
is, bet dar ir misos 
, ir tos Laisvės Dn 
narius šmeižė, išvaį| 
s bolševikais, eretikai 
inais, o dabar pasim 
augystės baliaus <kjįB

Iš to matyti kaip M 
gerai pildo savo u

a. Kvtatf

7AIRIANYBĖS
i nekuriu čia augt 
ličiu reikia kaisti ijį
> gyvenimo. Vakarai 
praleidžia po tam.pi f 
jos lankosi po Italija į. 

ikų parengtus baliusįi j.
■ ten praleidžia valaaį r 
nepamiršta atlankyk t

sčių karčiamas. .
ant Lietuvių para; r 

.i mažai jų tematyti, i. 
į draugijoj, samtį r 
elgtis, bet kas kita b L 

ria tarp Italų. Ūžtąjį f 
i būdamos dar jaunųj | 
'odo sukrypušios kai 1‘

mučės, Nekurtas t
. visokiomis .ligomis, f 
eletas jaunų merginai į, 
'o pas Abraomą.
ogiausia tam dūktai p 
n gyvenimui yra U į 
tos už neprižiūrėjau > 
dėjimą jų Lietuvaitį . 
irai apsieinančiomis. K 

tėvai kalba su savo ų 
net Angliškai, norit 

s nemoka, ir iš šaliai 
atrodo lyg degiųjų Irt L

ug merginų atvažiuoji, į 
tėvus čia neva darinį į
o tuo tarpu susijiešla ' 

ivavimą, ir nekurios j f 
iričios gryžta namon į. 
vų užduotis prižiūrėti I. 
ius savo vaikus ‘"t 
ems išklysti. Darbe 
jui išauginti vaikus pi s

vargas, p paskui tai L 
niekais nueina, 
-Akrono Lietuvis įnrįm ij- 
ralenta ant Velytoji u ' 
automobiliu išvaarojš ij 
sna'pas savo sesįjl | 
iville, Pa
-Totaliai apleido diite 
ią ir persikėlė gyveni r 
s. Taip pat išvažto 
s ir Šakayičiai.
-Balandžio 18 d, sri i 

Juozapo Draugystė a f- 
u Lietuvių pobažnyfaėj g

H

kron. — John Moms 
įš Northfield, nušauta ; 

ižio 11 d., gulint toj; 
cija j ieško kaltininko. f 
a, apžiurėjus kaip b ‘ 
autas 'sako kad jis b® į 
ytas, bet jo pati ak f 
turbut pats nusišovė. ■' 
u maža mergaite tuk) įį 
namie.

ETANAS BARU
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suomenei jog šiuo®! , 
■miai numažinau kai® ■ 
airias fotografijas, tol ; 
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j studijoj fotografiiljl 
ftias yra labai patogi! s. 
slėnis grupėms, dntog 
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Komunistų Teroras Bulgarjoj;
Sukilėliai šaudomi visapusiai

RAUDONIEJI SUSPROGDINO KATEDRĄ - 
150 SUVIRS UŽMUŠTA. VALDŽIA GAUDO 

IR ŠAUDO BOLŠEVIKUS KUR PAMATO.

Visoje Šalyje Komunistai Šukele Terorą ir 
čia Darbininkus Dėtis prie Žudysčių.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Darbininkų uždarbis ir kom
panijų pelnai. United States 
Steel korporaciją, paprastai ži
noma kaipo plieno trestas, pa
duoda sulyginimą algų ir kom
panijos pelnų per pastarus po
ra desėtkų metų.

Pereitą metą šėrininkai tos 
milžiniškos kompanijos 'gavo 
$60,800,852. 1902 m. jiems iš
mokėta dividendų $56,452,777. 
Jie gavo $4,348,075 daugiau 
pereitą metą negu gavo 22 me
tai tam atgal, arba 8 nuošim
čiais daugiau.

Darbininkai iš tos milžiniš
kos įstaigos gavo žymiai skir- 
tingai. 1902 metais darbinin
kams išmokėta $120,528,343, o 
1924 metais darbininkai gavo 
algomis $442,458,343, arba 267 
nuošimčiais daugiau. Darbi
ninkų algos padidėjo beveik tri
gubai per 22 metu. Taip kad 
padalinus tą daugiau gautą su
mą kompanijos savininkų tarp 
darbininkų, darbininkai ne ką 
daugiau tegautų, nes tai suly
ginus mažą suma.

Darbininkų algų padidėjimas 
priklausė nuo visko brangimo . 
ir sykiu nuo darbininkų susior- 
ganizavimo.

Clevelando miesto darbininkų 
streiko pavojus, praėjo ir'grasi
nimai uždaryti miesto elektros 
ir vandens varymo darbus pa
sibaigė. Darbininkai sutiko ant, 

, miesto vedėjo pasiūlymo algų 
padidinimo 10 nuoš.

Lorain, O., National Tube Co. 
dirbtuvėj užmuštą darbininkas 
kuomet kastuve/ viodras neša
mas ant vielų orė atsimušė į 
vagoną suplodamas darbinin
kui galvą.

Maisto kainos Suv. Valstijo
se bėgyje pereitų vienų metų 
abelnaj pakilo 5 nuošimčiais. 

• Pastarų dvylikos metų perio
du maišto kainos pakilo 56%. 

■ Cleveiande, White Motor Co. 
balandžio 18 d. turėjo milžiniš
ką darbininkų pokilį miesto au
ditorijoj. Dalyvavo 9,000 dar
bininkų. Toj kompanijoj dirba 
dikciai ir Lietuvių.

Cleveiande per 1925 metus 
budavojimo amatų darbininkai 
negaus daugiau algų, jos pasi
liks tokios kaip dabar yra, ir 
budavojimo kaštai neapmažės, 
skelbia keletas žymių kontrak- 
torių.

Nuo rudies Amerika tūri kas 
metai $300,000,000 nuostolių, 
ir mokslininkai galvoja kaip 
tuos pinigus sutaupius. Nau
dojama prie namų, vandenų ir 
mašinerijų geležis greitai su
sigadina. Gal kada išras gele
žį kuris nerūdys. Dabar neno
rint nuostolių nuo rudžių reikia 
naudot varį h- misingį.

Ver-

KRUVINAS KOMU.
NISTV DARBAS

Paryžius. — Pastarų dienų 
nuotikiai Bulgarijoj parodo pa
stangas komunistų ir jų sėbrų 
žemdirbių, pasekėjų buvusio 
premjero Stambulinskio, po nu
rodymais trečio internacionalo 
iš Maskvos Įvesti terorizmą ša
lyje su tikslu gauti progą Įstei
gti sovietų valdžią.

Nurodymus ir pinigus reika
lingus darbui pristato iš Maska
vos per Vięnną, kur Joffė turi 
savo rankose Balkanų komunis
tų vadeles.

Balandžio 16 d. laikę laidotu
vių komunistų nušauto genero
lo Auris kelios dienos prieš tai 
su karalium važiavo ir btfvo 
komunistų užpultas ir nužudy
tas, katedroj sprogo bomba ir 
užmušė apie 150 žmonių, keli 
šimtai prie to sužeista. Jeigu 
kelios minutos vėliau sprogimas 
butų įvykęs, butų užmušta be
veik visą valdžia kuri ruošėsi 
būti katedroje. Tada komunis
tai butų pagrobę į savo rankas 
valdžią ir prie tokio sumišimo 
butų galėję daug atsiekti.

Bėt jiems nepasisekė, ir tu
rės nukentėti už nekaltų 'žmo
nių kraują ir gyvastis.

Tuoj liko visoje šalyje ap
šaukta karo stovis 
cija sumobilizuota 
būti gatava pliekti 
žmogžudžius'.

Susekta planai 
munistišką sukilimą balandžio 
15 d., ir užtai apie tą laiką ban
dyta nušaut karalius, ir nušau
ta tas generolas, o sumišimui 
prasidėjus žuvauti sau sudrum
stame vandenyje.

Katedros baisi žudystė ir su
ardymas maldnamio sukėlė gy-< 
ventojuose baisų kerštą prieš 
revoliucijonierius.

Pirmą dieną Suareštuota virš 
šimto komunistų ir dar daugiau 
po to suimta.

Visoje šalyje įvesta griežta 
cenzūra ir sunku žinioms išsi- 

| gauti į užrubežį.
Balandžio 18 d. suimta kate

dros sargas, kuris prisipažino 
turėjęs bendro su tos bombos 
padėjimu, ir išdavę svarbiau
sias ypatas, du vyru, kurie tą 
sprogimą surengei

Pašaliais išeinančios žinios 
skelbia jog ir kituose miestuo- 

prasidėjo bruzdėjimai ir įvy- 
susirčmimų su tikslu nuver- 
dabartinę valdžią.

ir visa mili- 
malšinti ir 

komunistus-

pradėti ko

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ BULGARIJOS

'Sofija, bal. 22 d. — Karalius 
Borisas yra beveik belaisvis sa
vo piliečiuose. Visa Bulgarijos 
valdžia yra militarių rankose 
po komanda Gen. Lazarovo. Ka

se 
ko 
sti

Nukirsdino Žmogžudį
Hanover, Vokietija. — Bal. 

15 d. liko nukirsdintas tūlas F. 
Haarman, kuris atrasta nužu- 
dšs 26 ypatas. Jis įsiviliodavo 
vaikus ir vyrus j savo gyveni
mą ir paskui nužudęs įmesda
vo į upę. Jo padėjėjas taipgi 
sulaukė tokios bausmės.

i- Francuzija turi 
nepasek- 

militaris- 
premjerų 
kabineto

išras-
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Baltosios VergesNAUJA PRANCŪZI
JOJ VALDŽIA

Paryžius.
naują premjerą. Po
mingų bandymų pora 
tų pirmiau buvusių 
turėjo atsisakyti nuo 

('sudarymo, ir pągaliaus pakvie-| 
l'stas premjero Vieton Painleve 
surado savo kabinetui narius.

Dikčiai nepasitenkinimo kilo 
iš nekuriu prieš Caillaux, kuris 
karo pradžioj buvo susekta su
sidedąs su Vokiečiais, nors bu
vo ministerijoj, ir paskui buvo 
ištremtas iš Francuzijos. Cail
laux užėmė finansų ministerio 
vietą ir laikomas gabiu finansų 
ekspertu, tikimą, išyesiąs šalį iš

ralių niekas neprileidžiama ma- finnsinių pinkliu.
Socialistai pasižadėjo remti 

valdžią, bet pasilaikoIš Viennos skelbiama jog ša- naują 
lis yra teroro bangose.. Apie sau teisę laisvai veikti ten kur 
500 ypatų nušauta ir virš 10,- jie nesutiks su ministerijos nu-

1 000 suimta. Nužiūrėti komu-1 sistątymais. 
nistai šaunama ant vietos gat-
vėse. Visi namai krečiama ir yčl DideK Audros Nuo- 
jieškoma komunistų. I ' -- -

Iš barakų kiemų nuolat tęsia
si šaudymai. Visoj šalyj, kai
muose ir miesteliuose pilna ka- 
riumenės ir revoliucijonieriai 
persekiojama ir areštuojama-.

šimtai ginkluotų 
bėga slėptis į girias 
ristų bolševikų, kurie 
ri priverst dėtis prie

Tarp tamsių fanatikų skel
biama kad ateisiąs nužudytas 
vadas, Stamboulinski, žmones 
vadovauti prieš kapitalistus.

Jankov, kuris manoma buvo 
vadovaujantis surengime kate? 
dribs eksplozijos, balandžio 21 
d. policijos nužudytas. Kada 
policija surado tą kurmį pasi
slėpusį ir reikalavo pasiduoti', 
jis pradėjo šaudyt ir mest bom
bas į policiją'. Ėmė devynias 
valandas laiko iki jį nugalėta, 
nors policija norėjo 
vą. Vieną Jankovo' 
licija buvo nuleidus 
ginti pasiduoti, bet 
pas vadą irgi prie jo 'prisidėjo 
prieš policiją. Kova laimėta 
galutinai kada policija pradėjo 
mėtyt bombas į tą namą ir Su
sprogdino visą, po ko griuvę? 
siųose rasta tų dviejų vyrų 
vonai.

kaimiečių I ^os-
nuo tero- 
visuš no? 
jtj-

suimti gy- 
draugą po
pas jį ra
tas nuėjęs

la-

14 Kurdų Pakarta
Londonas. — IŠ Konstanti

nopolio pranešta jog 14 Kurdų 
sukilėlių vadų pakarta Diarbe- 
kire. Jie kovojo prieš Turkus.

48 Prigėrė Jurose
Atlantike. ties Novą Scotia, 

balandžio 21 d, nuskendus Ja
poniškam prekybiniam 
nugarmėjo į dugną 
čiai. Nors keletas 
žinią apie nelaimę 
pagalbą, bet buvo
nelaimingi nuskendo akivaizdo
je atplaukiančių gelbėti;

laivui
48 Japonie- 
laivų gavę 
skubėjo i 

pervėhi, ir

Sukilimas Portugalijoj 
Numalšinta

Lisbonas, Portugalija. — Ba
landžio 18 d. per naktį ir dieną 
valdžios kareiviai bombardavo 
Paco de Rotonda, kur buvo su
sispietę sukilėliai, ir jie galiaus 
pasidavė. Sukilėliai neteko 24 
gyvasčių ir sužeista 270 žmo
nių.

Paeionalistų vadas, kuris sa
komą kaltas' už pasikėsinimą 
ant valdžios, liko suimtas. J

Nacionalistų vadas, kuris sa- 
dabartinę valdžią.

Marshfield, Ore. — 
sudegė penkios ypatos.

Gaisre

stoliai
Columbus, Ohio. — Nedidelė 

tornadą peršlavę Ohio ’ valsti ją 
nėdėlioj, ateidama hub Illinois 
valstijos, kur užmušta dvi ypa- 

. Wheeling, W. Va., mieste 
sugriauta 20 biznio blokų, ir 
nuostolių padaryta j $1,000,000. 
Jeigu nelaimė butų užtikus šio
kią dieną, daug žmonių butų 
buvę užmušta, bet šventadienį 
bizniški budinkai buvo tušti.

Woodfield, O., vėtra nunešė 
bažnyčios stogą kada bažnyčioj 
buvo pilna žmonių; Niekas ne
sužeista, tik stogas tolyn nune
šta ir numesta.

Riaušes del Balfour’o
Damaskas, Syrija. — Syrijos 

gyventojai pasipiktinę atsilan
kymu Anglo diplomato Lordo 
Balfour pakėlė riaušes, kuriose 
susirėmime su Syrijos policiją 
ir Francuzijos kariumene Už
mušta dvi ypatos.

Skundas prieš Skundą
Suv. Valstijų valdžia užvedė 

teismą prieš Bethlehem laivų 
•budavojimo kompaniją reika
laudama kad ta kompanija at- 
grąžintų valdžiai $15.000,000 
perviršio paimto už pabudavo- 
tus kariškus laivus, nes žadėjo 
su mažu pelnu laivus valdžiai 
duoti, o paskui nulupo labai 
daug. Tuo sykiu tos kompani
jos prezidentas, būdamas val
džios laivų statymo direktorius, 
vertė kitas laivų kampanijas 
atiduoti laivus už nustatytą 
kainą.

Kompanija ’iš savo pusės ap- 
siskundė prieš valdžią reikalau
dama apie $10,000,000 nedamo- 
kėtų pinigų už pabudavotus 
valdžiai laivus.

ROTORLAIVAS LIE
KA NAUDINGAS

Berlinas. — Vokiečio
tas nauju keistu budu varo
mas laivas, vadinamas 
laivas, kuris nenaudoja nei ga
ro nei kitokios dirbtinos jiegos,

I pasirodė naudingas, ir prana
šauja revoliuciją-perversmą j,u-i 
r.ų navigacijoje.

Tas laivas dabar sugryžo iš P 
Škotijos į Hamburgą, ir davė' 
j lirų ekspertams progą ištirti 
savo naudingumą ir praktišku
mą.

Rotorlaivas yra praktiškas, 
.atsakantis ir saugus. Lengviau 
jį galimą valdyti negu vėjų va
romą ar garinį laiva, o rotorū 
veikimas su vėju pasirodo at
sakantis ir yra saugiau negu 
su žėgliniu laivu arba sti gar
laiviu didelėse audrose.

Rotorlaivas taupo kurą plau
kdamas Ipačių rotorų spėka ar
ba sudėtinomis spėkomis su ga
ru, iii tada greitumas padidėja. 
Prie rotorų operavimo reikalin
gą visai mažai žmonių. Toli
moms kelionėms jis labai pato? 
gus ir naudingas, ir geriau ga
li veikti ant didesnių laivų.

Kolei kas dar vienu rotorų 
negalima laivų leisti, nes tas

Atei-
1 bus

rotor-

išradimas neišvystytas, 
tyje manoma jog rotoras 
visiškai' ištobulinti.

Gaudo Merginas, Egza
minuoja jų Nekaltybę

Juk nė ji yra panašaus “do- ■ 
Iros dabojimo” minties kūrėja.

Ji tik greit persiima “krikš
čionių” “doros brigadų” idėja 
ir nelaukdama atatinkamo įs
tatymo, gyvendina tą idėją taip ■ 
kaip ji atspindi policisto nėsu- 
brėndusioje galvoję....

Tikrieji priverstino “doros 
dabojimo” įkvėpėjai ir įkvepe-

Kaunas. — Nepraslenką ke
lių dienų kad musų' “krikščio
niška” tvarka neapdovanotų 

|mus kokia nors nepaprasta 
i “naujovė”.

Ir visuomet naujas krikščio-, 
niškos “kūrybos” įžodis esti pa-. .....
sakytas toje srityje kuri vadi-iJ°s’(™or^£lLu^' 
įiasi nesiskaitymas su el'emen-1 
tarinėmis' žmogaus ir piliečio.
teisėmis. 1 .

štai kad ir pasibjaurėtinas Papha®° 
Kėdainių policijos pasielgimas 
su moterimis laike vietos šau
lių suruošto vakarėlio

Seimo atstovo Šlėvės patiek
tas Vidaus Reikalų Ministerįui 
paklausisimas šitaip pasakoja. „ , „ 

-j i • i -• 4 _ ce-kaapie neregetą dvidešimto am
žiaus moralinę inkviziciją.

Šauliai suruošė spektaklį 
dainiuose. Po spektaklio du 
licininkai įsake vaikinams 
sitraukti nuo merginų. 
30 merginų tapo suareštuota ir

i po-
pa- 

Virš

Į gi “katalikiškų ponių” Gakli- 
kienių ir Gvildienių asmenyje, 

I sėdi Seime ir jei ne rašo tai 
” > nei šiokius' nei

I tokius įstatymus sumanymus 
I apie “doros brigadas”; šitie 
musų įstatymdavėjai įnešė Sei
man projektą kaip įvesti dorą 
Lietuvoje su pagalba policinių 
priemonių, stengiant “doros 

baudžiant adminis- 
trativiu budu, kalėjimu iki po
ros metų visus susektus “doros 
laužyme”.

Mes visai 
“katalikiškas 
žino ką daro,

ti u vary ta j šaltąją, kur pernok- balsuoja Seime. 
įr_ Bet 
n _ naši i

Kalbėjosi su Europą
Žeme ir Vandenin

Amerikietis Dr. J. H. Rogers,' 
kuris tikrino jog radio, bangos 
■eina žeme ir- juromis ', vietoje 
or,u, skelbia jog jis susikalbėjo 
su .Europą savo,; bandymuose 
leisti elektros bangas po žeme. 
Jis paleido radio .bangas is sa
vo požeminės stoties Hyattsvil
le, Md., ir jas gavo Toulon mie
ste, Francuzijoj, apie ką kabe
liu jam pranešė patikrinant vi
sus jo žodžius ir paminėtas rai
des.

Dr. Rogers pranašauja kad 
bus priimtą naudoti leidimą rjv-Į 
dio bangų žeme ir ' vandeniu | s*os 
vietoj ore, nes tas yra daug 
tikriau, pigiau ir veikia visada 
vienodai.

po

Nužudė 8 Ypatas
St. Paul, Neb. — Suimta 

la moteris kuri nužudžius 
tuonias ypatas nuo 1918 metų. 
Pasirodė kad ji yra nesveikoj po piliečių “dorą daboti”, 
proto ir liko nugabenta į be
pročių prieglaudą.

KELETAS
MĖNESIU
LIETUVOJ

tu-
aš;-

nenorim- kaltinti 
ponias” kad jos 
ką pasirašo ir už

t vis tik turime joms pra- 
! nešti kad visuomeninius etikos 
santikius pertvarkyti yra ne 
taip lengva kaip, pavyzdžiu, su 
stora , maldaknyge nueiti baž
nyčion, pasivažinėti auto su 
“dvasiška ypata”.

Iš priverstinos doros, dargi 
kum^Čfa vykinamos,. vjąųomęt 
galima susilaukti Kėdainių įvy
kių.

■; “Brigadinis doros daboj imas” 
virs žmonių tvirkinimu, vidur
amžių tyčiojimusi iš žmogaus 
garbės. / iš Lietuvos moters, o 
faktinai labiausia iš darbo mo
ters ....

Gal visgi mes nesulauksime 
dar tokio laiko ir tvarkos kada 
moterims išdavinės “Horos pa
sus” ir juos reikės rodyti kad 
išvengus pasityčiojimų.

Visokių inkvizicijų laikai 
praėjo. Lietuvoje neleistina at
gaivinti moralė inkvizicija, ku
rią gimdo krikščioniški “doros

vojo. Ryte jos tapo nuvary 
tos pas vieną daktarą sveika
tai patikrinti. Tas atsisakė. 
Varyta pas kitą. Tas grąžinęs 
atgal. Galų gale daktaras jų 
sveikatą patikrines. Patikrini
mo statistikos daviniai rodo 
kad dvi merginos rasta užsi
krėtusios venerinėmis ligomis, 
dvi visiškai nekaltos, o apie1’ 30 
merginų visiškai sveikų.

Net sunku rasti žodžių išrei
kšti visą tą pasipiktinimo jau
smą kuris kjl'a skaitant apie to
kį niekur neleistiną moterų ir 
merginų žmogaus asmens įžei
dimų?

Drąsiai galimą pasakyti kad 
nei vienoje šiek tiek knlturin-j 
goję šalyje panašus'įvykis ne
turėtų vietos.

Pas mus tokie faktai atsitin
ka, nežiūrint to kad valdančio- 

partijos pagrindan, anot 
jos ideologijos, padėta obalsis: 
“Viską .atnaujintu Kristuje”.

Kokia buvo šito nusikalsta- Įstatymų” projektai. Kėdainių 
mo valdžios agentų darbo prie- Įvykio kaltininkai privalo būti 
žastis kuri davė jiems progos nubausti, bet tuo klausimas dar 
apspjaudyti ir purvinais batais nesibaigia. • 
sumindžiot moters asmens gar- Turi būti nuplėšta kaukė 
bę Lietuvoje? visokių klerikališkų “doros bri-

Mat, Kėdainių policijai parų- gadų” įstatymų, tuomet paaiš- 
|kės jų autovisuomeninė, tvir-

Tačiau butų neteisinga kai- kinanti, ir žmogaus asmenį že- 
tinti vien Kėdainių policiją. minanti esmė. (“L. ž.”)

mio

Tai “Mylėjo” Pačią!
Los Angeles, Cal. — Mirusio 

tūlo vaistininko palikime už
rašyta $5 jo pačiai ir $200,0001 
jo draugui. Tas vaistininkas' 
buvo nužudytas . mėnuo laiko 
atgal. Kažin ar ilgai ar trum
pai jį pati minės, po tokio pali
kimo. ...

Anglijoj mirė John S. Sar
gent, pažymus artistas-piešė- 
jas, kuris nors gimė Italijoje, 
buvo iš Amerikonų tėvų. Jo 
didžiausi darbai atlikta Londo
ne, ir jis buvo vienatimis gyvas 
artistas kurio paveikslai buvo 
iškabinta nacionalėj galerijoj. 
Jis pagarsėjo jau keli desėtkai 
metų atgal.

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

Šią-vasarą važiuos ke
lios Lietuvių Ekskursi- 
j<5s su kuriom ii: jus iš
rengsime .kelionėn. Lai
vakortės ant didžiausių 
pasaulyje laivų.

Parūpiname visus rei
kalingus pppierius įva- 
ziąyimui Lietuvon ir 
gryžimui Amerikon.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviemastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.
Sl 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio <



DIRVA

į Iš Lietuvių Gyvenimai DRUMMOND SKELBIA APIE GALIMUMĄ 
PABALTIJOS TAUTŲ SĄJUNGOS

BROOKLYN, N. Y.
Sirvydas, šimutis Grigaitis Pė

rė Komunistams Kailį.
Dar nebuvo ikšiol girdėti to

kių šveistuvių komunistams ko
kios įvyko balandžio 15 dieną 
Amalgameitų salėj per prakal
bas, kurias surengė Lietuvių 
Rubsiuvių Apsigynimo Sąjun
ga. Čionai akivaizdoje susirin
kusios minios iš 600-700 žmo
nių, trįs redaktoriai,. kaip su
sitarę, ujo kai vilkus tuos mu
sų komunistus, o 1 
nairėsi, vaipėsi ir rijo visą tą 
“štofą” kurį jie patįs per savo 
kvailą Maskvai bernavimą pri
siperėjo.

Kalbėjo J. O. Sirvydas, L. Ši
mutis ir P. Grigaitis — tris re
daktoriai, visai skirtingų ir net 
viena kitai nedraugingų srovių. 
Vienok viename punkte jie vi
si sutiko kad komunistai reikia 
iš musų tarpo vyt lauk, nes jie 
demoralizuoja Lietuvių gyve
nimą, ardo gerus santikius, 
stumia Į skurdą suviliotus dar
bininkus, kaip tas aiškiai pasi
rodė patyrime iš gyvenimo siu
vėjų Amalgameitų: Brooklyne, 
Chicagoje ir visur kur tik ko
munistai įlindo Į 'šiltas vietas, 
išaikvojo daugybės 
pinigų ir darbo sąlygas 
pablogino kad ne iš gero 
organizavo net sąj unga 
Maskvos agentų apsigint, 
bėtojai visi nurodė kad ši Są
jungą yra didelės svarbos ne 
tik vietos darbininkams, bet ir 
visai Amalgameitų unijai, to
dėl ji reikia visomis jiegomis 
palaikyti iki ji bus reikalinga. 
Pačių darbininkų gyvu intere
su yra ją auklėti, jon kuodau- 
giausia rašytis, o ypač skait
lingai ir visuomet lankytis į 
unijos skyriaus susirinkimus 
kad komunistai siu savo intri
gomis daugiau nebesugryžtų ir 
neisi viešpatautų.

lioj, gegužės 3 d., Šv. Jurgio 
parapijos pobažnytinėj salėj.

Duktė.

SIFILIS GRĘSIA 
LIETUVAI

“Trimite” ir “Dirvos”

tie ‘vilkai’ tik|džiojo Jaro 
airilia x

Lietuvių 
taip 

susi- 
nuo 

Kal-

“Vien.’

HEMPHILL, W. VA.
Mirė nuo Degtinės.

Tūlas Jonas Krevitskis, nuo 
Alytaus, kur sakoma jis turi 
pačią, dukterį ir sūnų, šiame 
miestelyje buvo atvažiavęs Ve
lykas, švęsti, ir su draugais su
siėjęs pas kokius ten Lenkus, 
nuo balandžio 11 iki T3 dienai 
girkšniojo, iki galiaus Krevits
kis nedalaikė ir mirė.

Iš laiškų rastų prie Krevits- 
kio pasirodė kad jis turi brolį 
Povilą Hazeltone, Pa., kur jam 
pranešta ir klausta kaip negy
vėlį palaidoti.

Tai ‘matot kaip nekurie žmo
nės gyvena ir pabaigia savo 
gyvenimą. O Lietuvoje mano
ma kad kas tik Amerikoj gy
vena tas kultūriškas, mokytas, 
ir turi pinigų.

Krevitskis buvo 50 metų am
žiaus, dirbo angliakasyklose 
Havaco, W. Va. žin.

DETROIT, MICH
“Atgimimas”

Vietos Lietuvos
Scenoje.
•Dukterų Dr-

num. 
11-me tilpo baisus pranešimas 
apie labai, didelį išsiplatinimą 
sifilio Lietuvoje, kuris yra JDi-

> “dovana-liekana”, 
nors sifilis yra jau labai sena 
liga, verčianti žmones į gyvus 
lavonus iki jie supusta-miršta. 
Lepra arba “juodosios rauplės” 
jau buvo žinomos 2000 metų 
atgal, kur vieną raupuotą Kris
tus išgydęs. Kun. D. Erasmus 
iš Amsterdamo, 400 metų at
gal,- rašė apie “Francuziškas 
Rauples”, kurios yra išsiplati
nusios- tarp visų tautų. Tos 
Francų rauplės [Lietuvoje tapo 
užkrėstos 1812 metuose, kada 
Napoleonas traukė į Maskvą ir 
bėgo atgal. Tas rauples Lietu
voje vadina tiesiog “Prancū
zais”, “brantais” — tai vis si- 
filis-šankeris, nuo kurių žmo
gus pūva. .Dabar Didžiojo Ka
ro laikais sifilis tapo išplatin
tas visose vietose, kur tiktai 
Rusų ir Vokiečių kareiviai pa
sisuko, nes jiems net leista bu
vo užkrėsti moteris savo “civi
lizacija”, kareiviška reikmene.

Taigi žmonių puvimas jau ir 
Lietuvoj užkrėstas, ir todėl vi
sų žmonių priedermė yra prieš 
tą ligą-puvimą kovoti su mok
slu ir apšvieta. Sveikieji turi 
saugotis neapsikrėsti; sergan
tieji turi saugotis neužkrėsti 
sveikųjų. Vyrai tiek jauni-se- 
ni turi valdyti savo geidulius 
ir šalintis liuo moterių; moters 
turi lygiai šalintis nuo vyrų ir 
niekados nerizikuoti. Jaunave
džiai turėtų be gėdos, savo ir 
vaikų laimei, nueiti pirma pas 
gerą gydytoją, kuris abudu ge
rai ištirtų ar sveiki, ir tiktai 
tada tokie apsivestų. Kurie 
jau turėtų sifilį, tokius reikėtų 
romyti kad jie negimdytų vai
kų, ries sifilistikų vaikai nėra 
normaliais, yra silpni kūne ir 
puspročiai, nedaranti džiaugs
mo tėvams nei naudos žmoni
jai, ir tampa tiktai sunkenybe 
sau, tėvams ir valstybei. Vai
kus kurie 
numarinti 
skausmo.

Pirmoje 
turėtų būti blaivus., 
ir alų su vynu išvaryti už de
vynių kalnų, nes pasigėręs 
žmogus suerzina jausmus lyti
nių organų ir smegenų, ir ne- 
pajiegia savęs susivaldyti; jie-, 
ško moterių išžaginimui arba 
atiduoda paskutinius pinigus 
papirkimui parsiduodančių.

Taigi kova su sifiliu yra di
delė ir sunki, bet žmonės su pa
siryžimu ją pergalės, pasi
džiaugs sveikata. Kaip kole- 
ros epidemijai siaučiant viskas 
daroma ikolerai (sulaikyti ir iš
naikinti, taip turi būti daroma 
ir su sifiliu.

Ant galo turėtų būti patiek-

Geneva. — Sir Eric Drum
mond, Tautų Sąjungos sekreto
rius, sugryžęs iš kelionės po 
Batlijos valstybes, sako joge! 
Baltijos valstybes, sako jogei 
ku sudarysią mažą be galingą 
sąjungą, susidedančią iš Lietu
vos, Estonijos ir Latvijos.

Drummond’o kelionė buvo ne 
oficiališka, tik draugiškas ap
silankymas pas mažesnesias T. 
Sąjungos nares valstybes, vie
nok, sako, tas apsilankymas gal 
turės didžiausią politišką reik
šmę.

Nuo Versalės taikos sutar
ties — ir tas jausmas po seno
vei gyvuoja—kad mažųjų Bal
tijos valstybių rubežiai didžių
jų valstybių laikoma tiktai ar- 
tificialiu dalyku, ne tikru.

D. Britanija, paveizdan, nie
kad nesutiko garantuoti Len
kijos rubežius nuo Vokietijos 
arba Rusijos. Į tas Baltijos 
valstybes buvo žiūrima kaipo į 
laikinus padarus kurie laikysis 
tik iki Rusija atsipeikės.

Pasekmėje tokio nenustaty- 
mo mažosios tautos dėjo savo 
viltis Į tautų sąjungą, matyda
mos joje vienatinį užtikrinimą 
savo gyvavimui. Todėl tai vi- 

’ sos naujos Europos valstybės 
' nori kad tautų sąjungos proto

kolas butų įkūnytas.
Kaip pastarais laikais tautų 

sąjungos viršininkai patėmija, 
■ tų trijų mažų Baltijos valsty

bių yra didžiausias noras gy- 
. venti — tai yra Latvijos, Esto

nijos ir Lietuvos. Kožna turi 
. skirtingą tautystę. Jų popu

liacija nėra jokioj prasmėj Ru
siška. Bet jos permato kad jos 
negali 
jeigu 
kuotų jas.

Vyras prieš vyrą, kaipo ka
reiviai ir kovotojai,, jie. žino ga
lėsią atsilaikyt prieš svetimus 
užpuolimus, ypatingai Rusus. 
Bet jos taipgi supranta kad 
Rusai gali nublokšti jas savo 
skaičiumi. To delei, kaip teko 
sužinoti, esą sudaryta artima 
slapta militarė sutartis tarp tų 
trijų, daliniai ir Suomijai su 
Lenkija prisidedant.

Toliau, tos trįs tautos veikia

turėtų sifilį reikia
anaesteziškai — be

vietoje visi žmonės
Degtinę

—------------- -------------t — ------ o-— ------t------ . ,
stė rengiasi prie gražaus per- ta tam tikra literatitra ir ispla- 
statymo, keturių aktų tragedi-1 tinta po kiekvieną gryčią, kad 
ja “Atgimimas”, vaizduojanti (kiekvienas žmogus žinotų kaip 
Lietuvių spaudos uždraudimo | kovoti su tuo baisiu priešu-sifi- 
laikus. Lošimas atsibus nedė-| Jiu. Tautietis.

Numažintos Kainos į Abi Puti
Į LIETUVĄ
$203.00 ir Aukščiau

Važiuokit per Bremeną ar Cherbourg? -pato
giausiuose trečios Tiesos kambariuose Suvienytu 
Valstijų valdžios laivais iš New Yorko. Specia
les Ekskursijos, Jonui W. Liutui asmeniniai va
dovaujant, laivas AMERICA išplauks Birželio 20. 
P. Liūtas prižiūrės bagažus, pasportus, ir pagel
bės keleiviams muitinyčiosc bei kituose kelionės 
reikaluose. Kiti .ekskursijos laivai išplauks:

LEVIATHAN — Gegužes 23 ($2-15.00) ROOSEVELT — Gegužės 
30 Pasimatykit su vietos agentu arba rašykite:

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK
Arba prie vi etinio Agento

Hotel Cleveiami Bldg. Cleveland, Ohio
Managing operators for UNITED STATES SHIPPING SOARD

bendrai ekonomiškuose ir poli
tiškuose reikaluose, ir numato
ma kad jos kada sudarys uniją, 
su paskiromis vietos valdžiomis 
— panašią Amerikos 
bėms arba Šveicarijos 
nams.

Kas daugiau dar, tai 
čerinas, sovietų užrubežių mi- 
nisteris, pareiškė jog Maskva 
nesipriešins tam, Rusija norin
ti turėti stiprius draugingus 
kaimynus Pabaftijoje.

Tik Lenkijos padėtis kebles
nė, nes susiduria su Vokietija 
ir Rusija iš abiejų pusių. Len
kija, Francuzijos tvarkoma,-be
veik perilgai jau buvo naudo
jama kaipo baidyklė prieš Vo
kietiją ir Rusiją. Daug visokių 
nesusipratimų del to kilo. Len
kija nors didesnė ir galingesnė 
už tas Baltijos valstybes, stovi 
daug keblesnėj padėtyj ir be 
užtikrintos apsaugos.

valsty- 
kanto-

laikytis vienos paskirai 
išlaukinė valstybė ata-

Padėka iš Lietuvos
Gerb. Tautiečiai ir Tautietės:

Su džiaugsmu pranešu kad, 
kaip buvo mano paskelbta “Dir
vos” num. 1-me prašymas kny
gų ir laikraščių, taigi gauta iš 
kelių

D
2)

4)

draugų ir draugių:
J. Urbonas ir Urboniene, 
P. Juzėnas, 
EI. Gvazdienė, 
V. R. Delianis, 
A. Svotelis, 
J. žičkus,
J. Ratkelis, 
V. Rasulis,
K. S.

§iiiiBmiiiraiiHiHiniuinmiMaHiMiiMisnuMHnuKuuuuiiaimi«uiBaa«ian

r* GERB.
^Spragilo kampelio^
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RED. ATSAKYMAI
Rochester, N. Y., protestuo

tojams. — Gavome revoliuciją 
pilną protesto pareiškimų ir pa
smerkimų Lietuvos valdžiai už 
“darbininkų žudymą” Lietuvo
je, bet jos nedėsime, nes ne to
kia dvasia rašoma, ir matyt po 
Maskvos agentų įtekme ta re
zoliucija gaminta.

Pasakymai: “Kad . Lietuvos 
valdžia sustotų tokius nežmo
niškus teroriząvimus, inkvizi- 
cijas ir žudymus darbininkų” 
geriau pritiktų . pasiųsti Rusi
jai, nes ten tikrai darbininkai 
persekiojama ir žudoma.

Mums nesuprantama kodėl 
TMD. ir SLA,'. kuopos prisidėjo 
prie tos rezoliucijos sykiu su 
komunistiškomis organizacijo
mis? Komunistams Lietuva ne
rupi-ir jie neprivalo, į jos rei
kalus kištis. Jūįgų tą rezoliu
cija butų buvus pagaminta be 
Maskvos agentų ir rimtu tonu 
tada talpinimas butų klausimas 
kitas.

6)
Y)
8)
9)
10) Svogas (Kaunas).
Gauta ir iš tų kurie savo ant

rašų neparašė. Gauta sekanti 
laikraščiai: ‘‘Dirva”, “Tėvynė”, 
“Keleivis”, “Naujienos”,; “Vie
nybė”, “Amerikos ’Lietuvis”, 
“Sandara”, “Gydytojas,”, “Ar
tojas”, “Sargybos Bokštas”, ir 
gauta mėnesinių paveiksluotų 
kalendorių. Pirmutinis minėtas 
geriausią dovaną prisiuntė — 
dešimts gerų knygų ir daugiau 
kompletų “Gydytojo”, 
skaitom ir dalinamės.

Prisiuntėjams tariu 
ačiū.

Turiu pastebėti kad
rių gauta po kelis kartus, kol 
kas trukdymo nesimato. Kaip 
iš tų ir kitų laukiama daugiau.

“Dirvos” leidėjus, bendra
darbius ir siuntėjus sveikinu 

| Velykų švente. ,
| Andresą mano prašau rašyti 
I taip kaip parodyta, daugiau 
i pridėti. Su pagarba

Vin. Sakalauskis,
Karo Ligoninė,

1. A. Sk. Kaunas 
Lithuania.

Noriai

širdingą

iš neku-

ne-

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašyki! jiems “Dirvą”

DZIMDZI-DRIMDZI 
MARŠRUTAS

Gegužės mėn:
2 ir 3 Grarid Rapids, Mich.
5 ir 6 Detroit, Mich.
8 ir 9 Cleveland, Ohio.
10
12
13
15
16
17
19
20
21
21
26

'Rochester,.. N,„ Yri
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.

Prenumerata
75c. VERTĖS KNYGA TIKTAI 9EįP KNYGA - 1Q UŽ I3 
SKUBĖKIT SU UŽSAKYMU - - — —

.OŠĖJAI IR DRAMAS MĖGSTANTIEJI!

teatrališką veikalą, tri 
su Žmogčdžiais!

Štai proga įsigyti numažinta kaina naują 
jų aktų dramą iš Lietuvių Pasakiškų kovų

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
si!] 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 ją tiktai už spausdinimo lėšas, 25c knygą. Po išspausdinimo kaina bus 50c. ar net 75. Todėl 

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

Lošėjams. Lošimui reikalinga 1 3 kifygų, taigi iškalno užsisakant 
už jas išeitų $3.25. Prisiųskit tik $3.00 ir gausit visą setą. Po iš
leidimo, kainuos $6.50 ar net $9.75. Nepraleiskit šios progos.

Perstatymui reikalinga aštuonių vyrų ir penkių moterų, prie to 
keleto pašalinių, ir keleto vaikų ir mergaičių.

Knyga bus gatava prieš vidurvasarį, rudens sezone lošti.
Lengva lošimui, nes reikalauja tik dviejų scenos permainų, ir 

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

religiškas ar priešreligiškas veikalas, tik grynas meilės romansas.

Užsakymus siųskit “DIRVON”, 3352 Superior Av. Cleveland, O.

APIEGERB. SPRAGILAS
APIE ANDAROKUS, 
IR LIETUVOS KAL

BININKUS •
Kolei žmogus gyveni ant 

šio margo svietelio vienas 
ir neturi šonkaulio tai ne
žinai nei svieto marnasčių 
nei kodėl ant žemės viskas 
taip mainosi.. Vieną sykį 
lyja, kitą sykį sniegti, kitą 
.sykį šilta, kitą sykį šalta; 
nežinai kodėl buna pavasa
ris, vasara, ruduo ir žie
ma. Nežinai kodėl politi
kos visokios randasi — ir 
krikščioniški ratai, ir liau
diški valstiečiai, ir sociališ- 
ki ratai,,ir ūkininkų jungai 
ir sanda ratai, ir suklerę 
kuolai, ir buoževikai ir vy
čiai, ir biblistai ir kitokie 
istai.

Ale kai surandi šonkaulį 
sužinai kode! gerb. Adomas 
buvo iš rojaus išvytas, del
ko buvo tvanas, delko susi
maišė žmonių liežuviai prie 
Babelio 'bokšto ir delko at
sirado visokios partijos -ir 
kitokie noglai.

Nuo pat gerb J ievos die
nų, jos norėjimas kad butų 
kitaip, paliko tokias pasek
mes kokias męs dabar šioj 
vargų pasvietėj turim.

Suradęs savo šonkaulį, 
gerb. Spragilas pradėjo iš
tirt visas gyvenimo paslap
tis.

Žiuri ir matai: gerb. šon
kaulis nuėję į miestą, .nusi
pirko moterijos, pasisiuvo 
sau suknią. Apsivilko, ne
šioja ir džiaugiasi.

Ale nepraėjo kelios die
nos, ja® tas pasiuvimas ne
patinka. Išardo ir persiu
va kitaip. Ale vėl neužil- 
ko užeina kitoks noras, ir 
apverpia visą suknią aukš
tyn kojom ir pasisiuva ki
taip. Paskui vėl persiuva 
vieną šoną nuleisdama, ki
tą iškeldama. Po. to vėl lie
menį iškelia aukštyn, ale 
už kelių dienų vėl žemyn.

Kad taip butų su vienai 
suknia tai nieko, ale taip 
'maino kožna ir kožną vis 
kitaip.

Ir taip su kožnu skarma
lėliu, vis keičia ir keičia kad 
butų kitaip negu yra, kad 
nebūtų taip1 kaip buvo, ir 
kad vis naujai išrūdytų 
nors ir niekiausia.

Ba toks jau Dievulio da
vimas: jeigu butų Dievulis 
gerb. Adomą mieganti per 
pusę perpjovęs ir iš jo pu
sės padaręs Jievą tai dabar 
moteris turėtų nors pusę 
vyriško proto, ale kai iš 
šonkaulio padarė, tai tik 
tokia dalis (arba proporci
ja kaip Lietuvos rašytojai 
sakytų) ir proto joms teko.

Tiek tik dar gerai kad tą 
darė ir daro tik sau, hieko 
blogo niekam neišeina ir jos 
turi sau kas nedėl naujos 
mados suknių ir skrybėlių 
ir džiaugiasi kad joms taip 
lengvai tas atsiekiama.

Ale kad ant svieto yra ir 
vyrų’ su bobų protais, ir 

, kad jie turi savo rankose ir 
pasaulio tvarką, ir politikas ^tų.

ir mokslus tai daug dalykų 
taip kasdien ir keičiasi.

Nieko butų kas keičiasi 
j gerąją pusę, su progreso 
kilimu, ale aršiausia įada 
tie bobiškų protų vyrai su 
gerais dalykais taip daro 
kaip bobos su geromis žle
benus: karpo, tąso, dadedi- 
nėja, atiminėja, iki ant ga
lo išeina niekas..

Visų pilozopijų, izmų ir 
mokslų čia nesudėsi ir ne
apsakyti vienu sykiu, ale 
aš noriu tik apsakyt apie 
musų kalbą ir jos darkyto
jus, kurie elgiasi lygiai kaip 
bobos su savo andarokais. ,

Jeigu gerb. Spragilas vie
ną sykj mato savo šonkau
li su kokia suknia, tai kitą 
syki su ta pačia suknia ap
sivilkusią pamatęs pradeda 
bartis kam jau tu ir vėl 
naują suknią nusipirkai — 
ba žiuri, žiuri ir nepažįsti 
kad tai ta pati, ba visai iš- 
kitoniškėta. Jeigu gerai iš
daryta tai dar nieko, pasa
kai, “ale kur tu’ tokią pui
kią suknią išsirinkai!” 0 
jeigu kitaip, tai tik nosį su
rauki kad tokius niekur pir
kinėją. O ji tau paaiškina 
kad ji tik iš senos persisiu- 
vo.

Taip ir su musų kalbinin
kais arba filologais. Musų 
kalbą tampo kai bobos suk
nias. Jeigu keli metai at
gal buvai Lietuvoje tai ta
vo tautystė buvo Lietuvys
tė, ale dabar parvažiavęs 
senos kalbos nepažįsti, ba 
ji pavirtus į tautybę ir Lie
tuvybę.

Jeigu įpirma prigulėjai 
prie kokios politiškos parti
jos tai jau iš to vardo kal
bininkai juokiasi, ba dabar 
turi prigulėt į politinę par
tiją.

Jeigu pirma užsiėmei ko
kiu veikimu tai dabar turi 
užsiimti akcija.

Jei pirmiau kas namus 
perdirbdavo arba taisyda
vo dabar turi remontuoti.

Jeigu pirmiau vaikai lan
kė pradinę mokyklą, dabar 
turi eiti pradžios mokyklon.

Ale ką čia gerb. Spragile 
viską išrokuosi, perdaug ir 
vietos ir laiko reikia, užten
ka paimt kurį Lietuvišką 
laikrašti arba knygą ir pa
skaityt, ir tada, kaip gerb. 
Spragilas iš perdirbto an- 
daroko, nusistebėt ir pamis- 
lyt kad turbut Lietuvoj at
sirado kokia nauja tauta.

Ale taip mislyt nereikia 
kada žinai apie visus daly
kus ir kaip kožnas viską no
ri kraipyt ir turėt kitaip, ba 
negali turėt geresnio proto 
kaip tik bobišką.

Niekaip neišgalvoju kokį 
prilyginimą musų kalbinin
kams duoti. .Ale geriausias 
turbut bus šitoks:

Kada reikia tvorą taisyt 
aplink daržą (naikint sveti-, 
mus žodžius iš musų kai-, 
bos) ‘tai musų kalbininkas 
pasiėmęs žirkles, nukerpa 
sau skvernų kampus ir pri
siuva prie kelinių kad išro-. 
dytų durnai (tai yra paima 
gerą Lietuvišką žodį ir su
darko jį kažinkaip), o vis-, 
tiek tvora neaptverta (ir 
musų taisymo reikalaujanti 
kalbos dalis netaisoma).

Jie nesistengia išmest ak
cijų, denominacijų, projek
tų, fikticijų, paktų, optaci-. 
jų, denunciacijų, konkorda- 
tų, konglomeracijų, infla-' 
tuacjjų, kongenijališkumų,,. 
falsifikacijų, ir kitokių va
ri j ac i jų, ale - darko, plėšo, 
kraipo, tampo tikrus Lietu
viškus žodžius kad tik iš jų 
nieko neišeitų ir kad žmo- 
neliai greičiau jų nesupras-
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LIETUVOS DAVATKŲ SUMANYMAS
(TARP- keisčiausių įvykių 
■1 “krikščioniškoj” Lietu
voj pastarose dienose bus 
tai atsitikimas Kėdainiuo
se, kaip straipsnyje “Balto
sios Vergės”,, ant 1-mo pus
lapio, paduodama.

Ten matome kaip Kėdai
niuose policija: paėmė visas 
merginas dalyvavusias va
karėlyje ir nuvarė stotin, 
kur ant ‘ rytojaus varinėjo 
nuo daktaro prie daktaro 
isegzaminavimui jų su tik-l 
siu rodos ištirti'kaip jos do
riškai stovi. Tai’ yra vaisiai' 
davatkų’ užsigeidimo kad 
merginos butų ‘doros’, nors 
tos davatkos iš pat jaunys
tės daugiausia paleistuva
vo, O kada liko niekam ti
kusios; pasišventė bažny
čiai ir kitų “doros” žiūrėji
mui'.

Galim Įsivaizdint kad ne
užilgo Lietuvoje 'bus įvesta

Korespondentai ir 
Redaktoriai

“Vienybė” iškėlė' vieną labai 
svarbų klausimą del kurio ne
gali būti ginčų ’tarp vienos ir 
kitos srovės laikraščių — tai 
■korespondentų ir atsinešamas į 
redaktorius kad ir tokiu būdu: 

• “Gerb. Redakcija: malonėki
te suvartoti greitai kaip galint. 
Kur bus reikalinga, pataisyki! 
patįs, nes aš esu labai užimtas 
ir neturiu laiko, šitą parašiau 
per dvi minutas”, ir tt.

“Vienybė” štai ką prie to sa
ko:

“Šitoks prierašas musų drau
go, nors ii’ gero ir nuoširdaus 
draugo, vistiek redaktorių gi
liai įgils, nes jam aiškiai pasa
koma: ‘Aš neturiu laiko, o tu 
turi laiko, todėl išpaisiok ką 
aš norėjau parašyt ir persira
šyk kad viskas gerai atatiktų.”

D I , JR V A

bet suaugęs žmogus gali mintį 
| išdėti aiškiai ir tvarkiai; tada 
bus lengva suprasti apie ką ra
šo, ir nebus bėdų su klaidomis 
kokios paskui pasitaiko, ir vėl 
redaktoriai barama kad jų min
tis sumaišė,...

Toliau prideda:
“Draugai bendradarbiai! Jus 

po tolimas kolonijas nenująu- 
Ičiate kaip Lietuvių laikraščių 
[redaktoriai yra nusidirbę ir nu
vargę”; jeigu tą numanytume! 

Į tai neužmestumet ant jų savo 
I darbą atlikti. Straipsniai "ir 
Į korespondencijos nėra juoko 
(darbas, bet labai rimtas. Todėl 
i niekuomet nereikia patiems už-- 
I mesti nesugaudomais raizgi
niais metmenis, o paskui versti 
redaktorius kad jie per naktis 
sėdėdami perrašinėtų jūsų raš
tus .... ”

Lietuviški laikraščiai, tiesa, 
neturi apmokamų koresponden
tų in korespondencijų biurų iš 
kur ateitų .visi raštai gerai su
tvarkyti, vienok rašantis ir no
rintis sau garbės už raštelį pa
talpinamą laikraštyje privalo 
pasirodyti to. vertu ir pasisten
gti atlikti iš savo pusės dalyką 
kiek geriausia galima, o ne at
mestinai, nepaisomai.

Nors rašybą- ne visi pažįsta.

Amžtnasai Žydas
EUGENE SŪE

(Tąsa)
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“doros tyrinėjimo” tribuno
lai, kur kunigėlis sėdės ant 
sosto, kaipo liudytojas mer- 

Sginų nekaltybes, o daktaras 
išrėdęs nuogas merginas 
egzaminuos. Pasijui kuni
gėlis išrašys kortelę kiek- 
vienai pagal jos stovį.

Jaunimui nebus valia iš
eiti 'pasivaikščioti — jei kur 
bus patėmyta mergina su 
vaikinu einant, bus' areštuo- 

. jama.
Laukinių žmonių Ipap-ro- 

čiai veik visoje juodųjų ir 
:• geltonųjų tautose yra pa
našiai tokie kaip nori Įvesti 
Lietuvoje) 'Pas laukinius ne
valia jaunimui susieiti, o jei 
merginai atsitiko nelaimė 
pirm apsivedimo, tokia bū
na .nužudoma ir jos kalti
ninkas nubaudžiama jeigu 
jį surandama.

Jau Lietuvos laikraščiuo
se matyt žinučių apie tokių 
“doros sargų” susirinkimus 

; šian ir ten. Jeigu tas užsi
mojimas butų įkūnyta tai 
Lietuva atsidurs «begėdiš
kiausiam stovyje prieš vi
są civilizuotą pasaulį.

Bet kolei dar yra laikas 
reikia užkirsti tam kelias.

Jeigu kas reikalinga do
rės egzaminams pastatyti 
tai kunigai ir visos jų gas- 
padinės bei jaunos davatkos 
ir vienuolės, nes tai prasi-į 

;žengėliai ne tik prieš dorą, 
bet ir prieš patį Dievą, ku
riam prižadėjo nekaltybę 
ir tyrumą, o paslaptomis 
nuo žmonių akių baisiau
sias orgijas kelia.

: Lietuvos pilieti, jei nori 
kad tavo duktė butų suima
ma ir po areštu nuvaroma 
išaltojon, ant rytojaus vari
nėjama pas daktarus, bal
suok už. “krikščionius” se
nkančiuose rinkimuose į Sei
mą !

▼ ' ▼ ▼

Opera “Birutė” 
Atvirame Ore

į Miko Petrausko suorganizuo
ta Liaudies Opera, Parodos lai
škų, birželio mėnesį, statys po 
'atviru dangum ‘^Birutę”.

Nekurie lošėjai, kaip “L. Ži
nios" rašb, — Fundšteinas su 
Ątytu ir Keistutis- su palydovais 
— žadamą turėti raiti, kas bus 
tikresniu atvaizdinimu, negu
teatre lošiant.
' Smagu žinoti kad musų 
rai žinomas kompozitorius 
kas Petrauskas, kuris tiek 
aidėjo prie pakėlimo Amerikos 
Lietuvių liaudyje meno, pana
šiais budais imasi veikti ir Lie
tuvoje, ir reikia tikėti kad sa- 
įpastangomis daugiau prisidės 
prie pakėlimo Lietuvos liaudies 
(negu gali padaryti {Kauno Ope
ra, kurią lanko tik aukštoji pi- 
jiečių klega.

teičiau jų nesup!> į

SURASTA TOLIMOS SENOVĖS ŽMOGAUS 
IR BEŽDŽIONES PR ATE V1Ų KIAUŠAS“

'T'OLI užpakalyj miglotos pra- 
< * eįtįes žmonijos prieš-isto- 
riškų laikų gyveno Neander- 
thalinis žmogus (kurio kaulai 
rasta -.Neanderthalijoj) ir Pilt
down žmogus, kurie priklauso 
Europai, Amžiai pirm tų buvo 
Pithecanthropus erectus, bez- 
džionė-žmogus gyvenęs Javos 
saloje. Ar tas Javos sutvėri
mas buvo ištiesų. žmogus-bez- 
džionė ar bezdžionė-žmogus ? 
Tas klausimas dar galutinai ne- 
numestas iš ginčų lauko, bet 
abelna opinija yra kad Pithe
canthropus buvo tikriau žmo
gus negu beždžionė.. Jis galėjo 
kalbėti.

Tris metai atgal Pietų Afri
koje buvo rasta didelės senovės 
galvos kiaušas. Nuo to laikė 
mokslininkai trusiasi nepaliau
jamai. Dabar tas kiaušas bus 
paskaitytas antraeilės svarbos, 
kadangi Prof. Raymont Dart 
.atrado kitą irgi Afrikoj, 1,000 
mylių nuo pirmesnio radinio,- 
ir sakoma jog šis naujas radi
nis bus tai ta “dingusi kilpa” 
tarpę žmogaus ir beždžionės.

Iki šiolei visi radiniai gal su 
išėmimu Javos Pithecanthrope, 
buvo suskirstyti kaipo aiškus 
pavyzdžiai tai žmogaus tai bež
džionės, Prof. Darto radinis 
prie Taungs, kuris ir vadinama 
Taungs kiaušas, parodo daug 
tikriau tą tarpą arba to tarpo 
žmogaus ,(pavyzdį tarp beždžio
nės ir tikro žmogaus. Kiaušas 
taip labai panašus beždžionei 
kad negalima vadinti žmogaus 
kiaušu, vienok tuo pat sykiu jis 
taip žmogiškas kad sunku pri
skirti prie beždžionės kiaušo. 
Australopithecus africanus, sų- 
lyg jo atradėjo užvardinimo, 
rodos bus didžiausias prirody
mas kokis iki šiolei rasta Dar
vino teorijos parėmimui.

Moderniški Darvinistai nesi
laiko doktrinos kad “žmogus 
išsivystė iš beždžionės”. Jie 
sako tik kad žmogus arba žmo
giška gentė ir dabar esančios 
antropoidiškos beždžionės paėjo 
iš vieno bendro kelmo, žmogus 
vystėsi į vieną pusę, beždžionė 
į kitą. Gorila ir čimpanzė nėra 
musų pratėviai, bet tikriau to-

džios prie ne-žmogiškų pratė-
vių kurie buvo prodiedžiais, 
beveik nepabaigtinai toli nusi- 
tęsiant, kaip žmogaus taip ir 
beždžionės.

.Jeigu tas Taungs'kiaušas bu
tų buvęs atrastas kitur kur ne
gu Afrikoje, Darvino teorija 
butų buvus apsilpninta.

Orang-utangų radimąsi šiose 
dienose ant salos Javos ir radi
mas Pithecanthropo kiaušo toje 
saloje galima išaiškint jog toli
muose laikuose buvo persidan- 
ginimai kuomet Afrika ir Rytų 
Indijos sudarė dalį vieno dide
lio kontinento. Europoje nėra-i 
sta jokių žmogiškų, ar artimai 
žmogiškų liekanų kurios lygin
tus! amžiumi atradimams Af
rikoje. Europos liekanos 'pri
skiriama visos prie genus Ho
mo, žmogaus eilės, nors ne vi
sos prie tikrojo žmogaus.

JaVos likučiai jau skiriasi to
liau nuo Europiškų, nes iš jų 
matyti kad .Javos sutvėrimas 
nors labai panašūs į žmogų, 
nėrė tikrai žmogus. “Pithe- 
cantropus”, kaip vadinama Ja
vos sutvėrimas, literatiškai rei
škia “bezdžionė-žmogus”.

“Australopithecus”, kaip už
vardino Prof. Dart savo atradi
mą pas Taungs, reiškia tiktai 

, “pietinė beždžionė”. Duodamas 
tą vardą Prof. Dart parodo jog 

ijis tiki kad tas kiaušas nėra 
tai žmogaus, ir tik to vieno už- 

i tenka sukėlimui pasaulio mok
slininkų žingeidumo.

! Nuo tų laikų kaip tik iškelta 
evoliucijos arba vystymosi 
principas ėjo ir jieškojimai tos 
dingusios kilpos arba nežino
mos vietos kurioj pradėjo skir
tis žmogus nuo beždžionės. Iš 
sykio buvo tikėta sujungti 
žmogų su protėviais panašiais 
dabartinėms beždžionėms. Tas 
pasirodė negalimu, ir pastarų 
laikų tyrinėjimai buvo nukreip
ia susekti paėjimą dabartinio 
{žmogaus ir dabartinės beždžio
nės iš vieno bendro kelmo arba 
pradžios. Tyrinėjimai buvo il
gi ir pasekmės mažos, žmogiš
ka evoliucija pasiliko svarbi te
oriją, vienok ne faktas patvir
tintas neginčijamais prirody
mais. Galimas daiktas kad at-

Komunistų Pralaimėji
mai Rusijoje

Kaip žinios iš Maskvos skel
bią, šiuo metu SSSR (taip da
bar vadina Rusiją) renkamos 
miestų ir valsčių tarybos ir ap
skričių . ir valsčių vykdomieji 
komitetai, per rinkimus parodė 
didelį komunistų pralaimėjimą.

“Pravda” rašo' kad Į valsčių 
tarybas iš iki šiolei išrinktų 
78.864 narių tik 4,764 esą ko
munistai, arba šeštas nuošim
tis, tuo tarpu kai per pirmus 
rinkimus jų buvę 11.6 nuošim
tis. Į valsčių vykdomuosius 
komitetus iš 2,096 narių pate-; 
kę tik 871 komunistas, arba 
41.6 nuoš., tuo tarpu kai per 
pirmus rinkimus buvo 65 nuoš.

Į miestų tarybas iš išrinktų 
885 žmonių patekę 350 komuni
stų, arba 39.5 nuoš., tuo tarpų 
kai per pereitus rinkimus turė
jo 67.5 nuošimčius.

Šitas parodo kad šalio suma
žėjimo komunistų atstovų į so
vietų centralinį seimą, komu
nistai labai žymiai menkai sto
vi žemesnėje valdžioje.

Kitaip ir -negalima tikėtis, 
miesteliuose, valsčiuose ir kai
muose komunistų kaip ir nėra, 
jei yrą koks tai! atsiųstas komi
saras.

Kaslink komunistų valdymo; 
tai todėl jie Rusiją turi savo 
naguose kad jie veikia kaipo 
organizuota partijai, o Viši kiti, 
kaimiečiai ir šiaip miestiečiai 
palaidi ir turi klausyti komu
nistų diktatūros kaip kokie avi
nai.

Palengva įsidrąsinę žmonės 
ir be' revoliucijos išmes komu
nistus iš valdžios, kaip mes da
bar laukiame pagerėjant tvar
kos kapitalistiškose šalyse; be 
revoliucijos, bet šviečiantis;

Musų komunistpalaikiai mul
kindami žmonėms akis rašo sa
vo laikraščiuose buk Rusai ko
munistai norėjo įleisti į (valdžią 
daugiau susipratusių darbinin
kų, užtai taip rinkimai išėję.

Tas aiškinimas paaiškina du 
dalyku: viena, kad komunistai 
yra ir turi būti akli, kokiems ir 
tie aiškinimai rašoma, o antrą, 
kad komunistai jau neišlaiko 
savo pozicijų, bet bijo pasakyti 
savo mulkinamiems žmoneliams 
teisybės kad tie vargšai fana
tikai neimtų abejoti ir nustoti 
buvę komunistais.

Klerikalizmo, komunizmo ir 
kapitalizmo terorai praeis kai 
žmonės bus gana apsišviet..

— Aš manau, madame, mes galūne pa
sitikėti Andriennę leisdami su musų ver
tingu daktaru.

Markizas tuos žodžius ištarė taip rei
kšmingai. kad kunigaikštienė tuoj perkei
tė savo apsiėjimą, o daktaras, suprasda
mas jų norus ėmėsi žygio, iš ko kunigaik
štienė buvo visai pasitenkinus.

Nez tik šis viskas praėjo greičiau negu 
galima apsakyti, bet jau ir vakaras arti
nosi, ir Andriennė, susirupinus Agrikolos 
ir jo šeimynos likimu, nepatėmijo nei įvai
rių ženklų pasikeistų tarp kunigaikštienės, 
daktaro, ir abbės; ji į juos net neatkreipė 
domės,- nei nebūtų bandžius spėti ką jie 
reiškia-.-

Kunigaikštienė vienok,- nenorėdama 
pasirodyt taip lengvai sutinkanti ant ab
bės pareiškimo, tęsė:

— Nežiūrint -aiškių pataikavimų ko
kius -daktaras rodė Andriennei, aš nema
tau priešingumo jeigu jis su ja važiuos; 
vienok, aš turiu pasakyti 'kad, nuo dabar; 
mademoiselle neturės savo norų, bet pildys 
ką aš jai įsakysiu.

— Gerbiama kunigaikštiene, — atsakė 
daktaras rimtai, lyg labai užgautas kuni
gaikštienės žodžiais; — aš/turiu atsiprašy
ti pasakydamas jog aš vi'sai neparodžiau 
jokio perdidelio palinkimo prie panelės An- 
driennės. Aš esu tik teisingas, nieko dau
giau. Aš dabar esu gatawas nuvažiuoti su 
ją prie ministerio, jeigu ji nori. Aš visiš
kai nežinau kokiu reikalu ji ten vyksta; 
bet aš tikiu kad ji nenori pažeist pasitikė
jimą koki ji žino aš turiu joje, prašydama 
mane paremti kokį nors bevertį dalyką.

Andriennė; labai užžavėta tokia kal
ba, ištiesė į daktarą ranką, tardama:

—Buk ramus, mano geras drauge; 
ftamista dėkuosi man už savo prisidėjimą 
šiame reikale, nes pasitarnaudamas man 
tamista turi progos atlikti labai (prakilnų 
darbą. į

Tripeaudas, kuris nežinojo'.-paskiausių 
markizo su daktaru slaptų sutarčių, tarė 
į abbę, žemu tonu, nustebęs:

— Ar tu ištiesų leisi jai išeiti?
— Taip, taip! — atsakė abbė, skubiai, 

atsikreipdamas klausyti kunigaikštienės, 
kuri rengėsi pradėt kalbėti.

Kunigaikštienė atsistojo iš savo sėdy
nės ir eidama prie Andriennės tarė, žemu 
nusaikuotu tonu, pridėdama reikšmės kož- 
nam žodžiui :

limos musų giminės. Kadangi 
beždžionės, su 

[vienu tik išėmimu orang-utan- 
go, randasi tiktai Afrikoje, tai 

| manoma jog bendri pratėviai 
žmogaus ir beždžionių turėjo 
gyventi Afrikoje. Todėl tai pa
starais metais rnokslihinkai ir 
žiurėjo į Afriką norėdami at
rasti ten tą žuvusią kilpą ar 
kilpas kurios nuvestų žmonijos 
gyvenimo pasaką į tolimiausią 

[pradžią žmonijos ir už tos pra

ge-1 antr.opoidiškoš
Mi-1 
pri-

radimas prie Taungs pagelbės 
mokslininkams prašalinti Dar
vinizmą iš teorijų tarpo ir pa
statyt jį ant neginčijamų fak
tų pamato.

Kokios pasekmės nebūtų, šis 
Prof. Darto atradimas yra di
deles svarbos ir tas pastūmėjo 
žmonijos kilmes mokslą pirmyn 
ir vis labiau naikina biblišką 
pasaką apie žmogaus' sutvėri
mą iš molio keli tūkstančiai 
metų atgal.

Nepilnamečių Nuotakų 
Amerikoje Daug

Amerikoj merginos labai jau
nos išteka už vyrų, ir turbut 
ta yra priežastis daugybės per
siskyrimų. Vaiko protas nega
li suprasti vedusių gyveninio- 
svarbos.

Suv. Valstijose yra 333,500 
moterų kurios apsivedė būda
mos mažiau šešiolikos metų am
žiaus. Dadelė dauguma jų yra 
baltųjų rasės.

Lengvas būdas apsivesti ir 
gauti vedimosi leidimus yra' to 
priežastimi. O yra net tokių 
valstijų kur legalis mažiausias 
metų skaičius apsivedimui mer
gaitei yra 12, o vaikui 14. Tai 
yra New York, New Jersey, 
Kentucky, Pennsylvania, Loui
siana, Virginia, Florida, Mary
land, Rhode Island, Tennessee, 
Colorado, Idaho, Maine ir Mis
sissippi. žinoma, tose valstijo
se reikalauja tik abiejų pusių 
tėvų sutikimo.

Tokio. — Virš 1,000 komu
nistų parengė demonstraciją 
Seoul mieste, bet policija po 
smarkių mūšių su raudonai
siais pagaliau juos išvaikė.

— Vieną žodį, mademoiselle! Vieną 
žodį prie šių ponų! Atsakyk<pian! Ar tu, 
akivaizdoj tų baisių apkaltinimų kurie iš
kilo prieš tave, vis pasiryžus atsisakyti pri
pažinti mano viršenybę ant savęs, ir atme
ti mano kontrolę?

— Taip!
— Ir nežiūrint to pažeminančio atsi

tikimo -kokis čia buvo, tavo noras atmesti 
mano globą ant tavęs vis toks pat?

— Taip, madame!
—• Ir tu visiškai atsisakai pasiduoti 

slaptam ir išdidžiam gyvenimo vedimui 
kokį aš noriu tau patvarkyti?

— Aš jau pasakiau, madame, kąd aš 
apleisiu šiuos namus ir gyvensiu taip 'kaip 
man patinka.

— Ar tai tavo paskutinis apsisprendi
mas?

— Tai yra nepertkeicia-mas apsispren
dimas !

—Minėk! Tai tavo pačios naudai rei-
kalinga — nusverti tą tinkamai — apsi-

žiūrėk!
— Aš tau pasakiau mano apsisprendi

mą sykį. Aš niekąd neleidžiu savo žodžių 
ant" vėjo.

— Gerbiamieji! jus -girdit tą! — šau
kė kunigaikštienė; — ir jus esat mano 
liudininkais, kad aš dėjau visas savo pa
stangas atvesti ją Į protą ir susitaikyti. 
Mademoiselle de Kardoviliutė turi, todėl, 
kaltint save už žingsnius kokių aš esu pri
versta, del jos tokio žemo apsiėjimo ir nę- 
paklusnumo, imti.

— Lai taip ir buna, madame! — atsa
kė Andriennė. Paskui, kreipdairtosi prie 
daktaro, tarė, greitai: —- Eiva, eiva, mano 
brangus daktare;! Aš galą gausiu iš ne
kantrybės: važiuokime tuojau; kožna va
landėlė sugaišimo verčia padorią šeimyną 
lieti karčias ašaras.

Taip tardama, Andriennė, paskui dak
taro pasekama, skubiai išėjo-.

Kunigaikštienės tarnas pašaukė dak
taro'karietą prie durų, Andriennė įlipo ir 
atsisėdo, nei nepatėmydama kad daktaras 
ką tai vežikui pašnabždėjo. Kada dakta
ras įsėdo ir tarnas uždarė duris, daktaras 
garsiai pratarė į vežiką: —- Vežk į minis
terio hotelį, privatinį gyvenimą!

Aleliai pilnu greitumu pasileido va
žiuoti.

SKIRSNIS XLIV.
Klastingas Draugas.

Naktis užėjo- tamsi ir -šalta.
Dangus, kuris iki saulėleidžio- buvo 

tyras, dabar buvo pasidengęs tamsiais de
besiais; vėjas, smarkiai pūsdamas, vieto
mis sukėlė sniego (pūgas, pradėjus snigti.

Lempos leido tik abejotiną šviesą į ka
rietą kur Dr. Baleinier ir Andriennė sėdė
jo. Andriennės malonus veidas, po maža 
jos škrybėlaite iš pilko kailio, silpnai nu
šviestas lempų šviesa, išrodė baltas, ir gra
žus. Ji sėdėjo labai prakilniai. Kairėje 
rankoje ji turėjo skepetaitę, puikiai išsiu
vinėtą ir apmęgstą, kuria; daktaro nusi
stebėjimui, ji šluostėsi akis ašaromis per
merktas.

Taip, nes ši jauna mergina dabar ken
tė nuo atgarsių tų žiaurių scenų kurioje 
ji buvo kunigaikštienės namuose. Nuo di
delio karščiavimosi ir nervų sukilimo jai 
užėjo sielgrauža; nes Andrienė, nors drą
si savo neprikl.ausomingume, taip atkakli 
nenusileidime, taip gabi pašaipose, taip 
apsisprendus priešintis neteisingai- prie
spaudai, taipgi buvo apdovanota giliausiu 
jausmingumu, kurį ji visada varžė būdama 
su teta ir tais jos žmonėmis, i

Nežiūrint jos savitumo, -niekas kitas 
negalėjo būti tojks jauslus, širdingas kaip 
Andriennė. Ji visamęz buvo; moteriškė: 
tiktai, kaipo moteris, ji pilnai žinomo kaip 
naudoti susivaldymą, taip kad. nei mažiau
siu kuo jos priešai negalėjo pa'tėmyti iš jos 
pusės silpnumų kad galėtų pasinaudoti ir 
priekabes gavę džiaugtis.

Karieta važiavo keletą minutų, ir An
driennė, šluostydama sau ašaras, daktaro 
nuostabai, neištarė nei žodelių.

— Kas, mano brangi mademoiselle 
Andrienne? — tarė Dr. Baleinier, tikrai 
nusistebėdamas merginos susijaudinimu; 
— kas gi, 'kad tu, kuri tik ką buvai tokia 
narsi, dabar verki?

— Taip, — atsakė Andriennė; — aš 
verkiu, bet prie tamistos, savo draugo, o 
niekad nę prie tetos!

(Bus daugiau)

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždes to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždes pagal astrologų išrodymų turi įtekmes ant žmonių. 
Knygoje yra' '420 puslapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
{sigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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PASAULIO ISTORI 
JA” IŠSIŲSTA 

“PASAULIO ISTORIJA” 
IR KT. ATEINA!

turės būti sušauktas per atvi
rutes, pradžioje gegužės mėne
sio, po Apskričio suvažiavimo.

Visi nariai laukia prisiun- 
čiant knygų, pirmo tomo Pa-

vienos: knygos už $2, bet sakys 
Draugija ima $2, o tik vieną 
knygelę davė, nors tas dolaris 
viršaus eitų už apdarus, ir yie- 
na pusdolarinė padengtų šių 
vienos knygos apdarus.

Dabartinė tvarka geriausia, 
nes jei narys gauna knygą su 
apdarais už juos ir užsimoka.

• (Tąsa iš pereito num.)

IGLIONAS
[Apkabindamas Mildą]: Tavo žvilgs

niai žavėjo mane dievą akivaizdoje, ir iš 
pat jaunystės aš tau vienai savo meilę pa
skyręs turėjau.... Gerbdamas tavo atsi- 

Mavimą' dievų tarnybai, tik tavęs pamaty
mu sau bevilti džiaugsmą gaivinau, nors 
tavo akis man burtus kalbėjo., Gal iki mir
ties savo nebūčiau drysęs tau meilės išrei
kšti jei ne ši tavo sugalvota klasta!.... 
[Apkabinęs ją klupo ant žemės.] Bet kas 

-toliau mudviem lieka daryti?.....
Milda

Aš atsiduodu tavo valiai. Mano vaidilu
tės pažadai sunaikinti, negalim gryžti prie 
savų žmonių. Jie man laužą sukurs, o ta
ve kitokia mirtimi nubaus....

nysta dievams buyo veidmaininga, nes aš jį 
mylėjau!
Sabalas

Bet tas neišteisina tave prieš dievus!
IGLIONAS

Už mudviejų meilę dievai ant musų ne- 
rustauja — sulaikykit savo kerštą ii’ jus, 
arba pavelykit mums prasišalint iš jūsų 
akių jei savo rūstybės suvaldyt negalit!
Sabalas

Tave, Iglionai, už tavo silpnybę ir nepa- 
gerbimą vaidilutės, mes pašalinam iš savo 
krašto: atsitolink tuojau iš čionai ir pra
nyk iš musų akių ant visados kad kiti susi
rūstinę tau didesnės bausmės neuždėtų! 
Bet ji buvo -dievų tarnaitė, dievams prasi
kalto, ir turi sudegti ant laužo jų užgana- 
padarymui!

IGLIONAS
[Griežtai]: Dievai mus gyventi leido, 

iš žmonių bausmės mudu ištrukti turim! 
Dievai nebaudžia musų taip a-rti suėjusių, 
todėl gyventi mes turim! [Stojasi]- Bėg- 
kiva musu iš čionai! Pasišalinkim i tolu
mą, kur jų persekiojimai musų nepasieks! 
Nuvyksim i kitą tolimą sodybą, pristosim 
prie jos gyventojų, ir laimingi! busim!....
Milda

Vesk mane su savimi kur tau-akis kelius 
rodo, ir aš laiminga jausiuos nors ir di
džiausi vargą mums kentėti reiktų....

[Iglionas kelia Mildą paėmęs už ran
kų; ji stojasi, susitaiso plaukus, puo
la jam ant krutinės, abu bučiuojasi.]

Iglionas
[Džiaugsmingai]:

Užtekėjo- saulė mano
Po naktinės tamsumos,
Širdį gaubia džiaugsmų tvanas

- Prie Mildutės mylimos!
Kokį būvį dievai skyrė
Man su tavim — imsiu jį, 

o Ar vargai, ar laimė žiuri, 
Džiaugsmas tedega širdyj!

Milda
[Igliono glėbyje];

Nėr’ didesnio žemėj geismo
Kai geismai širdies jaunos — 
Jausti meilę, dievų duotą, 
Ir gyvent ja visados!

Dievai mane tau paskyrė, 
Vesk su savim kur žinai, 
Per vargus, nelaimes, kraują 
Busiu tavo amžinai!....

Abu [vienas prieš kitą stovėdami]: 
Kokį būvį dievai teikia 
Man su -tavim, imsiu jį, 
Ar vargai, ar laimės laukia, 
Džiaugsmas tedega širdyj !

Iglionas
[Apsidairo, rodo- įį tolumą]: Skubėkim 

tuoj į paupį, sėdę luoteliu plauksime pa- 
sroviu kol užtiksim patogią vietą apsisto
jimui.... [Žingteli tolyn,, Mildą už ran
kos vesdamas.]

Scena I,V:
Patylomis iš kairės užėję aplinkui, apsupa 

juos TauraIs, Šernas, Sabalas, Vilkalo- 
kis ir keletas kitų vyrų.

Sabalas
Kokią prigavystę judu surengėt, ir su- 

kėlėt išgąstį visam kaimui! Mes ragus 
pūsdami subėgom, ir visi nusigando ne
lauktais garsais!
ŠERNAS

Jokių žmogėdžių čia nebuvo — turbut 
savo ipasimeilavimui tą gandą sukėlėt!

[Milda glaudžiasi prie Igliono, jis buo
žę tvirtai laiko, drąsiai stovi.]

V1LKALOKIS
Gal piktybių apsėsta Milda tą surengė, 

bet kodėl Iglionas jos klastoms pasidavė!
Tauras

Suimkim juos ir veskim į kaimą! Atsi
ims savo bausmę!
Sabalas . -•< >

Tau, Milda, už sulaužymą dievams paža- 
dų, mirties bausmė ant laužo!' O’apsidir-Į 
be su ja, tau, Iglionai, išspręsim tinkamą 
pabaudą už vaidilutės klaidinimą!
Milda

Tauras
[Tempia Iglioną nuo Mildos]: šalinkis 

tu, priimk musų (patarimą ir malonę, rasi 
prieglaudą kitur .... čia tik neapkenčia
mas busi jei ir gyvap liktum!

[Kiti ima Mildą iš Igliono glėbio.]
Iglionas

[Pastumia juos]: Pasišalin'kit nuo mu
sų ir leiskit mum$ abiem eiti kur musų 
akis ves! Aš nuo jos nepasitrauksiu nors 
ir mirti reikėtų! [Spaudžia Mildą prie sa
vęs, kita ranka tvirtai laiko buožę. Vyrai 
(pasitraukia, bet vėl puola, vieni sugriebia 
Mildą, kiti Iglioną.]
Sabalas

Jei nesišalini iš musų krašto, panėši li
kimą kokį tau paskirsim! Tempkit ją į 
kaimą, sušaukę žmones vesim į elką, ir su
kūrę laužą atliksim savo pareigą dievams! 
Suriškit juos!

[Vyrai supuolę suriša, jų rankas už-, 
pakalyje, už virvių tempia kairėn.]

Iglionas
[Į pirma jo vedamą Mildą]: Milda, aš 

eisiu su tavimi, iki savo gyvasties pabai
gos!
Milda t"' '' ' ••

[Atsukus galvą, per ašaras]: Nors ug
nis mane apglėbs ir kančios skirs mano 
gyvybę iš manęs, ąš manysiu tik apie tave 
ir jausiuos lyg tavo glėbyje, nes pajautau 
aš meilę, kuria mane dievai apdovanojo!

[Vyrai nusitempia juos kairėn.] 
[Uždanga]

AKTAS TREČIAS
Vaizdas: Šventas elkas. Tą pat dieną pa

vakaryje.
Scena I.

Prie aukur# Vaidila, Birutė ir Giedrutė.
VAIDILzV

Pradingo ji turbut, paklydo girioj, nety
čia pertoli nuėjus.... Reiks šaukt vyrus 
jieškoti.... Iki sutemos -turime ją suras
ti. .... , . ,
Giedrutė

Nabagė.... kad žvėrįs ją nesudrasky
tų....

[Iš kairės pasigirsta užmas, šukavi
mai. šie nustemba.]

Birutė
Ar girdi, tėveli, čia kas taip rėkauja, ir 

artyn rodos eina....
Vaidila

Taip, dukrele, girdžiu. ... [Lyg nori ei
ti kairėn.]

[Jau užmąs arčiau. Pasigirsta aiškus
■žodžiai: “Sudegint! Sudegint!”]

Giedrutė
Svetimą priešą sugavo.... girdit!.... 

atvaro sudeginimui....
Vaidila

[Darrinėjasi kairėn]: Ištikro, dukrelės, 
turbut priešas pakliuvo.... [Eina kairėn, 
p'ranyksta nuo scenos.]
Giedrutė

Kažin, ką jie atveda___? [Merginos ir-
gi abi laukia is kairės.]

[Užmas ir riksmai: “Sudegint!” la- 
, giau girdisi.] •

Birutė< -
? Gal - žmogūdą' sugaėod’i.'. gar/špįfegą5: Mę- 
zurą. . .. ■ '
Giedrutė

Kad nors Mildelė butų su mumis....
[Nekantriai abi žiuri į kairę iš kur

Bauskit mane kaip jums tinka — mano 
širdis jau atsiekė ko troško.... Mano tar- 1

ateina užmas.]
(Bus daugiau)

Gavau iš Lietuvos praneši
mą kad senai, laukiamos kny
gos jau išsiųsta. Neužilgo jos 
bus Amerikoje. Ateina šios 
knygos:

(1) Pasaulio Istorija, pirmas 
tomas, apdaryta, 400 pusi.

(2) Senovės Europa ir Rytai, 
apdaryta, 158 pusi.

(3) Princas ir Elgeta, apda
ryta, 195 pusi.

Minėtos knygos bus dalina
ma šioje tvarkoje:

Pasaulio Istorija bus duoda
ma tik nariams užsimokėju
siems už 1924 metus pilnai. 
Tas reiškia kad ją gaus seni T. 
M. D. nariai užsimokėję tą me
lą $1.00, ir nauji nariai Įsira
šę if užsimokėję pirm gruodžio 
30 d. 1924 metų.

Nariai Įsirašę šįmet ir užsi
mokėję už šiuos metus $1.50, 
gaus pirmą tomą “Pasaulio Is
torijos” tik primokėję $1.25.

Knygos bargan nebus siun
čiama — mokestis turi būti 
Centre. Pardavimo kaina pir
mam tomui su apdarais yra $3. 
Be apdarų $2.

• Senovės Europa ir Rytai bus 
duodama nariams pilnai užsi
mokėjusiems už 1925 metus $1 
metines ir 50c. už apdarus (ir 
50c. įstojimo kurie bus naujai 
įstojanti). Seimas yra , nuta
ręs ir įsakęs Centro Valdybai 
leisti knygas tik su apdarais, už 
kurius nariai privalo mokėti po 
50c.

Knygą Princas ir Elgeta na
riai gaus tie kurie bus užsimo
kėję už 1925 metus ir 50c. už 
jos apdarus. Iš1 seniau Centre 
yra koks šimtas egzempliorių 
minėtos knygos be apdarų. 
Tuos išdalins tiems kurie neno
rės mokėti po 50c už apdarus, 
daugiau be apdarų knygų ne
bus. ’

Knygos bus siunčiama paš
tu, bet kuopos turi prižadėt at
lyginti Centrui persiuntimo lė
šas. Tas sudaro virš šimtą do- 
larįų, ir tikiu kuopos sutiks po 
keliolika centų Centrui grąžin
ti už savo knygas.

Taigi prašau visų narių pri
žiūrėti kad mokestįs butų tvar
koje idant paskui nebūtų rugo- 
nių ir bereikalingų susirašinė
jimų ir laiko gaišinimo. Jeigu 
Centre jūsų mokesniai bus 
tvarkoje, jus gausite visas 
knygas tvarkoje.

Vytautas Sirvydas, 
Centro Sekretorius.-

šaulio Istorijos 'ir kitų.
Varde TMD. 121-os kuopos 

kviečiu vietos Lietuvius rašytis 
prie TMD. ir drauge su senai
siais nariais darbuotis leidime 
knygų. Darbo daug, dirva pla
ti, tik reikia daug darbininkų 
prie to kilnaus darbo atlikimo.

M. Kasparaitis.

Racine, Wis.
TMD. 121 kuopa laikė susi

rinkimą balandžio 8 d. L. D. 
Klube. ‘Išrinkta šiems metams' 
valdyba: pirm. M. Matkus; se
kretorius — M. Kasparaitis; iž
dininkas Stasys Wallis; organi
zatorius N. Mbckus.

Narių dvasia gera, pasiryžę 
veikti labui kultūros ir apšvie- 
tos platinimo.

Musų kuopoj praeitą metą 
buvo 33 ■ nariai ir pinigų ižde 
$67. Buvo suruošus metų bė
giu vienas prakalbas, vieną va
karą su perstatymu, laikė ke
turis susirinkimus. Naujib na
rių prirašyta 18. šiais metais 
tikimės veikti plačiau. Dėsime 
pastangas ruošti parengimus ir 
nuo jų pelną skirsime knygų 
leidimui, busime organizato
riais visi senpsnieji nariai, kal- 
binsim, kviesim kiekvieną Lie
tuvį tapti TMD. nariu. Tokie 
musų planai šių metų darbuo
tei.

Išrinkta į Apskričio metinį 
^Ūyažiayįrtią '■ kenGatstpyai. ?G' 

: ^Nutaria v. vAsArbs “ laįliuA ruoš-' 
ti pikniką, jei bizniško nebus 
galima suruošti tai draugišką, 
šeimynišką išvažiavimą. Tam 
darbui atlikti išrinkta komite-
tas: S. Wallis, M. Kasparaitis, 

f Sekantis kuopos susirinkimas

Waukegan, Ill.
Iš TMD. 13 Kuopos Judėjimo.

TMD. 13-ta kuopa laikė susi
rinkimą balandžio 11 d., 8 vai. 
vakare, K. Ambraziuno .name. 
Iš svarbesnių tarimų ^padaryta 
tie: nutarta prisidėti prie Wis
consin Valstijos TMD. Apskri
čio. Išrinkta į metinį apskri
čio suvaviažimą, kuris įvyks 
bal. 26 d. Milwaukee, Wis., trįs 
atstovai: Stasys Adomkus, Juo
zas Leškis ir Kastantas Taut- 
vaiša.

Iš raporto sausio 11 d. buvu
sio baliaus pasirodė kad kuo
pai liko gryno pelno $20.47.

Prisirašė į kuopą šeši nauji 
nariai; dabar 13-ta kuopa turi 
33 narius ir ižde turi pinigų 
virš $30.

Dalyvavusių susirinkime na
rių yra noras dirbti labui TMD.

Po Apskričio suvažiavimo 
bus sušaukta mitingas ir tiki
masi tuom' laiku gauti pirmą 
tomą “Pasaulio Istorijos”.

‘Sekančiame susirinkime bus 
apkalbama piknikų rengimas ir 
kiti ateities darbai.

Kuopos raštininkas J. Mise
vičius gyvena po n. 826 Pres
cott Ave., Waukegan, Ill., kurie 
nariai negalėjot dalyvauti pra
eitame susirinkime malonėsite 
sumokėti raštininkui iki balan
džio 26 d., 1925 metų mokestis 
kad musų atstovai suvažiavime 
galėtų parodyti kuodaugiausia 
užsimokėjusių narių. Turiu pa
stebėti kad mes kaipo naujos 
kuopos nariai dar nesam. ganė
tinai apsipažinę su savo orga
nizacijos, T. M. D., reikalais. 
Mokėjime mokesčių kai ku
riems buvo nesuprantama del 
ko praeitą metą mokėta $1, o 
šįmet jau $1.50. Dalykas ši
taip stovi: už šiuos 1925 metus 
visi TMD. nariai moka taip 
kaip ir pirmiau vieną dolarį 
metinės, o 50c. eina už virše
lius, nes diduma nori kad kny
gos butų drobės viršeliuose. Iš 
šio paaiškinimo tikiu bus vi
siems suprantama • ir nariai už
simokės $1.50 duoklių greitu 
laiku. Kurie bus užsimokėję 
tik tiems Centras siųs knygas.

Mano supratimu mokėjimas 
mokesčių butų geriau nustatyti 
į metus vienodą kainą, $1.50 ar 
$2.00, ir kad už viršelius rinki
mas mokesčių butų panaikinta. 
Tokia tvarka visiems butų len
gviau suprantama, kuopų rašti- 
gviau suprantama kuopų rašti
ninkams ir patiems nariams. 
Sykį Užsimokėjęs žinos kad vi
sos knygos kiek gaus bus su 
apdarais ir bus ramus nuo tan
kių rinkimų mokesčių už virše
lius. Bet tas įvykinti nėra ga
lima be seimo. Seimas įvyks 
1926 metais. Ir seimas tą mo
kesčių klausimą turėtų suvieno
dinti. Dabai" kitokios išeities 
nėra kaip tik laikytis nustaty
tos tvarkos. S. Adomkus.

Nuo Redakcijos: Suvieno
dinimo Inokesčių klausimas jau 
ne, dabar keliama, bet seimas 
vis turi atmesti, nes neįvykina
mas. Jei narys mokės $2 į me
tus, tai pagal lėšų knygos ap- 
darymo šįmet Draugija turėtų 
nuostolio, nes šįmet nariai gaus 
tris,’-io 1 gal'■■ir ‘ keturias Mknygąs,' 
kurių vien apdarymas atsieitų 
į $2. O kur tada už pačias kny
gas? O jeigu kitą metą Drau
gija duos tik vieną knygą, na
riai nesakys kad pernai per
daug gavau, tai šįmet užteks

GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO ffifl

STRAIPSNIS 121.

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalas [domias būsiančioms 

motinoms Ir motinoms Jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai Ir Uotai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mos ta
rimo regullarilkali Mto- 
tarpiais atvirai (r. tašsvui 

®p«rjvUdc5U..

dą šilta, ypatingai vasarą. į kiek-j 
vieną, galioną vandens reikia dėti du 
šaukšteliu sodos.- Vandens, tempe
ratūra turi būti ta prie kurios kadi- 
kis jau pripratęs. Užtenka laikyti 
jį dvi iki keturių minutų. Odoje ta- i 
da neturi būti jokio užtrynimo. Kū
dikį reikia nusausinti švelniais ab- 
rusdis.

Skrudų prausimas. — Skrudos it- 
gi 'naudingos nuo karščio. Vandenin 
reikia dėti vieną puodelį skrudų ir 
daryti 'taip pat kaiu su sodos prau
simu.

Muštardos prausimas. — Muštai- 
dos prausimai naudingi nerviškume 
ir neimegėje. Prirengiant maudynę, 
dėk pilną šaukštą muštardos į šešis 
galionus šilto vandens. Kūdikį lai
kyk vandenyje dvi ar tris minutas, 
o išėmus gerai nutrink odą ir tuoj 
guldyk. Tuo budu kūdikis gaus ra
maus ir atgaivinančio miego.

Didžiausią užduotis kiekvienai mo
tinai yra tada kada jos krūtų pienas, 
išsenka, ir jai rupi kokį maistą rei
kės kuodikiui dhoti idant jis sveikas 
butų ir augtų stiprus ir vikrus. Bor
den’s Eagle Pienas išrišo tą užduoti 
tūkstančiams ir tūkstančiams motiny 
bėgyje paskutinių šešiosdėšimts įme
tu. Daugiau vaikų tapo išauklėta 
su Eagle' Brand negu su visais ki
tais dirbtinais' maištais sudėjus g 
vieną. Žindyk, suprantama, kūdiki 
jei gali, bet nebandinėk visokių mai
stų apie kuriuos mažai žinai. Eagle 
Pienas yra sveikas ir grynas, be to 
lengvai suvirškomas.

Maudymas
Kūdikį reikia kasdien prausti, lai

ką nureguliuot pagal laiką penėjimo 
ir pravėdinimą. Geriausia yra ry
tas, Bet galima ir vakare. Nereikia 
kūdikio maudyti po penėjimui, arba 
neužilgo prieš išvedimą' lauk. Iki I 
bamba neužgis, reikia prausti tik su 
kempine. Po to vartoti vonelę. Per 
pirmą mėnesį vandens temperature 
tebūna apie 95—1000 laipsnių Fah- 
ronheito, laipsniškai mažinant kolei 
bus 90 gale metų. Rekomenduojama i 
įsitaisyti maudynės termometras. 
Ausis ir nosį reikia švelniai išvalyti, 
su vata. Seilių gleivė gerklėje pas 
kūdikį taip plona kad mažiausis pa- , 
trynimas gali įdrėksti ir atverti ke- I 
lią užsikrėtimui. Todėl patariama 
kad motina neprileistų burnelei ap- 
sipurvinti ir tada nereiks plauti. Po | . 
šeštam mėnesiui kūdikio gerklę gali- I 
ma valyti su minkštu audeklu nemy- | 
gant, o kada dantįs pasirodo, gali- ,1 
ma vartoti švelnų šepetuką. Kaip 
tik kūdikis užauga tiek kad gali | 
mokytis, erikia jį pratinti dantis va
lyti.

Maudynės
Soda Prausimas. — Prausimas su Į 

sod'a patarnauja gana gerai tada ka-r

Saugiausias ir veikliausias būdas 
užlaikymui vaikų dantų švariai it' 
skaisčiai yra naudojant reguliaria^ 
Colgate’s Tooth Cleaner. Colgate's 
valo ir nušveičia dantis ir nesuraižo 
jų. Daktarai ir Dentistai visur re
komenduoja Colgate’s.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
j baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
I land Universitete,, darbuojas sū 
I Teisiu Ofisu advokato

C.‘D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG;

| kur su visais teisių reikalais 
| Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
| Rusa: draugai kreipdamiesi tu- 
I rėš teisingą patarnavimą.

TMD. KUOPOS, tžSIRAKYšIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA S1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI

Kad Butų Gražus, Sveiki Dantys

Naudok Colgate's

Laikas, kovoti dantų nesveikumą yra pirm 
gėdinto prasidėjimo—ne po to.

Colgate’s prašalina priežastis dantų ge
dimo taip pagelbėdamas jums Užlaikyti 
dantis švariais, gerai išrodančiais ir svei
kais. Jo gardus skoniš yra inalonus nau
dojimui po kožno valgio iiį, pirm einant
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’TUVĮ”
is laikraštis ralį! 
aipsidų, ir svarbi! 
uviufi. Užsirak

?ilcos Lietuvį” g; 
opieras. Adresu*

JVIS"
□rcester, Mass

(PASAKA)
Paraše Vėjas.

(Tąsa)

Ryta apleidžia pilį.
Ryta iš tų žodžių labai nusiminė, ries 

visai nekaltai buvo ant jos 'kalbama. Ji 
manė dar išlikt nuo kunigaikštienės keršto 
atiduodama jai gyvą jos kūdiki, bet tuoj 
vėl pradėjo nlislyt jog sugryžęs tėvas vis- 
tiek lieps kūdiki nužudyti, o tada tai tik- 

’ rai ir kunigaikštienei gali galą padaryti, 
taigi ir vėl viską apie jos kūdikį palaikė 
savo žinioje.

— Kunigaikštienė, jeigu žinotum kiek 
man rupi tavo vyras, niekados ant manęs 
nerustautum, ir 'kaip 'aš surūpinta tavo 
reikalais ir likimu, tu mane savo sesere 
laikytum; bet juk tu mano jausmų nesu
prasi, b mano žodžių klausyt nenori....

— Negaliu aš ilgiau tavęs kęst, nes ko- 
i lei tu busi gyva, mario Vyras nebus mano!

Imk šį nuodų indą ir išgerk tu juos čia 
prie mano akių!.... — atkišdama nuodus 
Rytaį tarė kunigaikštienė.

— Kunigaikštiene, pagailėk mano jau
nystės, mano brangiausių gyvenimo die
nų! —- puolus prieš Ledą ant kelių meldė 
Ryta. — Matyk kokia aš jauna ir suprask 
kaip brangus yra man gyvenimas, o kaip 
baisi yra mirtis!'..;.

— Širdis kuri turi 'kęsti per ką nors 
skausmus, ant to jokio pasigailėjimo netu
ri. Gerk!

— Negersiu! Leisk man verčiau pra
sišalinti iš čionai įu išeiti į platų, nežinomą 
pasaulį..... Nors didžiausius vargus aš 
kęsti turėsiu, bet šiandien man mano gy
vastis yra brangi....

— Jeigu pažadi daugiau čionai negry- 
žti tai lik gyva ir eik iš čionai taip toli 
kaip pasaulis platus, palikdama man žen
klą 'apie save kaipo mirusią, kad mano'vy
rąs Saugiau' apie tave nesvajotų! — 'kal
bėjo kunigaikštienė, ir apvertus indą pa»- 
lengva nuodus išliejo ant žemės.

Ryta nukirpo savo ilgas kasas ir duo
damą jas kunigaikštienei, pratarė:

— Tai lai bus ženklas 'kunigaikščiui 
apie mano nebuvimą tarp gyvųjų.... Pa
rodyk juos jam, pasakyk jog manęs jau 
gyvos nėra, ir jis patikės tau....

Leda tuomi liktis užganapadaryta, ap
leido Rytos kambarį, o Ryta tuojau pra
dėjo rengtis į kelionę — nors nežinojo kur.

Slaptai dar jai pasisekė nueiti pas aną 
tarnaitę, kuriųdviejų žinioje augo kuni
gaikštienės sūnūs, ir abi jos pasikalbėjo 
.kaip toliau tarnaitė likus viena turi elg
tis;

— Lai jo tėvas nesužinos apie jį. Au
gink tu jį iki penkiolikos metų, o paskui, 
jei bus reikalas ir tėvo rūstybė neatsileis, 
išleisk jį į svietą. Niekad neužsimink kū
dikiui kuomi jis yra, nepasakok nieko, ir 
jis nieko apie save nėšinos. Saugok taipgi 
kad jokis kitas žmogus nematytų — žinok 
tą tik tu Viena, kitaipgi kūdikis turės mir
ti.... Šiandien aš išeinu palikdama pilį, 
•pildydama kunigaikštienės norą.... Gai
da man kūdikio ir tavęs, bet ji taip nori ....

— Pildysiu viską ką man prisakei, — 
atsakė tarnaitė, to kūdikio prižiūrėtoja, 
graudžiai verkdama jog su gerąją Ryta 
turi persiskirt.

Visame dvare, apie tokį netikėtą Rytos 
prasišalinimą daugiau niekas nežinojo 
kaip tik kunigaikštienė ir ta tarnaitė. Vi
sas miestas apsiverktą, subėgtų visi varg
šai raudodami prie jos kad dar kartą ją 
pamačius....

Ir Ryta iškeliavo.
Nuo šios dienos vargšai daugiau nesu

laukė Rytos, tos “Vargšų Karalienės”, pas 
juos su valgiais atvažiuojant.

Kunigaikštienė džiaugėsi ir galvojo 
kokią išrasti priežastį pasakyti vyrui Ry
tos mirties.

Taira sugryžta į pilį;
Laivas kuriam® atvyko Taira i kitą 

karalystę, greitai gryžti negalėjo; ir ilgai 
prisiėjo laukti tinkamo vėjo; bet pasitai
kė ir tinkamas vėjas^del kelionės atgal. 
Prekės buvo senai sukrautos, o tuoj tapo 
užtempti žėgliai, ir laivas pasileido į ke
lionę.

Pirkliai kunigaikštį Tairą apsiėmė at- 
vežt į artimiausį miestą pajūryje, iš kur 
galėtų greičiausia pargryžti į sostinę, kur 
jisai sakė pirkliams turis reikalą, nes vis 
pirkliai nežinojo kas jis buvo,

Kelionė buvo netrumpa—ėmė virš tri
jų savaičių laiko kolei jie pasiekė reikalin
gą uostą. Iš šio uosto Taira jau negalėjo 
daugiau vandėnais keliauti, nors jura tę
sėsi dar toli į šiaurę; jam reikėjo keliauti 
tiesiai į rytus. Jis uoste surado reikalin
gus kelionei arklius ir su kitais pirkliais 
ir keliauninkais pasiekė sostamiestį, kur 
visi išsiskirstė kas sau. Kunigaikštis pri
buvo į pilį. Visame dvare pasklido žinia 
ir džiaugsmas del kunigaikščio sugryžimo, 
o tuoj žinia perėjo-per visą šalį.

Žinia pasiekė ir pajūrio miestą, iš kur 
Taira iš laivo išlipęs iškeliavo, o paskiau 
dagirdęs laivo kapitonas ir kiti žmonės 
persigandę vienas kito klausinėjo ar kas 
kunigaikščiui nėra ką blogo padaręs, kad 
nesusilauktų nuo jo už tai bausmės....

Pirmiausia Taira užsiminė apie dai
liąją Rytą, ir sužinojęs nuo kunigaikštie
nės Ledos kad Ryta prigėrus ir kad ten ir 
ten palaidota, neradęs jos gyvos nusiminė 
ir gailėjosi.

Kunigaikštienė .jam parodė jos dailius 
nukirptus plaukus, užtikrindama jog Ry
ta mirdama taip liepė jai padaryti, palik
dama jam atmintį, jeigu, sakė, jis dar yra 
gyvas, Taira kunigaikštienės žodžiams 
patikėjo.

Taira išeina į karą.
Jis po vargingo gyvenimo ir ilgų ke

lionių buvo jau atilsėjęs. Kaip tik šiuo 
tarpu pareina, žinių nuo kunigaikščio Ais- 
trio iš karo lauko kad reikalinga daugiau 
kareivių ir daugiau pagalbos; paliepianti 
visiems vyrams kiek dar likę rinktis ir 
vykti į mūšį.

Taira patyręs apie tai, tuojau paėmė 
surinko pulką vyrų ir pasileido broliui į 
pagalbą. Aistris nieko nežinojo apie Tai- 
ro sugryžimą, ir visai nesitikėjo to kas at
vyko jam kovose padėti.

(Bus daugiau)
w .

VAKARE
Viskas nurimsta, viskas nutilsta, 
Šventa ramybė žemę bučiuoja, 
Medžių šakelės jau nelinguoja.

Ramiai užmigo žvėrįs, paukšteliai, 
Saldžiai sapnuoja vargo žmorieliai.

Karinas ii’ giria snaudžia tyloje, 
Ir upes srovė nutilsi’ vagoje.

Klausos naktinės tylos slaptingos, 
Gamtas- stebuklų, tos taip gausingos.

Viskas nugremsta sapnų gilybėm 
Geria gyvijai miego saldybę?

Tiktai nemiega dausų aukštybės, 
Mirga slaptingai žvaigždžių daugybės.

Ir mano siela ilsėt negeidžia. 
Lekia Į tolį kur žvaigždės šviečia....

J. Gogelis.

JUOKIS 

ir Svietais Juoksis sy
kiu su Tavimi

‘ARTOJAS’
KOVO MEN. NUMERYJE

Talpiną daugybę Liaudies Dainų, 
kurių gauta į 600, paskutiniame 
Liaudies Dainų Konteste. Visos 
yra gražios ir malonios, visos jū
sų pažįstamos ir žinomos, moka

mos ir girdėtos.

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

PAVASARĖLIS
'Saulė motinėlė 
žemę pabučiavo, 
Ant dangaus mėlynės 
Giedra subangavo.
Linksmas vyturėlis 
Sveikina laukelį 
Vanduo skubėdamas 
Pripildo upelį
Sveikina šilelį 
Aibės paukštužėlių. 
Dygsta žolužėlė 
Ant lygių laukelių.
Artojėlis taiso
Jau žagrę plieninę,

■ Nėš ir jį vilioja 
Saulelė auksinę.
Pumpurai medelių 
Sprogra pamažėliu, 
Pavasario oras 
Pilnas gražumėlio.
Nuo pietų vėjelis 
Švelnutis bučiuoja, 
žalios-lanksčios šakos 
Medelių linguoja.
O jaunos mergelės 
Daineles dainuoja, 
Po rūtų darželius 
Trusiasi, darbuojas.
Viskas kas tik gyva 
Sukruto, sujudo, 
Visakas gaintoje 
Iš miego atbudo!

Gerkanis J. Gogelis.
Nuo Juokų Red.: Ot štai 

ir stebuklai! Dar tik pereita
me num. paskelbėme Pavasario 
Eilių Kontestą, Tr šiame num. 
jas jau turime — ir jums iš
rūdytų kad gerb. Gogelis pri
siuntė jas taip greitai iš Lie
tuvos.

11
Bet nenusiminkit, kurie pa

sirengę konteste dalyvauti, nes 
šios eilės viena, pateko į šį nu
merį dabar dėlto kad mes no
rėjome ką nors skaitytojams 
duoti apie pavasarį, o antrš, 
jos rašytos jau pereitą žiemą, 
ir jau keletas savaičių kaip pas 
mus guli, dėlto 'jos negali lai
mėti kontėsto nors ir geriau
sios jums išrėdytų. Kontestą 
mes paskelbėme kad poetai ga
lėtų parašyti eiles pačiame pa
vasaryje, o ne žiemos laiku, ir 
jas naudosime paskirtu korites- 
to pabaigos laiku.

šios eiles ir todėl dar negali 
gauti dovanos kadangi reikėjo 
clikčiai taisyti.

Gerb. Gogelis pradėjo jas ra
šydamas po šešis skiemenis į 
eilutę, o paskui vietomis dėjo 
penkis ii- šešis, penkis ir pen
kis, ir tt., kas sugadina eiles 
ir jos pasidaro netinkamos.

Patartina gerb. Gogeliui pri- 
silaikyt visose savo eilėse ly
gaus skaičiaus skiemenų kož- 
noj eilutėj, arba kas antroj, ar 
kės kelintoj, bet kad kožno se
kančio punktelio eilučių skie
menų Skaičius atsakytų pirmo 
punktelio skaičiui.

Jeigu pradedi:
Sau-lė mo-ti-nė-tė (6)
že-mę pa-bu-čia-vo, (6) 
Ant dan-gaus mė-ly-nės (6) 
Gied-ra su-ban-ga-vo. (6) 

tai negali baigti:
Vi-sa gy-vi-ja (5)
Sū-kru-to, Su-jū-do (6) 
Vis-kas gam-to-je (5) 
Iš mie-go at-bu-do! (6) 
Jeigu eilės būtų pradėta su 

5,—6, 5—6, tai taip turi eiti iš
tisai visas. O kaip kur buna 
suspausta riet kėli skiemenis 
perdaug.

Prie Pavasario Eilių Kontės
to rengkites visi ir visoš, nes 
iiepaisant nėperdidelės dovanos, 
žiūrėkit kiek garbės bus jums 
už jūsų eiles.

Rašykit tvarkiai ir aiškiai; 
minti pravėskit iki gėlo nuo ko 
pradėjot. Kaip tik turėsit pa
rašę, siųskit.

Vienas Sandariems į kelis 
metus paaukavo $2 Garftiaus

bylai, ir “Sandara” jį išgarbi
no kaipo didvyrį.

Kurie aukojat dešimtinėmis 
'ir nuolatos, jus turit taip da
ryti, ir jūsų vardų “Sandara” 
visai nepamini.

Tennessee valstija perleido 
įstatymų draudžiantį valdiško
se mokyklose mokyti evoliuci- 
jos, kės dar aiškiau parodo 
jog žmones išsivystė iš bež
džiones-

P. Petkauskas sako: Ne žo
džių bet itninčių stokuoja žmo-- 
gūi pastoti poetu^

Kalbant apie biblistus, reikia i 
pasakyti kad milijonai žmonių 
dabar gyvenančių yra mirę, tik| 
jie to nežino.'

*Jeigu negali pats suvaldyti 
save, turi mokėti kitam už ta
vęs suvaldymų.

Iki vaikui Sueina dešimts 
metų amžiaus jau jis žino viską 
ką taip labai Stengiamės nuo 
jo slėpti.

Kažin kas Lietuvoje dėtųsi 
jeigu jie galėtų gauti visus pi
nigus kiek tik jie iš musų nori 
gauti? — Pagalvojo sau Tadas 
Staknys per gerb. Makauskio 
prakalbas.

Dar mes niekad negirdėjom 
nei vieną verkiant kad jam ne
smagu, liūdna ir kad daug jis 
nustoja nesuprasdamas muzi
kos, negalėdamas ja gėrėtis 
taip kaip gerėjasi tie kurie su
pranta.

Negirdėjome nei vieną nusi- 
skundžian( apie kitus dalykus 
kuriais kiti gerėjasi dėlto kad
juos supranta. Ir gamta gerai 
padarė taip sutvarkydama kad 
ko kas nežino jam ir nesvarbu.

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

nliai kurie bus indomųs košimi Lietuvei šeimininkei.

RODYKLE No. 49
Virimo Receptas

Jeigu paklaustumėt manęs ką aš 
skaitau tipiškiausiu receptu Ameri
kos virtuvėj, aš atsakyčiau, “Pajus”. 
Tėmykit priekandų užsakymus bile 
valgykloj .ir patėmysit kad trįs iš 
kožnų penkių yra del pajaus. Geras 
pajus yra smagumo šaltinis kožnam. 
Jo žemutinė pluta neturi būti tandi, 
jo pripildymas turi būti iš tikru su
dėtinių. Viršutinė pluta geltonai ru
dą, o kraštai lygiai aptaisyti. Pa- 
tiršit kad Kiaušinių pajus gerai pa
darytas bus vienas iš geriausių pajų 
jūsų šeimynai, kadangi jis yra skir- 
tingešnis nuo* kitų.

CUSTARD (KIAUŠINIŲ) PAJUS

% puoduko evaporated pieno
1% puoduko vandens
3 kiaušiniai

šaukštų cukraus
% šaukštuko druskos

keletas lašų nutmego sulčių 
Tarkuoto nutmego 
Tešla

Ištiesk gilią pajų lėkštę su tešla. 
Suplak kiaušinius, druską, cukrų ir 
nutmego skystimą, paskui į tą su
pilk pieną ir vandeni. Sumaišyk ge
rai, supilk j išklotą lėkštę, užtarkuok 
ant viršaus nutmegą. Kepk karšta
me pečiuj© kad aptandėtų viršus, po 
to karšti apmažink, nes pienas su ■ 
kiaušiniais turi būti kepama lėtai.

Virtuves Patarimai

Naminiai Pasigelbėjimai
Nušyeitimui gintaro karolių, trink 

juos su supuvusiu akmeniu ir alie
jum padažius minkštan flanelin. Pa- 

| skui su sausa ranka aptrink juos 
sausu supuvusiu akmeniu (dulkėm).

Šmotelis žvyruotos popieros pada
žytos ammonijoj, yra geras valyto
jas plieno karolių. Nužibink su bal
tiniu (kreidos dulkėmis) ant šmoto 
šilko materijos.

Francuziška kreida arba magne- 
zijos miltai yra gerai valymui sidab
ro kaspino arba mezginių kurie susi
tepa. Alkoholis, sušildytas su karš
tu vandeniu taipgi geras tam tikslui.

Nuėmimui smalos plėtmų nuo va
tinių audinių, uždeng suteptą vietą 
taukais. Leisk taip pabūti keletą 
valandų pirm mazgojimo.

Grožės Patarima;
Pučkai arba juodgalviai retai ran

dasi sausoj odoj. Oda kuri perdaug 
taukuota sutraukia nešvarumus. To
dėl tai aliejuota oda visada turi puč- 
kų ir juodgalvių. Geriausias būdas 
to išvengimui reikia visiško švaru
mo Jeigu jūsų oda taukuota, nebi
jokit niazgot ją pertankiai. Jeigu 
gerokai aliejuota, dusyk į dieną su 
muilu ir vandeniu mazgojimas nėra 
perdaug. Jeigu labai aliejuota, ke
turis ar penkis sykius į dieną nebus 
bloga numazgojus; tas tiktai užlai
kys odą švariai. Pauderis nepakenks 
odai, jeigu tik jį dėsi po gerai nu- 
mazgojimo. Masažas, jeigu daroma 
neperdaug, yra gerai aliejuotai odai, 
nes juomi išvaloma x oda.

Alyvų aliejų nereik laikyt ant le
do. Užšalęs aliejus negalima nau
doti salotų apdarymui.

Sidabriniai šaukštai, ir peiliai ku
rie naudojama kasdien gali būti iš
laikomi gražus pamerkiant j stiprų 
borakso vandenį per keletą valandų, 
syki, savaitėje.

Labai geras dalykas yra numaž- 
goti Grandžius ir lemonus pirm nau
dojimo jų. Tas užtikrins jų švaru
mą.

. Jeigu zupė esti persuri, įpjaustyk 
kelis bryžius žalių bulvių ir užvi
rink. Išimk bulves po to kaip zupė 
pavirs keletą minutų.

Ypatiška Sveikata
Žmogaus kūnas yra darbo maši

na, kuriai maistas yra kuras. Mai
stas, kuris susideda iš proteinų, rie
balų ir karbohydratų, suteikia kariui 
energiją. Energija lengvai pereina 
į karštį, ir ta forma jau galutinai iš
matuota. Energijos miern yra šilu
mos vienutė arba kalorija. Vienos 
kalorijos karščio reikia pakėlimui 
vieno kilogramo (2.21 svaro) van
dens vieną laipsnį Centigrado arba 
vieną svarą vandens keturis laips
nius Fahrenheit©. Matuojant mais
to paėmimą kalorijų skaičiumi galit 
nuspręsti ar vaikas gauna tinkamą 
kiekį maisto į dieną.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Mes rekomenduojam Borden’s Eva- visų pieno formų. (Kepimui ir viri- 

porated Pieną kadangi jis yra pato- niui lygus tyram pienui. Del kavos 
giausias, tyras ir ekonomiškiausis iš J nėraa jam lygaus. Jeikalauk jo.

Vienas iš svarbiausių maišto produktų kurį 
Lietuvė šeimininkė naudoja yra pienas. Bor- 
tlėti’š EVaįiorated Pienas šuteikia geriausias 
pasekmės. Jis yra riebus ir smetoningas ir 
padaro skaniausius valgius. .Gali jį vartoti 
kašdich kaiįi virime taip kepime. Pabandyk 
jį krivojė. Ji bus skanesnė.

ATMINK
BORDEN’S EVAPORATĖD PIENĄ

Gali Vartoti su

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
rii<Mintu (Evaporated) Pienu; pasiuskit mums 
kuponq paženklinant kokias pamokas norite, 
ir nes prisiusim jas dovanai.

Priesk«iniaiš Dėšėrtū Košelėmis
Biskvitais Kiaušiniais Pajais
Duona Pridėčkūins Paukštiena
Keksais žuvimi Pudingais
KavU
Koko

Kėpitiant
Vaisiais Sriubomis

šokoladu šaltakoše Rašalais
Saidūiniais Kisieliais Salodais
Grūdais Mėsa Kimšiniais
Pyragaičiais Blynais Daržovėmis

THE BORDEN ZCOMPANY
Borden Ūuildutįį 'New York

Axiresas -
Vardas

Padažu lūs Pudingai
Dūoęą Mėsa
SaKtanūai Pyragai
Žuvis Zupė Pajai

— 3 (Lithuanian)
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By Junius
THIS A SOCIAL ERROR?IS

The

throops.

I
ANTANAS BARTKUS

i

Antiseptiskos

/o^BiUOUSNESS

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

Neleiskite 
Pleiska-

“Genius goes for years un
recognized, but the easy mark

noms
Sugadinti
Jūsų 
Gražumų

well known writer.
Well it looks as though 

are soon going to find out.

T. AD. RICHTER & CO 
t Berry & South Sth Sts, 
/ Brooklyn, N. Y, -

b
1 
ti

One of the best things about 
the West is, says J. V. Mitchell, 
that there is plenty of parking 
space.

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

.1 wonder 
what he 
will make 

•me-do to-day ?J

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

THE A. B.
Savings & Loan Co, 

, 3354 SUPERIOR AVE.

TASTELESSCASTQROlt

vest, while 
would I 
guest I W 

of his the

giuiiiiiiiiiiiiiiii■

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

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

--------------O-

Omar Khay.yam was taking] 
ą trot across the desert when I •
his beast stalled on him. ‘Well’, ‘Mother, what did moths

įP' Imk BEECHAM’S^W 
Er " pills nuo vidurių ir
E kepenų lig'ų. Geras odai, ra
■ Liuosuoja gerai vidurius. H
R Neturi savyje Calomelio Ja
gi Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutės

OI

The Younger Set
Lithuania During the . missary of the Committee of 

I Was Indemnities. In all, the 
[personnel of this administra
tion numbered 4,000 soldiers, 

With the German military (.without counting some twenty 
occupation of Lithuania it be-(commissariat companies and 
came necessary to' give the [several engineering units, 
country a new organization,] To the eentral aclrninis’tra. 
the old one having disappeared,tion were subordinated two 
with the retreating Russian, urban districts and 32 
armies. The new administra-1 
tion was formed by I'
Hindenburg in August 19.15j j pmetfes. These districts were 
its headquarters Were at Tilžė Administered by captains, with 
(1 ilsit), and it embraced a ] ^e assistance of other officials, 
portion of the 'Kaunas arid Su
valkai governments. At the 
head of this administration 

' was placed Prince I 
After the conquest of 
parts of Lithuania by the Ger
mans, the military government 
transferred its seat to Kaunas 
in April 1916, and there assu
med the name of the Vilnius- 
Suvalkai Military Administra
tion. The limits of this admin
istration we're again extended 
by a decree of Marshal Leopold 
of Bavaria, who, as Governor- 
General of the East, in April 

' • 1917’ removed his headquarters
to Vilnius. This enlarged juris
diction was styled the Military i 
Administration of Lithuania, i 
It formed merely ; part of ah i

I administration which extended 
from the Gulf of Riga to the 
line Brest-Litovsk—W a r s a w i 
comprising a territory of 210,- 
000 square kilomteres known ] 
as Ober-Ost. ’

Old-fashioned boy: “Gee! 
whole quarter,!”.

Į Modern boy: “What? Only 
la dollar?”

-------- o---------
If a man iš a good man its 

because he wants to be. If a 
[woman is good—who knows?

Maude: Why, I wouldn t 
marry you if you were the only 
man in the world,”

Claude: “No, I daresay.-not. 
You’d be in my harem.’’

Platin?> ši- 
* už Dantų Auk-
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit 'Šiandien. Pi
nigus gausit kuogręičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Kaip Žmogus |
Spreodžiama

. Down in Texas recently a|*s soon sP°tted.- 
rura 1 host' inquired his gL„..

Movohoi i <^1S*'1 *C^S’ an area vary*nE at dinner, whether lie 
. ;fi’°m 1,500 to 4,000 square kil- jiave some corn, The 

passed his glass instead 
plate.

i. e. steward, justice of the 
peace, a district doctor, com
missariat officers, a military 

Isenburg. detachment and a company of 
of new military gendarmerie.

The districts were divided in
to sulj-districts administered 
by prefects, who were usually 
officers of coriimissariat. They 
were helped by a staff and a 
detachment of covering

The Central Forestry Depart
ment had devided the country 
into seventeoh military inspec
torates, the superintendence of 
each of which was assumed by 
a Chief Inspector of Forests. 
For inspection of schools the 

(country was divided into eight 
districts, at the head of each 

| of which was ah inspector.
The -Department of Justice 

Vilnius had three district 
- —|tribunals in. the country (Vil

nius, Kaunas and Suvalkai). .To 
The' authorities |the Kaunas tribunal were sub

assigned to Lithuania consti- i ordinatad !2 peace circuits f the 
tuted a central and district ad- Vilnius and Suvalkai tribunals 
ministration. each had seven of these-

The central administration 
was devided 'into a central de
partment, a department of jus-, 
tide, an economic department, 
a forestry department, arid 1 a 
department of commerce and 
raw-materials. Each of these 
departments dealt with matters 
that could not be entrusted to 
the district administrations. 
The central administration had 
at its disposal the military 
gendarmerie, which had groups 
at Vilnius, Kaunas, Panevyžis 
and Šiauliai. In addition, un
der the riėntral administration, 
functioned an Imperial - Corn-[our clothes..

> military authorities 
[of Vilnius devolved the admin
istration of the country. While 
the Eastern front existed, a 
purely military administration 
was necessary for the security 
of military transport and , the 
rear of the army fighting a- 

[ gainst Russians. Much also 
was done to ensure the proper 
sanitation and health of the 
throops; very little similar sol- 
iscitude was exhibited on be
half of the civilian population.

———O——

“More power to you”, said 
executioner as he threw 

switch. 
-o--------  

little girl was telling 
mother

All her little woes;

Niekas ncali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimų šalčio, 
tuojaus naudoki t šį garsų namini 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų. .
35c ir 70c vaistinėse. Tęmykit, kad 
butų Inkaro „vaizbaienklis ant pake-

F7ADTRICHTER & CO. 
'Berry & South 5th Sts. , 

"''•Brooklyn, N. Y.

A/Į ES sprendžiam žmogų iš drau
gų vsu kokiais 

priežodis sako,
Ji susideda,

Bandykit draugauti 
banku. Pamatysit 
j at su tūkstančiais . 
vių žmonių 
pyti biskeli iš to ką.

taupymų 
draugau- 
progresi- 
susutau-

I su 
jog 
kitų 

pasiryžusių 
iandien turi 

perdaug del rytojaus reikalų arba 
rytojaus progų.

sighed • Omar, .‘here’s where I. 
walk a mile for a Camel.’ 1

-------- o--------
Women’s skirts are three 

indies shorter, says a fashion 
ukase from Paris. It seems to 
be about time for the bow-leg
ged sisters to be forming a 
bloc.

devour
Ere Adam’n Eve wore 

clothes?”
-------- o——

Somebody has been looking 
at gasoline prices with a light
ed match. Sanitariškos Lietaus 

MAUDYNĖS 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St

Tai yra gera kompanija kiirioje 
verta būti'.. .'

tncd^/oorared !64S> ■

tar Jhwiaas
In the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
“PATYRIMAS UŽLAIKO

MlllllliUllllllllll

Lietuviu-L 
sas bu

Kaunas. - 

versitete [vy 

Vienybės I 

šauktas poli 
to savivalėj 

organizaciją 

mas del šau 

viiį kongrė 
vienų balsu i 

są šaukti, 

nustatyta, 
22-31 d. 

programas 
nesvarstyta, 
vesta* [Lietuvį 
Draugijos vi 
šis į atatinka 

ganizacijas į 
ti referatų; 

tos .Įstaigos) 

jos sutinka j 
žclibįl d. p 

arba ju'tezei

---------------O---------------

TRIMMING 
went but shopping with my 

wife. 1
To get her some stuff for i 
hat.

But, ere our tbur was ended, 
The (dear purchased much 

more than that.
All of my money soon vanished, 

Although I had taken a lot. 
wgnt with my wife for- some 

trimmings,
And,1 bplieve me, that’s just 

what I got.
-------- o--------

“Some day you can go from 
Crimson Gulch to’ Chicago in 
an airship.”

“Will it be safe?” asked Cac
tus Joe.

“Perfectly safe”.
“It may be safe in the ship, 

but not in Chicago.”
-------- o--------

The only thing worse being 
in a rut, says Peter Zdanis, is 
being on no road at all.

--------o'--------
“That’s the cat’s whiskers”, 

said the man as he took a hair 
but of his glass of milk.

-------- o--------
“What would a woman be 

without her clothes?” asks a

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jūs Do
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir Jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vi n is pagalios tapo iš
rištas.

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

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- 1 
toj studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
dėlėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

P. Akšis says most of us 
spend our wearing out

ne's out!

ft*

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

nM
pills

Mr. Knowitt Anvway. he knew wnere nis coal was

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosulius

Valet« c. Saugus Skustuvas kurs pats AutOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis
— PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00

Parsiduoda kur Parsiduoda SkustuvaiRazor
—Sharpens Itself

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

Better than a Mustard Plaster

DR* HUMPHREYS*

TABLETS
BUILD YOU IIP

By Thornton Flshar

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS-
Eikite p«a tikrą Specialistą, p no 

prie kokią neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius n«- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų ūžtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo 'užtektinai apsipažinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakto- 
riologiskas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pr'iežastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusliu 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijim* 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- . 
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
ClcTciand

4.
fld 8 vatam.

10406 Euclid Av. Kampas E. lilath St.
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 

Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo S 
Nedeldieniaia nuo 1® fid L

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, išleidžiam ir Sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Truksma
Šančių klet 
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Juozas Babrai 
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tas Babravičius,
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tokie kaip jua « 
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James Peš
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?c lMšimte i
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|P0 LIETUVAI 
| PASIDAIRIUS J 

Veda Leonas Žukauskas |
rdiimiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii?

Lietuvių-Latvių Kongre
sas bus Birželyje

Kaunas. — Kovo 29 d. uni
versitete įvyko Lietuvių-Latvių 
Vienybės Draugijos valdybos 
šauktas politniių partijų, mies
to savivaldybės ir visuomenės 
organizacijų atstovų pasitari
mas del šaukimo Lietuvių-Lat
vių kongreso. 1 Susirinkusieji 
vienu balsu nutarė tokį kongre- 

| są šaukti. Ladkas tiksliai ne
nustatyta, bet maždaug tarp 
22—31 d. birželio. Kongreso 
programas tuo tarpu smulkiau 
nesvarstyta. Tas dalykas pa
vesta (Lietuvių-Latvių Vienybės 
Draugijos valdybai. Ji kreip
sis į atatinkamas įstaigas ir or
ganizacijas prašydama paruoš
ti referatų. Iki gegužės 1 d. 
tos įstaigos turės pranešti ką 
jos sutinka paruošti, o iki bir
želio'.įl d. pristatyti referatus 
arba jų tezes. 

▼▼▼
Trukšmas Bažnyčioje
Šančių klebono Kun. Narbuto 

rupesniu Šančių bažnyčion pen
ktadienių vakarais įvesta iškil
mingos pamaldos su Lenkiškais 
giedojimais ir pamokslu. Len
kų Šančiuose sulyg rinkimų į 
savivaldybes daviniais yra ne
daug. Todėl ir bažnyčion su
sirenka daugiau Lietuvių. Len
kai čia, kaip ir daugiur, sten
giasi abžnyčią naudoti saviems 
tikslams.

Kovo 20 d. prasidėjus pamal
doms, Lietuviai savaip garbino 
Dievų. Įniršę Lenkininkai ėmė 
Lietuvius pravardžiuoti pago
nimis.’ Iš to kilo trukšmas. Po 
kiek laiko klebonas uždaręs 
monstranciją paskelbė: “Pa- 
maltlų bebus, eikite namon, ir 
laukite Dievo* bausmės.”

Atvykus policija išsklaidė 
žmones. Keletą trukšmadarių 
nusivedė nuovadom

Sušaudyta Plėšikas
- Karo lauko teismo sprendimu 
kovo 24 d. sušaudyta Vladas 
Lipnickas, kilęs iš Aukš. Pane
munės, už tai kad 1) 1924 m. 
gruodžio 23 d. drauge s.u kitais 
plėšikais Šančiuose šaudė į po
licininką ir susišaudymo metu 
buvo užmušta pil. Vaitkunas; 
2) 1925 m. sausio 31 d. dalyva
vo Aleksote klebono Kun. Va
laičio apiplėšime, ir 3) vasario 
18 d. Kaune, senajam mieste, 
dalyvavo plėšikų gaujoje kuri 
nukovė policininką Stuką.

▼▼▼
Juozas Babravičius Kaune, 

žinomas musų dainininkas Juo
zas Babravičius, pragarsėjęs

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 

* negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslows
Syrup

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur <!> 
Tabletuose ir kaip skystimas <0

Europoj ir Amerikoj, kovo 5 
d., atvyko į Kauną, o 19 d. su
ruošė koncertą, kuris pasisekė 
labai gerai. Vėliau žada daly
vauti musų operoj.

▼▼▼
Praeitais metais pagaminta 

729,243,344 klg. takabo. Akci
zo mokestis už tabaką siekia 
10,116,652 litų ir 72c.

Papirosų gilzų gamyba tuo 
pat laiku siekė 33,100 št., akci
zo mokestis už gilzas siekia 
26,480 litų. 

▼▼▼

Vokiečiai Siūlę Klaipė
dą ir Lietuvą Lenkams

Kaunas. — Musų spaudoj jau 
buvo minėta kad pakėlus ’Vo
kietijai derybose su Anglija ir 
Francuzija del saugumo sutar
ties sudarymo savo sienų- su 
Lenkija peržiūrėjimo klausimą, 
per Rygos spaudą buvo paleista 
gandas kad kai kurie Vokiečiai 
pasiūlę Lenkijai mainais už 
Dancigą ir Lenkų karidorį Lie
tuvą su Klaipėdos kraštu. Tą 
gandą dideliu pamėgimu pa
kartojo visa Lenkų spauda; kai 
kurie jų Laikraščiai parašė del 
to gando ištisus straipsnius, 
kuriuose iškoliojo Vokietiją del 
tokio “pasiūlymo”, aiškiai pa
darydami išvadų kad toks “pa
siūlymas” esąs tik politinė gud
rybė kuria Vokiečiai nori pri
gauti Lenkus, nes sutikus Len
kams priimti “pasiūlymą” Vo
kiečiai karidorį gautų, o Lenkai 
Lietuvą su Klaipėda gali nei ne
pamatyti, kaip savo ausų, nes 
vienas dalykas esąs Vokiečiams 
lengvai Lietuvą pažadėti, o vi
sai kitas dalykas esąs ją. Len
kam paimti., Mat, jie atsimena 
kaip lengvai tas jiems vyko 
1919, 1920', 1921, 1922 ir 1923 
metais!.... Taigi, tas, taria
mas Vokiečių pasiūlymas Len
kams nelabai patikęs....

Tačiau, ar tokis pasiūlymas 
visai neturi jokio pagrindo? 
Dabar atrodo) dar neturi, bet 
nėra jokių laidų kad nepertoli- 
moje ateityje gali turėti....

Europa blaškosi.... Jos ry
tų pusėj padėtis visą laiką ne
aiški ir netvirta. Dabartinės 
Lenkijos, Vokietijos, Rusijos ir 
musų sienos laikoma nenatura- 
lėmis ir negalinčiomis tokioje 
padėtyje ilgai patverti. Tik 
kas pirmas padegs sienų gais
rą, sunku tuo tarpu pasakyti.

Dar tolimesnės šjam šonui 
Santarvės valstybės, atrodo, 
nori būti to gaisro padegėjo
mis savo nevykusiais saugumo 
sutarčių planais. Bet jau daug 
jų mėginimų nuėjo vėjais, gali 
ir šitas jų mėginimas tuo pat 
pasibaigti. . -

Tačiau ką reiškia kuriems 
nors didiesiems Europos impe
rialistams pradėt prekiaut sve
timu kailiu, arba tyčiomis pa
stūmėti savo kaimynus į nau
jus kivirčius, kad jie nusisuktų 
sau sprandą ir liktų jiems ne
bepavojingi?

Ir del to tai kas šiandien dar 
yra menkos vertės gandas ry
toj gali virsti tikrenybe.... 
Nes Lenkai visuomet yra pasi
ruošę į visokias avanturas — 
tai jų antra prigimtis, tai jų 
gyvavimo esencija....

Tuomet kas.
Mpsų kaimynai subrustų, nes 

ne vistiek jiems butų kas ir 
kaip Lietuvą valdo?.... Bet 
gelbėtis tikrai tai tik mes pa
tįs galime.... Ir ne armijų 
gausumai patikrins ateityj lai-, 
mę, bet visos tautos atsparu
mas, jos organizuotumas, jos 
valia ir pasiryžimas gintis....

O tas jau mums diktuoto 
diktuoja kas mums šiandien 
reikia daryti, kokiu badu rei
kia ruoštis pasitikti rytojų ir 
kas yra musų išganymas nuo 
siaubiančių ateityje aplink mus 
audrų. (“Tr.”)

Iš Liet. Ūkininkų Sąjun
gos Suvažiavimo

A. Kranauskas. . 
II.

•Lietuvos šalis ūkininkų ap
gyventa ir nėra tinkanti geriau 
niekam kaip tik ūkininkauti; 
del išdirbysčių, fabrikų nėra 
kuro. Kuras tai ratas kuris su
ka visas išdirbystes. (Prekybai 
nėra įtaisytų uostų. Bet ūkis 
tai mums prieinamiausis, mes 
ant ūkių gimę ir užaugę, ir mes 
ją lenviausia suprasime. Ūkės 
produktai negalima sukonku- 
ruoti, jei grudų negalima par
duoti tai sušeri gyvuliams, mė
sos ir mėšlo turi. Maisto pro
duktai pakįla ar nupuola, bet 
jie visada turi rinką. Katra 
šalis turi tvirtas ukes ji nie
kada blogų metų nematys.

Laike didžiojo karo Lietuva 
vienintelė taip stebuklingai iš 
nieko susitvėrė; nors pei’ kelis 
metus buvo atimama javai ir 
gyvuliai, bet sumanantis ūki
ninkas bado nekentė jei tik jis 
laikėsi ant vietos. , Vokietija 
kokia turtinga, bet badą turėjo 
kęsti. Belgija kultūringa, bet 
pasaulis turėjo ją’ maitinti.

Ant ūkės galima gyventi tre-j 
jopai: tinginiauti, skursti, bet 
vis šiaip taip nuo bado išsisuk
ti. Pusė Lietuvos ūkininkų taip 
skursta. Antraip, taip kaip 
Dievas prisakė: pavasarį sėti, 
rudenį pjauti. Tris aštuntda- 
liai antroje ir tik vienas aš- 
tuntdalis gyvena moderniškai, 
tai yra tie kurie sulyg sumany
mų ūkį vykdo.

III
Prekybą tai specialis kazir- 

ninko gyvenimas, ir kaipo ūki
ninkams nevertėtų joje gilin
tis. Tai yra tam tikros grupės 
ar7 pavienių reikalas. Kaipo 
Ūkininkų Sąjungai, valdžios 
reikalauti iškrypimo ir speku
liantų apribavimo. Gal kas ma
nys kad aš priklausau prie ko
kios prekybos bendrovės, visai 
ne. Bet faktiškai prirūdysiu 
kad tas negalima. Mes tik kū
dikiai esam pasaulio pažangoje, 
argi mes galim įvykdinti to kas 
nėra pasaulyje? žemdirbystė, 
politika ir prekyba vienai orga
nizacijai pasekmingai suge.bti 
tobulinti ir visus užganėdinti 
tai nei Vilhelmas neapsiimtų 
atlikti.

Kilimas, puolimas kainos, 
prityrimas speciališkai preky
boje, konkurencija, stoka kapi
talo, kartkarčiais krizio įvykis 
— visa tai surišta su prekyba 
ir permainymu valdžios.

Mokslas daug kainuoja, bet 
nėra prekybos mokyklos pasau
lyje. Prekybai mokykla tai tik 
talentas ir kišenius.

Ūkininkų Sąjunga nesugebs 
kitaip pirkti ar parduoti kaip 
tik rinkos kaina.

Biznio nevarysim ir išlaidų 
nebus; palaikyti valdybą turė
tų užtekti ką kiekvienas ūki
ninkas moka. Jei valdyba su
naudotų visas pastangas del 
ūkininkų gerovės ir kapitalą 
ūkei pagerint, kas dabar sunau
dojama prekybai, -tai į keletą 
metų neliktų nei vieno ūkinin
ko nepriklausančio ton organi
zacijom

IV.
Politika kaip tik sveikas bū

das musų ūkininkams paimti į 
savo rankas, nes jų yra didu
ma, ir šalis priklauso nuo ūki
ninkų, ir. kiekvienas turėtų pri
sidėti prie Ūkininkų Sąjungos.

Gyvenkim kad miela butų 
mums tas gyvenimas. Radom 
tiek, bet stengkimes pagerinti;

gabus ir darbštus, tik neįpra
tinti prie gerespio būvio. Taip 
■kaip mes pripratę prie pasiutų 
rūbų, jei pamatytume žmogų 
tųom pačiu audeklu apsikars
čiusį, kaip jis išrodytų? taip ir 
šios dienos musų ūkis išrodo 
kultūriškiems žmonėms.

Kas sako jog reikia pinigų, 
arba ’kad negalima ūkį gerai 
vesti, tai visai netiesa. Ūmu 
laiku reiktų pinigų, bet įsigy- 
vendinti galim patįs, tik imant 
laiką, penkis, dešimts metų, -ir 
štai kaip. Laikas tai yra auk
sas, ir kiek jo dykai praleidi 
tiek aukso nustoji. Valgio nie
kada nelauk, tegul valgis tavęs 
laukia. Darbe kokios nebūtų 
rūšies turi turėti sistemą, tvar
ką, nereikia risčia bėgti, bet 
visada krutėti. Paveidzan, jei 
dvi šeimininkės stovės prie pe
čiau, pečius greičiau neįsiku- 
rens, ir tik tiek tenuveiks, žie
mos laike niekada nešerkit gy
vulių dviese; vienas šerdamas 
geriau supranta gyvulius ir pa
šarą. Antras Jturi užimti kokį 
kitą darbą. O ant ūkės visa
da yra, jei vienas, moteris ar 
vaikai gali pagelbėti.

Kokia nebuvo žiema, bet lei
džiant keliu vežimas vežimą 
veja su malkom iš' miško. Ar 
tai čia tvarka? Koks ūkinin
kas jei jis rugiapjūtėje šieną

pjauna? Atėjo Kalėdos, mal
kos turi būti prikirstos, mė
nuo po Kalėdų, ratais ar rogėm 
turi būti* suvežtos. Malkas ka- 
pojant palik skeltų, apvalų, tie
sių ir kreivų medžių ūkės rei
kalams. Menko niekniekio, ša
kei koto, jei reiktų sauso ne
rastum visame kaime. Pasto
gę turi turėti, ir lietui lyjant 
surask sau joje darbą. Malkos 
turi būti sudorotos žiemą. Pa
vasario laikas apie sodus, tvo
ras, takelius, darželius trustis.

Argi ne miela kiekvienam tu
rėti tvarką, xar ne gražų reginį 
matai — kada viskas tvarkoj?

Ant ūkės gyvenimas tai gy
venk ir norėk, net didžiuliai 
vaizbininkai ant senatvės ukė- 
se gyvenimą pabaigia. Amat- 
ninkui diena į dieną vis tas 
pats ‘— ar jis prie kūjo ar 
prie plunksnos. Vaizbininkui 
pinigai uždirbti ar prarasti, 
bet ūkininkui tai vienas žais
las nepasibaigia, kitas prasidė
jo. Taip apskritus metus, ir 
visas jo gyvenimas garbingai 
užsibaigia.

Ūkę mylėkim, ūkę žiūrėkim, 
išpuošti ją už gar^ę turėkim.

•Žvirblių kaimo, 
Ramygalos p.

Kovo 7, 1925.

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?
Kada jūsų pečius nedega kaip reikia jus pirmiausia išvalot 

viską nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekmė yra kad pečius 
vėl dega gerai.

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
kį nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jusu sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekme yra ta pati kaip su 
pečium. . ' ’ T ■

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

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

Jeigu jūsų- nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai galvoje, peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
sale o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinė j žarnoj, prastas no
ras valgyt, neyalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimus, ptomaine 
užnuodijimas, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

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

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti ta nuodą. Mes norim priminti jums kad mes sutąisom gy
duolę kuri yra valingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartokjt laike Įeitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir' per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
.gyvenimą?

Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na i žmogaus skilvi ir ant šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
ligų gemalai ir nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyt šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio budo ir gelbsti žįebčiojimo take niio kosė
tos žemyn, g ne nuo skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

Taigi jeigu \finrit geresnės išžiuros ir geresnio jausmo ir už- 
laikyt savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
ši gyduolė nėra :jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
Dept. d. L. Plymouth, Pa.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ |
Didžiausia • Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ;

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmoksta 8248,587.80 > 
pomirtiniu. Pašaipi! išmokėta $247,687.15. >

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- ; 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “TJ- ’ 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos. !

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. !
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. j

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: ■

I .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA : 
307 W. 30th Street New York, N. Y. Į

nevargkim, nes vergą ,bats var
gas vargina. Lietuvos Ūkinin
kai! Jus Lietuvos žiedai! Sto
kim į eilę, žengkim prie page
rinimo savo |buvio, prie pakėli
mo stropesnio ūpo, prie išpuo
šimo savo gimtinės Lietuvos 
ūkio., Daug truso svetimšaliai 
padėjo iš pelkių padaryti pavy
zdingus tikins, o mums Lietu
viams labai lengva tas atsiekti.

Ištikro graudu žiūrint į šios 
dienos Lietuvos (ūkininkus, ir 
tiesą turi svetimšaliai sakyda
mi kad tai “skurdžių kraštas”. 
Lietuviai nėra tinginiai, jie

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1733 S. Halsted St. Chicago, III.

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

** mų bankutę kuomet jus buvot kūdikiu t 
į ir jus butumet sutaupę daugumą tų mažų ❖
¥ sumų ką jums kas,davė ir ką uždirbo! pa- t
t sitarnaudami pasisiuntimuose ir kitokiuo- j
j se pasitarnavimuose, dabar turėtumėt ga- į
į na didelę sumą Banke. j
f Kodėl nepradėt taupymų sąskaitą jūsų vai- ?
t kui ar mergaitei šiandien? Niekad nesi- j
i gailėsit to ir galbūt tai bus priemonė jiems ?
f susibudavoti didelę ateitį sau ir jums. £

Žmogus Ne[ Yorke davė savo 12 metų am- ❖ 
žiaus vąikui Č10,000,000.00 aną dieną pa-

j drąsinimui jo taupyti ir imti aktivį susini- y.
J pinimą gyvenimu. Kuomet to vaiko tėvas r
į buvo .12 metų amžiaus jis pardavinėjo laik- ¥
:Į; raščius Ne] Yorko gatvėse. į
Ž Jus negalit duoti savo vaikui ar mergaitei 
j tiek daug pinigų, bet jus galit užvesti jam j
t ar jai taupymo sąskaitą šioj ištaigoj, THE x
į A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY 
f su $1.00 ii’ gauti jiems mažą taupymų ban- $
t ką ir mokinti juos taupyti ir turėti progą ?
'į kokios jus neturėjot kuomet buvot mažas Ž
? vaikas ar mergaitė. t
j Jeigu turit sąskaitą užvedę kur kitur, vis- j
i tiek galit pradėt ir čia savo vaikams, kur ,
* jie gaus 5%. Pinigai ant 5% susidvigubi- $
| na į 14 metų, o ima apie 17 metų ant 4%. ¥
| THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY į 

j 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio j 
į A. B. Bartoszewicz, Pres. j

Q 8
Telefonai

Biznio: Prosppct 1239 
ir Prospect 2825

Gyvenimo
Glenville 423 J

REAL ESTATE MORTGAGE
PASKOLOSj (TfESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
a
I 3354 Superior Ave. 

sagngsi
Cleveland, Ohio

3

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI

Dramos — Tragedijos — Komedijos

į

l

į

%

i

Tinka visokio didumo see- 
Noms, reikalauja mažai 

lošėjų.
Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 

(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo i 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai. ................................................ .. >, ....

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

.50

.50

“Kryžiokas” — dviejų atidengimi; komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vy^ai. Parašp K. S. K. Pusi. 24 ..... ...............

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

1 Karpavičius ..............................    $1.00

.15

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

ir 2 moterįs. 90 puslapių. Parašė K. S. Karpa- 
« vičius. ............. ^....................  50c

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

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

Veidmainyste ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkūs. 182 pusi............

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 .............................. .................

Grafas Kaimiečio Bernu '— šešių aktų komedija šu 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .'..................*..........

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor- ' 
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reilcia trijų moterį), keturių vyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga 111 pusi., šu Ibseno biografija.
Vertė 4. A. Tulys. ...................... . ..‘.'t.......... .35

.15

.25

.50

.35

.25

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.'
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonas Prospfect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.
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Gerb. J. Makauskio At
silankymas ir Prakalbos*

'Lietuvos Valstiecių-Liaudi-1 
ninku atstovas, gerb. J. Makau-I 
skis, atvyko j Clevelandą iš | 
Pittsburgo subatos vakare. Apt j 
rytojaus, nedėlioj, Goodrich na-1 
name Įvyko vietos Sandariečiu 
veikėjų pasikalbėjimas su sve
čiu, kuris davė daug svarbių I 
informacijų apie Lietuvą ir sa-l 
vos partijos reikalus; apie san- 
tikius tarp 'Sandariečiu ir Lie
tuvos vienmintės partijos ir tt.

Panedėlio vakare Lietuvių 
salėje įvyko gerb. J. Makaus
kio viešos prakalbos, kurias su
rengė (Sandaros 18-ta kuopa.

Svečias kalbėjo gana ilgai ir 
suteiktų labai svarbių ir nau
dingų žinių apie Lietuvą, apie 
musų tėvynę — kurią Ameri
kiečiai pirmiausia pradėjome 
rūpintis padaryti neprigultairi- 
ga; apie visus veikėjus kurie 
pirmose Lietuvos valstybės kū
rimosi dienose dirbo ir pastate I 
šalį ant kojų, įr apie dabarti
nę padėtį kaip “krikščionis”, 
kunigija, pasigriebė viską*į ga
vo rankas ir naudojas savo rei
kalams, išnaudoja viską savo 
labui, o kaip kitiems gyvenasi 
visai nepaiso.

Kadangi yra numatoma nau
jo Seimo rinkimai gal dar šią 
vasarą, kalbėtojas prašė publi
kos prisidėti aukomis prie rin
kimų pravedimo geresnėn pu
sėn kad laimėtų pažangesnės 
partijos ir kad Lietuva butų 

, išplėšta iš kunigijos rankų ir 
butų tvarkoma visų gerovei.

Publikos buvo nedaug, bet 
visi buvo gerb. Makauskio kal
ba patenkinti. Aukų surinkta 
$25.50. Po aukų rinkimo vėl 
gerb. svečias kalbėjo apie ge
rumus Lietuvoje, prirūdyda
mas kad ten yra daug gero, tik 
kad jį sau “krikščionis” nau
dojasi.

Gerb. Makauskis kalba *rim- 
taį, aiškiai, nuosekliai ir be jo
kių užgauliojimų—dėstydamas 
šaltus, rimtus faktus, be jokių 
sensacijų, sentimentų ir šuka
vimų.

Po prakalbų dar buvo klau
simų, nes tūli bolševikėllėi ir 
vienas ar du vyčiai buvo atėję 
ne sužinot faktų, bet pasirodyt 
kad jie daug žino. Vienas bol- 
ševikėlis pakla.usė kodėl Vilei
šis, kaipo Kauno miesto rriajo- 
ras, šaudė darbininkus susirin
kusius protestuot prieš algų 
numažinimą. Iš kalbėtojo pa
aiškėjo kad darbininkus vaikė 
“krikščionių” komanduojama ' 
policija ir Vileišis apie tai nie
ko nežinojo, o kada sužinojo jis 
pirmutinis tam užprotestavo.

Šį faktą turėtų perspausdin
ti ir “Naujienos”, kurios nori 
su Sandariečiais kaip kada ben
drai veikti, o šitaip negražiai 
prikišo J. Vileišiui darbininkų 
mušimą Kaune.

Aukavo šios ypatos:
J. V. Mičiulis $5.00*
Po $1: J. Blaškevičius, L. 

P. Baltrukonis, K. Grinius, A. 
M. Praškevičius, J. Kudirka, P. 
Vasiliauskas, A. Žukas, 'J. Bra
zauskas, K. S. Karpavičius, O. 
Karpavičienė, J. Palubinskas. 
A. Ždanis, J. Mockaitis, F. Za-, 
borskis, Vi Jankauskas, įl. P. 
Garmus, J. Mušeikas, F. J. Žu
vis, V, p. Banionis, A. Lapė; ir 
V. Joga 50c.

Nedėlioj liko nutarta sutver
ti- Seimo Rinkimų fondą, taigi 
gerb. Makauskio atsilankymas 
Clevelande yra labai naudin
gas, nes Sandariečiai ir abelnai 
pažangi visuomenė prisidės pa
kreipimui sekančių Seimo rin
kimų į geresnę pusę.

Išvažiavo Detroitan.
Svečias apleido Clevelandą 

ketvergo vakare ir laivu išplau
kė i Detroitą.

Savo buvimu Clevelande sve
čias pasinaudojo proga atlan
kyti nekuriuos vietos žymes
nius tautiečius, ir pp. P. Joni- 
lienei savo automobiliu vežio
jant, su O. Kapravičiene, ap
lankė gražesnes ir žymesnes 
Clevelando vietas.

A. Žukas taipgi aprodė sve
čiui nekurias valdiškas ir dide
les bizniškas įstaigas viduje.

Gerb. Makauskis žada su- 
gryžti į Clevelandą Sandaros 
seimo laiku. Koresp.

Metropolitan Opera Company Dainininkas

GIOVANNI MARTINELLI.

Ar Rengiatės i Operą?
Paskutinė prisirengimo savaitė 

Clevelando sezono’ Metropolitan Ope
ros eina pilname judėjime ir atsinau
jinęs reikalavimas bilietų užgriuvo 
Dreher’s krautuvę panašiai kaip bu
vo pirmą savaitę kada pradėtą tikiė- 
tai parduoti.

Antradienį jau atvyko trįs vago
nai prirengimų ir po tiek bus atga
benama kasdien iki apie pabaigai se
zono. Tuose vagonuose atgabenama 
paeiliui scenerijos ir reikmenis nau- 
dijimui “L’Africana”, ‘Faust”, “II 
Trovątore”, “Pagliacci”, “Le Coq d‘- 
Or”, “Parsifal’, “La Traviata” ir 
“Tales of Hoffman”, ir “Aida”. Lo
šėjai kurie dalyvaują: šią savaitę 
viename pietiniame mieste, specialiu 
traukiniu pribus i Clevelandą kuriuo 
nors laiku nedėlios naktį.

Svarbiausios tos kompanijos ypa
tos atvyks' tiesiog ią New Yorko 
dviem skyriais — choras išvažiuos 
6:10 vakare nedėlioj New York Cen
tral gelžkėliu, ir pribus panedėlį, o 
vadovaujančios ypatos, baletas įr or- 

I kestras išvažiuos 8:20 nedėlios vaka- 
j re ir bus čia 12:45 dieną panedėlį. 
j Nekurie svarbiausi lošėjai1 kurie 
; v^a liukai pribus anksčiau čia pralei- 
• sti pasilsio laiką ir pasidairyti iškal? 
j no po Clevelandą, kaip ankstyvi pau
kščiai pavasariui ateinant. Jie turį 

! Clevelandė draugų kuriuos nori ap- 
į lanky ti. Tarp tų yra Nanette G6il- 
i ford. Metronolitano “kūdikis prima- 
J donna”, kuri pasižadėjo dalyvauti ir 
| sekančiame koncerte Clevelando Dai- 
= norių .Klube, ir Rosina Gaili, pre- 
; miėre danseuse baleto.

Vietų į tas visas opetas dar vis 
Lyra gana ir pasiskubinus tuojau, bus 
Įgalima gauti, nors pardavimas iškal- 
! no šį syki sumušė visus vietos re
kordus. Iškalno tikietus galima gau
ti Dreher’s krautuvėje, 1226 Huron 
Rd., prie Euclid Avenue, iki subatos 
vakaro. Toj vietoj bus galima gauti 
tikietus ir visą sekančią savaitę, vi-, 
stems perstatymams, nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Nuo tos valandos visi 
tikietai to vakaro perstatymui bus 
pernešta į Miesto Auditoriją, kur 
bus atdara šeši langai apteikimui 
pirkėjų tikietais, iki uždangos pakė
limo. Tikietų langai Auditorijoj bus 
atdara subatos popiečio perstatymui 
“Parsifal” nuo pietų tą dieną, nors 
pas Dreher’s bus parduodama visą 
popieti tikietai sekančioms operoms. 
Nedėlioj, kuomet bus didysis koncer
tas nuo 3 po pietų, Auditorijoj tikie
tai; bus parduodama nuo ptetų. '

T.iietūviai privalėtų ktekvienas pa
matyti nors po dvi operas, bile . ku- 

’ *' ,vs, nes visos yra didelės ir svar
bios.

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti

Ketvergo vakarais
sekančiose vietose

1417 E. 21 St., pas G. Garmų.
6603 St. Clair Ąve., pas Kaupą.
6502 Superior Ave., kampas E. 

65th., pas J. Pilvelį.
į 6602 St.' Clair Ave., pas Langą.
2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

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

pas A. Kazlauską.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Peršovė Pačią, Nusišovė
Vermillion; O. — Tūlas 67 m. 

amžiaus senis* peršovė savo pa
čią, 60 metų amžiaus, ir pas
kui pats nusišovė. Moteris, nu
vežta ligoninėn'ir randasi sun
kiame padėjime.

Moteris tuo tarpu rašė laiš
ką kai senis priėjęs iš užpakalio 
su revolveriu norėjo šauti jai į 
galvą; kulka pataikė į smakrą 
ir išėjo per burną. Ji rėkdama 
leidosi lauk, jis vijosi, bet pas
kui sugryžo ir persišovė sau 
galvą.

Akrono Naujienos
Nušauta Plėšikas

Subatos vakare, pas miesto 
vandens užžiurčjimo viršininką 
buvo susirinkę vaišėsna svečių, 
vyrų, moterų ir vaikų. M. P. 
Tucker, kurio namuose plėšikas 
užėjo, gyvena 1044 W. Exchan
ge St.

Apie 11 vai. vakare, tuzinui 
ar daugiau .svečių prie stalo lo
šiant kortomis, ant gonkų pasi
girdė žingsniai ir tuoj pradėjo 
varpelis skambinti.

Palįs Tucker nuėjo prie durų, 
atidarė jasį ir štai prieš, save 
pamatė vyrą, su atkištu revol-

| atgal Akroniečiai turėjot daug i 
nesmagumų kada kilo gaisras-' 
ir ko nesupleškėjo viena Bay-1 
tono ilgaplaukė viešnia klebo-į 

l nijoje.
I Patarčiau Akroniečiams ne-į 
užsiimti su Clevelando ilga-'1 
plaukėmis, nes Clevealndiečiai 
į tai žiuri labai nemaloniai, nes * 
pąs mus vienos moteris iš ki-

I tur neatvažinėja.
Mes Clevelandiečiai važinė-

| jam visur.; bet niekur tokio, 
širdingo priėmimo nerandam * 

ikaip tos musų ilgaplaukės nu- 
važiavusius į Akroną.

Akrono Pažįstamas.

ĮVAIRIANYBĖS
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Utarninke automobiliu suva
žinėtas K. Petravičiukas, 6503 
Edna avė., 13 metu vaikas, ku
ris yra jau 60-ta automobilių 
auka šiais metais.

Tula Katrė Warner, 25 me
tų amžiaus, parėjus subatoj.po 
visos nakties baliavojimo, nu
sišovė vyro akivaizdoje.

Mylėjo Pačią, Nužudė 
Jos Vyrą

Pereitą panedėlį tūlas Jonas 
Kosinskis, 27 metų amžiaus., 
buvęs kareivis, nužudė Stasį 
Levansdovskį, savo pritaisyta 
prie automobilio bbmba, kuriuo 
Levandovskis norėjo važiuoti, 
ir kada paleido automobilio va
romą aparatą bomba sprogo.

Kaip Kosinskis- prisipažino 
policijai, jis mylėjo Levandovs- 
kio pačią ir norėjo kaip norį 
.Levandovskio atsikratyti, užtai 
sumanęs įrengė automobilyje 
jam bombą kad jis galą gautų.

Levanaovskiai gyvena 77(2 
Spofford Rd., pas kuriuos ir 
Kosinskis gyveno.

Levandovskis laikė krautu
vę. Panedėlio dieną jis norėjo 
važiuoti automobiliu, ir įlipęs 
paleido mašineriją, ir tuo tarpu 
bomba eksplodavo, sudrebinda
ma aplinkinius budinkus. Ka
da subėgo prie jo žmonės rado 
jį be sąmonės ant rato gulintį. 
Jam pečiuose buvo išplėšta 
skylė. Nu vežtis į ligonbutį jis 
mirė.

Nors išsykio po eksplozijos 
Kosinskis nenužvelgta, bet ant 
kaimynų kalbų policija paėmė 
jį ir po 24 valandų tardymo jis 
prisipažino norėjęs “atsikraty
ti” įLevandovskio kad jam liktų 
jo pati, kaip policija sako.

žmona sako niekad nemanė 
apie Kosinskį ir ant jo kalbini
mų pabėgti su juo jį išbarė, po 
to Kosinskis sumanęs prašalint 
vyrą ir atsidaryt sau kelią nrie 
moteries, bet nabagas atsidūrė 
kalėjime.

A. Jonikėnas liko teismo nu
baustas $500 už naminę.

Teatrališko Choro Va- 
karas Pavyko

Nedėlioj Lietuvių salėje bu
vo surengta Teatrališko Choro 
Draugijos vakaras su dainomis 
ir vaidinimu. Statyta scenoje 
drama iš ‘gyvenimo,' '“Katriutė” 
kurią sulošė gražiai. Vaidini
mas ėjo po vadovyste A. Sla
vinsko. A. Slavinskas pasinau
dodamas šia proga užrėž.ė. ir 
vietos vyčiams, prieš publiką, 
atvirai, užtai kad vyčiai pasi
ryžo Teatrališką Chorą nubau
sti kam jis susideda su “bedie
viais”. Pasakė kad vyčiai tą 
chorą numarint nori, o chorui 
geriau sekasi negu vyčiams, ir 
visuomenė Teatrališkiečius re
mia, nes ištiesi! ir publikos bu- 
yo gana skaitlingai, ir chorui 
iš parengimo liko gražaus pel
no.

Po perstatymo choras po va
dovyste L. Krampo sudainavo 
tris dainas, paskui tęsėsi šokiai 
iki vėlyvai nakčiai. Buvęs.

1 Rengiasi orie ‘Galiūno’
I Sandaros Seimo laiku, gegu
žės 30 d., Clevelandiečiai turės 
progos pamatyti vieną stebėti
ną veikalą, “Galiūnas”, prie 
kurio Sandaros 18-ta kuopa su 
visu smarkumu ruošiasi.

Kadangi veikalas vaizdiną 
tolimą Lietuvių senovę, lošė

jams gaminama keistos drapa
nos, iš kailių ir odų, kas pri
duos scenai visai naujus vaiz
dus. Visas lošimas dėsis tiktai 
giriose, pagoniškoj šventvietėj 
ir kitur, prie stabų dievų ir pa
šaliui.

Tai bus paskutinis šio sezo
no perstatymas Lietuviškoje 

įšalėję.

Vyčiai Smunka
Clevelando vyčiai jau baigia 

savo dieneles,, ir norėdami dar 
atsilaikyti veda smarkią kovą 
patįs tarp savęs ir tarp katali
kų ermyderius kelia.

Už tuos visus jų trųkšmus 
jau ir kunigąs iš sakyklos vy
čius pakartotinai bara, kas dar 
labiau juos įerzino.

Vyčių kuopoj liko keletas se
nų jaunikaičių kurie nuėję pas 
mergeles išsipasakoja kokias 
jie “revoliucijas” rengia prieš 
kitus katalikus ir jų draugijas 
•ir net parapiją, o tos mergšės 
tuoj išpasakoja kitiems, ir na
bagai vyčiukai papuola į karš
tuvus. ■

Jie pasiryžę suardyt Teatra
lišką Chorą -ir bažnytini cho
rą, bet nesiseka, o tuo tarpu 
patįs labiau smunka, Solo.

- PRANEŠIMAS -
Musų Advokatas

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

Geo. Kaupas & Co.
Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen-' 

turą, Real Estate ir Insurance
6603 ST. CLAIR AVĘ.

Cleveland, O. Tel. Rand. 4817

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Isigelbėjimo Laikas Prisiartina
IR

MILIJONAI ŽMONIŲ DABAR GYVENANČIU 
NEBEMIRS.

Tūkstančiai žmonių laukią kad kas juos'išgelbėtų iš tų suspaud:mų, 
jie jieško to išgelbėjimo, bet jie negali surasti, nes jie j:eško pas tokius 
žmones kurie savo išgalvotais planais džiugina žmoniją. Didžiajam karui 
pasibaigus buvo didis šauksmas: TAIKA IR RAMYBE BUS ĮSTEIGTA. 
Jau septyni metai po to baisiojo karo, o kur yra ta taika ir išgelbėjimas? 
Ap. Šv. Povilas šitaip savo laiške Tesą kiniečiams 5:3: “Nes kada jie sakys 
pakajus, pakajus, tai prapuolimas staiga juos užpuls?* Matot kad išsipil
do aiškiai švento Rašto žodžiai, o kur dingo tie kurie žadėjo išgelbėti žmo
niją? Vietoj išgelbėjimo jie įsteigė diktatūrą, bolševizmą, šventraštis sa
ko: “Jieškokite Pono Dievo, visi jus vargdieniai žemėje. JIEŠKOKITE 
TEISYBXS, PAKARNUMO kad dienoje keršto Dievo galėtumėte paslėpti 
būti”—Pranašas Zapnejus 2:3

Kviečiame atsilankyti
Nedėlioję į Prakalbas, po num. 701 7 Superior Av.

Pradžia 2-45 po pietų.
Įžanga Dovanai. Kolektų Nebus.

“Dzimdzi-Drimdzi” artistai 
rengiąsi į Clevelandą ne juo
kais, ir jau viskas priruošta jų 
atsilankymui ant gegužės 8 ir 
9 d. Ruoškitės pamatyti.

Balandžio 14 d. iškeliavo į 
Romą švento meto apeigoms 
Clevelando vyskupas Schrembs 
ir su juo 114 kitų dievobaimin
gų žmonelių ir kunigų. New 
Yorke Clevelandiečiai susidės 
su kitais keliauninkais.

Pereitais metais Clevelande 
buvo 11,069 apsivedimų; vie
name birželio mėnesyje 1,414 
apsivedimų.

Clevelandan pribuvo naujas 
smarkus valdiškas laivas ’kraš
to sargybai nuo šmugelninkų iš 
Kanados gabenančių į Cleve
landą užgintą skystimėlį.

Erie ežere bus keturi tokie 
labai greiti laivai. Jie yra 34 
pėdų ilgio,

Clevelande darbininkų strei
kų nuostoliai per pereitus de
vynis metus buvo 50 nuoš. di
desni negu išmokėta pensijų 
nuo, Revoliucinio karo.

Magdė Dapkunienė persisky
rė su savo vyru ir gavo visišką 
divorsą ir dar $1,000 pasogos 
kada ras sau kitą vyrą.

1924 metais garnys Cleve
lande mažiau darbavosi, ■ nes 
pernai gimimų buvo 18,845, o 
1923 metais buvo 18,990.,

Bet ir mirčių 1924 metais 
Clevelande buvo mažiau.

DR. A. A. IVINSKAS
— DUSULIO KENTĖJIMAS -----

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment) 

visai prašalins tą kentėjimą.
Kreipkitės

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

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

PIRKIT TIKIETUS ANKSTI 
Sėdynės visiems perstatymams 
parsiduoda pas Dreher’s, 1226 
Huron Rd., nuo 9 ryte iki 5:30. 
Miesto Auditorijoj tikietų par

davimas nuo 6 vai. vakare.

METROPOLITANOPERACOMPANY
iš .Metropolitan Operą 

House, New York
Giulio Gatti-Casazza, 

General Manager 
Edward Zeigler 

Assistant General Manager

Miesto Auditorijoj 
Bal. 27 — Geg. 5

50 Principality Artistų 
Orkestras iš 75 

Choras iš 100
Corps de' Ballet iš 50, su 

Rosina Gaili

W DIDELIŲ DAILOS 1A 
NUOTIKIŲ IV

Astuoni Vakarai, Du Popiečiai

Balandžio 27 
“L’AFRICANE” (Itališkai)

Balandžio 28 
‘‘FAUST” (Frančuziškai)

Balandžio 29
“IL TROVĄTORE” (Itališkai)

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

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

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

Gegužės 2
.“LA TRAVIATĄ” (Itališkai).

Gegužės 3, nuo 3 po pietų 
GALA KONCERTAS

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

pūriarės kainos, 50c iki $4. .
Gegužės 4 

“HOFFMANO PASAKOS” 
(Frančuziškai)

Gegužės 5 
“AIDA” (Itališkai)

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

Geresnės Sėdynės po 
$4, $5, $6, $7

veriu. Užpuolikas įsivarė šei
mininką tolyn į kambarį kur 
buvo-susirinkę svečiai, ir įsakė 
visiems iškelti rankas ir susto
ti veidu prie sienos. Pasinau
dodamas proga kada užpuolikas 
tvarkė išsigandusius vaikus iv 
moteris kitame gale kambario, 
Tucker smuko pro duris į kitą 
kambarį iš kur tuoj atsinešė 
savo revolvęrį.

Atėjęs, šeimininkas tuoj su
komandavo plėšiką kuomet jis 
buvo bepradedąs krėsti svečių 
kišenius. Tucker paleido vieną 
šūvį, bet nepataikė. Plėšikas 
tada šovę j šeimininką, paleis
damas keturias ^kulkas pagrotu. 
Tada Tucker dar sykį šovė ir 
jo kulka pataikė plėšikui į šir
dį, užmušdama jį ant vietosi 
Niekas iš namiškių ir. svečių 
nuo to šaudymo nenukentėjo.

Negyvas plėšikas nugabenta 
į lavonų butą, bet liko nežino
mas, nes jokių žymių apie save 
neturėjo. Jis buvo apie 34 me
tų amžiaus.

Ant dešinės rankos buvo iš
marginta raidės R. J. J.

Policija apkračius negyvėli 
rado kišeniuose sidabrinių dai
ktų tą vakarą pavogtų vienuose 
namuose, apie ką policijai buvo 
raportuotai

i Kaip Akrono laikraščiai pa
duoda, J. Navickrfš, vadinamas * 
'“melgių dėde”, kuris pasitar- 
fnauja kunigėliui ir bolševikam,; 
'pateko į nelaimę už baltakę: jg 

Jis. dabar dirbo prie duonos 
| išvežiojimo ir eidamas namas 
[nuo namo visokių kalbelių leis
davo, užtai žmonėms taip (laši- 
ėdė kad daugelis pradėjo net 
neimti iš jo duonos ir neįsilei
sti į namus.

Prieš velykaš sako policistai 
sulaikę jį su duona važiuojantį 
apžiurėjo ar nevežioja jis ba- 
kąnuose baltakę, bet supjaustę 
duonos bakanus nieko nerado. 

| Iš džiaugsmo jis parbėgęs 
I namon pradėjo baltakę laižyti, 
ir neilgai tesidžiaugiant tenai 
jį užklupo valdžios agentai. Jis 
pats spėjo itšrukti, bet policija 
paėmė jo moterį, areštavo, ir 
balandžio 13 d. teismas nubąli-

I dė ją ant 3100 ir lėšas.
—Bronius' šiugžda užsidėjo 

minkštų gėrimų ir pulruimiq 
| hižnį J. Apšegos vietoje. Ve- 
I liname gerti pasekmių jaunam 
I vyrui.
| —Balandžio 25 d., subatoj, 
pobažnytinėj salėj šv. Stanis
lovo Draugystė turės serijy 
laimėjimus. Bus gražus balius
kurin kviečiama visi atsilanky
ti. Tik draugyste turėtų neįsi
leisti trukšmadarių, kurie vai 
sario 15 d. jos parengime ter
mą pakėlė.

Meižcnis.

Pasarga Akroniečiams .
Gerbiami Arkoniečiai, noriu 

iums pranešti ka aš (žinau' ir 
kas dedas tarp Akrono ir Cle
velando. štai kame dalykas. 
Clevelandietės Moterų Sąjun
gos veikėjos ilgaplaukės labai 
dažnai /važinėja Akronan, sako-1 
si kad daug jos nuveikė, bet 
Akrono korespondentai nieko 
mums apie jų nuveikimus ne
parašo. '

Tos musų ilgaplaukės veikė
jos važinėja Akronan ant nak
vynės, palikę savus vyrelius ir 
vaikelius namie. Turbut Ak- 
rone randa ką tokio geresnio I 
negu* turi Clevelande. >

Patarčiau Alcroniečįams ne- 
sušidėti perdaug su Clevelan
do ilgaplaukėmis. Pora metų

PARDAVIMAI
FARMA

ANT RENDOS
randasi Breckville, Ohio, apie 10 my
lių nuo Clevelando. Kreipkitės su 
paklausimas 3.650 E. 49 Street. Tu
ri 100 akrų ploto. (17:)

SALDAINIŲ, DELIKATESŲ, CI
GARŲ ir Mokyklos reikmenų krau

tuvė, randasi 1940 W. 45th St., 
įdaro $450 savaitėje biznio, septyni 
kambariai gyvenimui greta; rendą 
nidi. Matvkit agentą Zimerman, 
5907 Scovill Avė. (19)
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i V. J. PUGHERIS
Į LIETUVIS ADVOKATAS
| Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
| Subatomis 9 iki 2:30 po pietų.

.930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

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

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

SAVININKAS C. F. PETRAITIS
Rosedale Dry Cleaning

Randolph 7906
6702 SUPERIOR AVE

Lituviški Rekordai 
GRAFAFONAI

Namų Rakandai į

į Puikiausi rakančiai už prieinamas kainas I
| galima rasti tik musų krautuvėj.
J 'Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų i 
Iir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas I;

mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit įu

Cleveland Furniture Co. į
ž • 1

į S 6412 Superior Avenue ...Ž-l

,3352

No. If

i
' KA1Z

Einą I
Sosl

D
IR I

' J Užgr 

Newton 

Coal C< 

d. nuo 

sjtka c 

siųsta į

Glevei 

sides gi 
tojų k< 

ma daly 

tų iš v 

venfija

Stoka 

velando 

, b/uns^si 
gana inį 
kaip ami 
prastiems

Biuras 

iavimų di 
prašyti di 

■ Vienok 

| kurie Į tų 

pia, ir yra 

tie dirba 

dienas sav

Automot 

rikoje šiuo 

ru bizniu, 

išdirbysčių 

‘ do jog kov 

332,108 ai 
, riams ir 45 

vežioti.

Balandžio 

■lių išdavinu 

400,000.

Clevelande 

tojų t- kon 

manų — gi 
'atsidūrė 0h 

čiausiame te 

pereita meti 
po taikintojų 

. ūmo darbini 
landų daugįa 

po to iškelti 
nam taikinto 

,riuj,' nuospre: 

-mino' atmesta 

še iki šiolei.

. Darbininkų 

kompanija pil 
jos padalytų 

g sutiko' ant 
-pavedė jai diįi 

taipgi nori ki 
Mijisty darbiu 
ne kokių kom]

Sprogimas d: 
Vilniaus gatvė, 

tuvšje staiga ir 
sas, kurs šovė j 

džip. Sunkiai 

ninkas, kuris i 

ninėn.
Nedarbas Kai 

ste, užėjus pav 
aidėjo kai kur 
bedarbių skąįčii 
Velykų rasi b 

prie bedarbių Įi 
prasidės daugiai


