplauk? $100.75, 
arba už 483 narius. Išviso nau
jų gi narių įsirašė 405, bet du 
nemokėjo įstojimo.

*Vž apdarus įplaukė $32-25. 
Reikia atipinti kuopų raštinin
kams kad visi nauji nariai įsi
rašę po 1824 metų seimo, tai 
yra po 1 d. liepos, privalo’ mo
kėti po 5Q centų už apdarųą 
pirmo ' tjomoto “Pasaulio Alstoš? 
jos”. Centras, kolei negaus tų 
pinigų, tokiems narįams'knygų 
nesiųs.

Už parduotas knygas gauta 
i $62.67; į Kultūros Fondą aukų 
[suplaukė $15. šiaip aukų (sei

me) $41.25, nuošimčiai už ban
ke laikomus pinigus' $28.54, 
už ženklelius $1. .

Taigi viso Įplaukų 1924 me
tais butą $1,464.56. Iš to ger
biami nariai gali matyt kad 
taip gyvenant Draugija negali 
leisti nariams tokių veikalų kai 
“Pasaulio Istorija”, kurių vieno 
tomo spauda kainuoja $1,500. 
Leidžiam tik dėka to fakto kad 
pinigų tapo sutaupyta iš senes
nių laikų. Bet taip elgtis yra 
nesveika Draugijos ateičiai.

Todėl visų 'narių pareiga yra 
dėti visas pastangas -kad padi
dinus narių skaičių iki 2,000. 
Suprantu kad visi laukia pirmo 
tomo Pasaulio Istorijos, dirbti 
pradėjimui. Gerai, gali laukti 
tie kurie Centro Valdyba nepa
sitiki, bet tuo savo laukimu lai 
prisimena kad kerta darbą jir 
paskui pridaro Centro Valdybai 
daugiau iškaščių. Knygos jau 
spausdinamos ir jos bus išda-r 
liiįtos. Tai 'bus “monumenta- 
lis veikalas”, kaip vienas Lie
tuvos veikėjas išsireiškė. Bet 
kad jį išleisti reika narių dar
bo pridėti. Ir itie kuriems to
kie veikalai brangus, - kurie my
li tokius veikalus, privalo pasi
darbuoti ir bandyti išauklėti 
TMD, 'iki 2,000 narių. Ir tai 
greitu laikų.

Vytautas Sirvydas, 
Centro Sekretorius.

pieno tai negalėsi tirai nusaikuotfl 
pagal pamokinimų.

Nedapenėjimas
Dažniausia kūdikiai yra perpeniftiiįį 

negu neejapenimi, bet jei vaikutis Į 
verkia atitraukus bonkutę, arba prieį į 
padavimą sekančiu sykiu, tai reiškia 
kasdien reikia didinti mišinio- štig 
rūmą iki kudkis bus patenkinus. ■]

Perspėjimas
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuosus vidurėlius, 
tas rodo kad jam perdaug maisto 
duodama, arba perdažnai, arba kadi 
jo mistas sitpresnis negu jis gali 
suvirškinti. Jei vaikas žindomas tai o 
reikia pailginti penėjimo tarpą iki 
keturių valandų. Del kūdikių kurie 
penimi iš bonkos reikia per pusę 
mažinti duodamą kiekį, iki viškasl 
atsitaisys. Jei tas negelbsti tuoj 
šaukkis daktaro.

Mokytojos peržiūri savo mokiniu 
dantis ir tuos kurie nevalo’ dantų iš
bara. Jus privalot pagelbėt moky
tojai pamokinant vaikus sveikti sa
vo dantis po kiekvieno valgio ir prieš 
ėjimą gulti, .su Colgate’s Dantį] Va
lytojų. Colgate’s yra saugus idea-, 
liškas dantų valytojas vaikams. Dab 
tarai ir dentistai. visur rekomenduo
ja Colgate’s.

Skaityk atidžiai kas savaitę šitura 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

, S. Adamkus, iš Waukegan, Ill, 
darbštus “Dirvos” rėmėjų' 

prisiuntė vėl keturis “Dirvos” 
skaitytojus (vienas jų Lietn-į

|voj.) ir du “Artojui”.

I TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius- — Pirmininkas' 

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

96'Millbury 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 1 

903 W. 33rd Street, Chicago, UI.

— Žilagalviai Žmones -
PATIRK1T SEKANTI:,

I Aš atgrąžinaų natural?
i ^^^^^H^Msavo plaukų spalvą sek-: 

retnu metodu kurio nie-i 
K kas negali patėmyt. Aš 

į padariau tą namie, be-į
veik be lėšų. Tai buvo 
stebuklas mano nublan-, 
kusiems ir nemaloniems!} 
žiliems .plaukams.'Vėl 

mano plaukai žiba, gražus ir turi iš
vaizdą kaip jaunose dienose. Para^ 
šykit man ir aš pasakysiu jums Tik
rą Pasaką—kaip matio plaukai pa*i 
tapo žili ir nublukę, ir kaip aš atgai- 
vinau juos atga’l. Noriai tą aš jums 
pasakysiu kaip padaryt dykai—jokią' 
išlygų nėra. Mano antrašas, Juel

I Denn, 416 S. Dearborn St., A.R.459,; 
Chicago, III.

NAUJAUSIOS DAINOS,‘DZIMDZI-DRIMDZF 
ARTISTŲ DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai daili ir įspūdinga daina, kvartetui ir chorui ».....,,35c

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri,’ graži, romantiška ............................................................  ... .50c

Malda , į
Labai graži ir įspūdinga? tinkama visokiems vakarams ........................30c

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šalelės
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainele. .Už abi.............25c

Stasys
Solo, romantiška daina, graži, liūdna .........  5fc
AŠTUONIOM LIAUDIES DAINOS (mįšram chorui ir. kvartetui)....$1.01:

PAULAUSKO — "Ncsegk Sau Rožes’’ ......................................................»
KELPŠOS: "Oi Berneli Vienturti” .... (abi Baritonui ir Sopranui)....51,

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, 0.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

H ' «
g “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramiu 1 
H pasiskaitymų, ’naudingų moksliškų straipsnių, ir svariną . 
:: žinių, yra naudingas Meikvienatm Lietuviui. Užs'irašykit ■ 
g jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.
H Reikalaujam agentų uarašinŠt “Amerikos Lietuvi”, par- I 
g davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ti Iri t pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
| 1-4 Vernon Street Worcester, Mass, I
... .............................................................................................. HI.MlU.MUtMHOimimHĮliltĮHIflHrtmM

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iŠ laboratorijos.

F. ĄD. RICHTER & CO.
Derry & South 5th Sts.

•. Brooklyn, N. Y.

Vari

K

Patėm 
b'įją Rytą, 
manyt kad 
žudyt piiu 
lengviau b 
arba kad ji 
nigąikštiėn 
geraširdę i 
ragino Ry 
.motiniška- 
apikanta ] 
moterišką,

Bet ki 
Rytai dary 
miš jam k 
prie Rytos

Jau ti 
kada kuiiij 
vęs prigird

Saulei 
lį įjojo iš 1 
reikalavo ii 
kunigaikščii 
jam nuo sa 
kė atsakyme 
_ Kunigai 
karalium, ti 
mu iš pasiu 
kardą, penp, 
dą perdavė 
karaliui.

testai
į .reiškė tai Ii 

su Aistriu,
■ • ’ bei krauju 

! kovoti iki
Ant -r; 

hepimus sa 
vį — surii

Užmin 
Išjodan 

•• Rytos lange
■ - Lik 

į jau reikia iš
- ■ po kokio lai 

' ir savo toki; 
. paskyręs tur 

. no pilies tie; 
t žiūrės kad ta 
" rėsi viską iki

' Bet Ryta 
klausė tu. jo ,1 
rimastį ir mąs 

Į taną ant jos, -i
- jo kad negalės 

ar Aistos gryš 
atgryš j protą

i kari pamatys ki 
. Aiste taip)

■ ja®?, bet iiieli 
jam rūpėjo jo š

I lyti kokį nešina
■ nesusimaišytų.

- Tik viena k 
lai.neapikanta d 
širdis smarkiai pi 

Kodėl ji taip
o

Taira | 
Tiirai prieš; 

I® dalykas, ko j 
iMi-lyguk; 

. Wdidiimo įr n® 
fynės. Tai buvo jui 
pačios buvo jiyos 
senelis tėvas perp 
tos gerosios senei 
Taira vis jojo ąrty 
»iWdeiŲ,opaskuji

■ Tai buvo piru.



DIRVA
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S:
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Patėmijūs kad jos vyras myli dai
liųjų Rytų, kunigaikštienė dabar pradėjo 
manyt kad tai Rytos buvo paliepimas nu
žudyt pirmiausia 

'. lengviau butų ir 
arba kad ji pati iš 
nigaikštienę tokia
geraširdę ir teisingų Rytų vis kankino ir 
ragino Rytai atkeršyt. Jos širdyje degė 
motiniška meilė kūdikio ir moteriška ne- 
apikanta prieš savo vyro mylimų antrų 
moteriškų, Rytų.

Bet kunigaikštienė vis negalėjo nieko 
Rytai daryti-/nes Aistrini jų mylint ir na
mie jam esant, sunku buvo, ir baimė ėmė 
prie Rytos prieiti ir kų nors jai daryti.

Jau tik pora dienų praslinkti turėjo 
kada kunigaikštis Aistris buvo suplana
vęs prigirdyt savo 'žmonų Ledų.

Saulei besileidžiant, į kunigaikščio pi
lį įjojo iš kitos karalystės pasiuntiniai ir

• reikalavo matyt kunigaikštį. Susiėję su 
kunigaikščiu, pasiuntinių vienas pridavė

• jam nuo savo valdovo aštrų kardų ir lau
kė atsakymo.

Kunigaikštis turėjo piktumų su anuo 
karalium, taigi tų kardų su dideliu narsu- 
jmu iš pasiuntinio priėmė, o ištraukęs savo 
kardų, perpjovė sau pirštų ir kruvinų kar
dų perdavė tam pasiuntiniui parnešti savo 
karaliui. ,

: Atneštasis iš anos * karalystės kardas 
reiškė tai kad anas valdovas nori kariauti 
su Aistriu, o šis kunigaikštis savo kardu 
bei krauju atsakė jog sutinka su juomi 
kovoti iki paskutinio kraujo lašo.

Ant rytojaus kunigaikštis išleido pa
liepimus savo karo vadams prisiruošti į ko
vų — surinkti kareivius, ginklus ir maistų.

Užmiršo kunigaikštis apie viską.
Išjodamas į karų, Aistris prijojo prie 

Rytos lango ir pratarė jai:
’ — Lik sveika, mylima mano, o- man 

jau reikia išjoti į karą. Kada aš parjosiu, 
po kokio laiko, parnešiu tau braiigenybių 
iy savo tokią pat meilę kaip ir dabar tau 
paskyręs tūrių. Tau aš pavedu visas ma
no pilies tiesas ir palieku žmones kurie 
žiūrės kad tavo norai pildytųsi, ir tu žiū
rėsi viską iki mano sugryžimo!

Bet Ryta ant to nieko neatsakė ir ne
klausė tų jo kalbų. Ji jautė kokį tai ne
rimastį ir mąstė apie kunigaikštienės pik
tumą ant jos, taigi likus viena su ja žino
jo kad negalės ramiai -buvoti. Nežinojo vėl 
ar Aistris gryš kada iš karo ir ar jis ne- 
atgryš į protą ir neis prie savo žmonos, 
kuri pamatys kad Ryta jo visai nemyli.

Aistris taipgi jautė kokį tai negeistiną 
jausmą, bet nieko kito daryt negalėjo, nes 
jam rūpėjo jo šalies likimas, ir bijojo da
ryti kokį nesmagumą dabar kad žmonės 
nesusimaišytų.

Tik viena kunigaikštienė jautė kokį 
tai, neapikanta degantį džiaugsmą ir jos 
širdis smarkiai plakė.

Kodėl ji taip jautėsi?....
o o

vis artyn, kolei ant galo prijojo visai 
arti, ir tada aukštai, ant.skaluoto kranto 
stovėdamas šalę savo arklio, ilgai į vande
nį tėmijo. Nei ant valandėlės.nenorėjo jis 
atsitraukti nuo 'tokio įpuikaus reginio, nes 
juro, amžinai bangavo ir vertė vilnis ant 
krantų, bet kadangi čia ant tuščių uolų 
nebuvo kuomi maitintis ir jokia žolė ne
augo, jiedu turėjo- sukti atgal į tą girią, o 
joje pasistiprinę manė vėl atgal gryžti į 
pajūrį.

Jau saulė leidosi, ir Taira su arkliu jau 
buvo vėl ant kranto sugryžęs, abu pasi
stiprinę; žiurėjo jis į saulę kaip ji leido
si, palengva slinko už vandenų: Tik žėri- 
raudoni spinduliai vis dar stiebėsi, kilo 
dangaus viršun, nenorėdami persiskirt su 
mėlyna dausa. Bet ant galo tie spinduliai 
pranyko, o tuoj toli-rytuose pasirodė vos 
tik pradedantis tekėti mėnulis, o taipgi su
spindėjo erdvėse miriadai žvaigždelių..

Tai buvo pirmutinė Tairos naktis pa
jūryje, ir tai buvo pirmutinė grožė kokia 
jis nors kunigaikščiu būdamas savo gyve
nime galėjo matyti.... Vėjelis vis ma
žiau ir mažiau putė, vilnis, nors tik pakra
ščiais, mažiau ir palengviau šokinėjo ant 
skalų, ir vos tik kelis paukščius tematė 
beskrajojančius virš vandenų.

Kada jau visai sutemo, Vilius įsižiūrė
jo į vieną nepaprastą žiburėlį. Tas žiburė
lis stovėjo tiesiai į šiaurę, pajūriu, ir visai 
arti žemės, arti kranto, kuomet kiti žibu
rėliai, žvaigždės, pasikeitė savo vietas ir 
buvo aukščiau erdvėse. Nejaugi ir ta bu
tų žvaigždė? — klausė jisai pats savęs. 
Vienok jis negalėjo sumanyt kas tai buvo 
per šviesa. Ilgai pasiryžo sėdėti ant vie
tos ir žiūrėti ar ji, kaip žvaigždės ir mėnu
lis, nepermainys sava vietos. Bet ne. Jau 
buvo vidurnaktis, jau mėnuo užėjo virš ju
rų, dar puikiau atvaizdindamas siūbuojan
tį ir putojantį vandenyną. Vienok ta švie
sa kurią jis per mėnesieną tik-tik galėjo 
įžiūrėti, vis vienoje vietoje spingsėjo.

Dabar jis dasiprotėjo jog tai bus švie- 
sa-žibintuvas degantis naktimis pajūryje 
laivininkų kelrodžiui. Mat, toli jurose jis 
paregėjo laivą plaukiantį, todėl jam -tokia 
ijiintis .ir. .užėjo.

Taira tuoj dasiprotėjo 'kad prie to ži
burio gali rastis ir žmonių, o tas jį labai 
pradžiugino, nes ilgai beklaidžiodamas po 
girias jokio žmogaus nematė ir labai išsi
ilgo. Šalip žmonių paregėjimo, jis tikėjosi 
dar gauti ir pagalbą — išsiklausinės ko
kiais keliais jis galėtų surasti savo mies
tą, savo namus-

Nutarė jis laukti ryto, 'kolei išauš, 
o tada ryžosi traukti linkui tojo- žiburio, 
jieškodamas' žmonių ir 'pagalbos.

, Bet ar suras jis tą žiburį tai nežino
jo. nes tiesiog nujoti negalima, per .uolas 
ir sukintais krantais lengvai gali kažin kur 
nuklysti.

Kuomet išaušo rytas ir prasidėjo die
na, Tairai ii* arkliui reikėjo dar pasimai- 
tint, o tada jau leistis joti. Kad nepamir- 
šus. kurioj tiesiai dalyj ta šviesa matėsi, 
Taira, pirm jojimo į pagirį, ant žemės pa
guldė ilgą lazdelę, kurios plonesnis galas 
rodė tiesiai žiburio linkui. Kada pasimai
tinę sugryžo, žiburis jau buvo užgesęs, jo 
nesimatė, bet ūkanos jau sklaidėsi ir pa
gal lazdelės tėmydamas Taira pradėjo ap
žiūrėti kelius į tą pusę.

(Bus daugiau)

Dr. Basanavičius ir “Artojo 
Liaudies Dainos

Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

ATEIK!....
Svajų dievaite ir minčių, 
Valdove man’ širdies stygų, 
Ilgiuos Tavęs laukiu senai, 
Kai mėnuo švies sodne, tenai

Ateik!....

Tu nebijok tamsos sparnų : 
žinok, Tave navju taku 
Lydės mana švie^ mintis, 
Nors ir drebės Tava širdis —

Ateik!....

Tavęs tenai lauksiu aš 
Kuris senai savas svajas 
Tik tau, tyroji, tepaskyrė. 
Verpetuos valtį tavęsp irė

Ateik!

Jei eisi mano Tu taku, 
žinok, ne auksą, perlus žadu, 
Bet jauslią širdį, tyrą sielą, 
Savas svajas, mintis,).. Miela,

Ateik!....

Apglėbsiu aš Tave1 svajų 
sparnu, 

mes nauju taku ■—<* 
skrist retai kas gali,

Ir skrisim
Tenai kur
Į laimės ir svajonių šalį...

Ateik!....

Karionės ten mus -nelydės.... 
Negels skausmai jaunos širdies, 
Nekals krutinės jausmai lanku, 
Kai skrisim mes nauju taku.)..

Ateik!....

Laimingi tarp žvaigždžių 
skrajosiu), 

"Naujas, gilias .mintis dumosim; 
Zefyro dvelkimu jausmus 

gaivinsim, 
Žiedus savos laįmės skinsim...

Ateik!....
. .Tyrų Sūnūs.

Prienai.

Nuo Juokų Red.: Jau antru 
kartu čia gerb. Tyrų Sunaus ei
les talpinam, jeigu atmintį tu
rit gerą, šios eilės yra iš Prie
nų, ir apie meilę, arba apie 
mergelę, arba mergelei. Ir su 
tiek prašymų, tiek žadėjimų ir 
kad mums prisimena gerb. Ci- 
rineušas, kuris čia kitados taip 
gausiai šitokiose temose ašaras 
liejo....

Gerb. Tyrų Simus ‘ neišlaiko 
eiliavimo taisyklių, ir matyt 
prie to nesitaikė, tik bSndė iš
dėti tai kas jo mintyse ir jaus
muose gyveno zi.. Nežinia ar 
ir dabar jam taip jaučiasi ir 
manosi, nes jau beveik metai 
laiko kaip tos eilės rašyta.

Gal dabar jis kitą kurią to
kiais pat žodeliais sau vilioja.

Tik mums nepatinka bernelių 
viliojimas mergelių skristi su 
jais tarp žvaigždžių — į tokią 
vietą kur niekad nenuskris — 
ir tai reiškia tuščias žadėjimas . 
arba viliojimas, ant kurio tū
los labai puolasi, o kitos visai 
neatkreipia domės....

Eilių Konkursas, 
daug vietos ko-

Kontestui laiko duodama ga
na — iki birželio 15 dienai, kad 
tą dieną eilės jau butų redak
cijoje.

Eilės 
meryje 
pelyje
kur geriau tiks.

Visi poetai ir poetės, daly
vauki!!

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rato 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.

Bet jums turbut rupi kokią' 
dovaną laimėsit? Taigi," iškal-į 
no pranešame jog bus duota 
puiki paveiksluota knyga, vi- i maistingos kad su duona ir sviestu 
duramžių tragedija “Algis ir vakartenę^Jas1/

Giedrute”, $1.00 vertes. buljono .nuodeliuose, apibarstant la-
Konfpqte kviečiami dalvvan- £a! smulkiai kapotom ,’petruškomis. Aonteste Kviečiami aaiyvau Sekantis receptas užtenkamas del 

ti ir (Lietuvos poetai ir poetes, | šešių ypatų. Tas receptas buvo to- 
kis geras kad šimtai šeimininkių 
nuolat naudoja.

SMETONINĖ ZUPĖ 
2 puodukai daržovių kambliu 
2 puodukai daržovių vandens 
2 šaukštai sviesto 

, 1-8 šaukštuko pipirų, 
biskis babkavų lapų 
2 puodukai evaporated pieno 
2 šaukštai miltų 
1 šaukštukas druskos 
1 šaukštukas trintų svogūnų. 
Sutarpink riabalus skarvadoj, 

’ dek svogūnus ir šutink palengva 
penkias minutas; dadėk miltus, nuo- 
lat maišyk iki burbuliuos. Dadėk pa
lengva pienų, atmieštą daržovių van
deniu, nuolat maišyk iki aptirštės.

Į Sudėk daržovių kamblius ir ' užskonį 
Pa-jir plak vieliniu menturiu arba kiau- 

Putos susidarę šiuo 
’ plakimu neduos užsidėti žievei ant 
■ Smetonos ar pieno župių. Duok i 

stalų tuoj su grudzais, trapiais kre
klais arba džiovinta duona.

Virtuvės Reikaluose
Kepant pyragaičius su sviestu rei- 

į kia turėt pečių neperkarštų. Pyra
gai be sviesto reikalauja greito kar- 

’ šio pečiaus. Kepant pyragaičius pe
čius turi būti užšildytas greitai prie 
vidutiniškos ' temperatūros.

Kad pjaustant obuoliai nepajuostų, 
naudok sidabrini peilį.

Perspaudus lemona ar orandžį tuoj 
nuvalyk spaustuvų. Tas išvengs ne
reikalingo truso vėliau valant.

Stotkų mazgotė reikia išskalbti 
karštoj soliucijoj sodos ir išplauti 
karštame vandenyje 
naudojimo.

Dedant rubarbą i 
tiek pat ir cukraus ir 

į vandenio. Ji taipgi galima sudėti 
nevirtų ir nesaldintų.

RODYKLĖ No. 47
Virimo Receptai I Naminiai Paslgelbėjimai

Smetoninės zupės yra geras būdas I Baltas šilkas ir satinas geriau iš- 
į dadėjimui sykiu daržovių ir pieno | silaikys jei suvyniosi juos Į mėlynų 
Į prie apmažinto valgymo ir yra taip popierį išvengimui pageltonavimo.

i Saugus būdas laikyt nuodus nuo 
vyriausi valgį arba panaudojimo vietoj vaistų yra įki- 
taipgi galima duoti šant iš korko vidaus arba apačios 

• spilkutę arba fonografo adatų kad 
smailgalis išlystų per viršų.

Skalbiant šviesiai gelsvas langines 
krakmolą reikia nudažyt arbata ar
ba kava.

Sidabrinį krepšef pamerk maslion- 
kose per naktį. Ryte nuplauk drung
nu vandeniu ir nušluostyk sausai 
minkštu skaruliu, ir išrodys gražus.

Nudegus pirštą,^- uždėk ant tos 
vietos tuoj miltų, ir skausmo nejau
si. Miltai apsaugoja skausmą nuo 
šalto oro.

Taukų plėtmas galima mrmt nuo 
vilnonio patiesalo trinant tvirtai su 
kloroforme padažytu skaruliu.

Sveikatos Patarimai
Rouge (veido dažai) galima pirk

ti dviejose formose, pudrą ir kieta. 
Naudoti reikia, prie šviesos, ir reik 
uždėt biskį pudros ant tų vietų pirm 
tepant. Rouge reikia naudot labai 
mažai. Daugelis mėgsta uždėt biskį 
cold cream ant odos pinn tepimo 
rouge. Reik žiūrėt jį pasirenkant, 
nes jis skiriasi ir pritaikomas prie 
naturalės spalvos. Visi afisidažymai 
reikia pirma nuvalyt naudojant cold 
cream. Garo maydmas yra gerai, 
nes visai atidaro odos skylutes. Ge
riausią pasitark su vaistininku apie 
tai kuris rouge yra geriausias jums.

Ypatiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausių 

dalykų duodančių žmogui sveikatą. 
Žmogaus kūnas susideda iš 70 nuoš. 
svorio vandens.’ Reikia kasdien su
naudoti bent šešis stiklus vandenio. 
Tas nereiškia kad tai turi but-i gry
nas vanduo, galima sunaudot arba
tos, kavos ir sodų pavidale. Faktas 
yra- kad skystimai išeina pirmiau iš 
vidurių negu tirštimai. Geriausia 
yra gerti vandenį pirmiausią išryto 
ir paskiausia vakarė. Daktarai pa
taria išgert šalto vandens' stiklą at
sikėlus, ir tiek pat vakare įšilto ei
nant gulti. Tas gelbsti užlaikyt ku-

jjir dovana bus abiem: Amerikoj 
ir Lietuvoj gyvenantiems po 
vieną knygą.

Neatidėliokit su eilių siunti
mu, kaip tik šitą perskaitysit, 
imkitės darbo. Ir būtinai žiu-

1 rėkit kad eilės. butų apie PA- į 
VASARĮ, nes tik tokios užtai-1 
naus jums dovaną. Kitokiose' 
temose eilės bus sunaudotos be |

, dovanų davimo-.
M

Kaip “Keleivis” kalba.
ėmus tą Maikiotėvo laikraštį plaktuvu, 
nuolat užtinki panašių perlų:

“... .Jie (reiškia klerikalai) 
užlaiko prie jo (popiežiaus) du
rų atstovą 'Lietuvos žmonių pi
nigais, ir prie to dar jie ’patys 
nuolat važinėjasi j Romą, tyko
dami pabučiuoti popiežiui į pan- 
taplį. Ir nežiūrint tokio ver
giško nusižeminimo, nežiūrint 
šliaužiojimo keliais prie jo ko
jų, jis spyrė savo pantapliu į 
taukuotą jų snukį.. ...”

Tai 'Maikeleivio redakcinis 
straipsnis apie tai kad popie
žius Vilnių priskyrė Lenkijai.

Ir norėk tu, žmogau, kad ta-l - . , . • =—- ------- 1------.= —•• --—...
,__ . i -i. j • . - nevirtą ir nesaldintų.________ Ino sistemą geroj svanoj padėtyj,

ve Kas mokytu laikytų ir apie MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
tave kitą sykį panašiai nępa- Jeigu jums reikia pieno darymui 
sakytu. . . . Kaip *tu kitiems, I mayonnaise ar Įeitiems namų valgių 
taip tau kiti. I gaminimams naudokit Borden’s Eva!

r_______________________________ ' Porated Pienų, kadangi Borden’s

su
per

po kiekvieno

stiklus, naudok
• visai mažai

Evaporated Pienas yra pilnas riebus 
pienas. Jis niekad negenda ir jus 
busit juomi patenkinti visais atžvil-

Vardas BORDEN
Reiškia Gryną Pieną

i J

Hi
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Taira pamato juras.

Tairai prieš akis matėsi labai neaiš-' 
kus dalykas, ko ištolo jis gerai negalėjo 
Įžiūrėti — lyg ūkana, lyg 'baltos neišpasa
kyto didumo ir nepermatomo platumo pus- 
tynės. Tai buvo juros, vandenynas. Tai tos 
pačios buvo juros per kurias Ryta ir jos 
senelis tėvas perplaukė, kuriose prigėrė 
tos gerosios senelės * keturi sunai-žvejai; 
Taira vis jojo artyn ir vis aiškiau pamatė 
vandenį, o paskui ir siūbuojančias vilnis.

Tai buvo pirmas Tairos gyvenime sy
kis paregėti juras. Su džiaugsmu jis jojo

Vilniuje, vasario 7 d., 1925.
“Artojo” Redakcijai 

Clevelande.
Is gerbiamosios “Artojo” Redakci

jos skelbimo “Dirvos” 2-me numeryje • 
sužinojęs, jog- šių metų Jūsų laikrašty
je busiu‘daug dainų spausdinama, krei
piuosi gerb. Redakcijon Lietuvių Mok
slo Draugijos vardu, prašydamas savo 
laikrašti — ypač dainų dūliai — Drau
gijai siuntinėti ir nepaliauti siuntinė- 
jus, kaip pereitais metais padaryta. 
Dainį] tekstai Draugijai labai reikalin-

Su tikra pagarba
Dr. J. Basanavičius.

Pavasario 
Neužimdami 
mentarams apie gerb. Tyrų Su
naus eiles, mes šiuomi atsikrei
piame į savo poetus ir į poe
tus abelnai jog šiuomi apšau
kiame naują eilių kontestą — 
PAVASARIO eilių kontestą ar
ba poetų lenktynes (Lietuviš
kai sakant).
. Mes norime kad kas nors ar
ba ir visi apdainuotų kiropui- 
kiausja Pavasarį: savais žo
džiais, gražiomis mintimis, ge
rai sutvarkytose eilėse, trum
pose irt* ilgose, ai* net. keliose, 
ne vienose — kaip kas mokės 
ir kajp kam geriausia išeis.

Kontestan bus priimama ei
lės nemažesnės keturių punk- 
telių, tai yra 16 eilučių, o kurie 
prisius trumpesnes bus sunau
dojamos, jeigu tiks, bet dova
nos nelaimės .kad ir geriausios 
■butų. Ilgumo neapribojame.

$

'Oi

£

“ARTOJAS”
Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Eilėse galima apdainuoti ką 
kas išmano: pavasario gamtą, 
žmonių ūpą, ir tt. ir 11. Gali
ma dainuot apie ankstyvą pa
vasarį ar vėlyvą, ’galima dai
nuot rimtai arba juokingai —

Unsweetened

evaporate
Milk

Borden’s Evaporated Pie
nas yra grynas farmų 
pienas su palikta jame 
Smetona. Jus rasite kad 
jis yra turtingas gerume, 
geras del naudojimo na
muose ir geras pavaduo
tojas Smetonos del jūsų 
kavos. • Atminkite, Bor
den’s Evaporated Pienas 
yra antratiek riebus ne
gu paprastas pienas.
Jūsų groserninkas turi 
didelę apštį pas save del 
jūsų, ne jis žino jūsų rei
kalus labai gera’ ir žino 
kad jis duoda jums pienų 

’kuris yra pripažintas vi
soje Amerikoje kaipo ge
ras ir grynas Evaporated 
pienas.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintu (Evanorated) Pienu, pasiuskit mums 
kupoii'y paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsim jas dovanai.

3Padažalas
Duona
Saldainiai
Žuvis Župė

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

1=

Ij
i Vardas _________ _____
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DR. Ar. A. IVINSKAS 
----- DUSULIO KENTĖJIMAS —'

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CIFIROPRAKT1KOS METODĄ
(Spinal Adjustment)’ 

visai prašalins tą kentėjiniij;
Kreipkitės

1 172 East 79th St
Valandos: 2-»-4, (5—8:30 vakare.

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

Si “^'Tiy have women no mus- 
j I laches?” lectures a Detroit 
| woman. Nobody ever saw grass 
» °n a race track.
Š ------- o--------

' ' A little learning is a dan-
[gerous thing, and leads you of- 
• *-en P® down the wrong

i visada A ĮLr j words in crossword puzzles,
1 ■ — — declares Julia Baltrukonis.

-------- o—------
j Aldona Jankauskas
I triangles are all right . 
(view them from the

Speedie Sadie says that hav-lan}r*e- 
ing a' split lip is not what it is I 

Thanks td the initiative of a cracked- up to be.
---------o--------

Always borrow from a pessi- 
! mist—he never expects to get i 
| it back anyhow.

-------- o--------- Press Agent—What’s the use
Miss Mabel Leftover was in of my telling these people> you’ll 

the city this week buying mat-1 willing to recommend their, face 
erial for her thousseau. She|cream? You’ve recommended 
is engaged to marry Harry every face cream on the mar- 
Foolder. ' I kbt.

Actress—Why worry ? Tell 
them I’m willing to say it’s the 
best face cream I’ve ever re
commended.

TheLithuania During the < and; merely on suspicion. 
■<-> . xxr I Lithuanian Aid Committee of
I *l*AS|r VV JIT I Lausanne is in possession of 

.authentic documents which 
In Kaunas province 144 mills į show that sometimes enceinte 

were raized to the ground; in 
Vilnius 
The lot 
was no 
that of 
and poorly . clad, they eked out ] 
a miserable subsistence, a con-1 prjest. named Strikas and a 
stant prey to typhus, dysen-1 teacher named Velykas, who 
tory, influenza, and other mal-‘were among the prisoners at; 
adies*. Doctors and medicine Hie Holzminden camp, a school 
were totally inadequate to meet for Lithuanian children was 
the needs of the country. Un- I opened in the camp under their 
like Belgium, 'Lithuania did not direction.
benefit from the liberal aid ex-| Thc majority of the mnitary 
tended by the United States ajjd civil prisoners received no. 
and Spain. I thing from their families, as

Whenc in accordance with thc latter were utterly unable 
the inhuman Russian policy, to send heip. Even today many 
.thousands of Lithuanian adults Į Lithuanians are in ignorance 
had

235;, in Suvalkai 87. 
of the urban workers 
more enviable than 

the peasant.

women • were torn from the 
bosqm of their families, whilst 
women and children perished 
from hunger through the loss

Hungry. of the male bread-winners.

to leave the country, ,en-'of what has become of their
tire families were broken up. 
The peasants first sought re
fuge in towns, but were moved 
on farther by thc Russian sol
diery. Parents had thus to 
abandon their children, and 
were themselves transported 
into Russia in cattle trucks. At 
Vilnius, for example, thousands 
of children ran about the 
streets vainly seeking their 
parents. The Central Lithu
anian Committee subsequently 
placed them in orphanages. But 
these institutions were without 
funds necessary' to provide pro
per nourishment for the child
ren, meat and milk being parti
cularly scarce.

Meet objects of pity also 
were the Lithuanian civil and 
military prisons. More than 
30,000'Lithuanian soldiers were 
made prisoners in Germany 
and Austria, besides which the 
Germans seized 5,000 civilians 
as hostages as a reprisal for

; relatives. Besides the moral 
suffering inseparable from pro
longed captivity, far from 
home and without news of 

Lthcir families, these unfortun- 
jates had also to endure terrible 
physical privations. The situ- 

I ation of the children was par- 
! ticularly lamentable; many of 
I them died through lack of 
proper care and food suitable 
to their years.

Praiseworthy efforts were 
jmade to lighten the sufferings 
I of these unfortunates. The 
; Lithuanians who remained in 
I the occupied territories organ
ized the. Lithuanian Committee 
for the succour of war refugees, 
which is still functioning; but 
its usefulness has been re- 

istricted by insufficient funds.
r , ■

J. Bartkus thinks a girl is 
only as strong as her weakest 
wink.

the behaviors of the Russians 
who, when evacuating East 
Prussia, had driven out 15,000 
of the inhabitants, of whom 
quite half were also Lithua-

-------- o-------r
J. Brazauskas says ships are 

called shes because they make 
a much better showing in the 
wind. Harold, keep your head.

CAT
XJflS By Junius if you'

right

While clothes may be her 
chief interest in life, says A. 
Zdanis, no girl is ever complete- 

lly wrapped up in them.K • -- ------ o--------- .

-------- o--------
In some restaurants, most 

of the menu cards can be read 
on the tablecloth, complains

THE POET
(Written at the annual Poetry 
Evening at the Milwaukee Art 

'institute, 1921)
The Poet spoke—the sweet 

words fell
From his lips and soared 

above..
He'spoke of mount and 

flow’ry dell,
lie whispered sweet words 

of love.
The wind without moaned 

on high,
And snowflakes 'filled the 

air.
But he still spoke of a clear 

sky,
And thought of summer 

fair,
Justine P. Bankus.

-------- o-------- ,
‘Til stick by you”, the samp 

addressed the envelope.
-------- o--------

Willie' Baltrukonis says a 
bow-legged girl has a very 
small chance of marrying in 
the town where she was raised.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
| baigęs Teisiu Mokyklą Cumber- !■ 
I land Universitete, darbuojas su || 
I Teisių Ofisu advokato
I C. D. AIN.GER . I | 
J 307 WILLIAMSON BLDG. || 
I kur su visais teisių reikalais Į 
|a Lietuviai, Slavai,. Lenkai, ir į 
Si Rusai draugai, kreipdamiesi tu- j 
|1 rėš teisingų patarnavimų.

nians. The majority of these 
prisoners consisted of old men, 
women and children.

Very often civilians were
thus carried off without cause!iš their own

-------- o--------
There are two reasons why 

most men (don’t kiss' other 
men’s wives—the first reason

wives.

J. V. Mitchell.
z 

-----------0----------- ■
Radio sets arę like children, I 

in that they can seldom if ever j 
can be persuaded . to perform I 
when company is present.

-------- o--------
As soon as. the bedtime 

stories are finished the kids go 
out for the evening.

-------- o--------
The Queen of Sheba is cred

ited with introducing the Hon
eydew melon to King Solomon. 
She picked the only man liv
ing who could afford them,.

-----  —o----—
Į Peter Samas thinks the way 
Ito a woman’s heart is through 
her ears.

-------- o--------
THREE FOOLISH 

, PEOPLE
There was a business man 

who failed
To win the longed for -prize 

Of riches and prosperity—
He did not ADVERTIZE.

'There was a lover once who 
died

Quite wretched I supposė, , 
Because he didn’t know enough,.

Too bashful to propose.
There was, another man whose

• ways
His neighbors greatly pained 

Because he didn’t know enough
To go in when it rained.

In olden days the gallant 
used to kiss his lady’s hand. 
The modern girl will tell you 
it’s entirely out of place.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 57o į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

★ 
5%

ftrBfLIOUSNESS

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

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustat.i 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

POU™ 
lASTELKSMVTORDffi

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

All three were foolish; but 
worst of all

In everybody’s eyes
Was he who was a business man 

And didn’t ADVERTISE.
-------- o--------

But,' asks P. J. Zuris, how 
did they serve refreshments 
before lettuce leaves were in
vented ?

-------- o———
Mari’s greatest inventions 

are the radio, the x-ray and 
the sweet-potato pie.

-------- o--------
All reports to the contrary 

notwithstanding there is no 
fun in a funny bone, especially 
when you strike it against thc 
side of thc door casing.

BEECHAM’S

. Saugus, skustuvas Kurs pai
Autobtrop išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats
PILNA SUDĖTIS 81.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Visai tyras, castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be .soknio ir kVapo. Su
piltas Į bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse. *

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

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

Better than a Mustard Plaster

DR. HUM PH KEYS’

I NUO UŽKIETĖJIMO J

MHH

PUBLIC SQUARE
ounaudok savo Laika

Apie
Jūsų Vakacijas

ĮTŽERE ir upėj žuvįs kimba; žai
smių žemės džiūsta; ežerų ir 

pajūrių rezortai rengiasi vasaros 
bizniui; keliai šaukia motoristus. 
1 ai jau laikas pradėti planuoti sa
vo vakacijas.

Neužmirškit kad prie to reikalin
gą ir pinigų. Keliauti atsieiną la
bai brangiai.

Dar vis yra laiko susibudavoti sau 
vakacijų fondą jeigu ateisit ir už
vesti jį tuojau.

Incorporated1849 

cfoctetg fer parings 
in the City of Cleveland

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos .ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta §248,587.80 
pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600' ir 1,000.
Pašalpos 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.

■xmmu

| ‘‘SANDARA”
Skaityk “SANDARA”, Mokslo,/ Lite

ratūros, Politikos, Žinių Laikrašti:
! ’ “SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARA” ant metų • 
ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertės $ 1 .

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų, Tik-, 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinčs kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išcgzsminavimo. Daugybe dakta- 
ni užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ufue-, 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jusij ligos pneteatj

i ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 

' nervus ir kenčiate nuo užnuodijime 
kraujo, turite išbertus veidus; pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikve- 
kit pinigo, tuojau ateilat pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųšudn* 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimag reikalinga jums vi
siems. |

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. I<i5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo i Dd I valnM. 

Nedildieniaia nuo 10. iki Ii
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gimilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllinilllllllillllllilllllllllllllj tysis spiritas, valeriono lašai ir 
kiti panašus dalykai kurie buvo 
vartojama apdumti žmonių 
akims. (

Vainerį teismas išteisino, nes 
jis niekuo nenusikalto. Bet A. 
Stundis už norą veikiai tapti 
turtingu atsimokėjo tūkstančiu 
dolarių ir palikęs 
go.

PO LIETUVĄ
Pasidairius

s Veda Leonas Žukauskas
ŠiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiF
Nusižudymas iš Meiles

Klaipėda. Akmenos upėje 
ties Biržos tiltu nusisiskandino 
dvi ypatos.. Atsitikę taip: Bar- 
zdaskutis Plikaitis, iš Malkų g., 
įsimylėjo į tūlę Šilutiškę panb- 
lę Vismanaitę. Bet Plikaitis 
buvo vedęs. Gryžus Plikaitie- 
nei iš Karaliaučiaus klinikos; 
tiedu Išmylėjusiu, negalėdami: 
apsivesti, turbut 
sau galą, ir apie 
nuėjo pas silkių 
vienas kursistas 
šnabždant. Po 
jiedu rankas susirišo juostele 
ir šoko į vandenį. Kursistas 
tada išgirdo merginą šaukiant: 
“Maksai, paleisk mano rankas, 
turiu dar silpną motinėle”. Pa
nelė trumpam dar iškilo iš van
dens ir kursistas stengėsi pri
mesti, jai virvelę. Bet veik ji. 
vėl nugrimzdo, drauge su savo 
“amžinai surištuoju”. Kitą die- 

' ną abu lavonu ištraukta iš 
upės. Rankos dar buvo suriš
tos. , (“K. ž”)

tvirtinti. , Toliau paaiškės, bet 
jeifru tai tikrai taip butų Įvykę 
tai ištiktųjų baisus atsitikimas.

dvarą išbė-
(“Liet.”)

čiui, ir peštynių įrankis — dvi-Inas draudė vyrus kad jie girti 
svaris Jurgiui Šnipui. (“Š.B.”)

susitarė imtis 
8 vai. vakare 
baraką. Ten 
girdėjo juodu 
kelių minutų

Žudystė Vestuvėse
' Daukšiai, Mariampolės ap.— 

Pas mus įsigalėjus labai bjau
ri mada lankytis į svetimas 
vestuves. Vasario -23 d. Var- 
mipių kaime pas ūkininką Ma
žeiką laike vestuvių susitelkė 
Daukščių, Vartiupių ir Nauja- 
dvario mušeikos. Pasidaliję į 
dvi priešingas viena kitai ban
das pradėjo peštynes, kuriose 
vienas iš mušeikų buvo mirti
nai sužeistas; Mariampolės 1. , 
goninėj jis poros dienų mirė. 
Ūkininkui gi padarė didelius 
nuostolius, nes neliko sveikas 
nei vienas langas, suskaldyta 
visos durįs. -

Keista Žmogžudystė
Mariampolė. — Kovo 10—15 

d. Mariampolėje šiurpulingų
• • atsitikimų mėgėjai pasakoja

štai koki atsitikimą. Mariam- 
1 polėj buvęs aklas elgeta, kuris 

turėjęs! prie savęs mergaitę, 
kuri jį vedžiodavus, o jis griež- 

: damas smuiku dainuodavęs vi- 
»• sokias, kartais juokingas, dai

nas ir iš gailiaširdžių žmonių 
v gaudamas aukų maitindavęsis. 

Netikėtai atsitikus laimė, o 
drauge ir nelainre. Koks tai 
giminaitis Amerikoje atsimi
nęs jį ir atsiuntęs pinigų. Ak- 

' lasis • nukeliavęs į. atsiuntimo 
' vietą pinigų atsiimti h- atsi- 
' ėmęs gryžęs sau namon duk
ters vedamas. Jau 'buvę prite- 
,mę. Duktė pamačius du vyru 

£ su lazdom, atsivejant ir prane
šus tėvui. Tėvas padavęs duk- 
į terei pinigus Hr pataręs bėgt. 

Duktė nubėgus, o tiedu vyrai
■ ant vietos užmušę neregį ir ra

dę pąs jį tik 20 centų, keikda- 
į'nii.ėję namon.

Neregio duktė pabėgus ir
• priėjus gyventoją, pasiprašius 
i j nakvynę ir su to gyventojo 
įduktere -atsigulus vienoj ■ lovoj
kamaroje. Neužilgo parėję vy
rai ir keikdami skundęsi nepa
sisekimu, kad senį užmušę, pi
nige neradę, ir lyg matę kad 
kokia tai 'mergiščia pabėgus ir 
turbut bus pinigus, nunešus.

To gyventojo gaspadinė pa
tarus kad, girdi, čia atėjus ko
kia tai mergiščia ir apsinakvo
jus. Ta mergaitė per sienos 
plyšius visą tą pašneką girdė
jus ir nejučiomis, pusiau nusi- 

.rėdžius (buvus atsigulus) pro
gai pasitaikius pabėgo. Plėši
kai įlindę į' kamarą iir patamsėj 
nudėję gulinčią mergaitę ir bc- 
j ieškodami pinigų kaip baisiai 
nusigandę kada pamatė savo 
dukterį kraujuose pąpludusią 
negyvą. Pabėgusioji (mergaitė' 
ryto sulaukus pranešus polici
jai ir baisaus atsitikimo kalti
ninkai tapę suimti ir sukišti 
(sako Vjlkaviškio) kalėjimam 

Kiek ši žinia teisinga nesiimu

Nelaimingas Dolarių 
Dirbimas

Širvintą miestelyje, Ukmėr- 
Igės aps., gyveno kiaušinių pir
klys Ošeris Vaineyis, kuris ma
žu iš savo verslo pelnu mitino 
savo seną tėvą ir motiną.

Kartą, Vaineris, bevažiuoda
mas su kiaušiniais Ukmergėn 
pavijo du Žydeliu, kurie prie 
jo prisėdo. Bevažiuodami jie 
išsikalbėjo moką gerai dirbti 
Amerikoniškus dolarius, tik ne
turį tam vietos ir pinigų; prašė 
jį prisidėti prie jų kompanijos, 
nes tai bus daug pelningesnis 
verslas ir jis tuojau iš kiauši
nių pirklio galėsiąs tapti tui‘-. 
tuoliu.

Vaineris nors ir matydamas 
progą ; praturtėti, visgi palinkė
jo sau būti kad ir neturtingu 
kiaušinių pirkliu, bet gyventi 
sąžiningai uždirbtu pelnu. Ta
da “meistrai” prašė jo supažin
dinti juos su kokiu turtingu 
žmogum, 
susitikęs 
dvarininką 
papasakojo 
praturtėti.
prašyti kad Vaineris supažin
dintų jį su pinigų dirbėjais. 
Vaineris supažindino Stundį su 
Žydeliais, kurie tuojau, papasa
koję savo gabumus, prašė duo- 

Įj.lti jiems du tikru dolarių, b jie 
liš jų padarysią keturis dola- 

. rius.
į Stundis nuėjęs bankan nu

pirko du dolarių ir davė žyde- 
- liams: padaryti “operaciją”, šie 

paėmę pinigus nusinešė savo 
kambarin ir už pusės valandos 
Stundis turėjo kišeniuje jau 
keturis dolarius — du savo at
gal gavo ir du padirbtus.

Stundis matydamas kad ga
li būti geras pelnas, “meistru” 

[patariamas užstatė savo dvaro 
žemę 
pirko 
stant Į 
trus” 
savo dvaran prie Širvintų, ati
davęs visą tūkstantį dolarių 
meistrams dirbti.

Bet čia meistrai pastebėjo 
kad jie' 
notams 
reikalu 
vežimą 
važiavo 
1000 dolarių prie Stundžio akių 
užrakino aparato stalčium 

Privažiavę netoli Ukmergės 
jie susitiko du žydeliu, kurie 
pasakė kad sugedęs jų apara
tas ir jie negalėję atspausdinti 
popierio. Tada visi nutarė va
žiuoti Ukmergėn žiūrėti kaip 
pataisyti aparatą.

žydeliai pasisakė kad jeigu 
jie per miškelį stačiai eis tai 
busią arkliui lengviau ir jiems 
patogiau, nes jie visuomet mie
stelyje slėpdavosi. O Stundžiui 
patarė vykti keliu.

Stundis nuvykęs nurodylon 
vieton pradėjo laukti savo ben
dradarbių, bet pastovėjęs ke
liolika valandų sumetė kad jis 
yra’apgaudinėjamas gudrių žu- 
likų, ir' atlupęs aparato stalčių 
žiuri.... dolarių nėra.

žydeliai ir iki šiai dienai ne
surasti. Patrauktas atsakomy
bėn Stundis už pasikėsinimą 
dirbti netikrus pinigus, bet jis 
pabėgo Lenkijon.

Taipgi buvo patrauktas atsa- 
komybčji žydelis Ošėris Vaine
ris. Teismo posėdyje vasario 
20 d., figūravo kaipo išrodo- 
mieji daiktai pinigų dirbimo 
aparatas.

Gerai apžiurėjus pasirodė 
kad dėžėje įtaisytas presas iš 
lovos matravo spiruoklių, ir 
keletas dešimts buteliukų, ku
riuose buvo: formalinas, leken-

Vaineris prie progos 
UJcmergėje vietinį

Adomą Stundžių 
jam apiei. progą 

všis tuojau pradėjo

ir paskolinęs pinigus su- 
Ukmergės bankuose tuk- 
dolarių. 1 Pinigų “meis- 

ir jų aparatą parsivežė

užmiršo pasiimti bank- 
spausdinti popierą. Tuo 
vėl .susidėję aparatus Į 
meistrai ir Stundis iš-

Ukmergėn. Meistrai

Įširdęs Jaunikis
Višakio Ruda, Mariamp. ap. 

— Vas. 17 d. čia turėjo įvykti 
vienos merginos jungtuvės. Ji 
pirmiau buvo susitarus tekėsi 
už B., bet del kaž kokių prie- 

ižasčių paskiau ji rengėsi susi-
_ 1 - tuokti visai su kitu. Jungtu-

[vįų dienų pil. B. su savo broliu 
Kovo 3 d. ir draugu L. atėjo i bažnytkai- 

Mariampolės Apigardos Teis- mį, gerokai nusigėrė ir rengėsi 
mas nagrinėjo bylą apie Praną buvusią B. sužiedotinę, ištekan- 

, Šupienių, Juozą Jusevičių, Al- j čia už kito, jei ne nužudyti tai 
fonsą Kunčą ir Vincą Jacuhs-jbent gerai “kaulus aplaužyti”, 
ką, kaltinamus prigulėjime prie i Sužinojęs apie B. norus, klebo- 
bolševikų - organizacijos ir pla
tinime komunistinės literatū
ros.. Teismo sprendimu pripa
žintas kaltu vienas Juozas Ju- 
sevičius tik. laikyme su platini
mo tikslu komunistinės litera
tures ir nubaustas trims me- į 
tams kalėjimo. Kiti išteisinti, 
bet iš jų Pranas išiupienius pa
liktas kalėjime, nes jisai turi 
dar bylą kariumenės teisme už 
vą žinias ir jas teikė Rusų at- 
.šnipinėjimą (rinko apie Lietu- 
stovybei). (“š. B.”)

Komunistų
Mariampolė. —

būdami neitų bažnyčion. Bet' 
vietoj- paklausė, jie šventoriuje 
pakėlė trukšiną ir visus smai- 
giai išplūdo, neišskiriant nei 
klebono. Kai jaunavedžiai su- 
ėjo: 'Į bažnyčią prie altoriaus, 
šis “triumviratas” irgi inėjo, 
susėdo suoluosna, ir pradėjo 
trukšmą kelti: švilpauti, rė
kauti, dainuoti. Tuoj buvo pa
šaukta policija ir visi trjs “va- 
rijotai” jėga buvo išvesti iš ba
žnyčios is pasodinti šaltojon. 
Jau prieš tai iš vieno jų buvo 
atimtas revolveris. Ryto me
tą išsipagirioję prasiblaivę su
rašius protokolą buvo paleisti.

(“L.”)
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Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

Kruvinos Pasekmes
Mariampolė. — Vasario m. 

Mariampolės Apigardos Teis
mas Vilkaviškyje nagrinėjo by
lą apie Geisteriškės k., Ketur
valakių v., gyventojus Jurgį ir 
Juozą Šnipus ir kitus, kaltina
mus nukovime Felikso Luobi- 
kio ir mirtiname sužeidime J. 
Kronkaičio rugsėjo 8' d. 1924 
m., Pičiuliškių kaime, Gižų v., 
pas pil. Juozą Mickevičių, kuris 
suruošė pas save namuose- šei
mynišką vakarėlį.

Teismas pripažino Jurgį Šni
pą kaltu sukėlime peštynių ir 
nukovime Luobikio’, Juozą šni
pą dalyvavime peštynėse ir nu
kovime Juozo Kronkaičio, ■ o ki
tus — Juozą Matusevičių, Pet
rą Gavėną ir Antaną. iŠ taigą — 
dalyvavime peštynėse; ir nu
baudė: šnipus astuoniems me
tams sunkiųjų (darbų kalėjimo; 
Matusevičių, Gavėną ir Stalgį 
po vienus metus kalėjimo, ir 
tą bausmę Matusevičiui ir Ga
vėnui kaipo nepilnamečiams su
mažinę iki astuonių mėnesių 
kalėjimo.

Kiti teisiamieji: Jonas Ma
tukas, Pranas Rainys ir Jonas 
Stalgys išteisinti.

■ Nukautųjų gaminėms pritei
sta už nuostolius: Kaziui Kron- 
kaičiui (nukautojo tėvui) — 
1390 litų, ir Petrui Luobikiui 
(broliui) — 900 litų.
' Kaipo kaltės įrodymo daik
tai teisme figūravo penki re
volveriai, iš kurių du priklausė 
Jurgiui Šnipui, du Juozui Šni
pui ir vienas Juozui Matusevi-

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c. 

921' St. Clair; arti E. 9th St.

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delai 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotoj’as.

Mrs. Winslow’s 
StRUP

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

James Pearson, 
Bos 192. Drummond, Wi».

PERU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuosc ir kaip skystimas

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

_ mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt.

"TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai, supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė, 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje mfetams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ" galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovą — A. žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill. 

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City. .
Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
KAUNAS, LAISVES AL. No. 26.

Ar Jūsų Vaikai Taupo?
JEIGU kas butų davęs jums mažą taupy- 

mų bankutę kuomet jus buvot kūdikiu 
ir jus- butumet sutaupę daugumą tų mažų 
sumų ką jums kas davė ir ką uzdirbot pa
sitarnaudami pasisiuntimuose ir kitokiuo
se pasitarnavimuose, dabar turėtumėt ga
na didelę sumą Banke. •
Kodėl nepradėt taupymų sąskaitą jūsų vai
kui ar mergaitei šiandien? Niekad nesi- 
gailėsit to ir galbūt tai bus priemonė jiems 

z 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 ii’ imti a'ktivį 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 taupymo sąskaitą šioj ištaigoj, THE 
A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY 
su $1.00 ir gauti jiems mažą taupymų ban
ką ir mokinti juos -taupyti ir turėti progą 
kokios jus neturėjot kuomet buvot mažas 
vaikas ar mergaitė.
Jeigu turit sąskaitą užvedę kur kitur, vis-’ 
tiek galit pradėt ir čia savo vaikams, kur 
jie gaus 5'4. Pinigai ant 5% susidvigubi- 
na j 14 metų, o ima apie 17 metų ant 4%.

f t

X

X

¥

¥

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

Cleveland, Ohio
¥

“Vienybe
Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus', tu

ri namuose turtą kurio kultūrinė vert ė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas Į^ieną. O už juos .-gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną' ir džiaugsitės kas dieną.

a Telefonai
a Biznio: Pvospect 1239
f ir Prospect 2825

Gyvenimo
Glenville 423 J

s

a $3

REAL ESTATE MORTGAGE 
PASKOLOS 

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS) .

i GEORGE W. LEDDON
3354 Supeirior Ave. Cleveland, Ohio

0

t
i
i
K193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lituviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

rakandai už prieinamas kainas

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 DYKAI 
‘tiems ktifie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Iii.

Puikiausi
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų daiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašjklt

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue

‘■"-’.‘.■.■A.'.W/.'.-r.WAW.W.’.'.-.V.W.VAA'.W.Wr.W.Wr;

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI

Dramos — Tragedijos — Komedijos 
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Faraono Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 

'ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptu. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai, ..........................., ...................................50

Samsonas ir Delila — dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibiiška meilės tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyrų ir 5 moterų. Pusi. 110 ............... ................50.

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

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 atgavimų. Lošia 7 vyrai

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

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų.’’• Vertė Šeinis. 
Puslapiu 36 ....... .... . ......... ....................................

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Prancūzo Moliere, perštųto turtingo kaimiečio be
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 .......... ...........

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
traged'iją-drpmą. Paraše Schiller (su jo paveiks
lu). Liuesai vertė P. Norkus. 182 pušį. ......

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

Grafas Kaimiečio Bernu šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiūniutė. Pusi. 50 ...................................

Kada Mfes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijij aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija.

Ą. A. Tuįyš. .......... '............      35

15

.25

.50

.35

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



D T. R V A
“DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
PAVEKSLAI

Temoje .
PRISIKĖLIMAS KRISTAUS Akrono Naujienos Nors Ratelis gyvuoja jau trjs 

mėnesiai, bet lošimų mažai dar 
surengė, nes daug darbo ture

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki. 9 vai.
bus

NEDĖLIOJ 
Pradžia 3 po pietų.

7017 Superior Avenue
——Įžangos ir Kolėktų Nebūna——Cleveland© Armyde- 

rininkai
Garsi Dainininke, kuri Atvyksta su Metropoli

tan Onera Kompanija
Jau arti 20 metų kaip pažįs

tu Cleveland^, per tą laiką man 
teko patirti visokių atsitikimų 
ir visokių Lietuvių bėdų pergy
venti. Teko dalyvauti draugy
stėse ir mačiau jose gero ir blo
gą. Tas verčia mane išreikšti 
savo mintis.

Nėra Clevelande draugijos 
katra nebūtų nuskriausta vieti
nių veikėjų, imant nuo .vieno 
dolario iki tūkstančio. Paminė
ti tai visa imtų daug laiko. Yra 
taipgi ir pavienių žmonių tų 
veikėjų nuskriaustų. Jie šian
dien skaitosi dideliais vyrais, 
jie visur pirmą vietą turi; jų 
visi turi klausyt ir nesipriešint. 
Jie valdo .visas' katalikiškas 
draugijas ir parapiją.

Tik' pažiūrėkit ką padarė vie
nas tokių veikėjų, tai tas var
gonų bankierius—jis nuskriau
dė visos Clevelando kolonijos 
Lietuvius, arba daugumą jų ku
kiuos prie.savęs prievarta trau
kė ir viliojo; nuskriaudė para
piją ir Lietuvių banką ir kitas 
draugijas. Jis vaikščiojo po 
namus, prisispyręs kalbino dėti 
pinigus savon įstaigon. Mažai 
rasis tokių šeimynų kurios nuo 
jo nebūtų nukentėję. O šian
dien tas skriaudikas užima la
bai žymią vietą parapijos ko-
mitete. Jeigu kunigas norėtų 
pašalint jį iš tos vietos, jis su 
vyčiais Įcunigą išvytų laukan, 
kaip, padarė keli metai atgal su 
Kun. Halaburda.. Jis nesisar- 
matytų ir šį kunigą spardyt 
kaip spardė Kun. Halaburdą 
kada nedavė iždo valdyt.

Clevelande jau tokia; mada 
tarp Lietuvių. Jeigu koks ir 
nuskriaudžia visuomenę tai tas 
nieko, o jei kunigas ir geriau
sias žmogus, bet nepasiduoda 
tokiam kaip vargonų bankie
rius tai tuoj sukilimas prieš 
kunigą. O paskui Anglų spau
da ir garsina Lietuviuos kaipo 
revoliucijų kėlėjus bažnyčioje. 
Tos pirmesnės revoliucijos va
das ir buvo tas vargonų ban
kierius. Šiandien vėl pi-ie to
kios pat iškilmės rengias.
- Kunigas pareikalavo ' iš vy

čių kad mokėtų už . vartojimą 
bažnytinio skiepo per du metu. 
Vyčiai dabar pasišiaušę * vaikš
čioja po. visus ir erzina Lietu
vį prieš Lietuvį, draugystę 
prieš draugystę,' kad kunigas 
jau negeras, ir sako buvę jau 
pas vyskupą apsiskųsti, ir vai
kščioja apsiašaroję kad juos 
kunigas skriaudžia, nori net 
kad “Dirva” juos užtaptų. Bet 
turbut “Dirva” nebus tokia ge
raširdė panašiems gaivalams.

Lietuviai, jei mes neapsisau- 
gosim panašių skriaudikų ir jų 
klausysim tai galim sulaukti tų 
laikų kaip buvo keli metai at
gal. Tas vargonų bankierius 
ir “Dirvą” supykdė su rimtes
niais katalikais. -

Jam niekas neatsivoži j a pa
sakyk kad atsitrauktų iš Cleve
lando Lietuvių visuomenės it 
nedarytų ergelių.

Praeitą vasarą parapijos pik
nike jau vienas kibo jam į akį, 
bet vyčių abazas išgelbėjo.

Nemanykit skaitytojai kad 
aš noriu blogo, aš noriu kad Vi
si vengtų tokių veikėjų ir neitų 
su jais pertoli, nes jie nėra nei 
mano draugai nei jūsų, jie tik

ELIZABETH RETHBERG

tam tiki kas jų klausomo jeigu 
jų neklauso tai gauna atlygini
mą pagal jų nusprendimą.

Visiems žinomas.

“Dzimdzi-Drimdzi” Ne
užilgo bus Clevelande
Kaip “Dzimdzi-Drimdzi” vo

devilio vejogramos praneša, jie 
Clevelande tikrai bus dvi dienas 
pernaują, gegužės 8 ir 9 d., ir 
jau ant tų dienų svetainės už
imtos. Jie atvyksta su pastip
rintomis jiegomis, su sveiko
mis kojomis ir naujais veika
lais.

Gegužės 8 d. bus bažnytūlėje 
salėje — “Jovalas”, o gegužės 
9 d. Lietuvių salėje — naujas 
programas, apie kurio turinį 
bus vėliau pranešta.

Visi rengkites, nes paskui 
ašarosit kurie pramiegosit.

Iš SLA. 14-tos Kuopos Į
Balandžio-2 d. SLA. 14-ta kp.' 

turėjo savo susirinkimą Lietu-j 
vių salėje. Buvo svarstoma ■ 
kuopos bėganti reikalai , ir iš- i 
duota ■ įvairus raportai, tarpe.į 
kurių buvo išduotas galutinis 
raportas baliaus, kur musų kai-| 
riųjų užmetimai ant buvusio l 
baliaus gaspadoriaus netik nu
smuko, bet pasirodė kad viskas 
buvo pilniausioj tvarkoj, ir kad 
vietoj trukumo buvo dar 50c. 

i viršaus. Taip politikieriukams | 
nepavyko sukompromituoti ge- j 
ra žmogų akyse narių.

Prie kuopos prisirašė trįs i 
nauji nariai ir vienas' persikėlė 
•į aukštesnį laipsnį.

SLA. 14-ta kuopa tveria nau
ją Amerikoj augusio jaunimo 
kuopą, kurios pirmas susirin
kimas yra šaukiamas ant pėt- 
nyčios, balandžio 17 d. Visi

Lietuvių salėje nuo 7:30 vai., 
vakare, minėtoje dienoje, o da- 
žinosit plačiau apie SLA. orga
nizaciją, jos veikimą ir apie jos 
naudą jums ir visiems Lietu
viams.

Kuopa taipgi rengiasi prie 
pikniko, kuriam išrinkta ir ko
misija. Diena ir vieta bus pa
skelbta vėliau.

Ligonių 14-toje kuopoje tuo 
tarpu radosi tik du.

Finansų raportas parodo ka'd 
kuopa stovi gana gerai finan
siškai ii- turi, 242 narius gerame 
stovyje, apart to šeši yra su
spenduoti.

Susirinkime buvo gana gu
rąs upas. Turint Vieną draugą 
nelaimėje, ir laukiant pašalpos 
iš našlių ir našlaičių rondo, su
sirinkimas padarė pertraukė ir 
sudėjo jam $6.50 aukų, kas pa
rodo draugingumo dvasią,

Tarpe naujų sumanymų; buvo 
nutarta kad mirus bile nariui 
kuopa nupirktų gyvų gėlių vai
niką, kas vėl parodo naudingą 
sumanymą. Toliau buvo dis- 
kusuojama kokios vertės vaini
kas turi būti. .Vieni varėsi už 
$15, o kiti $10 skyrimą iš iždo, 
ir po ilgų diskusijų nutarta pa
skirti vainikams po $10. Opo
zicija kad ir sumušta vistiek 
parodė gerą dvasią sakydami 
kad jie griežtai atsisako mirti 
jei tik už $10 vainiką gaus, iš 
ko susirinkimui buvo juoko.

Koresopndentas.

čia augę jauni vyrai, moterįs 
ir merginos yra kviečiami tan 
susirinkiman ateiti, kuris įvyks

Vyrų 2=Kelnėms Siutai
Paskiausia Atgabenti del Velykų

Siutai geros rūšies, GRYNOS VIL- Į
nos materijos, populiariai vieneiliai gygg ragį I 
ir; dvieiliai Angliški, Collegiate ir ® KĮ įfTjf «
daugiau konservativiškesniij mode- "
lių visokiuose stiliuose naujų šviesių 
ir tamsių spalvų. Mieros 34 iki 46. ■ ■
Vyrai—jums patiks jų rūšis, išvaiz- MHE 
da ir jie puikiai guli ant žmogaus.
Basemente kaina po $29.95.

Vaikų Vilnosiai $13.95
4-Dalių Siutai

S vi Bruslotu ir Dviem Porom Kelinių
Vieneile krutinę siutai populiarėse /fj

Šviesiose spalvose vaikams dėvėti. U. Bį ja. 
Pasiūti su kamziolėmis — taip kaip U? M 
Tėvo siuitai. Taipgi prie jų eina ~ 
dvejos poros kelinių su tvirtu pa- A ss
mašalu. Mieros eina nuo 7 iki 17.
Basemente po—$9.98.

Opera ir Smetimtaučiai
Clevelande

Metropolitan Opera kompanijos 
direktorius, kuris atvyksta į Cleve- 
landą dešimčiai perstatymu nuo 'ba
landžio 27 iki gegužės 5, sako jog 
suvedimas dviejų j krūvą, Clevelan
do svetimtaučių ir operos kompani
jos yra didelis bendras laimėjimas.

Suvirs pusė Clevelando žmonių yra 
svetimgimiąi. Metropolitan yedėjiai
žinodami tą faktą ir taipgi apsipa- 
žinę su jų apverti nimu muzikos, ku
ri svetimtaučiams, yra prigimta, ir 
kad jie mėgsta muziką. Be abejo

SMULKMENOS
Akrono -Lietuvių parapijonas, 

vadinamas “melagių dėdė”, J. 
Navickas, kurs pasiundytas pa
rapijos klapčiukų, -sukėlė lermą 
vasario 15 d., laike Sv.' Stanis-
lovo Draugijos teatro, kovo m. 
pabaigoj bolševiku surengta
me baliuje, ir dar gavėnios lai
ke, pardavinėjo įžangos tikie- 
tus į balių. Jis yra karštas 
rėmėjas bolševikų, ir kiek gi te
dėti moka į jų draugijas duok
les ir pas juos gieda: kunigai, 

, buožės, kapitalistai/ išnaudoto-' 
kad tą turi žinoti tokia organizacija Į • • p k. j iSpinn R klphnni-

Kuri paeina iš New Yorko. PaL / Kaaa Jseina 1S KteOOm- 
Bet ten padėtis kebli. Nors šimtai- jos gieda “Kirie eleison”. So- 

..New Xor.ke į cialistai sako’ kad geras sočia-: norėtų gėrėtis muzika, jie negali da- , ®
sigaūti i perstatymus. Niekas gal i listas negali būti kataliku, O
nepadarytų linksmesnių Gatti-Cas- 
sazzo ir Otto Kah.no, direktoriaus ir 
globojančios galios tos mųzikalės 
organizacijos, kaip galėjimas užga- 
nėdirit muzikos pasiilgusių sielų New 
Yorke; Bet sėdynių nenžtektinumas 
tik vienas to nedaleidžia. Operos 
kaip jos tenai dainuojamos reikalau
ją iškalno susirašymo ir užsipirki- 
mo sėdynių, taip kad likusioms mi
nios paskui negalimą dasigauti.

Bet Clevelande. padėtis kitokia. Ne 
tik kad tūkstančiai sėdynių galima 
gauti ‘bet ir kainos yra taip žemos 
jog kiekvienas gali prie jų prieiti. 
Daugiau sėdynių galima gauti Mie
sto Auditorijoj kožnam perstatymui, 
.po tris dolariuš ir žem-yų, negu sa
koma yra didžiausiose operose. kitur, 
imant sykiu ir pačią Metropolitan 
Opera House.

Mr. Otto Kahn' iš Metropolitan pa* 
laikytojų! buvo pirmutinis kuris ap- 
vertino Clevelando miesto auditoriją. 
Nebuvo metai laiko nuo jos atidary
mo kaip jis patyrė apie to budinko 
tikamumą statyti didžiąsias operas. 
Mr. Gatti-CasązzA taipgi suprato ši
tos budavonės reikšmę.

Svetimgimių viršijanti dauguma 
Clevelande yra bandymas kaip pra- 
platint dailą po visas Suv. Valstijas. 
Net šaliapinas, kuris dalyvaus čia 
su Metropolitan kampanija', atvirai 
apgailaV0‘ Amėrifeoiių nemėgimą mu
zikos. Bet tik tolei kolei negirdi ir 
nedalyvauja. Nes tas pasirodė vi
sur kur tik Šaliapinas dalyvavo. Tai 
ką jis sakę reiškia kad reikalinga 
supratimo ir apsipažinimo su -gera 
muzika kad pankui apvertinus. 
Italija, Vokietija ir Rusija pirmaei
lės, Francuzija, ^Anglija ir Ispanijai 
mažcsniahie laipsnyje, buvo per am
žius muzikos auklėtojais. ’ Ameri
ka dar tik..trijų“šimtmečių senumo 
ir negali išvystyt muzikos pilno su
pratimo. Svetimšalių aųplaukimas 
į šią šalįv buvo įįi pasoga muzikos

Šis ^melagių dėdė” gali kartu 
būti aršiu'bolševiku ir Lietuvių 
parapijos: parffpijonu, arti ku
nigo stovintis žmogus.

“Garse” pagarsinta kad J. 
Navickas yra mokinis p. čižau- 
sko, Clevelando vargoninko; ar 
bolševikas gali mokytis- vargo- 
ninkystės? O ZAkrone taip yra. 
Taigi nesistebėkit, “Dirvos-- 
skaitytojai po platų pasaulį jog 
čia taip yra. Ar rasit kur ki
tur kad ta pati y pa ta butų bol
ševikų ir kataliku? Mums Ak- 
ronieęiams sarmata kad mes tų 
turimi Ir keno Čia kalte? Už
tai tarp Lietuvių yra dideli 
ginčai tame dalyke.-;

—L. Lipinsko atvažiavo bro
lis iš Mass, valstijos ir užsidė
jo biznį*, rakandų kraustymo 
ir namų skiepų kasimo. Sako 
gerai sekasi.
’ —Akrono Lietuviai labai ge- 
rėjasb “Dirva” ir yra dėkingi 
jai už talpinimų žinių iŠ Akro
no; Užtai ir “Dirvos” skaity
tojų šeimynėlė dauginasi. Tik 
nepatenkinti Jauno Akroniečio 

Į iškraipytais pranešimais.
—Akrono .Lietuvių Rateliu po 

Velykų žada sulošti kokį teat
rinį. Laukiam, nęų jie vis ge
rai atlieka. Meiženis.

Iš Akroniečių Darbuotės
Kaip visur' taip, ir pas mus 

parengimų netrūksta, ypač te
atrų — tiesiog lenktyniauja su 
lošimais. Jeigu patįs nepajie- 
gia susiorganizuoti prie lošimo 
tai pasikviečia iš Clevelando, ir 
taip pasjdalinę į grupes su pa
rengimais lenktyniuoja.

Akroniečiai jau senai butų 
galėję perstatyti' didelius vei
kalus jeigu butų buvę suorga
nizuoti. Kiek aš' žinau, kąda 
tik bandė .didesnius veikalus 
perstatyti tai .vis aktoriai pa
krikdavo.. Arba jeigu ir sulošė 
tai daug vargo turėjo.

Dabar 'Akrone su- lošimais 
bus visai kas kita, neš randasi 
Akrono'- Lietuvių Teatrališkas 
Ratelis. Gruodžio 28 d. -1924 
m. suėjus būreliui dailos mylė
tojų pakelta klausimas kaslink 
sutvėrimo ratelio. Tą klausi
mą pakėlė A. Kaįris ir paaiški
no ratelio reikalingumą Akro
ne,' ir jo sumanymą parėmė ir 
jš šešių narių susitvėrė. Ratelis. 
Valdyba išrinkta: A. Kairis — 
pirm.; B. A. Beleckienė — raš
tininkė; A. Gutauskas — ižd.; 
V. T. Neverauskas- — kores
pondentas.' O Rateliui vardą 
duoti paliko ant> sekančio -susi
rinkimo, kuris įvyko sausio 1 d. 
Pribuvus, tan susirinkiman apie 
tuzinui naujų narių, orgąniza- 
icijėlė pakrikštyta Akrono Lie
tuvių Teatrališkas Ratelis.

Dabar «A. L. T. R. turi apie 
20 narių; ir apie tiek jau pasi
rengę rašytis į Ratelį.

- PRANEŠIMAS -
Musų Advokatas

A. L. GLASER

jo iki pats Ratelis susitvarkė.
Dabar mokinasi dti veikalus, 

kuriuos sulos po velykų", Pas 
Ratelio) narius yra upas kad lo
šti didelius veikalus kaip “Ąb 

įgis ir. Giedrutė” ir tani pana
šius. Ateityje rengias važiuo
ti Ratelio delegacija į Clcvelan- 
dą ir iš “Dirvos” knygyno par
sivežti čielą vežimą veikalų, 
nes žino kad ten jų yra daug.

I O kad tą padarys tai mažai 
abejones, nes'. Ratelyje randasi 
gana gabių žmonių1. Randasi 
nd tik gerų aktorių, bet dar iii 
tokių kurie veikalus patįs yra 
parašę; iš tokių žmonių gali
ma tikėt,iš kad jie pajiegs 'Ra
telį palaikyti veikliu.

Dar noriu priminti Akronie- 
čiains kad Į Ratelį priimama 
narius be skirtumo amžiaus ir 
be skirtumo pažvalgu, kas tik 
simpatizuoją dailei gali prigu
lėti —- kūdikis šešių metų ir ži
las senelis, darbo bus visiems.

A. L. T. R. Koresp.

Reikalinga Darbininkai

REIKALINGAS SIUVĖJAS vyrišku 
drapaną. Atsikreipkite prie 

S. RUTKAUSKAS 
2153 St. Clair Avenue1

FARMA
ANT rendos . 

randasi Breckville, Ohio, apie 10 my
lių nuo Clevelando. Kreipkitės su 
paklausimas 3650 E. 49 Street. Tu
ri 100 akrų ploto. (17)

PARDAVIMAI
GELEŽINIŲ Daiktų, Maliavų ir Sie

ninių popierių krautuve, daro $600 
biznio į savaitę. Telefonuokit Pros
pect 4054 del platesnių informacijų^

Taipgi/Cigarų, Groserio ir Saldai
nių krautuves parsiduoda arba mai
nais ant gerų išlygų. Matykit agen
tą Zimerman, 5907 Scovill Avė, tar
pe 1 ir 5 po piteų. Telefonas Hem
lock 4326. (15)

Leidžč

I OhioL

Suvienyto 
Kanadoje 
Lietuvoje 
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mo, ne m
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Iš SLA. 136-tos Kuopos
SLA. 136-ta kuopa turėjo sa

vo susirinkimą-bal. 1 d. Lietu
vių salėje, kur viskas gražiai 
ėjo. Nutarta kad narys neuž
simokėjęs už du menesiu gaus 
paraginimą nuo raštininko, ir 
turės užmokėti 5c už paragini
mą. Nęužsimokėję už tris mė
nesius nariai sulauks organiza
torių atėjus iškolektuoti moke
sčius, iv turės užmokėti orga
nizatoriaus išlaidas. Akivaiz
doje tokio nutarimo, nariai už- 
simokėkit laiku, bus kuopai ge
riau. ,

Antras nutarimas — išrinkt 
organizatorių dalyvaut Auksi- 

I niam Konkurse ir laimėt nors 
paskutinė dovaną. Išrinkta to
kiu organizatorium Stasys če- 
rauka.

Nutartą taipgi kuopoje rei- 
I kalus vesti grynai prisilaikant 
SLA. konstitucijos, nesileisti j 
partiviškumus ir neužsiimti 
svetimais ginčais-.’

Kuopoje priguli vedusių ir 
pavienių žmonių, turim .jaunų 
'ir suaugusių,, ir visiems čia yra 
lygiai užjaučiama ir gelbstima 
kada yra reikalas.

ši kuopa susirinkimus laiko 
I kas pirmą seredą mėnesio, nuo 
[7:30 vakare. Lietuvių salėje. 
Kas tik nori būti SLA. narių 
kviečiamas ateiti šion kuopon 
ir likti musų draugu. Su viso
kiomis informacijomis kreipki
tės prie organizatoriaus S. Če- 
rauka, 16226 Arcadia Avė. N. 
Ė. Korespondentas.

GERB. MAKAUSKIO, Vals
tiečio Liaudininko veikėjo, pra
kalbos įvyks balandžio 20 d., 
panedėlia vakare, .Lietuvių sa
lėje. Nepamirškit.

Pirkit Saii Tikietus 
Dabar

Bilietai pas DREHERS, 1226 
Huron Rd., visiems perstnty- 
majns Pavasario Iškilmes daly

vaujant visai

METROPOLITANOPERACOMPANY
iš Metropolitan Opera 

House, New York
Giulio Gatti-Casazza, 

General Manager
Edward Zeigler

i Assistant General Manager

Miesto Auditorijoj
Bal. 27 — Geg. 5

50 Principally Artistų 
Orkestras iš 75 

Choras iš 100
Corps de Ballet iš '50, su 

Rosina Gaili

W DIDELIŲ DAILŪS in 
NUOTIKIŲ iU

Xstuoai Vakarai, Du Popiečiai

Balandžio 27 
“L’AFRICANE” (Itališkai)

Balandžio 28 
‘‘FAUST” (Frahcuziškai)

Balandžio 29
“IL TROVATORE” (Itališkai)

Balandžio 30 
“FALSTAFF” (Itališkai)
Gegužės 1—Du Veikalai 

“PAGLIACCI” (Itališkai) 
“LE COQ D‘OR” (Francuziškai)

Gegužes 2, nuo1 1 po pietų 
“PARSIFAL” (Vokiškai) __

Gegužės 2
.“LA TRAVIATA” (Itališkai)

Gegužės 3, nuo 3 po pietų 
GALA KONCERTAS-

Penki vodovai. Scenos iš šešiųs? 
operų nesančių repertuare; 9 
solistai; visa kompanija. Po- 

puriarės kainos, 50c iki $4.
Gegužes 1 

“HOFFMANO PASAKOS” • 
(Francuziškai)

Gegužes 5 
“AIDA” (Itališkai)

KAINOS: 5,0(()d Gerų Sėdynių 
$1, $2, $3

Geresnės Sėdynės po 
$4, $5, $6, $7

mėginio atnešta svetimtaučių į šią 
šalį.- Člevelapdo svetimgimįai su
daro ’ suvirs pusę muzikos mylėtojų 
skaičiaus. Tas priroComa laikė mu
zikalių perstatymų. Buvo koncertų 
kur net apie 90 nuošimčiai publikos 
buvo svetimtaučiai, nors tai nebuvo 
rengta išimtinai Europiečiams arba 
jų vaikams.

Drąsūs Plėšikai Apvogę 
Banką

Grafton, Ohio. —- Du jauti!' 
vagiliai užpuolė ir apvogė vieti
nį banką, uždarymo valandoje 
subatoR vakare, ir pabėgo au 
$14,000 grobio.

Tuoj po 8 vai. vakaro, banką 
uždarius, kasieriuš ir jo keturi 
vaikai, tris suaugę ir vienas 9 
m, amžiaus, buvo banke.. Vos 
uždarius dūris, iš lauko pasi
girdo barškinimas. Sūnūs nu
ėjo pažiūrėti, ir prie durų susi
tiko jauną vaikiną, kuris sakė 
norįs $2 vertės penktukų. Tė
vas priėjo"prie pinigų stalčiaus, 
ir "kada paskui atsuko akis į 
vyriškį, pamate į save atsta
tytą revolverį; Vaikams už
puolikas įsaRė sueiti užpakalin 
ir šalin Įiuo langų. Nors jam 
lihčjus durįs užsidarė ir iš lau
ko nebuvo galima ineiti, užpuo
likas atbulas nuėjo, atidarė du
ris ir įleido savo draugą; Tas 
turėjo rankoje maišą, ir pradė
jo pilti pinigus iš stalčių į savo 
maišą. Išvalę stalčius, prisa
kė sunui atidaryti šėpą. Susi
pylė visus pinigus iš šėpos, ir 
kada užbaigė darbą, įsakė vi
siems viduje buvusiems sustoti 
veidu prie sienos, surišo juos į 
krūvą, ir pririšo prie sunkaus 
suolo. Vienas iš jų paaiškino 
kad jie tą užpuolimą planavę 
jau metai laiko/ po to padėka- 
voję, pasakė labanakt, išėjo.

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

Sanitariškos 'Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 Si.-Glair, arti Ę. 9th St.

ANTANAS BARTKUS

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

tinė ineiga $600 garantuota. Grąžus 
kambariai sykiu prie krautuvės, ren- 
da $50 mėn. Nėra kompeticij’os. To
lesnių gmuljęn)ęntj gausit 5907 Scovill 
Avė. . Klauskit Zimerman. (16)

5601 DENISON Ave. Mėsinyčia da
ranti $600 savaitėje biznio, viską 

už cash parduoda. Nauji rakandai. 
Už $1,600 nupirksi t, duds garantiją. 
Matyk agentą Zimerman, 5907 Sco
vill avė. (16)

PARSIDUODA ant 8403 Woodland 
aye., cash biznį, daranti delicatcs? 

senų krautuvė, $600 ineigų savaitė- 
l j? 6 gražus kambariai prie krau
tuves, taipgi piilruimis ir barbernė. 
Parsiduos sykiu ar paskirai. Smulk-
menų klauskit pas Zimerman,1 5907 
Scovill'-Avė. (17)

National Cash Registers
Nauji ir .Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmdkėjimais? — Procpect 

| 2650,— 1314 Huron Road.
__ t_____________________________________________!_______ _

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pam-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite .skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Temy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis 
KP. AD. RICHTER & CO. /

Berry & South 5th Sts. L
Brooklyn, N. Y. jffl

SANDAROS 18-tos kuopos 
susirinkimas įvyks sekantį an
tradienį, balandžio 17 d.. Lietu
vių salėje, nuo 7:30 vai, vaka
re. Nariai ateikit.

“GALIŪNO” repeticija- bus 
šioų pėtnyčioj nuo 7:30 v. Lie
tuvių salėje. Aktoriai susirin
kit.

A I Dantų Auk-
1 SJb Platiną,•Si
dabrą, Deimantus, magneto galus, 
.dirbtus dantis, auskarus, ar bilę 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.

i Hoke S.& R.' Co., Otsego, Mich.

I V. J. PUGHERIS
J LIETUVIS ADVOKATAS ( 
| Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
t Subatomis 9 iki 2:30 po pietų;

930 Williamson Bldg. 
Cleveland, Ohio.
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^ISTERINE
THROAT 
TABLETS

zMade by
Lambert Pharmecąl Co., Saint Lenu, U.S. A

Antiseptiškos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosulius

Prospect 2420 Central 1766 I

THE F. W. ZIMMERMAN CO, 
Gėnerąliški perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
tojai bankinių šėpų ir mašįnerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžia™ ir sukrauna™. ;
® 'I

3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohl®. |
'.....— ■- '...... ..........
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