
gyvuoja jau trjj 
išimu mažai dar 
tug darbo ture 
elis susitvarkė; 
asi du veikalus, 
po ' velykų'. Pas 
yra upas kad lo- 
įkalus, kaip “Al- 
■” ir tani pana- 
rengias važiiij 

acija Į Clevelan- 
s” knygyno par
vežimų veikalų, 
>n jų yra daug, 
.darys tai mažai 
Ratelyje randasi 
nonių. Randasi 
torių, bet dar lt 
įkalus patįs yn 
ių žmonių gali- 
jie pajiegs Ra- 

'eikliu.
riminti Akronie 
Ratelį priimami 
.ūmo amžiaus ir 
ažvalgų, kas tik 
ailei gali prigu
lėsiu metų ir ži
bo bus visiems. 
L. T. R. Koresp,
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Darbininkai

SIUVĖJAS vyriški 
kreipkite prie 
KAUSKAŠ ' 
Dlair Avenue

RMA
RENDOS .
i, Ohio, apie 10 my-
ido. Kreipkitės s

E. 49 Street. Tt-
>• (UiXVIMAI f
stų, Maliavą ir Šit- 
krautuvė, daro |M 

Telefonuokit Pr» 
tesnių infomiacijy. 
Groserio ir Saldai- 

irsiduoda arba ali
noj. Matykit api- 
37 Scovill Avė, tu- 
ų. Telefonas Įlen

di)

R CIGARU KUO- F 
9 Cedar avė , sava- | 
garantuota. Grasu I 
prie krautuvės, m f 
ra kompeticiw. To-, į 

gausit GUI1! S«vi(< į 
timerman. (16) E

Avė. Mėsinyčis Ji- r 
a i tėję biznio, viską į 
a. Nauji rakandai | 
uit, duds carantiją į 
imerman, 590? Sw- t' 

. («) t

ant 8403 Woodlul 
lį daranti delicate- 
1600 ineigų savaitė- 
ambariai prie km- 
iruimis ir barbena 
ar paskirai. Smulk
ias Zimemian; M

■ • - (UI

ash Registen 
rtoti — Visokie 
rsiduoda Mažais
f — Procpect

Huron Road.

!už Dantų Auk- K 
są, Platini)',*SI- f 
us, magneto gabu, į 

auskarus, ar blb |- 
iųskit šiandien. PH | 
^negreičiausia. į 
, Otsego, Mick I

iiumiiinnninii.oMiUU'ur.u.TotTiew^ LUGHER1S I

Lenkus Alij antai
Pradeda “Mokinti”

Ginčo su Vokiečiais už Krasos Dėžutės Danzige SUGRIUVO HERR1O 
Neišrišus Tautų Sąjunga Pavedė Dalyką 

Tarptautiniam Teismui Išspręsti.

ANGLIJAI IR FRANCUZIJAI LENKAI DASI- 
ĖDĖ, JOS NORI KAD LENKIJA NURIMTU-

DARBAI
FB DARBININKŲ ŽINIOS

LENKAIS VISI PIKTI
NASI

Holandija. — Balan- 
d. čia prasidėjo Taup- 
Teismo (arba Tribu-

TO KABINETAS
Paryžius, bal. 14. — Pran

cūzija atsidūrė viename iš 
aršiausių krizių trečios res
publikos istorijoj. Kilo griež
čiausi nesutikimai tarp sena
to ir atstovų buto politikos, 
ekonomiškais ir finansiškais 
klausimais, ir šalyje kilo šau
ksmas paleisti seimą.

ATRASTA NAUJAS 
KAPAS EGIPTE

Egipte šiose dienose atrasta 
kapas kito faraono, Karaliaus 
Zoser, kuris gyveno apie 
metus pii'm Kristaus;

Dr. Reisner, perdetiūis 
tono-Harvardo riiu'zejaus 
nėtoj ų,' praneša apie tą naują 
ątkasimą palei Giza, ir tai yra 
vienatinis kapas — dideli pa- 

'* I lociai — kurie išliko čieli nuo 
didžiųjų piramidų budavojimo 
dienų, šis kapas dar neatida
rytas ir neištyrihėtas.

Pora metų atgal atrastas' ka
pas 7'utankhameno tik daliniai 
ištyrinėtas. Dr. Reisner Zo- 
sero kripą laiko; svarbesniu iš 
tų dviejų. Svarbą šito kąpo- 
palocių dedama he į patį fara
oną, bet į kapo architektūrą. 
Jį pabudavojo Imhotep, kuris 
buvo pirmas didis budavotojas 
iš apdirbtų ir 'apdailintų ak
menų.

Tas atrastas kapas atsklei- 
nžia mums ne tik ankstyvuose 
laikuose statytą žmogui monu
mentą, bdt ir labai puošnios ar
chitektūros smulkmenas toli 
pažingėjusios nuo visto kito ži
nomo buvusio bėgyje dešimties 

Į amžių nuo 
skleidžia 
žmogiško personališkumo, 
parodo keli 
vaizdinimų artistas, kuris gy
veno ir dirbo apie 5,000 metų 
atgal.

Imhotep padaiii tokią.. Įtekn.ię 
savo darbais Į- senovės Egiptą 
kad apie jo vardą ėjo legendos 
padariusios jį riet pusdieviu, 
kuri karaliai garbino.
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DIDELI SUMIŠIMAI 
RUSIJOJ

Rojus vis labiau virsta Rėkia. 
Badas ir kitokios bėdos.

Maskva. — Iš daugybės Ru
sijos vietų gaunama žinių apie 
hadą. Derlingose pietų Rusi-Bos-

vietose — Odesos, Nikola-

Gimdymo Kontrolė
Katalikai Priešingi Ap- I Vietoje užlaikymo jų, apversti 

tuos pinigus pagerinimui svei
kųjų gyvenimo.

Visiems rūdijama apsivesti, 
nes kriminalistai ir bepročiai 
yra vis daugumoje su celibatu.

Kada yra gerinama ir kon-

mažinimui Gimimų

jevo, Chersono — tinsta žmo
nes iš bado. Vienos tik Odesos 
gubernijoj esą 70,000 vaikų ku
riuos reikia valdžiai imti mai
tinti.

Petrapilyj ir Maskvoj bei ki
tuose miestuose vėl atsinaujina 
garsios ties krautuvėmis uode
gos.

Sąryšyj su tuomi Petrapilyj 
ir Maskvoj kilo darbininkų de
monstracijų, riaušių, kurias po
licija ir raudonarmiečiai maišo.

Valstiečiai taipogi bruzda. 
Kaime paplitus mintis sudaryti 
valstiečių partiją kuri gintų jų 
reikalus; kalbama ir apie savo 
laikraščius.

Komunistų valdžia tą aiškina 
kontr-revoliucijonierių agitaci-j 
ja.

Kamenevas paskelbė griežtą 
pseudovalstiečiams kovą.

Rusija gyvena vis labiau įsi
tempiantį momentą.

New York. — Kovo 25 iki 31 
d. buvo šešta tarptautiška Gim
dymo Kontroles konferencija, 
kurion buvo suvažiavę virš 5001 
atstovų nuo 20 valstybių. ! traliuojama gyvulių veislės tai

Diskusijos buvo labai žingei-:kodeI aPleist žmones. Pagąl da- 
džios, nes duotą išsikalbėti | kartinį paprotį, gyvuliai yrri 
abiem pusėm iki noro. Katali- s*"a^orna žmonių, 
kai buvo labiausia priešingi l Beturčiai neprivąlėtų vaikų 
gimdymo kontroliavimui, nes ■ gimdyti daugiau kaip du. An- 
sulyg jų supratimo gimdymas traip beturčių vaikai.del stokos 
negali būti niekeno kontroliuo-1 maisto negali užaugti kaip rei- 
jamas, bet jie nieko neatsakė kiant, ir septynių-aštuonių me- 

1 tų amžiaus jau spaudžiami dir
bti, kas juos užmuša jaunystė- 
jC- ' ' ’

Gimdymo kontroliavimas yra 
į jau legalizuota Holandijoj. Per- 
[ eituose metuose sulaikyta de
šimts tūkstančių gimimų.

| Gimdymo Kontroles konfe- 
| rencija priėmė rezoliuciją kad 
I informuoti visas valstybes ir 
Tautų’ Sąjungą1 idant imtųsi 
priemonių sulaikymui žmoni- ’ 
jos daugėjimo. Visi žmonės be' 
skirtumo lyties turėtų būti pa
mokinami kaip moraliai tvar
kytis, ką dabar valdžios griež- 

Itai gina..
Suprantama, tai tik pradžią 

tokio ’iiriė.i:mr\ Po ’riet^l^tii/-..' ’

delbi maisto ir nesveikatų.
Gimdymo kontroliavimo idė

ja yrą negimdyti vaikų kurių 
tėvai negalį jų tinkamai išmai
tinti, apdengti ir pamokinti. 
Taipgi Beauginti vaikų' silpn-i- 
sveikačių ir abnormališkų, pus
pročių, kurie yra tiktai sunke
nybe visai šaliai.

Taipgi atimti galimybę gim
dymo visiems nesveikiems gim
dytojams, kurie tiktai patįs 
Vargsta, vargina šalį,' ir vargi
na savo tokius nesveikus vai
kus, kurie . vėliau keikia savo 

Komunistai Rusijoje - gimdytojus už pagimdymą. O 
sveikieji turėtų gimdyti dau
giau sveikų vaikų.

Bet bendra išvada

Haga, 
džio 14

1 tautinio
1 nolo) posėdis, kuriame pirmu

tinės kalbos užvesta apie Len
kiją, tą nenuoramą pokarinį iš
augą, ir pasitikimą kad Lenkų 
apibarimas pagelbės palaikyti 
ramesnę atmosferą audringose 
Baltijos valstybėse.

Tarptautinis Teismas paėmė 
išsprendimui sausio mėnesį ki
lusį lermą del laiškų dėžučių. 
Tautų Sąjunga patarė Lenkijai 

| ir Laisvam Danzigo miestui tų 
laušimą pavesti Tarp

tautiniam Teismui. . Lenkai, už-

Youngstown, O. — Kovo m. 
išgabenimai apdirbtų plieno 
produktų iš Mahoning klonio 
išrodė neprasti lyginant prie 
vasario mėh., bet gana žemesni 
lyginant su sausio mėn.

Daugiausia ką reikia tai 
tomobilių išdirbystėms, ir 
darbai einą gyviau.

Akrono gumų darbai eina 
prastu šio laiko saiku, 
išdirba automobiliams ratų, 
prie to' kitokių guminių reik
menų. ' i vcsaii

E. Liverpool, O. — šis Ame- .dėžučių kla 
rikoę puodininkystės^ irtdjastri- , _;;___________________
jos' centras atsikreipė i Ohioisjvarė ka(i jiems būtį leista' 
Valstijos Universitetą įsteigti Danzigo gatvėse išdėti dešimts

an
tie

pa- 
Daug 

ir

priedinį kursą puodininkystės 
, East Liverpool aukštojoj mo

kykloj. Norima kad visos val
stijos mokyklų vaikai kurie no
rėtų galėtų gauti progą lavin
tis dailos ir mokslo taip ypatin
gai susigrupavusio šiame cen
tre.

Streikerių vargai.

ADVOKATAS, 
•yte iki 5 po pietų 
iki 2:30 po pietų, 

tamson Bldg. 
tnd, Ohio.

Made by

Central 17(1 į

XNCO.
jai ir staty- g * 
akandus pi* į 
nam.

krasos dėžučių numargytų Len
kų vėliavos spalvomis ir erelių. 
Danzigo gyventojai; kurie di
dumoje yra Vokiečiai, nenorė
jo to pavelyti. Ir kadangi Tau
tų Sąjungos Taryba tame nesu
sitaikė dėlei' vienos (turbut tik

I Lenkijos) valstybės nesutikimo 
Sydney, su visais, Taryba nusprendė po- 

Nova Scotia. — Čia streikuoja j nūs Lenkus pamokyti.
12,000 angliakasių jau 5 savai
tės; jų šeimynos randasi di- 
deliaųie skurde ir randasi veik 
ant bado slenksčio. Renkama 
.aukos jų palaikymui.

čia atvyko John. L. Lewis, 
Amerikos angliakasių unijos 

. prezidentas, apžiūrėti padėties 
12,000 streikuojančių anglia-1 
kasių.

Iš Suv. Valstijų unijos sky
rių siunčiamą streikeriams pa
rama.

Angliakasių unija iš savo 
centro Indianapolis, Ind., skel
bia kad Suv. Valstijų unijistai 
angliakasiai nesutiks numažin
ti algas, nes jie ir taip negau
na perdaug. Pamatinė alga yra 
$7.50 į dieną. Jeigu angliaka- 
sra nuolat dirbtų ir tai negautų 

.$200 į mėnesį. O dauguma jų 
dirba tik pusę laiko;

Unijistus darbininkus laikan
čiu kasyklos skelbia niekaip 
negali verstis, nes toš kasyklos 
kurios neužlaiko unijistų dar
bininkų pirmąsias smaugia. 

Unijinių kasyklų operatoriai 
sako turės uždaryt kasyklas.

Springfield, O., užmušta gelž- 
kelio darbininkas kuomet užbė
gę ant relių vagonams einant.

Springfield, O. —; Penki dar
bininkai sužeista užgriuvus 
nam ardomam mūriniam 
dinkui.

Youngstowne, O., miesto 
ryba atsisakė pakelti policistų 
ir ugniagesių algas.

Akron, O., tramvajų ir švie
sos kompanija nesutinka padi
dint savo darbininkams algas 
kadangi, sako, kamponija veikė 
su nuostoliais pereitą metą;

se- 
bu-

ta-

Pasitai- 
ko taip kad Tautų Sąjungos Ta
ryboj ginčą pakėlus nieko ne
kainuoja, bet kada klausimas 
eina į Tarptautinį Teismą, pa
sidaro labai didelės lėšos. Su 
ta idėja Tautų Sąjungos Komi
sija įkalbėjo abiem pusėm krei
ptis į Tarptautinį Teismą, ku
rio nuosprendį turės galutinai 
priimti. Sykį Lenkija gaus ge
rą pamoką, ji paliaus laksčius 
prie Tautų Sąjungos del- ma
žiausių priekabių prie bile vals
tybės.

Anglijai, Francuzijai ir visai 
Tautų Sąjungai dasiėdė Lenkų 
.pakartotini kivirčiąi su Vokie
tija, Rusija, Danzigu, Lietuva 
—faktiškai su visomis kaimy
ninėmis 
mai ir 
padaryti 
savą.

Pradžioj šių metų Lenkai iš
kabino Danzige apie tuziną sa
vo tautinėm spalvom nudažy
tų krasos dėžučių. Bet po nak
čiai Danzigo gyventojai atsi
kėlę pamatė kad tos dėžulės 
atmaliavota senomis spalvomis 
kaip buvo — Vokiškomis. Var
šuva tuo “įsižeidė”, pasiuntė 
armiją orlaivių virš Danzigo ir 
pradėjo karišką grasinimą.

Taip atsitikus, Tautų Sąjun
gos taryba išsprendė kad Len
kija turi teisę turėti savo paš
tą Danzige, bet ne krasos dė
žutes gatvėse. Lenkų valdžia 
vietoj išimti dėžutes, pastatė 
prie jų po žandarą saugoti jas 
iki Tautų Sąjunga išspręs gin
čą. Tautų Sąjunga prie nieko 
nepriėjus pavedė dalyką Tarp
tautiniam Teismui.

Paryžius. — Balandžio 10 d. 
. rezignavo Francuzijos įhiniste- 
. rija su premjeru Herriotu, po 
. senato nubalsavimo 156 baisais 

prieš 132 valdžiai nepasitikėji- 
[ mb;
I Dėlei kilusių griežtų pusių 
, senate ir atstovų bute/manoma 

jog turės būti paleistas visas 
seimas ir apšaukta liauji rinki-1 
raai.

Prezidentas Doumergue at
šaukė į keletą pirmesnių buvu
sių premjerų sudaryti kabine
tą, bet tas sunkiai sekasi, ir jie 
vienas 3»o kitam1 paliauja bandę.

Kabinėtas ])riejo prie rezig- 
navimo po karštų ginčų tai-p 
Herriotb ir jo priešininkų ata
kuotoji! -Maršalo ir Poincare.

Herriot btivo kaltinamas už 
nupuolimą franko, ir jam buvo 
užmetama peržengimas nusta
tyto saiko popierinių pinigų I 
spausdinimo. Herriot atkiūti
nėjo jog kaltė Francuzijos fi
nansinės negerovės priklauso 
buvusiam premjerui Poincare.

Suv. Valstijos apgailauja ši
to prietikio, nes Herrioto val
džios griuvimas reiškia jog bus 
atidėta ant toliai! derybos ati
davimui Suv. Valstijoms karo 
skolų ($4,000,000,000).

Socialistų valdžiai pabaigus 
manoma jog vėl naciona- 
įsigalės.

to; tas kapas at-, 
stebėtiną paslaptį 

ir 
buvo didelių įsi-

Komunistai Atakavo 
Bulgarų Karalių

Sofija, Bulgarija. — Komu- 
jnistai padarė ataką ant Bulga- 
| rijos karaliaus, bet ..jis išliko 
gyvas; nužudyta vienas su juo 
buvęs generolas. Užpuolimas 
įvyko gatvėje jiems važiuojant 
automobiliu. Komunistai pra
dėjo šaudyt stovėdami pakeliu 
kur karalius važiavo.

eland, Ohl*

savo, 
listai

24

valstybėmis. Patari- 
perspėjimai neįstengė 
jokios Įtekmės į Var

Žmonės Užmušta 
Ispanijos Nelaimėj 

Barcelona. — Elektriškam 
traukiniui nušokus nuo relių ir 
atsimušus j tunelio sieną netoli 
Barcelonos, užmušta 
tos, visi Ispanai.

ypa-

Nužudė 8 Sukilėlius
Konstantinopolis. — Aštuoni 

Kurdestano sukilėliai tapo su
šaudyti priešais \ Diar Bekir 
maldnamį. Turkijos valdžia ap
šaukė abelną mobilizaciją 
priežasties sukilimo didumo.

iš

40 Žuvo Audroje
Tokio, Japonija. — Hachijo 

salą užklupus baisiam tyfunui 
(audrai)', sunaikintą keliolika 
žuvininkų laivelių ir žuvo apie 
40 žmonių.

Nusižudė iš Meilės
Cumberland, Md. — Netolie

se kaimyniškam miestelyj my
lėjosi mokytoja, 20 m. amžiaus, 
su tulu 30 metų amžiaus vyru, 
bet juos žmonės labai apšnekė
ję, užtai jiedu susitarė nusižu
dyti,' ir per Velykas savo nuta
rimą išpildė užmiestyje nusi
šaudami. Jų lavonai rasta au
tomobilyje.

Mirė Pirmutinio Auto
mobilio Išradėjas

Kokomo. Ind. — Bal. 13 d. 
■mirė Elwood Haynes, i 68 metų 
amžiaus, išradėjas Amerikoje 
pirmo automobilio ir žinomas 
kaipo'. mokslininkas ir metalur
gas. Automobilį išradus, jis 
buvo prezidentas savo vardu 
kompanijos nuo 1893 metų.

Kada jis pirmu kartu pasi
rodė Chicagos gatvėse savo be- 
arkliniame vežime; žmonės su
bėgo kaip ant didžiausių dyvų 
ir baidė jį nuo gatvių.

Smunka
Maskva. — Paskutiniųjų so

vietų’ seimo rinkimų pa.s. l-ivė<i 
pai'iklo katl. komnnisttj 
2,554 atstovai ir kitų ’partijų 
1,308 atstovai, tarp jų .900 mo
terų.

Ne-komunistines partijos da
bar turės 34 nuoš. visų sbvietų 
atstovų skaičiaus, kuomet pir
miau turėjo 12.3 nuošimčius. •

Komunistus kaipo tokius ne- 
remiančių skaičius padidėjo' 
veik tris sykius.

Tie priešingi atstovai inėjo 
iš kokių nors paskirų amatnin- 
kti organizacijų ir ūkininkų, 
kurie turi pripažint komuniz
mą, bet turį tiesos balsuoti už 
savo organizacijos narius, ne už 
komunistų partiją susidedančią 
iš miesto darbininkų ir 
menės.

kariu?

112Chicagoj Užmušta
Chicagoj per -pirmus tris šių 

Ynetų mėnesius buvo 112 nužu
dymų, iš kurių 49 yra tiesiog 
užmušti užpuolimu, 34 užmušti 
nenoromis ir 29 užmušimai ne- 
išvengtini.

tą

ant žemės, kurių priau- j ciausias mKna.>
metai po 20,000,000, ei 

žemės auginimui maisto nėpri- 
auga nei pėda. Del stokos mai
što savo šalyje kįla karai, ku
riuose nužudoma šveikiausi- 
stipriausi vyrai, ir' kad tokiir 
nežudyti J— tai negimdyt. Vo
kietija pradėjo karą del stokos bet jų peikimas liks tuščiu; nes 
maisto; Japonija ir Italija 
turės užpulti kaimynus, nes 
nebesutelpa-neišminta savo 
mėse.

Pradžioj 19-to šimtmečio
žemės buvo 650,000,000 žmonių I Gedimino Kalno Iškil- 
kuriems truko 400,000 nietų iki - i i •. ... . . * | mes bus per Joninestokio priaugimo, o kurie per i 1
100 metų pasidaugino su pilnu Washington, bal-. 8. —- Lietu- 

11,000,000,000, kas. yrą neleisti- Į vai Pagražinti Draugija telcg- 
na pasikartojimui, nepaisant Į ratu pranešė Lietuvos Pasiun- 
jokių apgynimų.

Suvienytose Valstijose 
metuose butą 232,680 bepročių; 
kurių užlaikymas reikalauja 
daug milijonų dolarių. Visi 
sutinka kad bepročiai netinka 
į gimdytojus. Tat kam juos 
laikyti ir dovanai leisti lėšas? tuvon.

žmonių 
ga kas

Kiek vieni (.Ovai 
gimdys vaikų tiktai tiek kiek 
jų' tinkamai išmaitinti galės, 
kaip dabar yra su gyvuliais da
roma, kad žmogų aukščiau gy
vulio pastatyti..

Musų kunigai, žinoma, peiks 
gimdymo kontroliavime) idėją,

irgi j jie apie vaikų auginimą-maiti- 
jaū i nimą neturi jokio supratimo.
Že-.i ■ Mykolo ;Ainis.

ant;

I tinybei Amerikoje kad per Jo- 
1920 j nines (birželio 24 d.) bus Ve‘ 

į liuonos iškilmės.
Kviečiama Amerikos Lietu-- 

vių organizacijas dalyvauti to- 
jse iškilmėse ir tam laikui pri
taikinti savo ekskursijas Lie-

KELETAS
MĖNESIU

Kaltina Motiną Nunuo- j 
dijime 5 Ypatų

Gary. Iridi — Tula moteris 
suimta Chicagoj ir kaltinama 
už mirtį penkių jos šeimynos 
narių, vyro ir keturių vaikų; 
kurie bėgyje pastarų septynių 
metų vis mirė, o ji gavo už jų 
gyvastis apdraudos pinigus po. 
tūkstantį ir po kelis šimtus; 
Dabai- ji įtarta kada apsirgo* 
kitas jos sūnūs nuo apnuodiji- 
nio. Valdžia iškas pirmesnius 
mirusius jos žmones ir tyrinės 
ar jie nebuvo nunuodyti-.

New Yorke, balandžio 14 d., 
akivaizdoj tūkstančių žmonių, 
iš Commodore hotelio, nuo 22- 
ro aukšto, per langą iššoko ar 
Išpuolė viena mergina ir užsi
mušė.

LIETUVOJ

Kurie manot šią vasarą 
apsilankyti Lietuvoj pa- 
sistengkil 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 
žiavimui Lietuvon 
gryžimui Amerikon.

rei- 
įva'-

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

3352 Superior Ave. ‘ Cleveland, Ohio J;
][
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WORCESTER, MASS. .
Draugijų Veikimas.

W. L. D. Taryba pereitais 
metais biskį buvo nusilpnėjus 
veikime, mažai kas buvo vei- 1 
kiama, bet š*ais metais pasiro- I 
do geresnis judėjimas, nes į - 
Tarybą ineina energingi veikė
jai. Taryba savo kvartalinia
me susirinkime buvo nutarus 
išleisti Dr. V. Kudirkos paveik
slus. Paveikslai jau gatavi, ir 
pardavinėjami. Paveikslo di
dumas yra 17x20 colių* parsi
duoda po 75c., ir išrodo labai 
puikus. Pelnas nuo tų paveik
slų bus pasiųsta Lietuvos naš
laičiams.

Matyt kad Taryba sumanė 
gana naudingą darbą. Kolei 
kas pasekmės geros.

Toliau buvo nutarta leisti ką 
nors ant išlaimėjimo, uždirbtus 
pinigus taip pat pasiųsti Lietu
vos .našlaičiams. Išrinkta, ko
misija tam pasidarbuoti.

A. L. T. Sandaros 16-ta kuo
pa šiais metais nieko neveikia. 
Rodos į valdybą ineina gana 
darbštus nariai. Gal ką nors 
planuoja. Bet jau butų laikas 
pradėti dirbti, nes Seimas arti
nasi, turėtume pasiųsti nors 
pora delegatų į Seimą. Mums 
butų didelis nusižeminimas ne
turėti delegatų šiame Seime. 
Kuopos- valdyba turėtų daugiau 
domės kreipti į kuopos reikalus 
negu, kur kitur.

Iš dailės srities. “Aušrelė” 
surengė bazarą, atsibuvo ba
landžio 2, 3 ir 4 d., kur publi
kos lankėsi per tuos tris vaka
rus užtektinai. Matėsi kad Au
šrelė turės gražaus pelno. Už- 
dirbti pinigai bus vartojama 
muzikos reikalams.

Dabar Aušrelė smarkiai dar
buojasi. Statys scenoje, operą 
‘'Birutė” balandžio 26M.,- p<r '$1- 
dovyste J. Dirvelio.

Linkiu Aušrelei ir ant toliau 
gerų pasekmių. J. P.

A.L.T. Sandaros Seimo 
Programas
Seimo Dienos

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Seimas įvyks Cleve
land, Ohio, gegužės 28, 29 ir 30 
d., 1925 m.

(nuo 
Šupe- 
išlipt

Seimo Tvarka:
Ketverge, gegužės 28 d.,—Sei

mo atidarymas — 9 vai. iš
ryto, Goodrich Auditorium, 
1420 East 31st Street 
Public . Square atveža 
rior Avė. karai, reik 
ant East 31st Street).

Vakare —. Seimo delegatais 
ir svečiams vakarienė, Flynn 
svetainėje, 5309 Superior Av. 
Su kalbomis, dainomis, mu
zika, šiokiais. (Pradžia 7 vai.

Pėtnyčioj, gegužės 29 d. — Sei
mo antra diena — toj pačioj 
Goodrich Auditorium.

Vakare — Seimo delegatų vie
šos prakalbos — Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Ave.

Subatoj, gegužės 30 d. — 
mo trečia diena — toje 
auditorium.

Vakare — Teatras “Galiūnas”, 
Lietuvių salėje. Pradžia 6 
vai. (kadangi tai yra šven
tadienis.)

LIET. MOTERŲ GLOBOS KOMITETAS 
PERKA GELGAUDIŠKIO DVARĄ

Užjūrio Broliai!
Gyvenant sunkias ir pavojin

gas tautoj gyvybei valandas, 
kada musų bendra Tėvynė tiesė 
rankas į laisvę ir nepriklauso
mą gyvenimą, kada džiaugsmo 
prošvaistės buvo nuolat aptrau
kiamos tirštu nusiminimo ir 
neaiškaus rytojaus rūkti, ir mes 
Lietuvoje gyvenantieji stojome 
žutbutinėn kovon už savo, savo 
ir Jūsų tėvų laisvę, Jus karštai 
pritarėte musų pastangoms, rė- 
mėte medeginiai ir moraliai. 
Jūsų duosni ranka parėmė ne 
vieną žygį, ne vieną musų lai
mėjimą, ir miisų nūdienė istori
ja žymės vardus tų žmonių ku
rie nuo Rusų despoto letenos 
kadaisia pabėgę į tolimą užjū
rį, sukurę ten 'sau laimę ir iš
teklius. nepamiršo tos
kuri juos' mažus išnešiojo, savo 
duonele išmaitino.

Tie žmonės — tai jus, Ame
rikiečiai.

Dabar dalis musų.šalies- lai
sva. Dabar ji ėmėsi kultūros 
darbo, kurį jus taip pat remia
te. Jus labdaringi visur kur 
eina tautos reikalai. Ir į šitą 
atsižvelgdamos mes, Lietuvių 
Moterų Globos Komitetas, busi
me viena tų skaitlingų kultūri
nių organizacijų kurioms jūsų 
duris visuomet atviros, ir 
rios nekartą turėjo progos įsi- 

. tikinti Jūsų labdarybėje.

šalies

Sei- 
pat

DZIMDZI-DRIMDZI 
MARŠRUTAS

Gegužės mėn:
2 ir 3 Grand Rapids, Mich. 
5 ir 6 Detroit, Mich.
8 ir 9 Cleveland, Ohio. 

•Rochester, N. Y. 
Amsterdam,' N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Newark, N. J. 
Scranton, Pa. 
Wilkes Barre, Pa. 
Pittston, Pa. 
Shenandoah, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Washington, D. C. 
ir 27. Pittsburgh, Pa.

10
12

16
17
19
20
21

26

f
I

Delegatams: Nesivėluokit ,į 
Seimą. Atsivežkit mandatus. 
Davažiuoti iš stoties į Superior 
Ave. reikia imti nuo stoties ka
rą iki Public Square. Superior 
visi karai daveš iki salių. Sei
mo salėn reikia išlipti ant E. 31 
St. Iš visų stočių karai suei
na į Public Square.

Delegatų taipgi prašoma iš
kalno pranešti apie dalyvavimą’ 
Seimo vakarienėje. Kaip tik 
busit išrinktas tuoj prąneškit 

~ ' —■•••• gav0
Vakarienei 

įžanga vyrams $2.00, moterims 
$1.50.

Delegatams apsistoti: Olms- 
Hotel, Superior Ave., kam- 
East 9th St. Nuo stoties 
karai daveža iki hotelio du- 
Užsiregistravę hotelyj ga-

kartą būti jums dėkingais. Mes' 
užmokėti skolą 13,530 dolarių 
sumoje. Duokite progos dar 
žinome kad jūsų ‘ skatikai sun
kiai uždirbti, kad ne vieną kru
vino prakaito lašą sugėrė sveti
ma žemė. Bet atsiminkite bū
rius nuskurdusių, alkanų, pus
gyvių broliukų, sesučių; gal ar
timų giminių, pažvelgkite į sa
vo vaikus kurie dabar laimingi 
Jūsų prieglobstyje, bet kurie 
gali būti nelaimingi' likimui ki
tur svarstykles nusvėrus. Kaip 
tuomet jiems reikalinga globosi 
ranka ir užuojauta! Padėkite 
vaikams! Kiekvienas jūsų cen
tas bus stambus akmuo stato
mam jaunos, laimingos, ne el
getiškos, bet aukštai galvą pa- 
kėlusios ir pertekusios Lietuvos 
rumui! Mes laukiame ii- tiki
mės jūsų paramos, laukia ir ti
kisi šimtai nuvargusių kūdikių’ 
ir skausmo kupinu veidu mal
dauja Jūsų!

Aukas mes prašome siųsti 
Kaunas, Mickevičiaus g. 2.

Iš anksto lenkiamės Jūsų 
duosnumui ir tikimės kad šis 
musų prašymas nebus bergž
džias.

= CT GERB. =
i ^Spragilo kampelio^ |
aniiiHiiiiiiiniiniiiiiiiiimiiiiiiiHiiinuiiuaiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiigiiHttiuiuiHiHiiltmiB

kū

Scjmo Rengimo Komisijai 
va’rdą ir antrašą.' Vakar

ted
pas
visi
rų«.
lit ten pat imti karą į Seimo 
salę.

Kuopoms: Įnešimus meldžia
me pagaminti iškalno ir prisių
sti Seimo Rengimo Komisijai.

Aukas siųskit Komisijos an
trašu arba Seimo salėn, Lithua
nian Nat. League Convention, 
aiškiai pažymėję kuriam tikslui 
aukos siunčiama.

Baisus Karo Palikimas.
Lietuva vis dar negali atsi

peikėti nuo tų smūgių kuriuos 
suteikė amžius slėgę šiaurės 
kaimynai ir tas ypatingas opias 
žaizdas, kurias padarė paskuti
nieji baisaus; karo ir žiaurios 
okupacijos metai. Lietuva pa
plūdo elgetomis. Daugybė šei
mynų pakriko, išmirė palikda
mos rinkimo nuožiūrai,,pęląijnių- 
gus kūdikius, kuriems niekelio 
neprižiūrimiems lemta arba ba
do mirtį sutikti, arba be jokios 
'priežiūros, be jokio auklėjimo 
išaugusiems likti piktadariais, 
elgetomis, tautos nfelaime ir gė
da.

Lietuvių .Moterų Globos Ko
mitetas jau senai tuomi susi
rūpino, Įsteigė tris prieglaudas,

Seimo Rengimo Komisijos 
antrašas:

V. P. Banionis, 
1278 East 74th Street 

Cleveland, O

Numažintos Kainos i Abi Puti
Į LIETUVĄ

$203.00 ir Aukščiau
Važiuokit per* Bremeną ar Chcsbourgą 
patogiuose trečios klesos kambariuose 
Suvienytų Valstijų valdžios laivais iš 
New Yorkb. Speciales ekskursijos, Jo
nui W. Liutui asmeniškai vadovaujant) 
laivas AMERICA , išplauks Gegužės 20 
d. Pil. Liūtas prižiuręs bagažus, pas- 
portus, ir pri gelbės keleiviams muiti-

tinyčiose bei kituose kelionės reikaluose. Kiti ekskur
sijos laivai Išplauks'- LEVIATHAN 
(^215.00); ROOSEVELT ~ Gegužės 

\ su vietos agentu arba rašykite:

UNITED STATES
•15 BROADWAY, NEW
Arba prie vi etinio Agento 

Hotel CIe'ėinnu Bi'dg. Cleveland, Ohio

30 d. Pasimatykit

LINES
YORK

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

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

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

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

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

kurių gerovei .daug pridčjote 
Jus, Amerikiečiai, dar anais 
metais musų atsiųstiems atsto
vams suteikdami dideles pini
gų sumas. Tačiau Lietuvių Mo
terų Globos Komitetas savo iš
tekliais tegali tik lašą darbo 
atlikti sulyginus su tuo kiek 
reikalinga atlikti:
Komitetas Paėmė Gelgaudiškio 

Dvarą.
Vyriausybė susirupinus ben

dra krašto gerove, sugriauto 
ūkio,, bendru nuskurdusio kra
što kėlimu, negali aprūpinti 
prieglaudas reikalingomis su
momis ir .teikiamos vyriausybės 
pašalpos neužtenką.- 'O pragy
venimas brangus, auklėtiniams 
reikia, misti, mokintis kad iš 
prieglaudos jie išeitu dorais ir 
naudingais kraštui .žmonėmis. 
Turėdamas omenyje savo užda
vinius ir jiėškodamas kelių ku
riais: juos galima butų, vykin
ti, Lietuvių Moterų Globos Ko
mitetas nupirko Gelgaudiškyje 
•dvaro centrą, kuris jau nuo 
1921 metų yra Komiteto nuo- 
muojahias (ir kuriam nuo 1921 
metų yra įsteigta prieglauda), 
■su visais trobesiais ir 80 ha 
lauko. Tai didelis L- M. G. Ko-1 
miteto laimėjimas-. Auklėtiniai |

■ ne tiktai galės toj žemėj pra-l 
t intis žemės ūkio .darbų , mokin
tis pavyzdingo ūkininkavimo,' 
■bet minėtas ufcis . teiks maišto j 
produktų ir J 
prieglaudoms (Kauno ir Vait- 
kuškyje).

Dvaro centras kainuoja 135*,- < Karpavičius 
300 litų, ir jis paimtas skolon, 
neš Komitetas neturėjo t____,
pinigų sumos užmokėti, 
tetas tikisi visuomenes šiapus, 
o ypač anapus,'* vandenyno pa- gyveno ues ivioines, iowa. 
ramos aukomis;; 1 turėdamas to-|Giniotis arba Ginistis'Aleksan- 
kį centrą Komitetas galės 
didesniame maštabe varyti 
vo kultūros darbą ir ištrauks I-
i.š skurdo din* daugiau nelaimiu- j Vasiliauskai, Jonas il
gų našlaičių, kurių tiek 
vargsta visuose Lietuvos 
puošė.
Su Amerikiečių Pagalba 

bus Panaikinta.
Taigi, Amerikiečiai, vieną tu

rime prašymą.: padėkite, mums Į 38 Park Row,

Liet. Moterų Globos Komiteto 
Valdyba:

Pirmininkė D. Šleževičienė
Vice-pirm. L. Raupienė, 
Iždininkė K. Žilinskiene

Nariai:
K. žalkauskienč, 
Dr. Ji Alekna.

Sekretorė E. Oškinaitė.

PAJIEŠKOJIMAI
■kitoms Komiteto j janušis Jonas, Amerikon atvy

ko 1914 metais ir apsigyve- 
I no Brooklyn, N. Y.

Juozas, dvylika 
sivuiuii, metų atgal iškeliavo |Argen- 
tokios tinon.
Komi- j šepetys Jonas, Amerikon atvy

ko 1909 metais ir tūlą laiką 
gyveno Des Moines, Iowa.pa

dar

daug | 
kam-

drasį. atvyko Amerikon 1913 
m., ii’ tūlą laiką ,gyyeno Brid
geport, Conn.

Kotryna,
Philadel-1914 metais gyvenę 

phia, Pa.
Apie juos žinantieji

Skolai^8 i ieškomieji prašoma atsilie- 
1 pti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate
New York City.

arba pa-

Prenumerata 25c
75c. VERTĖS KNYGA TIKTAI KNYGA - .13 už 
SKUBĖKIT SU UŽSAKYMU - “Sii-- — —

LOŠĖJAI IR DRAMAS MĖGSTANTIEJI!
štai proga įsigyti numažinta kaina naują teatrališką veikalą, tri

jų aktų dramą iš Lietuvių Pasakiškų kovų su Žmogedžiais!
Ši nauja drama “GALIŪNAS” yra parašyta K. S. Karpavičiaus, 

autoriaus keleto kitų Istoriškų veikalų, ir taip pat. yra jautri, gyva 
ir žingeidi kaip skaityti taip ir lošti. Drama yra paremta ant isto- 
riškų legendų, ir sudramatizuota kaip paduotame turinyje matosi, 
labai jausmingai, ir per vis veikalą nesimato tuščių, sausų istoriškų 
faktų, bet tęsiasi tyras, jaukus meiliškas romansas dviejų svarbiau
sių ypatų — Mildos ir Igliono — iš kurių, pagal senovės Lietuvių ti
kėjimo, dievų lemta buvo užgimti Galiūnui, kuris žmogėdas nuvei
kė ir išnaikino juos ant visados.

Drama bus apie 90 ar 100 puslapių didumo, gražiai atspausdin
ta, ir kurie iškalno užsirašys gaus ja tiktai už spausdinimo lėšas, 25 c knygą. Po išspausdinimo kaina bus 50c. ar net 75. Todėl 

imkitės ir siųskit savo užsakymus dabar. Visų užsiprenu
meravusių vardai bus patalpinta toje knygoje.

Lošėjams. _ __ ___ _
už jas išeitų $3.25. Prisiųskit tik $3.00 ir gausit visą setą. Po 

Hj| leidinio, kainuos $6.50 ar net $9.75. Nepraleiskit šios progos.
Perstatymui reikalinga aštuonių vyrų ir penkių moterų, prie 

jf keleto pašalinių, ir keleto vaikų ir mergaičių.
Knyga bus gatava prieš vidurvasarį, rudens sezone lošti.
Lengva lošimui, nes reikalauja tik dviejų scenos permainų, 

'■ abi yra miško scenos, kurių yra veik visose svetainėse.
“GALIŪNAS” tinka lošti visokių pažiūrų žmonėms, nes nėra tai 

religiškas ar priešreligiškas veikalas, tik grynas meilės romansas.
■ : Užsakymus siųskit “DIRVON”, 3352 Superior Av. Cleveland, O.

Lošimui reikalinga 1 3 knygų, taigi iškalno užsisakant 
iš

to

ir

VELYKOS 
SPRAGILO 
GRIEKAI

IRŠVENTOS
GERB.

SENI
— Aleliuja! vaikeliai! a- . 

leliuja! — sako mums tetu
lė kada aš su gerb. šonkau- . 
liu nuėjau pas ją ant Vely- ; 
kų, ba atbėgus' didžioj pėt- : 
nyčioj būtinai užsiprašė, baĮ; 
sakė bus atvažiavęs iš Či- ' 
kagos jos brolis arba mano ' 
dėdė, kuris nori -pamatyt ir ’ 
mane ir mano šonkaulį.

— Gerą dieną, tetule, — 
sakom vienbalsiai mes.

— Vaikeli, nors tokioj 
vožnoj šventėj turėtum pa- 1 
sakyt, “Tegul bus pag'ar- ’ 
bintas!” Kas tai matė! — 
sako ji. ;

•— Iš tetulės apsiėjimo 
jau matau kaip tau ta šven
tė “vožna”: ir net visa stu- 
ba “pakvipus”, — sakau aš.

— Tas bieko, vaikeli, aš 
išsigėriau švęsto “vandenė- i 
lio”; tuoj ir judviem duo
siu. Matysit kad švęstas ■ 
gardesnis.

— Nesigirk tuo savo rau
gu ir mudu negersim. Bet 
ką tu čia, tetule, pradėjai 
maišyt “švęstą”, kodėl?

— Todėl, vaikeli, kad pa-J 
šventintas....

?— Na bet paaiškink ką 
tu dabar išgalvojai ir kaip?

— Vaikeli, mano galva į 
ne durna. Tu ir mokytasi 
nebūtum taip sugalvojęs.

— Bet sakyk ką tu sugal
vojai ir iš kur švęsto raugo 
gavau? Kibą kunigėlis už- 
fundijo už gerą Velykų do
vaną?

— Ne, vaikeli, jis tik pa
šventino mano- nuneštą bu
telį, ir dabar aš turiu švęs
tos arielkėlės sveteliams 
pačestavot.

— Kibą tas tavo kunigė
lis irgi buvo girtas kad tau 

Į nuodus šventino.
— Ne girtas, vaikeli, jis 

\ buvo trezvas, ale aš jį ap- 
; gavau: aš nusinešiau kasę 
Į Velykinių valgių pašventint 
į ir toj kašėj ant dugno turė- 
į jau įdėjus bonką savo ariel- 
Į kėlės, na ir jis šventinda- 
| mas valgius pašventino' ir 
I arielkėlę....
j — Tikrai iš tavė' galvo-Į 
Į čius. Nebijai nei grieko. O 
| kur dėdė?
1 — Su Miku skiepe alų pil- 
I sto. Ale va jau jie ateina.
i Ir atėjo prieš mudu mano 
I dėdė, arba 'tetulės brolis, 
| tas svečias iš Čikagos.
| — Alo, vaikeli, alo! Taip 
| senai nemačiau! Nuo ta- 
| da kai apleidai seną kontrę. 
i Jau apie penkiolika metų! 
| Bai gali koks tu, ir kokią 
I pačią turi! Tada buvai dar 
! tik boisas!,

■ — Sveikas gyvas, dėde,
I ištikro man smagu tave su- 
j tikti!
| — O ką rašo iš seno kra- 
I jaus,, ar gauni gromatų. Aš 
| tai jau visai leizi, nerašau, 
j ten jiems ba tik pinigų pra
ši šo. O.kokį džiabą tu dirbi? 
j — O, dirbu kaip ir visi 
į darbininkai. Kaip dėdei ei- 
j naši Čikagoj ?
| — Man dabar labai gut,
| ba kai saliuną uždariau,

tuoj pradėjau reizin džekę 
vežiot, ir dabar man orait! , 
/Ale man pikta ant tavęs 
kad tu nenorėjai but kuni
gu:- žiūrėk dabar dirbi ko
kioj šapo j ir vargsti; tai ne 
fonės šiais laikais po šapas 
dirbt. Kunigai tai kas ki- I 
ta: jiems gerai ir šioj kon- 
trėj ir Lietuvoj. Jeigu čia 
butum, turėtum nais para- \ 
piją, ir butų gut, arba jei
gu senoj konfrėj, ten jau 
gal kokiu ministeriu butum- 
pastojęs, ba sako ten kuni
gai visą bizni runija.

— Tiek to iš tų kunigys
čių. Man gerai kaip turiu. 
G ir kunigams šią gadynę 
ne geriau kaip šiaip sau 
amatninkui.

— Nevarmai, kunigas tai 
vis kunigas, jam viskas ga- , 
tava, ir klebonija, ir valgis, 
ir gaspadinė fry, o darbi
ninkui tai ir pačiam reik 

išapoj dirbt, ir pačią kiti j 
fektirę leidžia. Padarei di
delį misteiką neidamas Į ku
nigus. Dabar butum mane 
sutikęs armobiliu, o . dabar 
pėkščias atėjai. ■

— Aš irgi jį tankiai baru 
už tai, ale jis.manęs nepai
so, ir tuoj pradeda apie vi
sokius mokslus tauzyt; pa
virto toks bedievis kad ne
gali susišnekėt. — Sako te- ’ 
tūlė.

— Kur tu čia šią gadynę 
rasi gerą kataliką, net ir 
patįs kunigai visai kitokie 
kaip buvo pirmiau. Ale ne 
gut kam jis nesimokino ku- 
nigaut, butų- dabar turėjęs 
gutaims, b dabar tik šaipos 
darbininkas, ;— sako dėdė.

— Tai dėdė matau esi tik 
biznierius, daugiau niekas * 
jeigu ‘šitaip kalbi. — Sakau 
aš, 

į -r- E, jeigu tu butum ma-> 
no šiusuose ir tu taip kal
bėtum. Šią gadynę viskas 
tik biznis ir biznis — mon- 
ki biznis ar gut biznis, ale 
biznis ir dacol.

— Ei, tu, nepradėk tau
zyt tokią vožnią dieną. Ba 
tuoj susipešit. Verčiau ve 
išsigerkit mano šventintos, 
busit linksmesni, ir apie ki
tą ką kalbos užeis.

— Na, tai duok, o aš pas
kui duosiu jums atvežtos iš 
Čikagos. Čia tokios negau- 
nat. \Jusų tik vandenėlis, 
ale musų turi ryl kik.

— Gerkit kad jums pa
tinka, ne del to mes atėjom.

— Tai tu ir negeri ir ne 
kunigas, tai visai cyp spor
tas.

— Man geriau neužsiim
ti tokiais niekais, blaivu 
protu vis geriau, norš nesu 
kunigas ir ne. biznieris.

— Na tai eikit prie pietų, 
ba jnėša atšals.

' Tetulė tuoj susodino 
visus prie sthlo, ir aleliuja 
šūkaudama pradėjo dalint 
valgius, ir taip nieku besi-1 
klausant praėjo pusdienis. 1

PAJIEŠKOJIMAS
Paj ieškau savo-brolio Alek

sandro Rankausko, kitaip vadi
nusis Charles Smith, paėjo iš 
Stungių kaimo, Žagarės v., gir
dėjau kad gyveno Cleveland, 0. 
ir kad buk esąs miręs ar tapęs 
nušautas. Jeigu kas apie jį ži
no meldžiu pranešti man, nes 
tas man labai svarbu. (18)-

Mrs. Alice Waitekaitiene i 
(Rankauskaitė) <;

652 W. 18th St. Chicago, lit

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 Avė.

Youngstown, Ohio.
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Nuo Redakcijos
VERTAS PARĖMIMO ŽYGIS

DATARIAM' -visiems per-?
* siems perskaityt Lietu-1 Žodžio “Laisvė’ 
vių Moterų Globos Komite
to atsišaukimą, kurie ir ne- 
mėgstat skaityt ilgus strai- 
ipsnius. Tai yra pakvieti-

| vos Lietuvos laisvu žmogumi, 
i ugi nusistatymu prieš laisvo 
žodžio ir laisvos sąžinės varžy- 

I mą, ■— žodžiu, pageidavimu 
J kad mano Tėvynė butų man 
i Motiną, o ne Močeka!....
! “Ar yra reikalas taip ‘nepe- 
Idagogiskai’ mane bausti? Juk 
! už ausų tąsymu ir lazda muši- 

--■z - i-.j- . j . 1T . , . mu budo nepataisysi!.... Vel-anklpiimn1 išdėsto dabar esančią Lietuvoje,, . . . , .. ,aUKiejimo, . 2 ... . ,J tu apie tai kalbėti neisaukle-po klerikalu globa zodaio. lais-! , .tam pedagogui....
“Pakartoju :* turbut antru 

as j kartu busiu priverstas emig- 
ne"1 ruoti iš mano Tėvynės — da- 
Pa':bar jau kaipo ‘Lietuvai pavo-

Klerikalų Rojuje
L A. Herbačauskas, pažymus 

Lietuvoje lektorius, atvirame 
re-Į mas-paraginimas Amerikie- jlaiške į Šešupės Bangų’ f čiams 'baigti pradėtą našiai-lekciją Mariampolėje štai kaip: 

įįf'' Vi vi • ’ • i 1— I i e»zl/aCTT-r» na «■» na, r» iT »z\4-1 iE etų šelpimo ir : 
| darbą.

Pora metų at^ąJ Ameri- 
| koje lankėsi gerb. D. Sleže- 
| vičiefiė, rinko aukas našlai- 
į čiii prieglaudoms užlaiko- .
t moms jos vedamos draugi-1 sireikšti tuom kuom aš tikrai I jjnga“s asmuo’, o ne Rusijai... 
į jos, Lietuvių Moterų Glo-I ' ’■*
I bos Komiteto. Tada mes, 
I prisidėdami gausiai tos Įs- 
į gos parėmimui padrąsino- 
f me jas imtis darbo smar- 

kiau ir plačiau. Jos taip ir
I darė.

Padėkime joms — Lietu- 
Į vių Moterų Globos Komite- 
I tui — baigti vieną labai di
li delį darbą — nupirkimą 
rGelgaudiškio dvaro centro 
E našlaičių prieglaudai, kur 
j tie našlaičiai iki šiol jau 
I buvo, kaipo nuomininkai.

Reikalinga virš $13,000 
| dvaro atpirkimui, ir viskas 
: bus pabaigta. Ne visų tų 
į trylikos tūkstančių iš Ame-1 
į rikiečių norima. Sudės iri 
! jie patįs tenai daug pinigų, 
J bet vieni negalės visos . su-! 

mos sukelti.
Gal kas paklaus: Kodėl] 

I dvarą • perka jeigu neturi 
r kuo našlaičius užlaikyt ir 
g neturi iš ko pirktą:?.

I r Reikia suprasti to Komi- 
? teto padėtį. Jau senai ži-!

i I nome kad klerikališka val- 
I džia šnairai žiuri į tą Ko- I mitetą, o kunigai tiesiog

Į r tužtą kode! tų našlaičių nę-l B suvaro į kunigų vedamas 
g prieglaudas ir pabaigia su I “bedievių”, kufl tas Komite- 
| Į;,erų Globos Komitetu, neš 

i g jiems baisu kad neišauklėtų 
B “bedievųi”, kuo tas Komite- 

i r tas- visiškai neužsiima.
I . Priekabių jieškodami, ku- 
I nigai gali išreikalauti val- 
I džios kad tą dvarą atimtų i iš to Komiteto ir duotų ko- 
I kiai k’lerikališkai įstaigai, 
į ,Tada jus su savo našlaičiais t ir visais įtaisymais eikit g kad ir į pelkes. Sunku to- I kiai Įstaigai'tinkamą vietą Į rasti, o Gelgaudiškio dvaras 
į tam atsako daugeliu žvilgs-| 
t'bių- j
| Kada Liet; Moterų Glo- 

l'bos Komitetas dvarą nuper- 
|ka, jį atimti galės tik ko- 
Imunistų revoliucija.
I Tai svarba dvaro turėji- 

Imo sayo nuosavybėj, 
fe Nors nė amžinai tie vai
dučiai mažiukais bus, ir ga- 

li ateit laikas kad karo nąš- 
|laičiai išsibaigs, beit dar ne 
‘ taip greitai. Kūdikėliai iš 
’ šešių ar penkių metų atgal 
dabar-dar-yra mažučiai ir 
i jų yra tiek kad užtenka vi- 
Įsoms prieglaudoms, nes jų 
[tėvai žuvo kovose su Len- 
Kais per kelis pastarus me-’ 
ttus iki buvo mūšių. I penkis . jėzuitus, misijonierius I vanf]ėnii7 taipgi, 
E Gi kada karo našlaičiai (Kanadoje, kurių vardai yra : 

lįšeis tą pirie'gląudą lir jos 1) Jean de Brebouef, 
[mokslus, bus daugybė kitų’ 2) Gabriel Ląlemant,’ 

i—oi Antoine Daniel,
Charles Garnier, ir

“Labai man 
Mariampoliečių 
galėjau mano

liūdna kad 
akivaizdoj 

paskaitomis

esu, ir ramiai — be aukštos in-j 
tervencijos
klausytojais pasikalbėti....

“Ir dar riian liūdniau kad aš 
11895 m. Rusų valdžios .išvytas 
iš Mariampolės gimnazijos su 
‘vilko bilietu’, o 1896 m. žanda
rų priverstas emigruoti į užsie
nį — dabar. — kaipo ‘pavo
jingas Lietuvai ašmuo’ — tur
būt irgi busiu priverstas emig-

nei prasikaltau?
“Ugi vien tik noru būti lais-

ruoti iš Tėvynės, kuriai noriu
pasišventęs tarnauti!... . Iš-
ties, labai skaudus maijo gyve-
nimo simbolis: aš visad ir vi-
sur ‘pavojingas’!

“Ir kuom gi aš mano Tėvy-

“Labai man liūdna, labai man 
su mano gerb.(skaudu....

“Norėjau dirbti rimtą darbą 
[kultūros, literatūros, meno sri- 
I tyj, bet visur tyčia užbėgo man 
I už akių, tyčia trukdė ir ardė 
| mano darbą, tyčia erzino mane 
1 visokiomis provokacijomis, vi
sokiais b j a u ri ą i s įtarimais, 
šmeižimais....

“Norėjau dirbti 
te, norėjau 
supažindinti su musų, Lietuvių, 
kultūros šaltiniais, Lenkų lite
ratūroje, Lenkų mene sunaudo
tais, bet veltui tas mano noras, 
virto....... Tyčia darymu, ty
čia erzinimu, tyčia provokavi
mu privertė mape atsistatyti iš

Universite- 
musų jaunuomenę

NAUJI ŠVENTIEJI

Ą NGLIJOS Bažnyčios vysku- 
pų susirinkimas Londone 

nutarė padaryti (kanonizuoti) 
keliolika šventųjų, kuriais tu
rėtu

' 1)
2)

4)

6)
7)
8)
9)

būti:
John Keble, ,
Florence Nightingale, 
Anthony Ashely Cooper, 
John Viki if, 
William Lund, 
Karalius Charles I, 
Karalius Henry VI, 
Karalienę Ethelreda
Arkivyskupas Krenmer 

,Iš (pradžios krikščionybės lai
kų:

10) Timotejus, kuris .susira
šinėjo su apaštalu Paulium,

Juozapas, Kristaus patė-

bu- 
ra- 
že-

I Universiteto, nors jaunuomenė 
mano lekcijų iš Lenkų litera
tūros pageidavo!.....

“Begalo liūdna man apie tąi 
kalbėti....

“Ir ko nori iš manęs mano 
žiaurus ‘priešai’ ? Ar mano 
mirties, ar mano idiotinės ver
gijos alkani?!....

“Jeigu alkani mano gyvos 
aukos, tai aš juk jau gyva au
ka — aš gyvas degantis žibin
tuvas!

“Skausmais ir ilgesiais degu 
ir liepsnoju—aš pats, aš mano 
visu kimu — ir tikiuosi kad 
šviesiau bus nors biskelį bent 
tiems 
mane

kuriuoš aš myliu, kurie 
myli!....”

Kas
Redaguos?

Trįs metai atgal, iškeliant 
Kun. Bučį į Lietuvą, “Draugo” 
redaktoriaus vieton atsiųstą iš 
Lietuvos Kun. Česaitis..

Prie Kun. česaičio tūlą laiką 
rods buvo prisisukęs ir nesąmo
nes rašinėjo Kun. Bumšas, bet 
Kun. Česaitis jį atstatė.

Paskui pristojo K. Pakštas, 
klerikalų išauklėtas ir išgarsin
tas tauza, Pakštas.

Dabar tiedu abu apleidžia 
“Draugą” ir išvažiuoja Lietu
von universitete mokytojauti.

Kas >liks prie “Draugo”1 neži
nia. Jeigu Bumšas, tai sudiev 
katalikų proteliui, jis ištvarkin- 
tų žmonelių protus labiau negu 
pajiegė bolševikai su savo laik
raščiais. ,

Draugą'

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

’ (Tąsa)

— Tas pasiteisinimas yra gena geras, 
bet ne visai atsakantis, — tarė kunigaikš
tienė, su panieka.

— Aš niekam nepasiteisinu, madame!
— atsakė Andriennė, šiurkščiai; — bet 
kadangi Dr. Baleinier ištarė gerą žodį už 
mane kaipo mano draugas, aš tik paaiški
nau jums faktą, už kurį aš nesijaučiu tu
rinti prieš jus atsiprašyti. *

— Taigi tegul tas faktas pasilieka at
mestas iki mademoiselle pasiaiškins, — ta
rė Tripeaudas.

Abbė d’Aigrigny, rymodamas ant sa
vo rankų, šitos scenos veik visai nejautė, 
taip buvo perimtas minčių apie tai kokios 
bus pasekmės iš Andriennės pasimatymo 
su Admirolo Simono dukterimis, nes jis 
negalėjo' bandyt užginti jai eiti pas jas, 
kaip ji rengėsi, tą vakarą eiti.

Kunigaikštienė tęsė toliau:
— Aplinkybės kurios taip labai nuste

bino komisarą, yra sekančios kurias aš tu
riu jums pasakyti. Mes krėtėm paviljoną 
perdėm, nerasdami nieko, bet kaip tik jau 
buvom beapleidžią jos miegamąjį kamba
rį, nes jį paskiausia, inėjom, kaip štai Ma- 
damė Grivois patėmijo sienos lentose ply
šį kuris nesuėjo taip kaip kitos dalis sie
nos. Parodėm tą komisarui, ir jis bečiu- 
pinėdamas atrado slaptas duris, o už jų 
užtikome—kaip aš galiu priverst save pa
sakyt ? ' Ne! niekad mano liežuvis nega
lėtų ištarti tokią begėdišką, pažeminančią 
pasaką! Aš negaliu, aš nedrystu ištarti|gįau svarbių reikalų apžiūrėti, negu leistis 
to! '

— Tai, madame, — tarė Andriennė, 
kuri suprato, savo dideliam susigraužimui, 
jog užtikta Agrikolos paslėpimo vieta, — 
aš išdrysiu paimti ant savęs tai ir paliuo- 
suosiu tave nuo pasakymo, kas paliečia 
tavo delikatnumą.. Aš. tiktai prašau kad 
ką aš tuojau pasakysiu nebūtų palaikyta 
mano noru ar pastangomis pasiteisinti.

— Vienok, aš manau, mademoiselle,— ...
šaukė kunigaikštienė, kerštingu juoku iš Į pageidaujant, 
pasitenkinimo, — ta aplinkybė kad vyras] — tamistos karieta randasi gatvė- 
rastas paslėptas tavo miegamajam kam- J b?
baryje yra verta pasiteisinimo jaunos ypa-| 
tos kuri rūpinasi savo vardu;

— Vyras pasislėpęs miegkambaryje! 
— sušuko markizas, staiga pašokdamas iš 
savo apdūmojimų pozicijqs, pasipusdamas 
ir vos galėdamas užslėpti savo pasalingą 
džiaugsmą, su kokiu jis išgirdo tas nau
jienas.

— Ar tai galimas daiktas? — pridėjo 
Tripeaudas: — vyras mademoiselles mie
gamam kambaryje! Pasitikiu kad tas fa
ktas taipgi buvo užrašytas policijos klau
sinėjimuose.

— Taip, buvo, buvo! — atsakė kuni
gaikštienė, pergalės upu.

— Bet tas vyras, — tarė daktaras, su 
veidmainingu upu, — be abejo buvo pa
prastas vagis, kuris paslaptai įsigavo: da
lykas pasiaiškina per save'—visos kitos 
nuožvalgos — Ne, ne, ant to negalima pa
siremti !

— Taip, taip, — 'pridėjo Tripeaudas,— 
tokia rūšis vagių kurie užtinkama jauni] 
merginų kambariuose yra labai išimtina 
klesa; paprastai labai jauni,' labai gražus, 

’ir išimtinai turtingi! i
— Tamistai taipgi klysti, šiame atsi

tikime, — atsakė kunigaikštienė; — ma- , 
demoiselle Andriennė neturi tokių aukštų 
pažiūrų, bet parodo kad jauna moteris ga- ; 
Ii būti ne tik kriminaliste, bet ir labai že-

1 ma tokia. Aš jau nesistebiu iš simpatijų 
kokias ji rodo žemos klesos žmonėms; ir 
šitame atsitikime ji pasirodė susidedanti 
su tokiais pat, nes rastas jas kambaryje 
vyras buvo apsivilkęs vien tiktai marški
niais.

— Marškiniais? — šuktelėjo baronas, 
didžiausiame nusistebėjime. — Tai jis iš
tiesų buvo žemos rūšies vyras! Tą gir
dint, žmogui net plaukai ant galvos stojas!

— Tas vyras yra kalvis, — tarė kuni
gaikštienė; — jis prisipažino tai ; ir, tei
singai kalbant, jis ištiesų labai gražus in
dividuals, taigi, be abejonės, sekdama sa
vo paprasto mėgimo kas gražu Andriennė 
galėjo....

— Gana! madame! gana! — tarė An
driennė, kuri, nenorėdama atsakinėti, iki 
šiolei klausėti savo tetos karčių pajuokų 
ir tyčiomis Įtarinėjimų. >— Trumpas laikas 
atgal, aš buvau bebandanti išsiteisinti nuo 
vieno tavo begėdiškų užmetimų; aš nepa- 
sistatysiu save Į tokią silpną padėti antru 
kartu; tik vienu žodžiu atsakyk, madame, 
ar tas teisingas ir geras darbininkas buvo 
Suareštuotas?

. — Kuotikriausia! ir nugabentas į ka
linį po didele sargyba. Tas graužia tau 
širdį, mademoiselle, ar ne? — atsakė ku
nigaikštienė, džiaugsmingai pašiepdama. 
— Tavo atsinešimas link to patogaus kal
vio turbut didelis, nes 'dabar visai nuri
mai. I ■ ■ j ! ■ ' - ! ■ ■/ .

— Taip, madame ; nes aš turiu dau-
IŠ LIET. MOKSLO DR- 
JOS SUVAŽIAVIMO

Vilnius. — Kovo 15 d. Vy
tauto Didžiojo gimnazijos salė
je buvo Lietuvių Mokslo Drau
gijos aštuonioliktas metinis vi
lingas narių skaičius šus'irin- 
lingas narių sakičius susirin
ko. Dr. J. Basanavičius atida
rė posėdi ir padarė trumpą 
pranešimą Apie Draugijos vei
kimą ir biudžetą. Liųdnai skam
bėjo Di‘; Basanavičiaus pasigai
lėjimo žodžiai kad seniau žy
miai daugiau rinkdavosi i Mok
slo 'Draugijos susirinkimus, bet 
dabar daugumas narių atskirti 
nuo Vilniaus.

Valdyba kitiems metams pa
likta ta pati: Dr. J. Basanavi
čius, Dr. D.' Alseika, Kun.’P. 
Kraujalis, Mok. S. Matiošaitis, 
Direkt. M. šikšnis, Dr. J. šla
pelis, Proviz. K. Stašis, Mok. B, 
Untulis ir Kun. V. Zajančkaus
kas.

Redakcijos komisiją sudaro: 
Dr. J. Šlapelis, Kuri. V. Zajanč
kauskas ir P. Karazija. Revi
zijos komisijon išrinkta ponia 
Stašienė, Budzeika ir Budrevi- 
čius. Sekė trįs paskaitos! Dr. 
J. Basanavičiaus apie Daidalj 
(Daedalus), Dr. D. Alseikos iš 
medicinos srities apie gyveni
mo pailginimo problemą, ir Dr. 
Kun. A. Viskanto apie Gardelio 
unija.- ' (“L- K.”)

Į barnius už tai kas yra nepakenčiama ir 
juokinga, —‘atsakė Andriennė, kurios akis 
užpildė ašaros pamanius kad Agrikolos 
Įkalinimas nuskriaustų jo šeimyną; ir, pa- 
siimdama skrybėlę, ji užsidėjo ant galvos, 
ir atsikreipdama Į daktarą tarė: — Ta- 
mista, tik nesenai aš prašiau tamistos už
tarimo .ir atsikreipimo' į ministerį.

— Taip, mademoiselle, ir aš mielai pa
sitarsiu su juę bile kokiame reikale manęs.

šė Huroniečius iki paskutinio, 
ir pagavę tuos penkis misijo
nierius sulyg gerbiamo Domi
ninkonų metodų nužavino, kovo 
16, 16-^9 m.

1) Brębouef jau surištas 
damas dar sakė pamokslą, 
gindamas kentėti ant šios
mės visa1 ką, už ką turės am
žinas linksmybes danguje, už 
ką Iroąuiečiai jį nuplakė, kaip 
tada misijbnierjus atmainė sa
vo pamokslą ir Indijonus pa
vedė pragarui, už ką jie nupjo
vė jam apatinę lupą ir įgrūdo 
raudoną-karštą geležį į gerklę, 
ką matydamas Lalemantas su
šuko: “Mes esame reginiu vi
sam svietui, angelams ir žmo
nėms!” Brebouef buvo tvirto 
kūno ir energijos, negriuvo ka
da Indijonai ' užvirino katilą 
vandens ir pildami ant galvos 
tyčiojosi: “Mes tame krikšti- 

,jam idant linksmesnis danguje 
|butum, nes nei' vienas be gero 

su* krikšto negali būti išganytas.” 
apje. Toliau išpjovė mėsų minkštu- 

mus ir prarijo jam bematant.

ir

H)

12)

14)
15)
16)
17)

pneturtirigų vaikučių kurie 
turės būti keno nors moki-|

įnami ir auklėjami, kurių 5) Noel Chabanel, 
[tėvai neturės iš ko — kaip visi bajorų vaikai, kurie 
rvįpada tokių buvo — ta Įs- leido tarp Huron Indijonų 
[taiga bus labai svarbi išau-'C " 
Iklėjimui jų naudingais pi
liečiais, o ne nenaudėliais.
■ Amerikoj, tokioj turtin- 
goj šalyj, yra tokių Ištaigi], 

įtaigi negali but,ginčų kad 
[Lietuvoj jų kada nereikės, 
kam dabar dar pirkti dva- 
|rus..
į Padėkit' Lietuvių Moterų 
(Globos Komitetui baigti jų 
•pradėtą darbą.

Judas (ne Judošius), 
Jokūbas Teisingasis, 
Ona, Marijos motina,- 
Tertulijonas, 
Domininkas, ir 
Tarnas iš Akvino.

Nuskirta komisija turės 
rinkti reikalingas žinias 

Iminėtus kandidatus j šventub-l 
sius ir paduoti sekančiam su- vienas ■ atkritėlis" iš Huroniečiri 
sirinkimui apsvarstyti. Vysku- tyčiojosi: “Tu skelbei, kas daū- 
pai labai pasigedo priemonių giau nukentės čia ant žemės tai 
padarymui šventųjų pagal Pa- bus linksmesnis danguje, ką 
pros praktiką, ir vietoje melstis mes ir darome tau iš meilės 
prie tų katalikiškų numirėlių 
Anglai pasirūpins savų šven-1 
tųjų.

Katalikai plačiai naudoja Ta
rno Akviniečio raštus, bet jo 
nėra dar padarę šventuoju iki 
šiolei. Apie Domininkoną tai 
nežinia kuris — inkvizitorius 
ar koks kitas.

Papa yra paskyręs pašvęsti i kūno; jį krikštijo verdančiu
', ir po 17 va- 

į landų kankinimo nukirto kir- 
I viu galvą.

3) Danielių sušaudė vilyčio- 
imis ir paskui prausėsi jo krau- 
juje idant butų narsųs-drąsųs.

pasi- 4) Garnieris teikdamas išt 
skel- rišimus mirštantiems. Indijo- 

l.bti -evangeliją, ir štai kaip jie nams kovos lauke, tapo peršau- 
kankinių vainiką pelnė. 1 j tas vilyčia ir sukapotas kir- 

Huron gentės Indijonai nuo-1 viais.
latai pešėsi su Iroquois gentės 5) Chabanelis tapo nukau- 
Indijonais. Huroniečiai gyve- tas nuo atkritėlio bebėgant nuo 
no vakaruose, o Iroąuiečiai ry-l pergalėtojų ’ 
tuose (apie Buffalo, N. Y.).

Misijonierius Brebouef per 
23 metus įtikino Huroniečius 
priimti katalikystę, buk tada 
jiems Dievas padės pergalėti 
Iroqu»ečius, kurie tačiau išmu-

už ką gali būti mums dėkin- 
Igas.”' Paskui nulupo jam pa- 
kauši, perpjovė krutinę ir lakė 

i jo kraują, tikėdami tuomi įgy- 
|sią kankinamojo ištvermę ir 
Į drąsą; pats vadas išplėšęs jo 
(širdį ją suėdė. Kankynės tę- 
| sėsi keturias valandas.
j 2) Lalemantas buvo silpno

ši žinia Amerikos Lietuviams 
svarbi tuo kad laike Dr. Basa
navičiaus ir M. Yčo lankymosi 
Amerikoje apie 13 metų atgal, 
kuriedu rinko
Draugijos Namui, Amerikiečiai 
dikčiai aukavo ir liko suintere
suoti ta Draugija.

aukas Mokslo

3)
4)

ir įmestas upėn. 
Atkritėlis Huronietis tvirtino 
kad tie katalikiški misijonieriai 
su savo dievu buvo priežasčia 
išnaikinimo jų gentės, katali
kų Dievas jiems niekame nepa
dėjęs. Teologus.!

Skaitytojų Balsai -
V. Jankauskas, iš Worcester, 

Mass., rašo: “Ačiū už prane
šimą kad mano prenumerata už 
‘Artoją’ pasibaigė — čia pri- 
siunčiu $1 ir malonėkit man 
siuntinėti ‘Artoją’ per visus 
metus. Kitus metus vėl atnau
jinsiu, nes tai yra vienas ge
riausias žurnalas kas yra Lie- 
tubių kalboje. Patarčiau vi
siems Lietuviams užsirašyti jį 
ir skaityti ir platinti, nes tai 
naudingiausias žurnalas.”

F. Banevičius, iŠ1 Lorain, O., 
rašo: “Čia prisiunčiu $4.25 ir 
meldžiu siuntinėti ‘Dirvą’ ir 
‘Artoją’ Lietuvon žemiau nuro
dytu antrašu.”

Į — Taip, mademoiselle! — atsakė dak- 
taraš, labai nusistebėjęs.

— Ar padarysi man tą malonę nuvež
damas mane prie ministerio? Tamistai 
perstačius mane, jis neatsisakys padaryti 
man tą malonę, arba teisingystę, kurios aš 
noriu jo prašyti.

— Kaip, mademoiselle! — tarė kuni
gaikštienė, — ar tu manai tokį užsigeidi- 
mą Įvykinti be mano Įsakymo, po to kas 
čia tik ką atsitiko? Tavo apsiėjimai (per
eina visas ribas!

— Tai ištiesų apgailėtinas nesusival
dymas, — pridėjo Tripeaudas; — bet mes 
neturime iš nieko stebėtis.

D’Aigrigny ištempė akis kada1 Andri
ennė paklausė daktaro ar jo karieta ran
dasi čia. Jo akyse pražibo džiausimas ir 
sukilo nelauktos viltus, ir vargiai jis galė
jo suvaldyti savo sujudimą, kuomet pa
žvelgė į daktarą ir davė jam ženklą, ir tas 
du sykiu mirktelėjo duodamas suprasti jog 
žino ko reikia ir sutinka su markizo no
rais. Taigi, kuomet paskui kunigaikštie
nė puolėsi prie Andriennės, šiurkščiai su
šukdama:

— Mademoiselle, aš visiškai uždrau- 
džiu tau išeitiJš šio namo!

D’Aigrigny pasakė kunigaikštienei, 
ypatingai gražiu tonu:

(Bus daugiau)

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių karias 
mes nuolat patemijame. Aprašomą paskirai kožnos didesnes 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 PudaRi,«- Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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D' I R V A

•(Tąsa iš pereito num.)

AKTAS ANTRAS

Milda
Jus išgelbėjot mane nuo baisios mirties 

žmogėdžių naguose....

T. M. D. REIKALAI

Vaizdas: Giria. Keletas savaičių vėliau.

Scena I.
Milda ateina, dairinėdamasi, turi rankoje 

suvyniotą virvę. Tolumoje girdėti 
, ragų balsai.

Milda
Sapnuoju meilę to kurį myliu, 
Svajoju visad apie jį vieną, 
Iš minčių mano jis neišeina 
Ir tamsią naktį ir ilgą dieną.

Nors jis nuo manęs yra atskirtas 
Kai kalnų aukščiu, jurų platybe, 
Bet širdis jįjį sau pasiskyrė 
Ii* išaugino meilės didybę.

Nėra to tarpo kad be jo bučiau: 
Naktimis jįjį sapne sapnuoju, 
Dienomis svajų pinu vainiką, 
Sugauta dvasios, aš jam dainuoju....

Tave mylėsiu, tavęs jieškosiu, 
Nors ir prieiti nebūtų galės; 
Nors ir sūdžiusiu, betgi žinosiu 
Tave mylėjus — aš — ta bedalė....

Milda
[Baimingai, susigražus]: O širdie ma

no, kankini tu mane kai sunkybė parišta 
po kaklu, ir negaliu aš nuo tavo apsunki
nimo pasiliuosuoti.... Dievų garbei aš 
pasiaukavau, bet mano mintis garbina vy
rą: dievams tarnauti aš turiu, o mano šir
dis verčia mane sekioti jį — tą kurs užke
rėjo mane.... Nors mirtis man skirta už 
sulaužymą dievams prižadų savo, bet ge
riau man mirti negu jį matant kankintis ir 
nerast ramybės.... Mano mintįs vistiek 
sutęrštos uždraustomis svajonėmis, ir la
biau aš į prasižengimą brendu.... Visur 
aš jo jieškau, visur sutikt noriu — ir nak
tų sapnuose aš jį tankiai regiu. . Jo 
žvilgsniai mano širdį varsto, ir jo jausmai 
kalba man jog jis mane myli.... Ar gali 
dievai prieštarauti širdims savo tvarinių 
kuriems davė meilę ir vieną prie kito ri
ša?.... [Rustai] Kokis likimas mane 
patiks vėliau, lai dievai sau žino, dabar aš 
tik jo geidžiu, ir jis turi būti mano!.... 
[Apsidrasko savo apvalkalus, plaukus vi
sai sutaršo' vainiką numeta tolyn. Prisi
taikius prie medžio, virve rišasi save.] Ji- 
prisitaikius prie medžio rišasi save.] Ji
sai „iš medžioklės eina — jis praeis šia pu
se — čia aš sutikt jį turiu.... [Girdėti 
ragų balsai arčiau. Ji skubiai rišasi prie 
medžio, mazgus nusuka į užpakalį, rankas 
sudeda užpakalyje, ima šaukti] Gelbėkit! 
gelbėkit! '[Tamposi prie medžio lyg pasi
liuosuoti norėdama, ir labai susidraiko. Iš
tolo girdisi ragų balsąi, kurie vis artėja.] 
Gelbėkit mane! Gelbėkit nuo mirties! 
Žmogėdžiai užpuolė!.... Gelbėkit!.... 
[Blaškosi, ima ašaromis verkti, nuduoda 
pilną kankinę. Nuvirsta ant šniūro, vėl 
atsipeikėja] Gelbėkit! Gelbėkit iš žmog
ėdžių nagų!.... [Rago balsai girdisi vi
sai arti.] Jau netoli jie! Pribus jis čia, 
išgelbės mane, ’o paskui lai likimas savo 
pildo! [Vėl nusvįra ant virvės.]

Sceną II.
Subėga iš dešinės: Iglionas, TauraS, Vilka- 

lokis, .Šernas, Sabalas ii’ kiti vyrai.
Užtinka- nualpusią Mildą.

Sabalas -
Milda? Musų vaidilutė! Kas gi ją taip 

kankina ?! Nužudyt nori!-..-..
Iglionas

[Prišoka prie Mildos, atliuosuoja šniū
rus]: Kas atsitiko, Milda? Kas pririšo 
tave ir kam? [Atleidus virves, ji puola į 
Igliono glėbį, nuduodama nualpusią,]
VlLKALOKlS

[Apsidairo buožę sukdamas] : Kas dru- 
so ją taip žiauriai kankinti? !
Iglionas

[Judina Mildą]: Kas tave, Milda, čia 
pririšt galėjo? ;...
Milda#

[Nuduodama išgąstį kabinasi prie Ig
liono, apima ji]: Aš rodos savų balsų gir- 
džiu — ar jau žmogėdžių nėra?.... [Pa
lengva’ atsipeikėja.]
Vyrai

[Išgąstyje pažvelgia į kairę]: Žmog
ėdžiai vėl užpuolė?’!.... [Lyg nori bėgt 
į kaimą.]

Tauras
[Sujudintas jos nelaime, įtūžęs]: Kur 

žmogėdžiai?! Vyrai! [Sukomanduoja vy
rus.]
Milda

Užpuolė mus, mane bėgančią pagavo, 
pririšo čia, nusivijo daugiau! ir tuoj butų 
gryžę mane pasiimti....
Sabalas

Į kur jie nubėgo?!
Milda

Kaimo linkui-.... [Parodo kairėn.]
Sabalas

Vyrai, skubėkim kaimą ginti!. Mirtis 
niekadėjams!
šernas

[Iglionui, kuris vis gaivinai Mildą] : Ne
palik vaidilutės vienos.... Mes bėgsim į 
kaimą!
Iglionas-

Skubėkit, aš tuoj irgi pribusiu, uuvedęs 
ją į žinyčią....
Tauras

Skubėkim!
[Ragus pūsdami visi nubėga kairėn.]

Scena II.
L .v
Milda akylai pažvelgus į nubėgusius vyrus, 

- ramiai atsisėda-, Igliono didelei nuos
tabai. Iglionas pašoka ant kojų.

Milda ■ ' i
Laimė mano kad tu palikai su manimi, 

vietoj anų kurio......,
Iglionas

[Priklaupia-] :■ Ir mane džiaugsmasJma 
kad -kitas pirma manęs nepripuolė tau pa
sitarnauti-. Nors priešingai dievams, 
galėjau aš jausti tave savo glėbyje, gal 
vieną ir paskutinį kartą ant visados....
Milda

Jei kitas butų prie manęs pirmiau pri
ėjęs, visos mano svajonės butų niekais nu
ėję.-.-.. Neras jie ten jokių -žmogėdžių, 
tik gerai kad pabėgo nuo musų....
Iglionas

[/Puolasi prie jos, į akis] : Kaip? Ar tai 
tu vylių surengei, Milda ?....
Milda

Taip, Iglionai, — lai atleidžia man die
vai.!.... [Rankas nuleidžia.]
Iglionas

[Labai įspūdingai]: Kodėl?....
Milda

Tavo širdis turėtų tai nujausti, nes tavo 
akis jau man pasakė kad tu mane myli'....
Iglionas

Ak, Milda, tiesa, tiesa!.... Bet tokia 
klasta! Vyrai neradę žmogėdžių, ir paju
tę šį vylių, mudu gali užmušti!.... [Apsi
dairo.]
Milda

Lai stojas kas lemta, ko išvengti nega
lim! Aš jau su tavimi, pajutau tavo kru
tinę prie savęs, tavo širdį greta savos — 
dabar kad ir į mirties, šalį keliauti nebi
jau!-
Iglionas

Milda mario ! Tavo mąn atsidavimas ma
nė tik’mirti už tave verčia! Kolei mano 
spėkos man tarnaus, aš ginsiu, tave- nuo 
viso'pikto, nės mano -širdis jau senai pa
milo 'tave, tik savo troškimų siekti ned-ry- 
sąū vis!.... Dabar tu atėjai į malid glė
bį, ir niekados aš- tavęs nepaleisiu, nors 
dievai mus į prapultį stumtų....
MIlda .

Del tavęs aš peržengiau savo pažadus ir 
suteršiau savo pasiaukavimą dievams, at- 

I eidama čia tave sutikti, kitaip aš bučiau 
nusikankinųs mylėdama „ tave!....... Tavo 

j ąkįs/višur- man ' vaiždinėš, ?ir :širdis>neradD 
ramybės!... Mano širdis geidžia tavęs, ir 
aš nemačiau kito kelio prie tavęs prieiti ir. 
apreikšti tau gavo meilę!.... [Glaudžiasi 
prie Igliono.]

(Bus daugiau)

Nauji Nariai Prisirašę Į 
T. M. D.

» 3 kp. Brooklyn, N. Y. — V. 
Aleknavičius, S. Berzetienė, K. 
Cerka, M. Danekiene, E. Gai
dys, P. Kabašinskas, P. Kulis, 
Lietuvių Ukėsų Klubas (Bliss- 
ville, L. L), F. Norris, A. Na
vickas, K. Turnikas, K. Pupkis, 
E. Račiūniene, L. Radvečius, 
J. Rugis, P. Treigienė, T. M. 
Toluba.

44 kp, Brooklyn, N. Y, — 
Juozas Ribokas.

27 kp. Chicago, Ill. — Jonas 
Janulaitis, Pranas Raila.

Pavienis -— V. M. Čekanaus
kas, So. Boston, Mass.

Užsimokėjo už 1925 m.
44 kp. Brooklyn, N. Y. — K. 

Bagdonas, A. Sendrauskas, J. 
Karolis, J. Laučiškis, J. Šlikas, 
A. Benderis, J. žižis, Pr. And
rius, J; Genaitis, K. Ribokas, 
K. Kairys, V. Ivanis, I. Valai- 
ka, K. Kontrimas, P. Anuma- 
vičiųs, K. Tijonaitis, L. Alek
siejus. (

27 kp. Chicago, IB. — K. Ko- 
lal-is, K. Jucius, F. Puleika, J. 
Palekas, J. Jurkus, P. Ciliaus- 
kas, A. J. Kareiva, V. Beržin- 
skis, J. Vaišvila, J. J. Zolp, A. S. 
Kuizinas, F. Kairis, K. Stan
kus, -J. Pocius, A. Beržinskis 
(užsimokėjo už '4 metus), P. 
Pivoriūnas (užsimokėjo .už 3 
metus),’ J. Dudėnas.

91 kp. "Seltzer City, Pa. — 
M. Matulis, J.' Daukšis, J. Rum- 
bavičia, J. Žilinskas, Pr. Aidu
kaitis, J. Danaitis. .

103. kp. So. Manchester, Čl.—• 
A. Tveronaitis.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

9'6 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius 

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

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

Globėjai — Worcester, Mass.
Jilozas Solis — Knygius 

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

tris mėnesiai, o Apskričio raš
tininko kas mėnuo.

b) Nauj. Anglijos Apskričio 
valdybą privalo' paskirti orga
nizatorių ir. jo. pagėlbininką, 
kurių pareiga butų suorgani
zuoti liaujas TMD. kuopas ir 
atgaivinti pairusias, pervažiuo
jant du arba tris sykius per 
Lietuvių kolonijas.

c) Nutarta kad. N. A. Aps
kritis stengtųsi surengti vasa
ros laike pikniką užkviečiant 
Apskričio kuopas dalyvauti ja
me,

9. Nutarta kad Kultūros 
Fondas, kuris yra po .globa T. 
M, D., butų palaikomas labda
ringu bųdu, o ne priverstino-, 
mis narių duoklėmis. Ir kad 
pakeitimas jo- palaikymo pama
to butų nuspręsta referendu
mu, t/ y. didumos narių nubal- 
savimu.

10; Dabartinę Apskričio val
dybą suvažiavimas užtvirtino 
tolesniam patarnavimui.

11. Nutarta kad sekantis 
Apskričio suvažiavimas butų 
laikoma So. Boston, /Mass,

12. Suvažiavimo posėdis li
ko pirmininko J. P. Tuinilos už
darytas 3 vai. po pietų;

S. S. Baronas,
N. A. Apskričio Rast.

vimus, išlaim,ėjimus TMD, kny
gų, ir ačiū tam padarė tą dalį 
Suv. Valstijų gyvą T. M. D. ju
dėjimu.

Naujoji Anglija,, neužsileis- 
kit!

Kadangi dabar ateina “Pa
saulio Istorija” ir kitos’ knygos, 
yra puiki progą narių gauti.

KŪDlKlų
uEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO įgj 

MOTINŲ IR JŲ g 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.]^

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 

’ motinoms k motinoms Jau
nų kūdikig.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
. <r mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur} mes tu
rime reguUarifiuda iaSw> 
tarpiais atvirai Ir.Mrvil 

®pcrgrUde«£.

C
STRAIPSNIS 120’.

Miego Svarba
Miegas vaikams yra svarbus. Tik 

del ‘penėjimo reikėtų vaikus* išbudin
ti!). Jie tuoj įgauna paprotį keltis 
tik del reguliariškų penėjimų, ir yra 
paprasta kad kūdikis miega ištisą 
naktį nuo šešių iki šešių, pradedant 
su trečiu mėnesiu. Jie turi būti lai
komi šiltame, gerai išvėdintam kam
baryje. Yra paprasta kad normalis 
kūdikis išmiega 20 valandų iš 24. Po 
pirmo meto jiems reikėtų snusterti 
kiek paryčiais ir po pietų, vienų ar 
dvi valandas. Rytinį pogulį jie pa
tįs savaimi atsipratina po dviejų me
tų. Bet popietiniai reikia palaikyti 
•iki šešių metų ir vėliau.

Šviežias Oras
Šviesias oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kambarys turi būti 
gerai išvėdintas, bet tas nereišk a 
šaltas. Dviejų savaičių kūdikis va
sarų, o keturių iki šešių žiemų, kū
dikis turi būtį pripratinamas prie 
lauko. Vasarų jokių prisirengimų 
nereikalinga, bet žiemų yra reikalin
ga gerai kūdikį aptūpti lyg nešant į 
laukų. Tada reikia atidaryti langus 
plačiai kokių valandų ar ilgiau, ne
dedant kūdikio į vėjų. Tų padarius 
keletu dienų, kūdikis gali būti išve
žamas lauk. Kūdikis turi, kasdien

gauti šviežio oro, ar šluboje ar lig. j 
ke. Žiūrint- koks oras! Geriausia, 
laikas yra nuo 10 ryto iki 3 po pfe.1 
tų. Jis turi būti gerai apsaugo® 
nuo vėjų, šalčio ir dulkių. KiidikiH 
augant; reikia jis ilgiau laikyti on,Į 
o prie gero oro, galima jį laikyti te-’ 
nai visų dienių.

Mankštinimas
Mankštinimas tai tiek svarbų kiek 

šviežias oras ar miegas. Labai jau- 
nas kūdikis gauna tiek mankštinimo 
kiek, reikia^ spardydamasis, voliodfl 
masis ir rėkdamas maisto. Devy-s 
nių ar dešimts mėnesių paprastai; 
pradeda ropinėti, ir prie to reikia jį ! 
akstinti. Paprastai kūdikis bandoj} 
vaikštinėti metų amžiaus, bet 
kudildai skiriasi. Kūdikį nereikia 
raginti vaikščioti ar stovėti ilgiau 
negu js pats nori.

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas.’ 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
rizikuok. Duok jam Borden’s Eagle 
Pien,ų maistų kuris pasekmingai iš
auklėjo šimtus tūkstančių kūdikiu 
bėgyje pastarų 62 metų. Tūkstan
čiai gydytojų po visą šalį rekomen
duoja Eagle Pienų dėlto kad jis len
gvai suvirškomas ir maistingu 
Eagle Pienas yra grynas ir sveikas. 
Jis lengvai ■ suvirškomas, ir jo visa
da galima gauti grosernese, nežili-

Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė- I 
vų pusės palaikys kūdikius nuo ne-|W 
dapenėjimo ir apsaugos juos nuo Ii- ■ 
gos užpuolimų bei užtikrins jiems.! I 
jaunystės vikrumą ir stiprią svek! I 
katą, kurie yra busineios laimės iri H 
pasisekimo pamatai. Užganėdinti-] I 
niausi rezultatai gaunama penint ne- I 
dapenetus kūdikius su Eagle Pienu., I 
Mokyklų vaikai kurie kentė nuo sil-i H 
pno maisto, stebėtinai pasitaiso so 1 
Eagle Pienu, kuomet tas dedama į jįj K 
paprastus valgius. Visi vaikai turė-\ I 
tu gauti vieną sykį Eagle Pieno jį I 
dieną, apart paprastų valgių. At-, I 
miešk du šaukštu Eagle Pieno su t? 
trimis ketvirtdaliąis puoduko šalto L 
vandens. Kiti vaikai geriau jį.myli, I 
su ginger ale, vaisių sunkomis, su- i 
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu. j B

Dcntiątai pasakys jums kad nau- | 
jas būdas apsaugot vaikų dantis yni | 
vengimu gedimo. Colgate’s Dantų W" 
Valytojas užlaiko dantis sveikais.!/ 
Daugiau Dentistų rekomenduoja jį I 
negu kokį kitą dantų valytoją. Sau- E 
ginusias ir veikmingiausias būdas E 
užlaikymui vaikų dantų sveikai iri ■ 
gražiai yra šveičiant juos reguliariai’ I 
po kožno valgio su .Colgate’s- Tooth! I 
Clearfer.

_____ , /-t

Skaityk atidžiai kas savaite šituoo | 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Vai

PROTOKOLAS
T. M. D. Naujosios Anglijos 

Apskričio Suvažiavimo.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

Nauj. Anglijos Kuopų Apskri
čio ’suvažiavimas įvyko kovo 
22 d., 1925 m., “Sandaros” sa
lėj, 327 E Street, So. Boston,’ 
Mass.

1. Suvažiavimą atidarė Ap
skričio pirmininkas J. P. Tui- 
nila 11 vai. ryte.

2. Užsiregistravo šie dele
gatai :

81 kp. So.. Boston, Mass. — 
J. P. Tuinila, 
V. P. Jankus.

36 kp. Norwood, Mass., 
Juozas Dundulis, 
Jonas Pečiulis.

85 kp. Brockton, Mass.
Pranas -Bagužis, 
Stasys Baronas, 
A." Gureckis.

3. Skaityta pereito suvažia
vimo protokolas ir vienbalsiai- 
priimta kaip skaitytas.

4. Apskričio valdybos ra
portai priimta, Su-lyg finansų 
raštininko raporto, kasoje tur
to yra $44.70.

5. Raportas 36-ros kuopos 
delegatų priimtas. Iš tos kuo
pos atstovų raporto pasirodė 
kad kuopos nariai daug gero 
nuveikė ir tvirtai pasiryžę ant 
toliau veikti musų literatinės 
draugijos labili.

6.. Raportas 85-tos kuopos 
delegatų priimtas. Raportas 
liudija kad kuopa yra skaitlin
ga nariais; ta kuopa pabaigoj 
1924 metų surengė Dr. V. Ku
dirkos jubilejini apvaikščiojimą 
paminėjimui 25 metų sukaktu
vių Dr. Kudirkos mirties ir 20 
metų nuo atgavimo Lietuvių 
spaudos.

7. Raportas Nauj. Anglijos 
Apskričio atstovo V, P. Jan
kaus buvusio T. M. D- visuoti
name Seime gegužės 11 d. 1924 
m., Worcester, Mass., tipo pri
imtas. ! ' ; ’i . ''

8. Nauji ’sumanymai 36-tos
ir 85-tos kuopų tapo užtvirtin- 
tinti. Tie sumanymai yra se
kantį :

a) Kuopų raštininkų antrašai 
turį būti talpinama organe kas

«
Naudingas Apskričio 

’Pasiryžimas ,
Iš Nauj. Anglijos Apskričio 

suvažiavimo matome vieną la
bai naudingą nutarimą musų 
organizacijai. Tai yra'nutari
mas • paskirti Apskričio 'organi
zatorių ir pagėlbininką organi
zavimui naujų TMD. kuopų ir 
atgaivinimui apmirusių kuopų, 
kurioms reikia dvasios Įkvėpi
mo kad vėl gyvuotų.

Tokis Apskričio nutarimas 
atneš daug naudos visuomenei 

Į ir .sykiu musų organizacijai’.
Visuomenė pasinaudos progą 

Įgalėdama įsigyti beveik pusdy
kiai “Pasaulio Istoriją” ir kitus 
raštus kuriuos siais ir kitais 
metais Draugija gana gausiai 
duos.

Nauj.. Anglijos Apskritis,' iš 
protokolo matosi, labai mažas, 
nes dalyvavo tik tris kuopos. 
Iš pereitame numeryje čia tįl- 
pusibs narių statistikos mato
si kad nekurtos kuopos ir visai 
menkutės, ypač S. Bostono, kas, 
parodo jog Bostoniečiai, kurie 
pereitais metais norėjo net sa
vo narius į Centro Valdybą įs
tatyti, visai neatkreipia domės 
į TMD. reikalus.

Kuopų arti suvažiavimo, cen
tro gyvuoja kelios, bet tik ti’įs 
temato reikalą dalyvauti ai- net 
ii’ prigulėti Apskrityje. Kėdei? 
Ar ten yra kokie nesusiprati
mai, ar tik taip sau ramus snū
duriavimas ir neątkreipimas 
domės į TMD.?

Apskričio nutarimas tverti 
naujas kuopas ir atgaivinti se
nąsias išeis ant naudos. Tik 
lai Apskričio valdyba apsižiūri 
ką Skirs organizatoriais — ar 
širdingą atsidavė!? Tėv. My
lėtojų Draugijai ar toki kuris 
norės pasivėžinti po kolonijas, 
užmesti Centro Valdybai keletą 
priekaištų, ir tuo užbaigti savo 
darbą. j

Labai gražų pavyzdį- padarė 
nesenai susitveręs Wisconsin 
valstijoj Apskritis, kurį vado
vauja'energingi vyrai, tikri T. 
M. D. ątsidavėliąi, ir nežiūrint
šilto ar šalto oro iš pašalių pu
čiamo, varo darbą ne tik prira
šinėjimo naujų ' narių, kuopų 
tvėrimo, bet ir kuopos tarp sa
vęs rengia vakarus, susivažia

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

Colgate’s' 
Prašalina Dantų Nykimo Priežastį

• Dentistai pasakys jums kad naujas bū
dąs užlaikymui dantų yra tai apsaugo
jimas jų nuo gedimo. Colgate’s dantų 
valytojas užlaiko dantis sveikai; Dau- 

• giau dentistų rekomenduoja jį negu ku
ri kitą dantų valytoją,
•Saugiausias ir geriausias būdas užlaiky
mui ■ dantų švarių ir skaidrių yra valant 
juos po kiekvieno valgio su Colgate’s 
daritų valytojų.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

g “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramiu 
g pasiskaitymų, naudingų molcsliškų straipsnių, ir svarbių 
8 žinių, yra naudingas M’ekvienaim Lietuviui. Užsirašykit 
g jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.
g Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvi”, .par- 
H davinėti knygas ir gražias laiškams jpopieraS. Adresuo- 
g kit pinigus ir laiškus siųsdami:
g “AMERIKOS LIETUVIS”
i 14 Vernon Street Worcester, Mass;
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(Tąsa)
Taira išgelbėtas. Arklys dingo.

Gerai apsidairęs, Taira pasiryžo tą ži
burį ir vietą kur jis stovėjo, būtinai 
pasiekti, ir sėdęs ant arklio pasileido joti.

Saulė pakilus kaitino ir diena rodėsi 
labai puiki; kada Taira iš šešėlio numatė 
kad jau piety laikas, toli priešakyje saulės 
spinduliuose pasinėrusį paimate aukšty, 
mūrytą bokštą, kuris ir buvo- tas jurų ži
bintuvas.

Beit.... jį nugąsdino dar vienas da
lykas: prijojus jau kaip rodės arti, išsi- 
ranginus iš skaluotų pakrančių, pamatė 
kad tas bokštas -stovi toli nuo krašto — 
ant akmeninės salelės, jurose, kad jokiu 
budu prie to žiburio negalima prisisiekti, 
o priplaukti neturėjo kuo.

Kas jam daryti. Taip ilgai jojo ir ti
kėjosi surasti žmones, bet dabar prijoti

■ negali. z ' 7 •'
Arklį už vadžių laikydamas, jis stor 

vėjo sale aukšto uolos akmens, ir sumanė 
ant uolos užsilipęs šaukti pagalbos. Ark- ( 
lį palikęs stovintį ant gražaus smėlyno, 
Taira per vargą užsilipo ant tos uolos ir 
pradėjo skepetaite mosuoti. Greitai jis ‘ 
.paregėjo jog- ant stulpo palei žibintuvo 
bokštą pakilo didelė marška; tai buvo ten 
esančių žmonių ženklas, kurie tuoj pribu
vo pas jį. Nudžiugo matydamas atplau
kiant valtelėje žmones, kurie pasiekę kra
štą ėjo prie jo. - Jis irgi nušoko nuo skalos 
ir paėmęs arklį vedėsMinkui valtelės. Pri
siartinęs tarė į tuos žmones: '

— Širdingą padėką tariu jums, gerieji 
žmonės, už išgelbėjimą manęs, nes jau il
gas laikas klaidžioju po girias ir pajūriu, 
jokio gyvo žmogaus nematydamas. Da
bar aš jau išgelbėtas....

Žmonės įsisodino Tairą į valtį ir ren
gėsi irties prie salos.

— Bet aš noriu paimt su savim Ir sa
vo mylimą arklį, — tarė dar jis.

— Valtis permaža, ir to negalima. Jei 
norėsi, paskui sų didele valtimi atsiirę mes 
jį paimsim, — atsakė vyrai.

Gaila buvo nors valandėlei Tairai su 
arkliu skirtis, bet taip turėjo daryti.

Atsivežę žmonės kunigaikštį prie sa- 
lukės, užlipo visi akmeniniais laiptais auk
štyn, tos salos ir įvedė jį į tenai stovintį 
namuką. Tenai jį pavalgydino ir pasil
siu] davė lovą.

Vyrai su didesne valtimi sugryžo į 
pakraštį paimti ir arklį, bet jąp jo niekur 
nerado.... Kur jis dingo niekas nežino-

I jo....
' Sekančią tik dieną priešpiečiais kuni

gaikštis išbudo, gerokai atsilsėjęs, ir pir
miausia paklausė kur yra jo arklys. O su
žinojęs kad arklio jau nėra, graudžiai ap
siverkė. Žmonės jį suramino ir pradėjo 
klausinėt apie jo gyvenimą, ir kaip jis ga
lėjo čioiiai užkliūti.

Taira negalėjo nieko- paslėpti nei už
miršti kas tik su juo atsitiko, nes tie atsi
tikimai liko jo atmintyje, todėl išpasakojo 
visą prietikį su savimi nuo pradžios iki 
galo. Kada, pasisakė esąs kunigaikščiu, 
žmonės labai persigando, nes jie buvo tos 
pačios kunigaikštystės žmonės, o jis jų 
valdovas. Puikiausiai ir nužemintai jie 
jam tarnavo, ir laukė pravažiuojant laivo 
kad galėtų išsiųsti jį į namus.

Kunigaikščio pasakojimas žmonėms' 
buvo labai žingeidus ir naujas, niekad ne
girdėtas, nes labai retai kas juos aplanko, 

i retai kas ką -pasako.
Net visą mėnesį Taira turėjo su tais 

žomnėmis išbūti, ir jie skaitė ji savo kuni-i 
gaikščiu ir valdovu.

Atplaukia laivas.
Šiandien čionai turėjo atplaukti lai

vas. Daugiau laivelių pro čia kelis sykius 
pirm to buvo atplaukę, bet jie niekur toli 
neplaukė kaip tik nuo vienos salos prie ki
tos, ir Taira jais negalėjo niekur dasisiek- 
ti. Šis didelis laivas priklausė sostinės' pir
kliams, — taip jam papasakojo žibintuvo 
užžiurėtojai. Bet tas laivas plaukė Į pie
tus su prekėmis — Į kitų šalį. Vilius la
bai džiaugėsi iš žinomų žmonių laivo. Bet 
salos žmonės nenorėjo dabar leisti Tairos 
ant laivo, sakė jog jis už kelių savaičių 
gryš ir tada galės juo- laimingai parke
liauti iki artimiausio uosto, iš kur pasieks 
sostinę.

Bet Tairą labai traukė noras juromis 
pavažinėti ilgiau, matyti svetimus kraštus, 
o paskui sykiu su laivu ,vėl gryžti atgal.

Laivui nepertoliese pro salų praplau
kiant, Taira paprašė salos žmonių iškelti 
ant stiebo' baltų vėliavų, taigi laivas pri
suko kiek' galima arčiausia prie salos, ir 
kunigaikštis sėdęs j laivelį nuplaukė, savo 
žmonių vairuojamas prie didžiojo laivo.

Prie laivo Ta irai priplaukus ir gavus 
kapitono pavelijimų užlipti Į laivų pasi
kalbėti, jam belipant, vairuotojai valtelėje 
jam žemai lankstėsi ir kloniojosi; tas nu
stebino laive esančius žmones — jie ste
bėjosi kas per vienas tas netikėtas kelei
vis butų ir kų tie lankstymaisi reiškia.

Kunigaikštis ant laivo apie save nie
kam nieko nesakė, gal but norėdamas iš 
laivininkų kalbų nusiklausyti kas dedasi 
jo sostinėje ir kaip žmonės atsineša į din
gusį kunigaikštį. Taira tik prašė kad jį 
ir gryžtantį laivas parvežtų į jų uostų.

Visoje kelionėje kapitonas su Taira 
apsieidinėjo labai mandagiai, jį skyrė nuo 
kitų keleivių ir patš sykiu su juo prie savo 
stalo valgė. Laikė jį aukštos kilmės žmo
gum, o gal kų ir nujautė.

o o o

Kunigaikštienės kerštas.
Rytos kambarys.
Durįs palengva atsidarė ir kambarin 

įžengė juodais rubais apsidengus kunigai
kštienė; ji rankoje turėjo kokį tai indą, 
kuris taipgi buvo juodas, o jame kas tokio 
buvo — tai nuodai.

Ryta matėsi sėdinti prie lango, didelė
se mįslėse paskendus apie vargšus kuriuos 
ji ką tik pavalgydinus sugryžo.

Kunigaikštienė prisiartino prie Rytos 
ir prakalbėjo į ją labai sunkiu balsu:

— Dar jis tau iš minčių nepranyksta, 
dar vis manai apie jį, nors jis jau pora mė
nesių kaip kariauja, nors jis apie tave jau 
užmiršo.. .

Krūptelėjus Ryta pabudo iš savo mįs
lių ir palengva atsuko galvą į Ledą, pa
žvelgė į ją. Ilgai tylėjus, galiau prabilo:

— Šviesi kunigaikštiene, kame yra ta
vo kalbos vertybė? Juk jis tavo vyras, 
turintis jau vieną žmoną, kam man apie jį 
ir manyti — žinau aš jog tu esi ta.-kuri 
apie jį rūpintis turi.... '

— Tu savo gražumu ir dailia kalba 
visada gali išsiteisint, bet už viliojimą ma
no vyro aš tau turiu atmonyti. Tu pati 
matei kaip jis manęs nekentė ir per tave 
mano kūdikis liko nužudytas..., Neno
rėjo jis nei manęs nei savo pirmgimio kū
dikio fiiatyti, nes tavo akis patraukė 
prie tavęs!....

(Bus daugiau)

NEVYSTANČIOS RŪTOS
Aš prisiskynęs pluoštą rūtų
Su širdžia neramia
Slėpiau kad meilė nepražutų
Su rytmečio aušra; ;
Slėpiau aš rūtas ir sielojaus, 
Ar bežaliuos iki rytojauš.
Prabėga dienos, slenka metai —
Tebeskaitai vargus....
Čia sielą paliečia verpetai,
Čia blaivosi dangus....
Širdis į skausmą įrakinta,
O rūtos vakar, rodos, skinta.

Aras.

ji

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

VASARA LIETUVOJE.
Ku-ku, ku-ku, gegutė kukavo, 
Paukščių balsai jai akompana

vo;
Cyru-vyru, veversėlis čiulbėjo, 
Toli rytuose saulelė tekėjo.
Mu-mu, mu-mu bliovė gyvulė

liai, 
Tiul-tiu-liu-liu, dudav’ piemenė

liai;
Klak, klak, klak, klak, klak, 

garsai girdėjos, 
šienpjuviams plakant dalgės 

barškėjo.
žili seniai ir senos bobelės, 
Moterėlės ir'jaunos mergelės 
Visi darban j 'laukus skubėjo, 
Kiekvienas ką nors atlikti tu

rėjo.
Kiekvieną metą, ir metą kitą, 
Kiekvieną vasarėlę ir rytą 
Visados tas pats atsikartoja 
Mus brangioj tėvynėj Lietuvo

je.
Jūrių Dievaitis.

Nuo Juokų Red.: Senai, la
bai senai mes čia turėjome ei
les primenančias taip vaizdžiai 
musų seną tėvynę Lietuvą. Vis 
tik tai meilė, tai''mergelė, tai 
kitokie tam panašus dalykai 
apdainuojama, bet ne atmini
mai apie gimtinę šalelę.

Tiesa, nesenai turėjome eiles 
“Po Mišparų”, kuriose apsako
ma kaip musų žmoneliai Lie
tuvoje elgiasi,'bet tas neprimi
nė tų smagių valandėlių kurias 
mes Lietuvoje būdami pergy
vendavome.

Ir stebėtina kaip poezija vei
kia j žmogų. Gerb. Jūrių Die
vaitis, gyvendamas visai kitoj 
pasvietėj, prie bangų -Didžiojo 
Vandenyno (paskiausia jis ra
šė apie Kalifornijos gražybes 
ir puikumą mergelių tenai), o 
gauna inspiraciją dainuot apie 
Lietuvą !

džiaugtis jų išvaizda ir puiku
mu. Ir kur tik nepasisuksi, vis 
tik regėsi daugybes puikių mer
ginų, kurios tarsi viliote vilioja 
jauną širdj. Čia tavo širdis 
nors kaip ledas butų šalta, su
šiltų, sutirptų ir užsidegtų mei
lės ugnia. Ir nedaro skirtumo 
kaip liūdnas butum, čia pasi
laktum linksmas, ir atmintum 
jog Įgyveni gyvenimą kurs yra 
vertas gyventi.”

Dabar visi su ledų širdimis 
važiuokite į Los Angeles, ir 
jus ten 'pamiršite vargus ir rū
pesčius. Ir aš proletariškos 
veislės gaivalas turiu ledinę 
širdį, ir norėčiau ją sušildyti 
prie “puikių merginų” lieme
nėlių, tik maloniausis '‘Jūrių 
Dievaiti” (jeigu tokis esi), at
siųsk reikalingas kelionės iš
laidas iš manojo “rojaus” mie
sto — Paryžiaus — iki Los An
geles, ir manoji “ledinė širdis” 
galės “užsidegti meilės ugnia”.

štai klausimas, dabar lai tik 
gerb. Juokų Red. išaiškins: del 
ko vieni turi būti su užšalusio
mis ir liūdnomis širdimis?

Jurgis Išalkęs.
Nuo Juokų iRcd.: Kaip tik 

šiame num., lyg tyčia, čia susi
ėjo tie du priešginos — vienas, 
gerb. Jūrių Dievaitis, kuris vi
same gerą mato, ir gerb. Jurgis 
Išalkęs, kuris visame tik blogą 
mato.. Gaila kad šiame num. 
stoka vietos mums apie tai pa
kalbėti ir paaiškinti gerb. J. 
Išalkusiam ko klausia. Sekan
čiame num. apie tai pakalbėsi
me.

Prie progos priminsime kad 
gerb. Jurgis Išalkęs atsiuntė 
proletarijošiską atsakymą ir j 
gerb. Audros eiles apie mergų 
galybę.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

. Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- 
' mu pagerinimui jos žinojimo ątlikinejant pareiga? kaipo sei

mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 
nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimininkei.

1 rio sveikata ir gerove abelnos šeimy
nos priklauso kaip gera duona. Duo
na, abelnai, yra maistingas ir ekono
miškas valgis. Namie daromos turi 
saldų skoni ir rūšį kokią kita duona 
negali turėti, žinant kaip pasidaryt 
gerą duoną pagelbsti išmokt ir kitus 
valgius gaminti. Paprastai duona 
tankiai neturi maistingumo. Turi 
pramokti' daryt, ją su razinkomis 
naudojant grynai kvietinius miltus 
ar sėlenas. Sekantis receptas 
dys kaip padaryt duoną kuri 
skonį kaip pyragas.

• RAZINKINĖ DUONA 
SPONGE—1 puskvorte drungno van

dens,
1 Įtverta (1 svaras) miltu 

šmotas mielių -
Vakare sutrupink ir pamerk mie

lės per 20 minutų drungnam vande
nyje. Sumaišyk su miltais iki vidu
tiniškos minkštos tešlos (sponge). 
Uždengk. Leisk kilti šiltoj vietoje 
per naktį.
TEŠLA—-Sponge kaip viršuje

1 puskvorte drungsno van
dens arba užvirinto pieno ir 

atvėsinto 
šaukštukai druskos 
šaukštukai (% puodelio) 

cukraus 
šaukštai uždaro 
puod. sėkluotų razinkų 
kvortos (2 sv.) ar dau

giau sijotų miltų (šiltų 
bet ne karštų) 

sumaišyk tešlą su vandeniu 
cukrum, uždaru 
Ituotom. DadėkI

paro- 
turės

3
8

4
2
2

RODYKLĖ No. 48
Virimo Receptai j Geras gėrimas galima padaryt su-

Nėra kito-paskirto maisto nuo ku-įmaišius šaltį arbatą ir lemonadą.
- ’ • • • Dadėk kelias riekutes orandzio.

Naminiai Pasigelbėjiniai
į Po sunkios dienos darbų turėtumėt 
t persimainyt čeverykus tuoj kaip tik’ 
į pareina t namon kad če very kai gerai 
; išsivėdintų ir kojų muskulai atsi- 
t gautų.
i Pirm vaškuojant ar liakeruojant 
i medines grindis ar rakandus, žiūrėk 
; kad medis butų visai švarus, nes vi

sos dulkės bus žymu po liakeru.
Pirm naudojant ėdžę maliavos ap- 

verskit ją aukštieninką. Nusistovė
jus mailava persisunks per visą ir iš- 
sileis ir susimaišys su paviršiais.

Jeigu stalo ar komodės stalčiai ne
vaikščioja lengvai patrink stalčiaus 
kraštus su muilu ir jie lengvai vaik
ščios. >

Tą reikia daryti ir su langais arba 
kitais nepajudinamais mediniais dai
ktais kurie viens pro kitą šliaužioja.

Jeigu pirm padėjimo ant ilgesnio 
laiko drapanas pirma gerai suprosy- 
si, jos bus liuosos nuo kandžių. Pro- 
sijimas sunaikina pasislėpusius 
džių perus drapanose.

Grožės Paatrimai
Plaukai neturėtų pradėt žilti 

sueisiant penkiasdešimts metų 
žiaus, jeigu jie bus užlaikomi 
riai ir sveikai. Abelnai tamsus plau
kai greičiau pradeda žilti negu švie
sus. Sausi plaukai linkę greičiau 
nustoti savo spalvos negu tur'nti sa
vyje aliejaus. Senu faktu yra jog

I didesnio amžiaus žmogų negalima iš- 
I nuo pražilimo. Galima pirkti 
vaistinėse daug produktų kurių Iš

kan-

pirm 
am- 
šva-

Kaip ten nebuvo, 
■ turėtų labai patikt 

tams ir futuristams 
rosi kad nereikia eilių rašyt 
skambių ir jose vartot graži- 
nančius-apsakančius žodžius, o 
tik imti tiesiog ir išreikšti pa
tį veiksmą. Jei gegutė kukuo
ja tai nereikia sakyt kad raiba 
gegutė maloniai kukuoja, bet 
taip kaip ji kukuoja: ku-ku, ku
ku, ir gana. Jeigu karvė mykia 
ar ožka bliauja tai tą reikia ir 
poezijoje išreikšti jų balsu.

Griežčiausia reik vengti gra
žių žodžių tų 
poezijoj: jeigu 
kvepia anaiptol 
o nusukti nosį 
mėšlo bokštai stovi, ir apie juos 
dainuoti, o nė apie gėlių kvap
snius.

To neprimetame gerb. Jūrių 
Dievaičiui, nes jo eilės to iš- jo 
nereikalauja, bet tiek pasako
me .kad jos yra 'prastai suhar
monizuotos, nors stengtasi, o 
todėl labai arti prie tų moder
nistų. Gal neužilgo jos pasiro
dys perspausdintos jų organe, 
“Keturi Vėjai”, jeigu dar tie 
vėjavaikiai Lietuvoje neišnyko.

Gerb. Jurgis Išalkęs (iš 
ryžiaus) rašo štai ką:

“Rojus ant žemės.
“Taip bent rašo Jūrių Die

vaitis (geriau butų Ramujaus 
Vandenyno dievaitis, jeigu .tas 
ponas nors kiek žino geografi
ją), iš Los Angeles miesto:

“Ir jaunas 'Lietuvi, jeigu ži
nai kas yra grože ir dailė, at
vyk čią bile kada šventadienį, 
žiemą ar vasarą., nedaro didelio 
skirtumo jeigu tik saulutė švie
čia; ir užtikrinu kad čia galėsi 
išvysti tai ko savo gyvenime 
nesi matęs. • Nuo pietų iki vė
laus vakaro čia galėsi veizėti 
tiesiog i akis puikiausioms kru
tančių paveikslų lošėjoms — 
‘žvaigždėms’, tėmyti jas mau
dantis arba šokių gryčiose, ir

šios eilės 
modernis- 
kurie va-

naujovių poetų 
gėlės darželyje 
j jas nežiūrėti, 

Į patvartes kur

Pa-

Kaune yra Esperantistų kuo
pa, kurios tikslas yra prapla
tinti Lietuvoje tą tarptautinę 
kalbą kad visi žmonės galėtų 
vienaip susikalbėti.

O tuo tarpu be jokių pastan
gų visi Kaune sau puikai Len
kiškai šnekasi....

“Draugas” praneša kad Lie
tuvoj būdamas ėmė ir apako 
ant vienos akies Tėvas Kazi
mieras Kapucinas.

Turbut Dievulis jį nubaudė, 
atimdamas tą akį kuri jį į pa
piktinimą vedė.

Ale kad Kapucinui dabar su 
viena akia mažiau griešni da
lykai matosi, Amerikos katali
kai agituojama sudėti kelis de- 
sėtkus tūkstančių dolarių aukų 
įdėjimui Kapucinui stiklinės a- 
kies.

Lietuvoj reikia naujo žodžio 
žodžiui “draugas”: Ai' tai ga
lima kęsti žinant kad Rusai tu
ri žodį “drug!”

t ikrai pasa
koki paminė- 
komunistpa-

Sovietų Rojuje 
ras. Pirmiau bile 
jimą apie Rusiją 
taikių laikraščiai bandydavo už
rėkti, o dabai- tyli, net nepami
ni kad kiti buožės apie Rusiją 
negražiai rašo. •

Rijo kad jų skaitytojai nc- 
susirupintų tikra Rusijos pa- 
dėčia ir neimtų žiūrėt 
laikraščiuose kas rojuje

Sudiev tad.a butų 
dienelėms iš darbininkų

Visų katalikų kurie pasiuntėt 
į Kauną “Dar-ko” pasiūlytą re
zoliuciją neįleisti į Lietuvą lai
kraščių rašančių prieš šmugel- 
ninką Purickį, prašome pakelti 
rankąs į viršų!

kituose 
dedasi, 
geroms 
aukų.

- PRANEŠIMAS -
Musų Advokatas

A. L. GLASER
randasi mus'į 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

Ryte ... __
arba pienu, druska, c____
ir razinkom gerai miltuotom. 
miltus ri maišyk iki tešla bus vidų- ° s:------
tinė. Minkyk apie 10 minutu Leisk' d rb?Jai sako gahma jais išlaikyt 
kilti iki padvigubės. Kepk 45 iki 60 Plau.kus nuP pražilimo. Vienok pa- 
rninutų vidutiniam karštyj. Pyra- ^,^tlna Pasitart su geru žinovu apie 
gaižiai galima iš tos tešlos pasida-1 
ryti dadėjus daugiau cukraus ir už-l 
daro į dali tos pat tešlos.

Virtuvės Reikaluose
-Padarymui geros plaktos Smetonos 

galit naudoti ketvirtdalį puskvortės 
riebios Smetonos ir dadėt.biskelj ke-, kalo naūdoiimui 
pamos sodos. l —

Apdarymui geros prašymui lentos nebuS^ymiu 
Isudek kelias eiles Turkiškų abrusų. darni pi Y Ų

Parenkant stotkus naudojimui ant od 
stalo geriausia paprastais bryzeliais 
apvedžiotus ir jos turi gerą išž’ura 
Amerikos ir Angliškas porcelis turi 
gražius apmarginimus ir yra gero- 
rūšies. Gera yra vengti spalvų val
gomose torielkose.

Aprūdiję peiliai galima lengvai 
nuvalyt pamėrkus juos per nakti ru 
gūsiam piene.
NaudokTd^T^

Naudok Bordens Evaporated Pie-, 
ną visiems savo , valgių receptams,.! , 
ka dangi, Bordens yra tyras ūkio Iiinga

plaukus nup pražilimo. 
tartina pasitart su geru 
žilimą.

Ypatiška Sveikata
Pasirinkimas ir naudojimas mu’lo 

yra Javai svarbu užlaikyme odos ir 
kūno geroj sveikatoj. Muiląi daro
ma maišant alkali ir riebalus. Mui
lai daromi kieti ir skysti sulyg rei- 

Pigus muilai yra 
riebalų ir nukvepinti kad 

• j pjgių riebalų. Naudo- 
pigŲ muilą patirsit jog jis su

aižo odą. Minkštas muilas reikia 
naudot mazgojimui galvos, o kietas 
valymui kūno. Pardavimui yra dau
gybe muilų ri kožnas turi savo abel- 

Maudymuisi naudot gera 
costile arba glycerino muilas. Maz
gojimui tūlų dalių kūno reikia nau
dotu muilą ant sp'ondžio arba minkš
to šepečio, nes tas išvalys odą daug 
geriau, kadangi atidaro odos skyles.

•fclUĮABU.ltncd fe3u^7a7"saj' 
-ių tseiuiBpdtaj^ iBSneip rssnijr 
ą ‘pqua-I -įbabjs

tusia; E!?Sja • įg H 
'MISI NOSKVmiAA Ane

M3DNIV a
-wqmno tajainsX >

SISHM f d
TII9 UĮCĮy ssuojipj,

pienas su palikta jame Smetona. Jis 
įsakys visiems tikslams kur reika- 
—virtuvėje pienas.

OR. A. A. IVINSKAS
- dusulio kentėjimas------

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
turit kentėti dusuliu.

gHIROPRAKTIKOS METODĄ
. (Spinal Adjustment)

- visai prašalins tą kentėjimą. 
Kreipkitės

1172 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare. 

Nedaliomis 12:30 iki 1:30.

telefonas Pennsylvania 1321
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DIRVA

Lithuania During the 
Great War

Among the Refugees
A similar committee in Rus

sia Proper has had very ex
tended activity. It established 
175 branches, 293 schools, 84 
workshops, and a large num
ber ■ of asylums and pensions 
capable of receiving 1,500 pu
pils. During three years’ it 
spent thirty-four million roub
les. Through the efforts of 
this committee similar organiz
ations were created at Stock
holm and Copenhagen, the lat
ter of which has been success
ful. in ameliorating the lot of 
many Lithuanian prisoners of 
war. Further help has been 
given by the Hispano-Lithu
anian (committee founded in 
1916 at Barcelona.

Work undertaken in the 
United States has also been of 
considerable service to Lithu
ania. Congress decided to or
ganize for November, 1, 1916, 
a “Lithuanian Day”, which was 

. supported by a sympathetic 
appeal from President Wilson. 
A public collection' on All 
Saints’ Day produced more 
than a million francs, and this 
generous subscription proved 
of great value in extending 
the sphere of aid.

The Pope further co-operated 
in this commendable work. As 
far back as 1915 he personally 
contributed 20,000 lire to the 
Lithuanians, and he ordered 
for May 20, 1917 a collection 
in the churches for the same 
purpose. Although collections 
had previously been made on 
behalf of Poland and Belgium, 
a sum of 1,200,000 francs was 
raised. Switzerland served as 
intermediary between the va
rious committees of Lithuanian 
aid, for it was at Lausanne 
that the Executive for the or
ganization of the world collec
tion and the Central Committee 
of • Lithuanian succour for the 
victims of the war had their 
headquarters. The former bus
ied itself with the organization

UNCLE WIGGILY’S TRICK

I of the world collection ordered 
i by the Pope, and the distribu- 
j tion of the 'amounts raised.

The Central Committee of 
i succour styled ‘.‘Lithuania” was 
established at Fribourg on No
vember 7, 1915. Its statutes 

i were drafted in conformity Į 
i with the Swiss Civip Code ond I 
i were approved by the Govern-1 
i ment. The Committee opera-1. 
| ted in conjunction with the 
committees of Barcelona and 

.Copenhagen. The first annual' 
report showed 17,000 receipts 
and 13,000 francs expenditures, 
.and second 200,000 francs re
ceipts and 50,000 francs ex- 

j pejiditures. Up- to November 
| 1917 Switzerland, herself “badly 
in need of food, could not per
mit the export of the latter in 
large quantities; later, 10,000 
and 15,'000 francs monthly

I were disbursed for the des
patch of foodstuffs. An Amer
ican named Wood presented 
25,000 dollars worth of cloth- 

■ ing, but this gift could not be 
i imported into Europe owing to 
the war.

-------- o--------j
I ETIQUETTE OF THE HAT

Without cqnsulting any of 
the authorities in etiquette, we 
will answer the question, ‘When 
is the propei- time for a man 
to lift or remove his hat?’ for 

I the benefit of our readers. At 
the following times and on the 

I following occasions, respectful
ly, the hat should be. removed 
or lifted, as the circumstances 

I indicate: When mopping the 
brow; when eating; when tak- 

I ing a bath; when going to bed; 
when taking up a collection; 
when having the hair trimmed; 
when being shampooed, and 

[when standing on the head.

Plunged.
Fred (horseback riding)— 

“Hey, you! Dori‘t stop your 
car in front of my horse.”

Paul — “Don’t, worry, I know 
the rules. Don’t park in front 
of Lti plug.” '

SOME ELECTRICAL 
ADVICE

If a woman is sulky and will
I not speak — Excitur.

If she gets excited •— Con- 
j troller.

The modern test of will pow
er is to work cross-word puzz-! 
les or to let ’em alone.

We are thinking of putting) 
up the following office motto 
in a conspicuous place: “No, 
we don’t know any word of 
any number of letters mean
ing anything”. 

-------- o--------
News Item: “While looking 

in a shop window two women 
were injured by a falling street 
sign. Husbands have for years 
been warning their wives about 
the danger of looking in shop 
windows.”

Jf she talks too long — In
terrupter.

If she goes up in the air — 
Condenser.

If she wants chocolates — 
Feeder.

If she eats too much — Re
ducer.

If she gossips too much — 
Regulator.

If she is contrary — Trans
former.

IfjShe is willing to come half 
way — Meter.

If she wants to go farther— 
Conductor.

If she will come all the way 
— Receiver.

If she is a pobr cook — Disr 
charger.

If she is wrong — Rectifier.
If she elopes — Telegrapher.

---- į—o--------
Consider a whale—He gets 

in trouble only when he begins 
to blow.'

PINIGAI už
dabrą. Deimantus, magneto /galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreidiausia, 
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

lt used to be the hand • 'that
rocked the cradle ruled the
world; now it’s the hand that
rules the cradle rocks the
world.

EXPELLERIS
* Praveja Skausmus I 

Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą? iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

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

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

Brooklyn, N. Y.

-------- o---- -—
A little dog once slaughtered a| 

hen
And stovyed her away inside.
A pin feather stuck in his 

"needle valve
So the poor pup ups aps and 
So the poor pup ups and died. 
His inaster feared as to his • 

future home,
“Hot Dog”, he prophesied.

-------- o----- '■—
' P. Akšis says nothing can 

rest a. tired business man ex
cept good returns from his ef
forts.

-------- o--------
My idea of a perfect house

keeper, says J. V. Mitchell, is 
a woman who has. enough par
ing knives in the kitchen.

-------- o--------
“Many a 'man is .carried out 

feet foremost because he rush
ed in headlong”, snapped Mrs. 
Y. P. Banionis.

—;—-o-----s—
One difference, says A. Zda- 

nis, between the old-fashioned 
girl and the modern sweetie, is 
that the upkeep was less on 
the old model.

•-------- 0--------
What has become of the old- 

fashioned editor who had this 
for his motto: “Hew to the 
line; let the chips fall where 
they may”.

-------*-o-------- į
John Virbickas says the dif

ference between an artist and 
an illustrator is that the artist 
drives a Ford and the illustra
tor a Packard. ’ •

One powder not seen on the 
modern girl’s cheeks is flour.

-------- o--------
Jill: “Darling, are you sure 

you love me?”
Jack: “I have been sure all 

along; but you keep on asking 
me until I have my • doubts.’’ 

-------- o—,------
One man manufactured some

thing the people needed. He 
made a living.

Another manufactured some
thing they didn’t need. He 
made a fortune. ■

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

★

EES

A Y± Saugus Skustuvas kurs pal
AutOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
^Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th. St.

T a
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitienKpatiktum.
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, i dantų tepalas, valo 
dantis nauju būdu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikrp šveičia nedrasky
dama* dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
. tepalo kainuoja tik 25 centai; 

gausite per savo aptickoriū. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

i

Visai tyras caster oil mėdi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas |ir grynumas nepakeis
ta. Be solcnio ir kvapo. Su
piltas i bankas i rų label i uotas 
Laboratorijoje. ' Parsiduoda 
visose, vaistinėse.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Finns'

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

Better than a Mustard Plaster

PILNA SUDĖTIS 81.00 ir $5.00 
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuv

Kiek Tas Man
Kainuos?

P) E L 99 iš kožno 100 žmonių pirmu- 
čiausios svarbos klausimas per

kant ką nors yra tai: “Kiek man kai
nuos?”

Nuo pirmutinio skatiko pirkimų vai
kytos dienose tiesiog- per visą gyveni
mą iki paskutiniausių išlaidų yra vie
natinis svarbiausias klausimas gavi
mo savo pinigų vertės.

Turėjimui pinigų po ranką kuo jie 
butų galima sunaudoti tinkamai ir 
saugiam ir pelningam pasidėjimui jų 
kuomet yra atliekamų, naudoldtes dė
jimu j banką ant knygelių. Tai yra 
pirmas ir geriausias būdas atsargiam 
praleidimui. *

incorporated 1849

fcr gamings
in the City of Cleveland

, PUBLIC SQUARE

“Skatikas sutaupytas yi 
skatikai naudos”

JEIGU MANOT KELTIS ŠI PAVASARĮ, 
PRANĘŠKIT MUMS APIE TAI- DABAR

Kraustymosi periodas1 jau ateina. Tai 
yra didžiausia darbymetė telefonu Įdėjimo 
kiek yra visuose metuose.

šimtai užsakymu perkėlimui ir išėmimui 
telefonu iš; vienos vielos j kitą.,[turi būti 
atlikta tekinomis.

Meldžiame pranešti mums tuojau jeigu 
jus manot keltis kad galėtume' atlikti savo 
dalį persikėlime, kad jus galėtumėt gauti 
telefono patarnavimą savo naujoj vietoj su 
mažiausiu galiniu sugaišintu.

Pašaukit mudu biznio ofisą.

The Ohio Bell f 
Telephone Company

DR. ŠMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, b nė 

prie kokią neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėn kokia liga sergi ir kur 
skaudai Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo, Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo' užtektinai apsipazinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros BfO».

M Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
R Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-

riologiskas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnešast) 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum, 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite husilpnejusius 

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijim# 
kraujo, turite išbertus veidus, pušku, ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaikinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems:

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

1 ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. 
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 —- nuo € IM * vakare 

NedSldieniais nuo 10 iki L

Prospect 2420 Central 1766 j

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

kuojarn, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |

USE 
t/įflfHTDINR Naktimis ir

• sBimELa. Rytmečiais
Sveikas Akis 

Jei jos Pavargs, 
Turėk Tyras, 

arba PrisinešęTeka, jei skauda, ______ ______
naudokit Murine tankiai. Atgaivinaį

ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom
Parsiduoda visose vaistinėse.

Rašyk knygelės iš Mnrico b.mod y Co„ o b.., Ohio Si.. Chi«<w
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Batą tą jinai pankįs 
ivimo. Daugybė ąb 
■ėjo jus pagydyt hi ji 
tinai apsipaiinimo ir ii 
išrado jūsų tikros Iii 
is Radio Sėope-Ragp-I- 
ntgeno ir pilnas Baka 
zaminavimaš kraujo d 
krą jūsų ligos pntM 
įaimsiu jus gydyt, jia 
senoji jūsų sveiluts i 
gu turite nusilpnėjuli 
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Veda Leonas Žukauskas
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Susekta Piėšvkų-Žmog- 
žudžių Lizdas 

Slivinska-Buda, Jankų Vai.,
šakių; ąpsk. — Pradžioje metų 
šiame kaime įvyko baisus plė
šimas. Vieną dienos vakarą 
pil. Viliušiaus šeimyna rengėsi 
eiti gulti. Tėvas su surium iš
girdę kad ant aukšto kas tai 
yaikščioja išbėgo lauk norėda
mi įsugą'uti svečius-vagis (mat 
jie norėjo mėsą pavogti). Kai 
Viliušiai bėgo iš priemenios, iš 
aukšto kelis kartus šovė, bet 

f nepataikė ir galų galę šoviniai 
Į užsikirto ir nebegalėjo daugiau 
E iššauti. Tada vienas' plėšikų 
Esti lašiniais šoko ir bandė bė’g- 

ti, bet Viliušiaus sūnūs pasivi-
I jo ir pradėjo jį lupti. Tėvas 
K bijodamas kad neužmuštų plė- 
! šiką, sudraudė sūnų. Bet tu’om 
T laiku pribėgo prie sūnaus an- 
ttras plėšikas ir rėžė sunui su 
Į plaktuku į galvą, jis apsvaigo.;’ 
bet tuoj atsipeikėjo ir matyda
mas kad vienas dviejų neapims 

-spruko į šoną ir nubėgo* kaiman 
šauktis pagalbos. Praėjus 10 

I—15 mįnutų .sunūs parbėgo- su 
ąpielinkės kaimų vyrais (mat 

i pas kaimyną buvo vakarėlis), 
:bet tėvą rado jau ką tik gyvą— 
Wisą kraujuose, kuris ,po kiek 
'laiko pasimirė. Plėšikai gi pa
bėgo, palikę vieno kepurę, 
g Tuoj buvo duotą žinia Viša- 
ikio-Rudos ir Jankų policijai ir 
dėka vietos šaulių ir nekuriu 
jaunuolių energingumui plėši- 
ikai-vagįs tapo tą pat vakarą 
susekti ir sugauti, 
I Pasirodė kad tie plėšikai-va- 
igįs yra Pilypų kaimo, Jankų v., 
i,gyventojai, tris broliai Kud—

i kai. Pas juos rado labai daug 
rvogtų daiktų —■' visą Sandėlį' 
Į Jie’visi trįs vistu* ir/hpiplėšda- 
vo — naktimis ir dienos metu 

(pastodami kelią gyventojams, 
• Vienas !jų vedęs; be to dar pas 
Įjuos gyveno ir sesuo.
I Kai jie- visi trįs buvo areš- 
į'tuoti ir patupdyti Jankų kalė- 
'jiman,. tuoj vienas iš jų, kuris 
yedęsį su savo žmoną; tapo, pa
leisti šeimynos ir .ūkio reikalų 
sutvarkymui. žmonės kalba 
buk jiedu parėję namon labai 
daug vogtų daiktų sudeginę. Ir 
[tik viso kaimo žmonėms pakė
lus trukšmą ir pareikalavus 
per apskritį jis vėl buvo areš
tuotas. žmonės Įdomaujasi: ne
baugi keno tai valia buvo pa- 
Ldafyta, nebus patraukti atsa
komybėn už tokį pasielgimą; 
E Vienas plėšikų visgi pabėgo, 
ir vietos žmonės tuomi labai 

feusirupinę ii’ bijo kad jis vėl 
(nepradėtų užsiiminėt savo ama- 
tu ir keršyt.
fc; Apielinkių žmonės patenkin-

ti kad ši plėšikų-brolių kuopa 
galų gale sugauta, nes jie čia 
senai veikia, bet spėlioja kad 
prie jų ture jų būti ir daugiau 
prisidėjusių asmenų.

Dabar vietos žmonės su ne
kantrumu laukią teismo spren
dimo; “š. Bangos”.

Nusižudė iš Meiles?
Mariampolė. — Apskrities 

Vaidyboje tarnavo raštininku 
K. Kučinskas, iš Šumsku vai., 
Mokdlų kaimo. Susipažinęs su 
panele M. į ją Įsimylėjo ir ren
gėsi vėsti; -Bet ta panelė prie 
jo turėjo nepęrdidelį palinkimą. 
Del to K. Kučinskas tankiai nu
siskųsdavo draugams kad jisai 
savo gyvenimu nepatenkintas, 
kad šiais laikais labai 'sunku 
esą pragyventi, ir, kad jam tan

ikiai ateinanti mintis nusižudy- 
• ti. . Ypačiai tai pebrėždavo kuo
met ' kalba išeidavo apie meilę. 
Būdamas silpnos valios žmogus 
ir karštai įsimylėjęs į M., bai
siai nerimaudavo pamatęs ją 
su kuo kitu vaikščiojant.

Paskutiniu laiku K. Kučins
kas su IM. buvo susitarę susi- 
žieduot po velykų. Vieną sykį 
jis pastebėjo kad jo panelę iš 
vkltaro karininkas lydi. Ant 
rytojaus jis ją sutikęs ir pasa
kęs: .“Jeigu tu šitaip elgsies 
tai žinok kad mano karštas 
kraujas nušlakstys tavo’ slenk
stį 1” Ir daugiau nieko netaręs 
nuėjo. Po kiek laiko, kovo 1 d. 
vakare apie 10 vai. kaž kur iš
eidamas namiškiams pratarė 
“sudiev” ir dingo.

Praslinkus kelioms .dienoms 
ir jam nesugryžus, buto šeimi
ninke pranešė tėvams. Tėvas 
apklaušinėjo visus savo gimi
nes, bet niekas jo nematė. Tuo
met tėvas kreipėsi Į policiją ir 
apžiurėjo jo kambarį. Atida
rę kupai’ėlį rado jo pasą, pini
gų ir laišką. Nekurie pasakoja 

[kad jis turėjęs s ir' brauningą, 
bet kuparėlyje jo nesurado. 
Laiške parašyta ’kad jisai nu- 

vąsario 26 d., bet
To-

sižudysiąs 
matyt tas jam nepavyko.
liau pažymi kam ir kiek jisai 
esąs- skolingas ir kad skolas su
grąžintų- iš tų pinigų. Gautą 
iš valdžios žemę (kaipo savano
ris) paskyrė savo broliui.

Kelios savaitės jau kaip din
go, bet niekas nematė: jo nei 
gyvo, nei užėjo lavono. . Na
miškiai ir giminės -didžiausiam 
nuliu,dime -ir susirūpinime, ma
nydami jį žuvusiu esant už jo 
vėlę užpirko ir bažnyčioje tapo 
atlaikytos trejos ekzekvijos.

(“Šešupės Bango?.”)

Babies Love It

RALISTAS .
th St. Clwto*
BARIS 4.
• nuo « M » niw 
IM t

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

Mrs. Winslow’S 
Strop

Central 1$

RMANCO.
duotojai ir 
ų. Rakandui |* 
įkraunant

Cleveland,

Duonos Vagilis Suimtas
Mariampolė. — Kovo 21 die

ną plentu rajono tarnautojai 
sulaikė einantį su ■ maišu Ed
vardą -Butkevičių, 17 m. amž., 
kurį pristatė policijai. Polici
joj jis prisipažino ėjęs vogti 
duonos, nes neturėjęs ko val
gyti. Tame tardyme jis- kelis 
asmenis išdavė kurie voginėda
vo. ' Policija atsižvelgdama Į jo 
širdingus prisipažinimus ir var
gingą padėtį, paliuosavo.

OEinOUoSU^Jg

t Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
įper Penkiasdešimts metu.
f Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.
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I.
ATSTOVAUJA ŪKININ

KŲ REIKALUS.
-žvirbliai, Ramygalos p. — 

šeštadienį, vasario 14 d., ank
sti išryto tvirtai pusryčius pat 
sivalgius, dar gaspadinė surišo 
diktą rišulį ant kelio, tik ką 
saulei patekėjus, išvažiavau 
Panevėžio stotin kelionei Į Kau
ną kaipo atstovas Ūkininkų 
Sąjungos visuotinan susirinki: 
man. Skubiai suradau kur bi
lietus parduoda, prašau bilieto 
tiesiog Į Kauną, 
eina.trijose išryto”, 
tyje man; Turėjau 
vienuolika valandų 
iki nedėlios ryto.

Atėjo traukinis paskirtoj va
landoj, ir ir -nudūmėm tiesiog į 
Kauną.

Nuo stoties apie trisdešimts 
ypatų fitvažiavom .vienu arkliu 
— trubut Kaune arkliai šeria
mi pyragais _ ir saldainiais kad ’ 
taip tvirti. Sustęjom ties Cen
tro Valdybos raštinę, 'Laisvės 
Alėja 31. Reikėjo eiti-ant an
trų lubų. Inėjus kambarin ma
niau kad atsiradau sportininkų 
klube, kadangi nei vieno pana
šaus Į ūkininką nebuvo. Na, 
užsiregistravau, ir žengiu lin
kui Liaudies Namų.

Vasario 16 d. išryto užsikan
da u iš rišulėlio ir ėjau į Susi
rinkimą. Jau čionai buvo auk
štas budinkas. Lipau laiptais 
tiesiog, po dešinei ir vėl po kai
rei ir atsiradau 'virš beveik vi
sų, bet mes tik keli ūkininkai 
buvohi, daugiau visi miesčionis, 
juodai apsivilkę, a be kailinių;, 
taipgi netruko ir ponių — kele
tas ir gerai įsiganę.

Laukėm gerokai iki išėjo 
pranešėjas , kad susirinkimas 
negali įvykti, nėra dviejų- treč
dalių atstovų, ir sulyg aplink
raščio pranešimo, antradienį, 
vasario 17 d., šaukiama antras 
susirinkimas, kuris bus lega- 
lišku.

Belaukiant susirinkimo, rišu- 
lėlis pustuščias atliko, ir jau 
ketvirta, diena iš namų. Mįs
lių sau -kad ir alkį reiktų pa
kęsti bet kas žingeidumo, įvai
rumo, vis nauji reginiai.

Antradienį, biskį pavėlavau, 
atėjus radau prezidiumą išrin
kta-. Iš eilės ėjo pranešimas iš 
apskričio, ir kaą turėjo ką nau
jo nuvęikę iš skyrių galėjo' 
pranešti.

Pienininkystė' gan plačiai bu
vo svarstoma, nekuris kalbėto
jas užėmė viį-š valandos laiko. 
Bet kaip, tik pradėjo prekybą 
svarstyti tai tik biznis pirmyn, 
į abu šonu biznis ir atgal biz
nis, biznis ir vėl. biznis. Biskį 
buvo svarstoma ir apie paleng
vinimą kredito, bet visai mažai.

Toliau ėjo prakalbos, kalbė
jo jo ekscelencija susisiekimo 
ministeris iš Centro Valdybos 
ir buvo kalbėta kad atsilankys 
žemės ūkio ministeris, bet su
sirinkimas užsibaigė ir jo nesu
laukta. Gal moteris susirgo ar 
taip del kokios svarbios prie
žasties jo ekscelencijos nesu
laukėm.

Dabar žiūrėkim ^tikslo mano 
rašymo ir kaip tikram kaimie
čiui išrodo toks ūkininkų vi
suotinąs susirinkimas. Niekas 
kitas kaip tik vaizbininkų dra
ma, teatras. •

Pirmyn žiūrinčiam kaimie
čiui šiandien stovi jo trįs svar
biausi daiktas: pirmas, .išeiti į 
vicpkieftiius, antras, palengvi
nimas kredito išsiskirstymui, 
ir trečias, nusausinimas.

Per tris dienas posėdžiavi
mo nei minutos .neturėjo laiko 
apie išsidalinlmą pakalbėti,- o 
juk kur tik važiuoji tai kal
niai. Kiek gyventojai 
ir nuostolių kiekvienais : 
paneša! Kiti net' trįs 
kaip padavę prašymus 
vienkiemius, o dar nieko 
laukia;

Sugryžęs iš susirinkimo ką 
aš turiu pasakyti kaimiečiams 
apie jų svarbiausius reikalus? 
Tikrą tiesą ir pasakiau kad nie
ko nebuvo svarstyta, tik rezo
liucijos per' pirštus perleistai

Buvo atstovaujama 324 sky
riai apimanti visą Lietuvą, 6 
žemės ūkio ministeris negalė
damas atsilankyti neatsiuntė 
nei savo įgaliotinio'. Ar tai he 
liūdna? Juk tai yra vieninte
lė Lietuvoj ūkininkų organiza
cija ir tik sykį Į metus susiren
ka, Iš 8760 valaiidų negalėjo 
pašvęsti vienos valandos ūki
ninkų reikalams. O kaip tos 
valandos yra brangios-.

Businčių ūkininkų, naujaku
rių, reikalus irgi bū-vo galimą 
pasvarstyti, juk iš-jų irgi tiki
mės ūkininkų susilaukti.

Kam skauda tas ir verkia — 
tai tiesa. Atstovai buvo ren
kami iš pasiturinčių, vienkie
mių, valdyba renkama kas ge
rai iškalba ir moka rašyti, o 
mes kaimiečiai kaip sulužusiam 
vežime taip sulužusiam vežime. 
■Kam algos,- kam politikos, o 
mums, 'ūkininkai, mokesčiai.

Lietuvoj yra du amžini ver
gai : ūkininkas gimė- ir turi mir
ti savo amate, negali permai
nyti ; ir vedus moteris — nei 
pabėgti nei atgal gryžti.

(Bus daugiau). I

Mėsos Vagįs
Mariampolė. — Kovo 22 d. 

policija gavo žinių jog koks tai 
pilietis rinkoje parduoda vogtą 
mėsą. Policijai patikrinus pa
sirodė kad pardavėjas yra Al. 
Urbanavičius iš Puskelnėlių k., 
Kvietkiškio v. Jis pasisakė kad 
tą mėsą pirkęs tą pat dieną ry
te iš nepažįstamų dviejų vyrų', 
vienas jų sakėsi esąs Jonas Ali
šauskas Kermošinės kaimo, Jo- 
varavo 
kuota.

Kovo 
Magdė
vai. ir pranešė policijai kad jai 
tapo pavogtą mėsą iš 21 į 22 
d. kovo naktį. Ir pasirodė kad 
konfiskuota mėsą kaip tik pa
vogta iš Kičienės. Mėsa grą
žinta savininkei ii; užvesta by
lą. (“šęš. Bangos”)

Mėsa tapo konfis-

23 d. atvyko policijon 
Kičienė iš Kvietkišlkio

Gruodžio men. degtukų 
kai pagamino 4,696,850 
čių.. '

fabri- 
dėžu-

Tarp 
deši-

f

*

Rado žmonių griaučius. 
Skirsnemunės ir Šilalės, 
niame Nemuno krante, nesenai 
rasta žemėj žmonių’ griaučiai: 
12 kaukolių, varinių sagučių ir 
vilnonio audeklo gabalų. La- 
vonų butą daug.sumesta duo-Į^ 
bėn be tvarkos. Spėjama kad ra 
tai esą Francuzų kareivių iš !> 
181 metų, Napoleono laikų.

Ar Jusy Vaikai Taupo?
IEIGU kas butų davęs jums mažų taupy- 

mų bankutę kuomet jus buvot kūdikiu 
ir jus butumet sutaupę daugumų tų mažų 
sumų ką jums kas davė ir ką uždirbot pa
sitarnaudami pasisiuntimuose ir kitokiuo
se pasitarn avimuose, dabar turėtumėt ga
na didelę sumą Banke.
Kode! nepradėt taupymų sąskaitą jūsų vai
kui ar mergaitei šiandien? Niekad nesi- 
gailėsit to ir galbūt tai bus priemonė jiems 
susibudavoti didelę ateitį sau ir jums.
Žmogus *Ne[ Yorke davė savo 12 metų am
žiaus vaikui Č10,000,000.00 aną dieną pa
drąsinimui jo taupyti ir imti a'ktivj susirū
pinimą gyvenimu. Kuomet to vaiko tėvas 
buvo 12 metų amžiaus jis pardavinėjo laik- 
raščius^Ne] Yorko gatvėse,
Jus negalit duoti savo vaikui ar mergaitei 
tiek daug pinigų, bet jus galit užvesti jam 
ar jai taupymo sąskaitą šioj ištaigoj, THE 
A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY 
su $1.00 ir gauti jiems mažą taupymų ban
ką ir mokinti juos taupyti ir .turėti progą 
kokios jus neturėjot kuomet buvot mažas 
vaikas ar mergaitė.
Jeigu turit sąskaitą- užvedę kur kitur, vis- 
tiek galit pradėt’ ir čia savo- vaikams, kur 
jie gaus 5%. Pinigai ant 57< susidvigubi- 
na i 14 metų, o ima apie 17 metų ant 4'^ .

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY

f

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?
Kada jūsų pečius nedegia kaip reikia jus pirmiausia isvalot 

Viską nuo kamino1 iki pelenų vietai, ir pasekme yra kad pečius 
vėl dega gerai.

Tas gailina sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
ki nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekmė yra tą, pati kaip su 
pečium. ’ / •

Pripažinta 'yra kad daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
ti! žarnų ir daug kitų dalykų sudčjiųio, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint.

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

Jeigu jūsų nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai galvoje,, peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šalč o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemuti ne j žarnoj, prastas no
ras valgyt, nevalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 
užnnodijimas, kei^nUI ir inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos procesijos pripažins kad daugel šitų i«' 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 tą nuodą. .‘.Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duole kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartokilaike- kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimu.

Žinęmas dalykas kad per gerkle arba kosęrę visas maistas ei
ną į žmogaus skilvi ir ant šonų gleivėtos odos susirenka smulkus 
ligų gemalai ir nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyti šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros,' bet h\ nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yržF.ąRTkiO'budo ir. gelbsti žlebčiojimo take nuo kose- 
rės žemyn, ft nė nuo skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

Taigi jeigu .■ riorit gęresrfės išžiuros ir geresnio jausmo ir už
laikyk savo vidurinį sveikus, vartokit EGIUTERRO ’ dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
ši gyduolė nėra jolcis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO.
lįept. b. l. Plymouth, Pa.
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Dusulis Išgydoma
Pirm Užmokėjimo

Mr. D. J. Lane, chcmistas esantis 16'59 -Lane Bldg., 
St. Marys, Kans., atrado labai paprastą namų meto
dą nuo Asthma (dusulio). Mr. Lane turi tokį pasi
tikėjimu savo galėjime išgydyti jog jis pasiųs regu- 
liarę SI.25 Vertės bonką dovanai, apmokėtu patuš, 
bile vienam kęnčianpiam kuris jam parašys. Jo pa
siūlymas yra kad užmokėtumet už vaistus jeigu pa
gelbės. Jeigu ne, jūsų pranešimas panaikins lėšas 
prieš jus. Jeigu kenčiat nuo Dusulio, rašykit jam 
šiandien. Nesiųskit pinigų — užteks tiktai jūsų 
vardo ir antrašo.

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

Gleveland, Ohio

Telefonai
Biznio: Prospect 1239

ii? Prospect 2825
Gyvenimo

Glenville 423 J
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Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmones darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS-.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00';
Lietuvoje $8:00.

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

REAL ESTATE MORTGAGE 
PASKOLOS

- i (TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio

K
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PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

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

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

į

J

s

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir nė prieš-religiška), iš laikų Juozapo, patekimo i 
Egiptą. Paraše K. S. Karpavičius. Pusi: 117, su 3 
paveikslais; Lošia 3 moters ir 10 vyrų, Septyni 
atidengimai................................................. .................... 50

Samsonas ir Dblila — dviejų aktų, šešių atirlengimų- 
bibiiška meiles tragedija, Nėra tai religiškas ar , 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius: Lošime reiktą ‘ 
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 Giedrute — tragedija iš Lietuvos krikštiji-; 
mo laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dviem spalvom. , Lošime daly
vauja 9 vyrai ir 4 moterįs. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Paraše K. S. 
Karpavičius ................................................... $1.00

Atgimimas — keturių aktų, šešių1 atidengimų trage-
■ dija iš kovų už spaudos atgavimą. Lošia 7 vyrai 

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

Du Bailiu — Lietuviška komediją vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis. 
Puslapiu 36 ..............'.....................’

Ba-lon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija, garsaus 
Prancūzo Moljere, perstato turtingo kaimiečio be
dąs apsivėdųs* su panaite. Visai tinką Lietuvių 
scenai. Verte Šarūnas. Pusi. 54 ..............

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drania. Parašė Schiller (su jo paveiks
lų). Liuobai verte P. Norkus. 182 pusi. ......

Bylu Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašo Henry VVood. Ver(č B. Skripkaus- 
kiutč. Pusi. 67 ................ ................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Paraše F. Kruwcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniute. Pusi. 50 ..................,

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor-
vegų Tąsytojo Ibseno graudi meilės drama apie tai . 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ii- butelio 
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija. 
Virte A. A. Tulys............... ...-.i................. .35

.15

.25

.50

.35

.25

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave. Cleveland? Ohio.
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“DIRVK”

| K— Girdėt Cleveiande-Apielinkese
į Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Makauskio Prakalbos Į kokį laiką. Dabar kaip atrodo 
. ,. .. . . . vėl nori garbės susijieškoti, ar

Clevelandieciai susilaukė vie-Lgpyjęy pastotj bėt jau praėjo 
nojsvecj0 is Lietuvos — Vals- tie ]aikai Mikas.
tiecni-Liaudininkų partijos veir 
kėjo, J. Makauskio, kuris nese
nai atvyko Amerikon ir važi
nėja per Lietuvių kolonijas su 
pranešimais apie ‘Lietuvą ir tt.

A. L. T. Sandaros 18-ta kuo
pa rengia jam prakalbas pane- 
dėlio vakare, nuo 8 vai., Lietu
vių salėje. Kiekvienas pasi- 
stengkit ateiti išgirsti svarbių 
žinių apie paskiausius dalykų 
bėgius Lietuvoje.

Thipgi Sandariečių žiniai pa
skelbiama jog nedėlioj po pietų 
nuo 2 vai., Goodrich salėj įvyks 
draugiškas pasitarimas su mu
sų svečių, gerb. Makauskiu.

Visi 18-tos kuopos nariai už- 
kviečiami ten atsilankyti.

Kaslink prakalbų, kvieskit 
savo draugus ir pažįstamus at
eiti į^salę panedėlio vakare — 
ten bus vieša sueiga, galima 
bus paduoti klausimus ir šiaip 
pasiklausyti kalbėtojo.

Nauji Biznieriai
Šiose dienose nupirko 

Obeliėniaus keptuvę a’tvažiavęš 
iš Chicagos P. Pivariunas, T 
M. D. narys. Pirko su savo gi
minaičiu., -Jie čia keps skanią 
Lietuvišką duoną. . -

P. Pivariunąs turi kepyklą 
ir Pittsburge.

•Linkime naujiems musų 
nieriams gerų pasekmių.

“GALIUNO” repeticijos at
sibus pėtnyčios yak., nuo 7:30, 
Lietuvių salėje. . Visi turintieji 
roles malonėkit hteiti laiku.

Clevelando tramvajų darbi
ninkai, kurie gavo tik vieną 

■ 5c algų padidinimą per pasta
rus tris metus, padavė kompa- 

T.įnijai reikalavimą 78c. į valan- 
rl* j dą. Dabar, pagal ilgio tarnys- 

| tės, gauna 55, 57- ir 60c.
I 1 Clevelande kovo mėn. bėgiu 
j darbininkų reikalavimas į įvai- 

biž-Irius .paprastus darbus padidėjo 
37 nuošimčiais. Mechanikų rei- 

1 kalinga daugiau, o paprastų 
darbininkų vis* dar yra pertek
lius. Sakoma kad bėgiu sekan-

Svarbus Išguldymas.
Temoje 

ATPIRKIMAS 
bus

r'sX NEDĖLIOJ
I Pradžia' 3 po pietų.

7017 Superior Avenue
—įžangos ir Kolektų Nebūna-----

Gavo

Akrono Naujienos

Svečiai iš Chicagos
Per Velykas Clevelande lan- , < > -

kėši Chicagiečiai . Antanas Za-ĮCĮ° mėnesio reikalavimai padi-
leckas ir Petras Mušinškas, paš’dės ant amatninkų tiek kad 
savo švogerį Kazlauską ir bro- jnebus kur jų gauti.
iį Mušinską. Jie čia buvo vi-, 
są savaitę po Velykų.

Moterįs Rengs Sandaros 
Seimo Vakarienę

Vietos Lietuvių Moterų Ra
telis, kurin susispietę būrelis 
prakilnesnių Cleveland© tauti- 
ninkių moterų ir merginų, sa
vo susirinkime pas ponią .Bra
zauskienę, 1259 E. 79th Street, 
balandžio 15 d., nutarė paimti 
į savo rankas rengimą Sanda
ros Seimo vakarienės, todėl jos 
šiuomi gaus pilną didelę progą 
pirmu kartu viešai pasirodyt 
savo darbštumu", o kadangi da
lyvaus .svečių iš kitų miestų, 
jos ruošiasi kuogeriausia kad 
svečiai jas ilgai atmintų.

Išsykio < Seimo Rengimo Ko
misija buvo planavus rengti va
karienę ' Olmsted hotelyje, ,bet 
tyrint šią šaunių moterų drau
giją, sumanė su ja susižinoti, ir 
moterįs mielai sutiko dirbti va
karienės rengime, todėl vaka
rienės vieta parinkta Flynn sa
lė ,(5309 Superior avė.), iš val
gių ruošimu užsiims moterėlės 
ir mereglės ,to ratelio narės.

Ratelis, gražiai gyvuojat ‘kąs 
susirinkimas gauna po naują 
narę ar kelias.

Vakarienė, įvyks gegužęs 28 
d., pirmą Seimo dienos vakarą. 
Šalip valgių, bus klasiškas mu
zikos ir dainų programas, kal
bos ir Kokiai.

Norinčios prigulėti gali susi
nešti su Ratelio sekretore,- L. 
Banionienė, 1278 E.' 74 St.

Lorain, Ohio, šelpimui nuo 
audros nukentėjusiam pereitą 
vasarą, Amerikos Raudonasis 
J. „ . , . , . To
liau jau bus palikta patiems

Teatrališkiečių Vakaras Kryžius išleido $1,019,751.
Šioj nedėlioj, balandžio 19 d., ” '

Clev. Liet. Teatrališko Choro j žmonėms rūpintis, išskyrus di- 
Draugija rengia gi-ažų vakarą K kurd liekančiu. 
su dainomis ir perstatymu, bus | ■
lošiama puiki drama iš gyveni
mo, “Katriutė”, taipgi dainos 
solistės ir Teatrališkas Chpras.

Vakaras atsibus Lietuvių sa- jį!
lėje, pradžia nuo 5 vai.

Visi dalyvaukit šiame vaka- ------ - -------
re, turėsit gražaus pasilinksmi-1 pardavinėti tikiėtus businčiam 
nimo po gavėnios.

Operos Mėgėjai
Clevelando svetimtaučiams prigu- 
didelė dalis kredito už įsteigimą 

Clevelando žygiu muziką palaikančiu 
centru. Tas pasirodė po pradėjimo 

. • ’ Met- 
ropplitan Opera Company perstaty
mui Miesto Auditorijoj . nuo balan
džio 27 iki gegužės 5 d. Apskait- 

C • • 1 • liuojama kad pilnai pusė ar net ir11V11J. DUSinnKimaS didesnė pusė, tikietų parduotų kož-
Sekanti antradienį’, balandžio "Bm šio Pavasarinio Muzi-

21 d., Lietuviu saleje įvyksta į cievelandiečių.
TMD. 20 kuopos ■ susirinki-i. Metropolitai ' 

mas. Visi nariai malonės atsi- *ir .rtetlnis r ;_ 
lankyti ir užsimokėti už 1925 
metus mokesnius, nes kurie ne-1 
bus mokėję negaus iš Draugi 
jos naujai ateinančių knygų, 
“Pasaulio Istorija” ir kitų.

m kompanijos atstovai 
rėmimo komitetas darė 
«. * i pardavimo.

i Šalip to kad patyrė jog svetimgi- 
■ mini kolei kas yra strėnkaulis ope
ros palaikyme Clevelande, patirta 
jog kiekvienas pirkėjas apsipažinęs 
su busimomis operomis. Paprastai 
tikietų pardavėjas patarnauja kaipo 
paaiškintojas. Bet svetimgimiai pir
kėjai neklausinėja informacijų apie 
operas. Jie žino kurią jie nori gir
dėti ir neprašo patvirtint jo pasiry
žimo ar ta opera jam patiks.

Tikietų pardavimas tęsiasi kas- 

nariams j Drehęrs, 1226’Huron ftd., ir jau per-

1 per penkias va- 
ną neapriboto par-

Kudirkinės Nariams
Šiuomi pranešama Dri V.

Kudirkos Draug^'štės. hąriamš t paruBv.muS wsuu„ MS- 
kad nuo balandžio, 1 d. visiems Į djen nuo 9 rytp iki 5,;30. vakare-pas 
“Dirva” ,bųs lygiai — nariams j Drehęrs, 1226 Huron, Rd., ir jau per
il' ne-nariams — $2 ant metu. IY‘r?Ųy„ kiek buvėf tikėtasi.; Suvirš

Pirmiau “Dirvos’.’- adrhinis-l?*1^00 .j1?™ 1 ■ „ .
tracijfl buvo Iiurnu'4inus'■ Kudir- I davimo. Eilėse stovėjo, kartais dVP 
kinės nai’iams “DirVžį” kaipo gubose, grusdamiesi prie ĮariteliųJ 
organą iki -$1.50.■'v 4:
nariai mokės lygiai, $2. *

“Dirvos” Admin.

Netikę Patarimai
Vienas siibankrutijusio ban

ko šulas išsireiškė nekurtoms 
veikėjams kad, nesidarbuoti ęū 
jaunimu ir organizacijose.. Gir
di, kam reikia rūpintis su visų 
ateičia, tik reikia žiūrėti kad' 
sau turtą sųsikrOvus. Tokis 
eks-bainkieriaus išsireiškimas 
priešinasi teisybei, dorai ir nau
dingumui1 kiekvieno žmogaus. 
Net ir pačiam eks-bankieriui 
butų blogas biznis jeigu kož- 
nas tik žiūrėtų tave išnaudoti.

Eks-bankieriaus toks išsirei
škimas -p'arodo kad jis remia 
autokratizmą, kurį jau visos 
tautos nori nusikratyti, o mum 
Lietuviams kaipo darbininkiš
kai tautai nei svajot nereikėtų.

Eks-bankierius seniau save 
katalikų veikėju vadinosi, o lai
svamaniams tarnavo, bet kada 
“Dirvos” bosas davė kiką už 
nepaklusnumą tai gavęs iš ka
talikų patarimų buvo aprimęs

Jaunam Akroniečiui !
Noriu patėmyti 1__ ..... --— ...

no Akroniečio korespondencijos i 
tilpusios “Dirvoje” nekuria lai- 
kat atgal. Jaunas Akronietis' 
niekad neaplenkia neminėjęs I 
kokius ten katiliukus. Tai čia j 
vietoje bus man pasakyti kodėl 
jis negali jų aplenkti. Vienas * 
toks' aiškus pavyzdis yra tai 
iš vasario 22 <1. Čižauskų kon
certo. ‘ ’
tikuoti 
atlieka 
duotis.

.*...50 J kokius 

....550 Inas Akronietis atsilankiusiems j kuris- buvo per Šv.
• • •*• Į00 Į Čižauskams pas jį. <"

'500 Jšino juos kuo tik išgalėjo. / ” ___
........501 čižauskai naudojosi vaišėmis pa " • 
.... 200 i aij ne tai publika nič nieko ne-. galvą guldyt!

Bet kad Jaunas Ak-Įkas su viena sena davatka ga- 
‘vais- tavas buvo visą svetainę išmu-

Ičiuą melagingas korespondenci- 
... , jas apie 'Sena Akronietį labai kashnk Jau-r .. . , .... . . .tankiai katiliukus mini.

Čia taip kaip su čigonu: Kai 
I čigonas susiginčijo su kaimie
tėm, pirmiausia vartoja žodžius, 
“O tu pane žulike”, dėlto kad 
jisai pats yra toksai, tai ir mu- 

I sų Jaunas Akronietis elgiasi 
, panašiai kaip tas čigonas.

Kvietinis.

parapijos, bet dar ir mišioms 
tarnavo, ir tos Laisvės Drau
gystės narius šmeižė, išvadino 
visokiais bolševikais, eretikais, 
farmazonais, o dabar pasirodė 
tos draugystės baliaus darbi
ninku, Iš to matyti kaip Lais- 
viečiai gerai pildo savo kon
stituciją. Kvietinis,

Leidžia

Ohio Lit
Suvienytos 
Kanadoje 
Lietuvoje

Prenumen 
mo, ne nu

Apgai

3352 Si

čia augusiu 
kaisti iš ju 
Vakarus ir 

po tamsybės

No. 17Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą Šios vnatos 
Katarina Jonušienė . .Lt. 150 
Jurgis Drižniuš ................. .10
Uršulė Kužanauskienė 
Jonas Damakauskas . 
Stasys Luobikis ........
Andrius Noreika .... 
Mataušas Bills ........
Julė Skukauskaitė . .. 
Povilas Damakauskas ........z.w, ne
Marijona Bubclienė ..........100|patėmijc.
jioz^Vaškįvičiūs100ironietis turėjo perdaug “vaiš-|tavas buvo visą svetąinę išmu- 
Marė Lisauskienė ...'....... 1501^”' savo galvoj tai jau visi tąląti jeigu kas drystų tarti prie-
Motiejus Rudokas ..............500jniatė. šingą klebonui žodį....

“D* ” A t I Priėjus , paskirtam progra- Bet štai kovo 2& d. surengta-Mirvos Agentūra 1]^ ]nikui Dasirocįg sftiėie ir n. ue Laisv§a Pašalp. Draugystės 
čižauskai su Jaunu Akronie- baiįuje tas “melagių dėdė” sė- 
čiu. Artistams einant ,per sa- dėjo prie durų ir pardavinėjo 
lę, Jaunas Akronietis sekė pas- įžangos tikiėtus. Mat, jis no- 
kui juOs. Turbut jam akyse rį būti visur garsiu, na žinoma 
išrodė kad vietoj vienų buvo Įkaip garsiam katalikui, prieš 
čielaš buris Čižauskų. Matyt verbų nedėlią turbut ir tinka 
bijodamas kad publika negautų pasitarnauti draugijai kuri net 
blogų įspūdžių, Jaunas Akro- gavėnioje balių rengia.
nietis pradėjo šaukti: “Neina- Nors Laisvės Dr-stė yra ga- 
nykit kad jis girtas, tiktai va- na skaitlinga nariais, bet iš di- 
žiuodamas mašina užsigavo ko- delio būrio nesirado žmogaus 
JO-’ kuris apsiimtų būti darbininku

Tas sukėlė publikai gardaus;tokiam griešnam darbui, taigi 
juoko, nes publika kiek kartų 1 pasiskyrė kataliką ‘melagių dė- 
matė tą patį J. čižauską niekad Įdę’, kuris mielai sutiko.
jokių blogų užtėmijimų nema- Man patyrusiam Laisvės Dr- 
tė, todėl niekas negalėjo su-|stės įstatus viename paragrafe 
prasti kas darosi su tuo Jaunu I žinau skamba šitaip: “Veidmai- 
Akroniečiu. ningas žmogus negali būti pri-

Ve kur ir yra prirodymas jmtas prie Laisvės Dr-stės.” Iš 
delko jisai rašydamas į laikraš- pasinaudojimo “melagių dėde” 
---------------------------------------- matosi kaip ta draugystė pri-

P ARDA VIMAI
------------ 1 Gal kas iš tos draugijos ban- 

j/s ginčyt kad tas žmogelis 
Inėra veidmainis, todėl dides
niam prirodymui pažymėsiu jo 
apsiėjimus. Tūlas laikas atgal 
neužteko kad jis prigulėjo prie

Pašėlus Meilė
Toledo, O. — Vienas vyriškis 

iš pavydo nušovė vieną vyrą, 
peršovė vieną moterį ir kita 
moteris neteks abiejų rankų iš 
(to šaudymo priežasties. Vy-' 
riškis įsimylėjo į persiskyrusią 
moterį, bet jos tėvams nepati
ko tas vyriškis, užtai jis patai
kė kada ji su tėvais parvažia
vo automobiliu, ir prie durų už
puolęs apšaudė ir pabėgo.

Portsmouth t).— Tūlų Conn, 
vaikutis, 7 metų amžiaus, čiu
pinėdamas revolverį kuris bu
vo manyta esąs tuščias, patai
kęs į tėvą paspaudė gaiduką, 
ir tėvas tuoj krito negyvas — 
kulka perėjo per širdį.

Balandžio 13 d., SALRK. 8- 
ta kuopą turėjo povelykinį ba
lių. Bet publikos buvo neper- 
daugiausia.. Matyt musų kleri
kalams ne kaip sekasi, publikos 
nepatraukia.

kaįpo gubose, grusdamiesi prie 
Dabar visi rKužnam perstatymui yra po ’ apie 

i 8,000 sėdynių,’taigi pas Dreher’s ga
ilimą gauti 80,000 ' vietų per visus 
Lperstatymus. Nors tikietai*' nyksta 
kaip pavasario sniegas, bet vis dar 

Pereita ket vergą iššoko per Įgalima gauti gerą visiems perstaty- 
1 •**" ™ 1, iZ.z ūmams Pradžioj pardavimo buvolangą . IS Engineers banko b^’ląpie 50,000 sėdynių nuo $3 iki $1. 
dinko ant Eiiclid ąVe. nuo 13-to|' Pirmose keliose dienose buvo gali- 
aitkšto advokatas White jr nu- Ima. nuspręsti kokios operos daugiau- 

‘‘ .    gala
dau-
Coų

sižudė. Jis sakoma buvo Įsivė
lęs finansiškai.' Pačiai parašė 
atsisveikinimo laiškelį.,

56. jau užmušta Clevelando 
gatvėse automobiliais, iki ba
landžio 15 .dięnai. - Paskučiau
sia užmuštas yra motorciklinis

šia pageidauta. Nedėldienio 
koncerto .tikietų reikalaujama 
giausįa. “L'Africana” ir “Le 
d'Or” labai griebiamos, taipgi 
da”, vienas iš didžiausių sceniškų 
darbų kokį Metropolitan- stato, ma
tos ištrauks anksti tikiėtus. Tai bus 
paskutinis sezono perstatymas.

Metropolitan valdyba ir Clevelan-bis u/.inubids yia iiiuunuKuiiu (lo rgmėjai bus nustebinti, nes kaip 
policistas Frantz. -^Pernai pei bus iškalno parduota tikietai 
tą pat laiką užmušta .23 ma- popiečiui lošimui “Parsifal’k Tas

veikalas yra ilgas, prasidės nuo 1 v. 
po pietų, ir tęsis iki 5; tai veikalas 
atvaizdinąs Wagneriu geniališkumą.

Verdi operos taipgi gauna didelio 
reikalavimo — “11 Trovatore”, “Fal- 
staff”, “La Traviata” ir “Aida” — 
>r kurie ilgai adtiėlios gali negauti 
sėdynių. Tas pat yra su “tFaustu” 
ir “Hoffmano Pasakomis”.

Mažiausias daiktelis naudojamas 
Metropolitan operoj New Yorke bus 
perkeltas į Clevelanda. Ta kompa
nija neapsivaržius. kelionėms, nes ji 

, 1- . , ,. nėra keliaujanti kompanija. Mefro-manydama kad ji gali netekti politan kompanija turi tik vieną lai- 
x •*-—u vajzfj;nĮmo ji negaili pinigų

Jis I nei vargo padarymui savo produkci- 
•- jų pažymiausiomis muzikos pasauly

je. Niekas nepaliks namie kas rei
kalinga tai kompanijai Clevelando 

* nerstatymuose.

žiau.
Pereitą savaitę apsinuodino 

Jonas Morkevičius, Morkevičių 
19 m. amžiaus sūnūs nuo 1409 
Giddings Road. Jis paimtas į 
Mt. Sinai ligoninę, bet atsisa
kė išduoti priežastį savo tokio 
pasiryžimo.

Lakewoode viena moteris nu
šovė savo vyrą ir pati nusišovė Į 
manydama kad ji gali netekti 
savo vyro, nes turbut nujautė | 
jį su kitomis susidedant. 
dirbo kaipo pagalbinis elektriš
kas inžinierius prie naujai sta
tomos gelžkelių Stoties.

EILES ŽMONIŲ PERKANČIOS TIKIETUS PAS DREHER'S DEL METROPOLITAN OPERŲ

Aš čia nebandysiu kri-' 
artistų Čižauskų, kurie 
savo pasišventimo už- į
Bet aš noriu paminėti j ]įs vadinamas “melagių dėdė”, 

įspūdžius padarė Jau-Įapįe kurį pirmiau bu,vo minėta, 
__  , L . « • Stanislovo 

Jisai vai- Draugystės parengimą pasiro- 
— Aš i dęs labai baisus katalikas, • už 

parapiją ir už kleboną gatavas 
Sujungęs spė-

Dar Truputėlis
čia yra visų žinomas žmoge-

_Įmui laikui pasirodė salėje ir p. Lįe Laisvės Pašalp. Draugystės

7 KAMBARIŲ NAMAS — su visais dy 
patogumais. Ranclasi 1181' E. 83 („5 
Street. Kreipkitės pas J. Brazau

skas, 1259 East 79th Street. .
PASKUTINĖ SAVAITĖ GAU
TI SAU TIKIETUS IŠKALNO.

TIKIETAI DABAR PARSI
DUODA PAS DREHER’S, 

1226 HURON RD.

METROPOLITAN
OPERA

COMPANY
iš Metropolitan Opera 

House, New York
Giulio Gatti-Casazza,

General Manager
Edward Zeigler

Assistant General Manager

Miesto Auditorijoj 
Bal. 27 — Gėg. 5

50 Principally Artistų 
Orkestras iš 75 

Choraę iš 100
Corps de Ballet iš 50, su 

Rosina Gaili

W DIDELIŲ DAILŪS in 
NUOTIKIŲ IV

Aštuoni Vakarai, Du Popiečiai

Balandžio 27 
“L’AFRICANE” (Itališkai)

Balandžio 28 
‘‘FAUST” (Francuziškai)

Balandžio 29
“IL TROVATORE” (Itališkai)

Balandžio 30
“FA LSTA FF” (Itališka i)
Gegužės 1—Du Veikalai 

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

Gegužės 2, nuo 1 po pietų 
“PARSIFAL” (Vokiškai). —

Gegužės 2
.“LA TRAVIATA” (Itališkai)

Gegužės 3, nuo 3 po pietų 
GALA KONCERTAS a

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

puriarės kainos, 50c iki $4.
Gegužės I 

“HOFFMANO PASAKOS” 
(Francuziškai)

Gegužės 5 
“AIDA” (Itališkai)

KAINOS: 5,000 Gerų Sėdynių 
$1, $2, $3

Geresnės Sėdynės po 
$4, $5, $6, $7

Sanitariškos 'Lietau* 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

DELIKATESŲ IR CIGARŲ KRAU
TUVE ant 8209 Cedar avė., savai

tinė ineiga $600 garantuota. Grąžus 
kambariai sykiu prie krautuvės, rcn- 
da $50 mėn. Nėra kompeticijos. To
lesnių smulkmenų gausit 5907 ScovilI 
Avė. Klauskit Zimerman. (16)
5601 DENISON Aye. M.ėsinyčią cla-1---------- ------------- ------------------------ -

ranti $600 savaitėje biznio, viską FARIVEA
už cash parduoda. Nauji rakandai. ' . ••.AIUV1A e
Už $1,600 nupirksit, duos garantiją. ANT RENDOS
Matyk agentą Zimerman, 5907 Sco- randasi Breckville, Ohio, apie 10 my- 
vii! avė.1 (I^)|lių nuo Clevelando. Kreipkitės su
' ‘ ~r ? ? ’ j paklausimas 3650 E. 49 Street. Tu

ri 100 akrų ploto. , (17)

ANT RENDOS 3 KAMBARIAI su 
Elektros šviesa, maudyne ir ga- 

zu, žema renda, gražioje vietoje, del 
mažos šeimynos. Kreipkitės šiuo ad
resu: 1560 E. 47 St John Morkū
nas.

PARSIDUODA ant 8403 Woodland 
avė., cash biznį daranti delicates

sen:} krautuvė, $600. ineigų ^savaitė- 
je 6 gražus kambariai prie krau
tuvės, taipgi pulruimis ir barbernė. 
Parsiduos sykiu ar paskirai. Smulk
menų klauskit pas. Eimerman, 5907 
ScovilI Avė, , " (-17)

SAVININKAS C. F. PETRAITIS

Ar Neparankiau
PALEIST ATVIRUTĘ ARBA TE
LE FONUOT, negu nešt glėbį dra
panų? Musų patarnavimas grei

tesnis' ir darbas geresnis ne
gru kitų. Mes valom (klyni- 
jam) purvinas, taisom suply
šusias drapanas. Įdedam nau
jus pamušalus už labai priei
namas kainas. Tik nepamiršk 

Rosedale Dry Cleaning Go, 
Randolph 7906

6702 SUPERIOR AVE.

Lituviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 

galima rasti tik musų krautuvėj.
Taipgi turim puikiaūsių Lietuviškų daiuų 

ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit peš 
mus pasirinkti.

Ko
Si

RAUDI
150 SU

IR š.

Visoje
či

Ne

IVA1RIANYBĖS
Tarp nekuriu 

Lietuvaičių reikia 
palaido gyvenimo, 
naktis praleidžia
urvus; jos lankosi po Italijonu 
ir Graikų parengtus balius, šo
kius ir ten praleidžia valandas, 
taipgi nepamiršta atlankyti. ir 
užmiesčių karčiamas.

Bet ant (Lietuvių parengtą 
vakarų mažai jų tematyti, mat 
savųjų draugijoj s'armatijasi 
žemai elgtis, bet kas kita kada 
atsiduria tarp Italų. Užtai ne
kurtos būdamos dar jaunų me
tų atrodo sukrypusios kai senos 
Žydų mučės. Nekurtos užsi
krečia visokiomis ligomis, ir 
jau keletas jaunų merginų nu
keliavo pas Abraomą.

Daugiausia tam dukterų pa
laidam gyvenimui yra kaltos 
motinos už neprižiurėjimą ir 
neauklėjimą jų Lietuvaitėmis 
ir dorai apsieinančiomis,
kurie tėvai kalba su savo vai
kais net Angliškai, nors 
kalbos nemoka, ir iš šalies gir
dint atrodo lyg deglųjų kruksė- 
j imas.

Daug merginų atvažiuoja pa
likę tėvus čia neva darbo jieš- 
koti, o tuo tarpu susij ieško pa
leistuvavimą, ir nekurtos jau 
sergančios gryžta namon.

Tėvų užduotis prižiūrėti au
gančius savo vaikus ir neduo
ti jiems išklysti. Darbininkui 
žmogui išauginti vaikus yra di
delis vargas, o paskui tie vai
kai niekais nueina.

—Akrono Lietuvis biznierius 
S. Valentą ant Velykų su nau
ju automobiliu išvažiavo sve- 
čiuosna-pas savo seserį j Mi
nersville, Pa.

—Toluliai apleido dirbtuvės 
darbą ir persikėlė gyventi ant 
ūkės. Taip pat išvažiavo ant 
ūkės ir Sakavičiai.

—Balandžio 18 d., subatjoj, 
šv. Juozapo Draugystė turės 
balių Lietuvių pobažnytinėj sa
lėj. Meiženis.

tos

Akron. — John Morrison, 43 
m., iš Northfield, nušautas ba
landžio 11 d„ gulint lovoje, ir 
policija jieško kaltininkų. Po
licija, apžiurėjus kaip žmogus 
nušautas 'sako kad jis buvo nu
žudytas, bet jo pati sako kad 
jis turbut pats nusišovė. Pa
ti su maža mergaite tada nebu
vo namie.

ANTANAS BARTKUS

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

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

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit į

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue

wvwvwwvwvwwwvwwwvvwvwwwwwvwwvvvvv'Ai

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.
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