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Hindenburgas Išrinktas
Vokietijos Prezidentu

' KAIZERIO BUVĘS PIRMA RANKA, ŽMONIŲ 
.LIKO IŠRINKTAS ŠALIES GALVA.

Eina Kalbos buk Kaizeris Laukiąs Pakvietimo ant 
Sosto, ir Ęrancuzai jau Gąsdinasi kad Naujas 

Prezidentas Galįs Jiems Keršyti.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

kurioje tiki- 
2,000 delega- 
dalių., Kon- 
savaites.

ir pa-

reiką-
ateina

I Užgriuvo 10 darbinįnkų. W. 
Newt,on, 'Pa. — Westmoreland 
Coal Co. kasykloj balandžio 26 
d. nuo eksplozijos užgriuvo de- 
sįtką darbininkų. Tuojau pa
siųsta gelbėtojai atkasti išeigą.

Clevelande gegužės 12 d. pra
sidės gelžkelių. vagonų tarnau? 

. tojų konvencija, 
ma dalyvaus, apie 
tų iš visos šalies 
ventija tęsis tris

Stoka darbininkų. Kaip Cle- 
v.elando darbininkų samdymo 
biuras* skelbia, darbų dabar esą 
gana visokiose dai'bb' šakose, 
kaip amatninkams. taip 
prastiems.

Biuras gauna daugiau 
lavintų darbininkų negu 
prašyti darbų.

Vienok yrą daug bedarbių 
ktirie į tą biurą visai nesikrei
pia, ir yra daug darbininkų į ku
rie dirba po tris ar keturias 
dienas savaitėje.

Automobilių industrija Ame
rikoje šiuo laiku džiaugiasi ge
ru bizniu. Iš 175 automobilių 
išdirbysčių surinktos ‘žinios ro
do jog kovo mėnesį pagaminta 
332,108 automobiliai pasažie- 
riams ir 45,012 trokai prekėms 
vežioti.

Balandžio mėnesio automobi
lių išdavimas tikima sieks virš 
400,000.

Clevelando tramvajų tarnau
tojų — konduktorių ir motor- 
manų — ginčas su kompanija 
atsidūrė Ohio valstijos aukš
čiausiame teisme. Ginčas kilo 
pereitą metą gegužės mėnesi 
po taikintojų komisijos pasky
rimo darbininkams 12c. Į va
landą daugiau algų. Kadangi 
po to iškelta užmetimas vie
nam taikintojų komisijos na
riui,' nuosprendis algų padidi
nimo atmesta, ir ginčas užsitę
sė ik^ šiolei.

Darbininkų unija nori kad 
kompanija pildytų tos komisi
jos padarytą nutarimą, kadan
gi sutiko' ant tos komisijos ir 
pavedė jąi dalyką išspręst L ir 
taipgi nori kad butų pildoma 
unijistų darbininkų laikymas, o 
ne kokių kompanija norės.

Sprogimas dirbtuvėj. Kaune, 
Vilniaus gatvėj, vienoje dirb
tuvėje staiga truko benzino bo
sas, kurs šovė kaip iš vinosvai- 
džio. Sunkiai sužeista darbi
ninkas, kuris nugabenta 
ninėn.

Nedarbas Kaune. Nors 
ste, užėjus' pavasariui, ir
sidėjo kai kur darbai, tačiau 
bedarbių skaičius nemažėja; po 
Velykų rasi bus galima eiti 
prie bedarbių likvilavimo jeigu 
prasidės daugiau darbų.

ligo-

mie- 
pra-

HINDENBURG LIKO 
VOKIETIJOS PRE

ZIDENTU
Berlinas. — Balandžiu 26 d. 

visuotirfais balsavimais Vokie
tijos prezidentu išrinkta garsus 
karo laikų vadas, Fieldmarša- 
las Von Hindenburg. >

Jis yra 
prezidentas 
balsavimu. 
Ebert buvo 
stovų.

Hindenburgą nominavo Na- 
vicnalistų-Konservativiu blo
kas į vietą D-ro Kari Jarres, 
kuris kovo 29 d. nedaug tepešė.

žymiausiu Hindenburgo prie
šininku 'buvo Dr. Mnrx, Cent
ristų, Socialistų ir Demokratų 

I kandidatas.
i Trečias kandidatas buvo ko
munistas. Thaelmann.

Kadangi kovo 29 d. balsavi
muose sulyg konstitucijos rei
kalavimų nei vienas kandida
tas negavo didesnes pusės visų 
balsavimuose paduotų balsų, šį 
sykį balsavime gauta dauguma 
balsų pastato prezidentu tą ku
ris gavo paskirą didumą.

Balsavimuose dalyvavo viso 
30,345,540. Hindenburg einant 
pagal pirmos tvarkos dabar bu
tų nelaimėjęs. Kandidatų gau
tų balsų skaičius stovi šitaip: 
Hindenburg gavo ..14,639,399 
Marx ........................13,752,640
Thaelmann ...............   1,931,591
Atmestų balsų .............. 21,910

Sakoma kad moterų balsavi
mas daug pagelbėjo Hinden- 
burgui ■ laimėj!. Miestuose ji
sai gavo mažai balsų, nes dar
bininkai už jį nebalsavo, bet 
užtai kaimuose, ūkininkuose, 
rado didelę paramą.

Pats Hindenburg susilaikė 
nuo balsavimo. Hanover mie
ste, dalyje kur Hindenburg bu
vo, monarchistai iškėlė senoviš
kas vėliavas.

Balsavimuose komunistai pa
darė juokų. Moteris komunis
tės, narės “Raudonos Katės” 
organizacijos, važinėjo gatvė
mis ir rėkavo savo “Miau Miau 
dainą”;

Buvęs kaizeris, esąs ištrėmi
me . Holandijoj, išgirdęs apie 
savo gero rėmėjo laimėjimą nu
džiugo, ir eina kalbos jog jis 
sutiktų gryžti užimti sostą jei
gu butų kviečiamas, j

Hindenburgo laimėjimas la
bai surūpino Francuzus. Visos 
kitos Europos šalįs iš to nenu
simena. Francuzai mano kad 
Hindenburg numes savo maską 
ir pašauks Francuzija atsiskai
tyti.

pirmas Vokietijos 
išrinktas visuotinu 
Buvęs prezidentas 

išrinktas seimo at-

Hindenburgo Platforma
Hanover, Vokietija. — Von 

Hindenburg savo išrinkimams 
. agitacijos nevarė ir nevažinėjo 
’ su prakalbomis. Visas jo dar

bas buvo tai tik kad priėmė de
legacijas kurios atvyko pas jį 
i Hanover, ii- pasakė keletą ne-1 
ilgų kalbų savo mieste. Jo kal
bų žymiausi punktai buvo tai 
raginimas Vokietijos žmonių 
prie vienybės, sakė esąs prie
šingas karams, ir jo noras bu
vo kad Vokietija atgautų savo 
nepriklausomybę ir neprigulėtų' 
nuo kitų tautų. Kaslink Dawes 
plano, Hindenburg sako kad tik 
ateitis parodys ar ji bus gali
ma išpildyt.

Savo pirmoj kalboj priėmus 
kandidatūrą, Hindenburg išsi
reiškė kad jis neturi reakcijos 
tikslų ar priešingumo republi- 
kai. Jis tik nori kad Vokieti
ja turėtų lygias teises pasauly
je su kitomis valstybėmis. , 

Hindenburg ilgai prieštaravo 
raginimams apsiimti kandida
tuoti, sakydamas kad yra. per
genąs (turi apie 70 metų am
žiaus), kad jis nesupras jau
nosios gentkartės, bet galiau 
sutiko1 apsiimti.

Vokietijoj prezidentas ren
kasi ant septynių metų; po to 
laiko vėl gali būti renkamas; 
kandidatu gali būti toks kuris 
perėjo 35 metus amžiaus.

Vokietijoj prezidentas turi 
teisę užverti sutartis su sveti
momis šalimis. Taipgi skiria 
ambasadorius į užrubežius ir 
priima kitų šalių ambasado
rius. 1

Karą 'skelbia ir taiką 
seimas.

BULGARIJOS SUMI
ŠIMAI TĘSIASI

Roma. —i Iš* Belgrado gair- 
ta pranešimas^ kad Sofijoj 
komunistas kalinis nušovė 
Bulgarijos- aukščiausio teis
mo pirmininkui kuomet gavo 
progos būti liėosas nuo sar
gybos.

Bulgarijos kariumenė gau
do ir šaudo komunistus riau
šininkus.

Italija persergsti Jugosla- 
viją kad Italijos valdžia ne
pakęs jokio Jugoslavijoj už
simojimo prieš Bulgariją.

Bulgarijos yaldžia susekė 
jog komunistai vartojo augš- 
to laipsnio moteris kurios ga
lėjo pasigauti į prie žymiųjų 
žmonių ir išgaudavo žinias 
apie valdžios rengimąsi taip 
ar kitaip veikti.

MOTERIS PRIEŠ KO
MUNISTUS

Washington. . I— Amerikos 
Revoliucijos Dukterų draugijos 
34-tame metiniame suvažiavi
me buvo’ apkalbėta daug viešų 
reikalų, tarp kitko priėmė re
zoliuciją pritariančią varymui 
visoje šalyje kampanijos prieš 
komunistus.

Draugija taipgi užgyrė kas
metinį surašymą svetimšalių.

Vilnijos Vargai
Vilniaus. Lietuvių Susi

rinkimas po Policijos 
Sargyba

užveria

Auk-

sustip-

gyvenimui dalykų, 
alui apinių ir tt.,1 o 
taksai žmonėms nuo

Anglija Stoja ant 
so Pamato

Londonas. — Anglija 
rina savo pinigus pastatydama
šalį ant aukso pamato. Taipgi 
įvesta pernaują taksai ant ne
reikalingų 
kaip šilko, 
numažinta 
uždarbio.

, Tą,padarė Churchill, paimda
mas į savo rankas valdžios iž
dinę, . kaipo finansų ministeriš.

Kitos Anglijos dalis, Austrą-- 
lija, Naujoji Zelandija ir 
da taipgi atsistojo ant 
pamato.

Kadangi jau daugelis
po karo pastatė savo finansus, 
aukso pamatu, manoma galės 
prasidėti geresnė tarptautinė 
prekyba.

Kana- 
aukso

šalių

Whitingsville, Mass, kada po 
susirinkimo skirstėsi 150 kluk- 
serių, juos užpuolė 2()0 žmonių 
ir akmenais ir kitkuo apmėtė.

Policija tyrinėja imuštynes ir 
jieško užpuolikų.

50 Užmušė Rinkimuose 
'Nogales, Ariz. — IŠ čia pra

neša jog girdėję kad Sonora 
valstijoj, Meksikoj, rinkimų 
riaušėse užmušta 32 ypatos.

S. Valstijų imigracijos' vir
šininkai pasiteiravę pas Meksi
kiečius šitą pranešimą užginči- 
na, sako tokių atsitikimų nebu
vę.

Paskiausia pranešama vėl 
kad keliuose miestuose toj val
stijoj per rinkimus užmušta j 
50 ypatų.

Liepos mėnesį orlaiviu ma
noma skrist iš Paryžiaus i New 
Yorką.

Sofija. — Visokie partijų su- 
, sirinkimai Bulgarijoje uždrau

sta iki tolesnio ;pranešimo. Lai
kraščiai cenzūruojama iki bus 
karo stovis.

Prancūzų banko direktorius 
Sofijoj areštuotas už perdavi
mą komunistų konspiratoriams 
pinigų.

Areštavimai tęsiasi, iš suim
tųjų išgauta žinių jog kairiųjų 
vadai turėjo gatavą Bulgarijos, 
ministeriją kurią norėjo pasta
tyti po revoliucijos.'

Bulgarijos teroristai šaukia 
kad mirtis geriau negu areštas, 
ir* kursto' žmones’- nepasiduoti 
jeigu butų einama kuriuos su
imti.

Vienas jaunas komunistas po 
suėmimo, pagriebęs kareivio 
šautuvą norėjo nusišauti, 
radęs jį tuščią, nusidurė 
tuvu.

Bulgarijoj sumišimams 
nantir valdžiai prašant aliantų 
leisti padidint kariumenę (Bul
garija kariavo Vokietijos pu
sėje); Graikija užprotestavo ir 
priešinasi Bulgarijos kariume- 
nįs didinimui.

Kaip ir kituose atsitikimuo
se, Bulgarų sukilime turi savo 
dvylekį 
Anglija. 
Balkanų 
lės nuo 
jos.

Rado. Merginos Lavoną
Gary, Ind. — Netoli Chester

ton, Ind., rasta apdegintas, su
pjaustytas į dails merginos la
vonas, kuri spėjama buvo apie 
,16 metų’amžiaus. Indianos ir 
Illinois valstijos policija bend
rai jiško jos nužudytojo, 
kurie rasta keletas kulkų.

Vienos rankos ir vienos 
jos prie kūno nerasta, ir
noma kad buvo nupjauta po to 
kai mergina mirė. Paskiau iš 
netoli Chicagos pranešta kad 
Calumet upėj rasta viena ran
ka ir viena mergiška koja.

Jos

ko
ma-

bet 
dur-

revoliucijos 
didelės dip- 
kurioms ta 
lenktis. .

reika-,

kišti ir Francuzija hu 
Dabar kalbama' kad 

valstybių taika prigu- 
Francuzijos ir Anglie

Už Bulgarų 
durnų vėl matosi 
lomatiškos spėkos 
Europos dalis turi

Jugoslavija išsišoko
Jaudama kad Bulgarija atšauk
tų įtarimą jog Jugoslavija ėjo 
išvien su komunistais prieš 
Bulgarijos valdžią.

Neginčijama kad komunistai 
iš Jugoslavijos veikė -pagelbė
dami Bulgarams revoliucijonie- 
riams, bet sakoma jie esą be 
išimties Rusijos komunistai.

Jugoslaviją remia Francuzi
ja, tuo tarpu Anglija deda pa
stangas kad nesusipratimai bu
tų vengiama, nes karui prie
žastis lengva išrasti. '

Jeigu sumišimas kiltų, Rusi
ja pasinaudos proga užgriebti 
nuo Rumunijos Besarabiją, už 
kurią- tos dvi šalis varžosi, o 
taipgi bolševikai lystų su savo 
pagalba Balkanų komunstams.

Nusižudė motina. Youngs
town, O. — Tula Milligan, 20 
m. amžiaus, nusinuodijo iš ne
žinomos priežasties. Ji paliko 
penkių mėnesių amžiaus kūdi
kį.. Vyras tuo laiku buvo greti
mame kambaryje.

Alliance, Ohio, prasidėjo ap
sireikšti raupai. Valdžia skur 
ba su Čiepijimu.

Texas valstijoj tornadOj už
mušta du žmonės, šioj, valsti
joj ąudros yra paprasta. .

Šalia kitų darbų, Komitetas 
rūpinosi politinių Lietuvių ka
linu padėtimi ir kiek galėda
mas juos tfelpe Vilniaus ir Gar
dino kalėjimuose. Pastarame 
kalėjime esama per 20 Lietuvių 
kalinių. Reikalui esant Komi
tetas samdė advokatus 
niams kaliniams ginti 
se.

Komiteto nariais 
Dr. D. Alseika, Kun. 
ras,
Karazija, Dr. I. 
Veleckas ir Kun.

Kaunas. — Laikinojo Vil
niaus Lietuvių Komiteto rinki
mai įvyko kovo 29 d., šv. Mi
kalojaus salėje, Vilniuje, žmo
nių prisirinko pilna salė.

Susirinkimą atidarė komite
to pirmininkas Dr. D. Alseika. 
Į prezidiumą pasiūlė išrinkti 
Dr. J. Basanavičių, Kun. Taš- 
kuną, V. Budrevičių ir A. Stan
kevičių. ' Susirinkimas pasiūly
mą .priėmė aklamacija.

Komiteto veikimo apiskaitą 
patiekė Dr D. Alseika. Pra
nešime buvo paliesta sunki eko- ] 
nominė ir politinė valstiečių,'] 
darbininkų ir inteligentijos pa->; 
dėtis; buvo tarp kita ko nuro
dyta kad apiskaitos metais pa
dėtis dar labiau pasunkėjus: 
sunkesnė pasidarius mokesčių | 
našta; Lietuviai valdžios įstai- 
gose vietų negauna, o iš seniau]

j likę negausingi gelžkelių tar- 
inautojai Lietuviai buvę atsta
tyti arba iškelti iš savo krašto.

politi- 
teismuo-

K. Cibi- 
Kun Pr. Bieliauskas, P. 

Šlapelis, K. 
Zajančkaus-

Laik. Vii-susirinkimą
Lietuvių Komitetui rink- 
keleto policininkų, buvo

| Per 
niaus 
ti be 
dar tam tikras valdžios atsiųs
tas valdininkas Žilinskas (čia 
atvykęs iš nepriklausomos Lie
tuvos). Keista yra kad tas 
valdininkas išdryso drauge su 
susirinkimo išrinktu prezidiu
mu lipti i sceną; ir šalimais su 
jais užimti vietą.

Kitą dieną Įvykusiame komi
teto posėdyje,’ kuriame dalyva
vo vienuolika narių (iš keturio- 

Maskva. — Tikima tuoj bus(Bu”ę" ištremti ’visa likos>’ Prezidiumas sudarytas
oficialiai paskelbta stebinanti eijė Lietuvių, tik šis žingsnisIsltok,os sudėties: pirmininkas 

> Dr. D. Alseika, vice-pirminin-
.__kas Kun. K. Čibiras, iždininkastam

Kun. V. Zajančkauskas, sekre- 
, torius K: Veleckas.daro

Trockis Sugryšiąs prie 
Sovietų Valdžios

žinia kad sovietu valdžia lei-1 nebuvęs įvykintas del griežto j
džia Trockini sugryžti ir duos 
kokią nors vietą valdžioje.

Kalbama kad Trockiui bus 
duota Japonijos ambasad,oriaus 
vieta.

Turbut Maskvos carai' pajuto 
Trockio šalininkus judant ir 
nutarė vėl tą “trefną” žydeli 
priimti gerųjų komunistų eilėn.

(“L. ž.”)

Geneva. — Sovietų Rusija 
atsisakė dalyvauti ruošiamų je 
tarptautinėje konferencijoj ap
tarimui uždraudimo slapto ga
benimo ginklų iš vienos šalies 
Į kitą.

Bolševikams nepatinka jeigu 
kas kitiems duoda ginklus prieš 
jups kovoti, bet jie atsisako pa- 
sižadėt negabent ginklų kitur 
pevoliucijąs kelti.

Komiteto nusistatymo ir 
tikyų įsikišimų.

Dar sunkesnio įspūdžio 
pranešimas kur kalbamą/ apie I
kultūros ir švietimo sritį. Pra
nešėjas kalbėjo kad daug esą Į 
pažadėta, bet beveik niekas ne-l 
ištesėta. Svarbiausias klausi- 

I mas tai1 kad mokyklų gyvavi
mui ir inteligentijos, gaminimui 
stovįs skersai kelią teisių ne
pripažinimas musų mokykloms, 
lėšų nedavimas (Lietuvių švieti-

Žemes Drebėjimas
Chicago. — Nauji žemės su- 

drebėjimai keliais atvejais bu
vo jausta dalyse Ohio, Ken- 

Itucky, Indiana Ir Illinois vals- 
I tijose.

Nuostoliai padaryta maži, 
mui, nuolatiniai nesusipratimai I Keletas durų atsidarė, vietomis 
del Lietuvių statomų mokytojų i nukrito nuo lentynų ir susidau- 
netvirtinimo ir kt. Visos Lie-jžė stotkai, o kaip kur nutruko 
tuvių mokyklos tenka laikyti iš!telefonų vielos, 
privatinių lėšų, kurios susida-' -------------------
rančios iš duosnių Lietuviu vie- _
tos ir Užsienių aukų. | Grobisavimas Detroite

Visų Lietuvių reikalų gyni- Detroit, Mich. — čia susek
imo klausimais tenką padėti (ta miesto valdžios departmente 
daug truso, ypač sentikiuose su didelis grobišavimas, išnaudoji- 
Lenkų valdžia vietoje ir cent-,mas ir pinigų mėtymas kuris 

t miesto gyventojams 
šimtais tūkstančių' dolarių tak
sais į metus. Teisėjas kuris 
tuos dalykus tardė rekomenda
vo kad butų išduota Varantai 
areštavimui 19 ypatų su kalti
nimais nuo konspiracijos ir ap
gavystės iki suktybių.

Pasirodė Tris Kometos
Chicago. — Chicagos univer

siteto observatorijos direkto
rius skelbia apie tris mažai te
įžiūrimas kometas kurios' tur
būt dar nebuvo matyta pirmiau!minėti dvidėšimtmetines Lietu- 
niekados. Tai-esą naujos ko-Ivių spaudos atgavimo sukaktu- 
metos ir užvardinta 1925 A,- B 
ir C. paeiliui.

re; svarbesniais reikalais Įteik- atsieina 
ta memorialų. Be paprastų 
darbų, išleista du pareiškimu: 
vienas del trukdymų viešai pa-

• 1 1 . _ IIvių spaudos atgavimo sukaktu-1 
ves, o antras del konkordato ! 

|paliečiančio Lietuvių reikalus.

KELETAS
MĖNESIŲ
LIETUVOJ

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

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

Parūpiname visus rei
kalingus 
žiavimui 
gryžimui

popierius
Lietuvon 

Amerikon.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastįs-Igaliavimai ir kitokie reikalingi raštai
J 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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PITTSBURGO ŽINIOS
J. Makauskio Prakalbos.

Pittsburgo Sandaros kuopos 
buvo įsurengusios prakalbas at
vykusiam iš Lietuvos svečiui 
J. Makauskiui. Prakalbos bu
vo visose keturiose Pittsburgo 
dalyse kur visur žmonės domiai 
klaūsėti Valst.-'Liaudininkų at
stovo pratišimams ir daugelis 
pasižadėjo remt Valst.-Liaudį-' 
ninkiis sekančiuose rinkimuose 
į Lietuvos Seimą.

Balandžio 13 d. prakalbos 
buvo Penn Avė. dalyje; žmo
nių atsilankė gana geras būre
lis ir 'aukų sudėjo $25.20.

Balandžio 1’4 d. kalbėjo N. S. 
dalyje. • Čia žmonių buvę ne- 
daugiausia — priežastis tai at- 
sibaladojimas iš kažin kur ko- 
munistpalaikio jBuknio, kuris 
pradėjo laike bile prakalbų de- 
moralizuot žmones ir lermą kel
ti, taip kad žmonės nenori nei 
j geresnes prakalbas eit. .šio
se prakalbose tas Buknis vietoj 
klausimus duot norėjo savo 
“spyčių” pasakyt, bet kada ne
buvo pavelyta tai norėjo nors 
trukšmą sukelt, taigi daugelis 
pasipiktino tokiu nedoru komu- 
nistpalaikio elgesiu.

Balandžio 15 prakalbos buvo 
S. S. dalyje, čia žmonių Jruvb 
beveik pilna svetainė, visi klau
sėsi gerb .svečio su didele ati
da ir visi, pritarė kad reikalin
ga Lietuvoj geresnė' valdžia, 
nes dabartiniai valdonai hetei- 
singai šalį valdo.

čia aukų geresnei valdžiai 
įvesti sudėta $21.25.

Balandžio 16 d. gerb. Makau- 
skis kalbėjo L. M. D. svetainė
je. Čia žmonių buvo neperdau- 
giausia, bet visi klausėsi su ati
da svečio pranešimų, kuris nu
rodė faktais kokią skriaudą da
ro dabartiniai Lietuvos valdo
vai. Aukų sudėta $12.75.

Vakarienė Svečiui Pagerbti.
Balandžio 17 d. L. M. D. ma

žojoj salėj surengta vakarie
nė gerb. Makauskiui' pagerbti. 
Po vakarienės kalbėjo visa ei
lė vietinių veikėjų, kurie visi 
išsireiškė kad norėtų matyti 
Lietuvą musų tėvynę valdomą 
geriau, nes ištikro dabarti
niams jos valdovams nerupi 
musų- tautos likimas, jiems ru
pi Roma ir kunigų luomas, nes 
paprasti žmonės didžiausi var
gą kenčia, o kunigai algas gau
na iš valstybės ir žemes valdo, 
ir dar už žėdną patarnavimą 
ima pinigus.

Ant galo kalbėjo garbės sve
čias J. Makauskis, kuris nuro
dinėjo kad mes SandarieČiai 
turim visi susidomėt sekančiais 
Seimo rinkimais ir paremt Val- 
stiečius-Liaudininkus kad) jie 
paimtų Lietuvos vairą ir pasta
tytų šalį ant geresnių pamatų, 
ant pamatų .tikros demokrati
jos, kad butų visi piliečiai ly
gus. Taigi visi susirinkę tą 
vakarą pasižadėjo remt kiek iš
galėdami, kas pinigais, kas už- 
rašinėdami geresniuš laikraš
čius į Lietuvą savo giminėms. 
Aukų per vakarienę sudėta $50 
arba išviso Pittsburge surinkta 
SI 12.70 į Sandaros Politinį Iž
dą rinkimų agitacijai.

Sandarietis.

36-tos Kuopos Susirinkimas.
Sandaros 36-tbs kuopos mėr

Pittsburgiečjai Renkia
Protesto Mitingą , 

šiuomi atsišaukiama Į Pitts
burgo visuomenę kad dalyvau
tume! Liet. Mokslo Draugijos 
rengiamame protesto mitinge 
gegužės 10-tą dieną, nuo 7:30 
vai. vakare, Draugijos svetai
nėje.

Jau matėt laikraščiuose kad 
musų sostinė . Vilnius popie
žiaus pavesta Lenkų globai, 
reiškia Lietuviams bus užginta 
net ‘Lietuviškai melstis ir ge
resnius . Lietuviškus kunigus 
vys iš Vilnijos.

Todėl mes Amerikos Lietu
viai turim protestuot prieš to
kį neteisingą popiežiaus pasiel
gimą ir reikalaut Lietuvos val
džios, jei popiežius neatmainys 
savo nuosprendžio, pertraukti 
su Vatikanu visus ryšius ir vy- 
•ti lauk iš Lietuvos .Lenkų ge- 
radėją Zecchini. Todėl malo
nėkit dalyvauti rengiamam ma
siniam mitinge, išnešimui pro
testo prieš visa tai.

L. M. D. Komisija:
J. Urlakis,
J. Virbickas, 
F. Pikšris.

nesinis susirinkimas įvyks ge
gužės 3 d., L. M. D. name, 142 
Orr St., nuo 7 vai. vakare.

Gerbianti nariai, malonėkite 
skaitlingai susirinkti Į šį susi
rinkimą, nes yra daug 1 svarbių 
reikalų aptarimui ir būs baisa-: 
vimas ant Centro Valdybos ir 
rinkimas delegatų į Sandaros 
Seimą Clevelande.

Po Sandaros kuopos susirin
kimo bus mitingas TMD. 9-tos 
kuopos. Kurie esat TMD. na
riais nepamirškite ateiti į su
sirinkimą viršminėtu laiku ir 
atsiveskite naujų narių prisi
rašyti prie TMD. 9-tos kuopos.

Kviečia Komitetas.

BROOKLYN© ŽINIOS
Siuvėjų Unijos Koncertas.
Balandžio 18 d. siuvėjų uni

jos 54-tas skyrius surengė, di- 
tas koki .Lietuvių 54-tas sky
delį koncertą Amalgamated sa
lėje. Tai buvo pirmas koncer
nus siuvėjų (Amalgamated) 
parengė. Publikos buvo apie 
tūkstantis ypatų dalyvavo du 
chorai, Operetės ir Aido, apart 
to mandalinų orkestras iš 30. 
ypatų, kurie atliko savo dalį 
labai gražiai. Reikia pastebė
ti,kad mandalinų orkestrą su
daro beveik vieni Žydai, jų me
lodijos Rusiškos, o vedėjas Ita
las. Juokinga kombinacija. Bet 
išpildė labai gerai.

Dainavo pirmiausia Operetės 
choras, po tam dainavo solo M. 
žemaičiutė, po jos A. šiška so
lo ir jiedu abu duetą; akompa
navo P. J. Jankus.

Antru sykiu dainavo Aido 
Choras kelias dainas, vadovau
jant P. J. Veličkai.

Operetės Choras paskutinį 
sudainavo, “Mes be Vilniaus 
Nenurimsim”, atliko gana gra
žiai, ir publika ilgai plojo. Po 
to buvo duetas p. Strumskienės 
su K. Kriaučiunu, išėjo gana 
gražiai. Abelnai visi išpildė sa
vo užduotis atsakančiai. Po 
koncerto prasidėjo šokiai.

Dabar įspūdžiai. Kaip sa
kiau, dalyvavo du chorai ir abu 
gražiai atliko savas užduotis. 
Bet dainose yra skirtingumas. 
Operetės Choras dainuoja visa
da Lietuvių liaudies dainas, o 
Aidiečiai bijo dainuoti Lietu
vių dvasioje ir bijo paminėti 
Lietuvą, dainavo tokias kairiose 
minima kraujas, ir tas jie link
smai rėkė. Mat jų toks Įsiti
kinimas kad be kraujo nėra ra
mybės pasaulyje.

Pagal jų supratimo tai ir da
bar nėra ramybės. Faktai iš 
siuvėjų 54-to skyriaus parodo 
kad kolei komunistai viešpata
vo tolei skyriuje buvo peštynės 
ir keiksmai per jų -spaudą. Ka
da komunistus išmetė tai 'pali-
ko siuvėjams ramybė, atlaiko 
jie susirinkimus ramiai, ap
svarsto savus reikalus, suren
gia koncertą, surengia prakal
bas tokias gražias, kalbėtojai 
rimtai pakalbą apie darbininkų 
reikalus, nors kai kurie.’ir nuį 
krypo partijos link, bet be kei
ksmų. Net smagu būti tokia
me būryj žmonių kur visi link
smi ir rodo mandagumą vienas 
kitam. ‘

Gal skaitytojai manysit kad 
komunistai dabar sėdi ramus 
pralaimėję kovą. Bet ne, jie 
dantimis griežia ir rengias dar 
atgauti savo- šiltas vieteles 54- 
me Skyriuje kurias turėjo. Jie

parengė prakalbas kuriose kei
kės apšiseilėję; kurie buvo ant 
jų prakalbų sakė kad arti sė
dėti nebuvo galima’; neš kaip 
Bimba ima keiktis tai aptaško 
seilėmis arti sėdinčius.'

Tatgi Lietuviai siuvėjai kad 
nusikratė! komunistų neduokit 
jiems sugryžti ii- drumsti siu
vėjų ramų gyvenimą. Pasiro
do kad siuvėjų 54-tą skyrių vi
suomenė remia ir prijaučia, — 
tą matėm jš prakalbų ir kon
certo; Jei 54-tas skyrius ir to
liau parengs taip grąžius vaka
rėlius tai Lietuviai vėl atsigaus 
nuo komunistų paniekos ir pa
mirš jų keiksmus, o jų širdyse' 
užsižiebs meilė vienas prie ki
to ir dalbai geriau pradės eiti.

Ir po visas kitas kolonijas 
Lietuviai siuvėjai laikykitės 
vienybės ir vykit komunistus 
iš savo tarpo, nes jie nėra Lie
tuviai,. nors Lietuviškai šneka.' 
O šneka dėlto kad kitaip nemo
ka. Viską Girdėjęs.

Siuvėjų Unijos Prakalbos.
Balandžio 15 d. buvo suren

gta Lietuvių siuvėjų, Amalga
mated Unijos, 54-to skyriaus 
prakalbos. Kalbėtojai buvo iš 
trijų srovių. Kaip juokinga iš
rodė šį sykį: kalbėtojai-redak- 
toriai kurie čia dalyvavo per 
savo laikraščių špaltas kandžio-’ 
jas vienas kitą, taip ir per pra
kalbas gnibterėjo vienas kitam. 
Tas negerai kad pasirodo pub
likoje-nemandagiai, net nei ne
pasveikino vienas kito.

Vakaro vedėjų buvo Žilins
kas. , Pirmiausia perstatyta kal
bėti L. Šimutis, ’’Garso” redak
torius, bet tas atsisakė šakoda
mas tegul kalbės senis'. Taigi 
ir paprašyta kalbėti senis J. O'. 
Sirvydas, “Vienybės” redakto
rius. Jį publiką patiko delnų 
plojimu.

J. O. Sirvydas pirmiausia pa
reiškė linksmą mintį kad Lie
tuviai .susiprato, kad per dide
lį vargą ąuorganizšvo uniją ir 
pradėjo pasidalyti t. sau paken
čiamą gyvenimą. Betmelaimė, 
neilgai jie tuo gerumų džiau
gės, tuoj pradėjo lysti ir drum
sti 54-tą ■ skyrių komunistai, 
lindo ir lindo kolei visi sulindo' 
unijos valdybon, tada jau jų 
valia, su kuo nori su tuo gerai 
apsieina, o ko nekenčia tas tu
ri nukentėti. Faktas parodo 
kad riš 59 siuvyklų liko tik 23 
kai komunistai paėmė valdybą 
į •’šavo-rankas, ir tuomi jie iš
stūmė apie 600 žmonių iš dar- 
b'o, ir jie buvo be darbo po aš1- 
tuonis-devynis mėnesius, kiti 
priėjo prie saužudystės iš skur
do.

Kalbėtojas apsakė kaip siu
vėjai pajutę kad juos komunis
tai Veda klaidingai pajudino 
savo ramų protą ir pasipurtų 
nusikratė komunistų jungą ku
rį nešė per kelis metus. ~ Bet 
tą padarė gražiai, be jokių me
lagysčių, be kumščių, ir Lietu
vaitės nevartojo* kojų kilnoji
mo kaip darė komunistės, ku
rios Spardė vyrus pavojingon 
vieton, ko. civilizuoti žmonės 
nedaro, o komunistėms viskas 
valia bįle apgalėti ir palaikyti 
savo šiltas vieteles.

Prirodinėjo kad siuvėjų ap
sigynimo sąjunga yra reikalin
ga ir kad ją privalo patįs siu
vėjai remti ii- palaikyti, laiky
tis vienybėj, ar katalikas ar 
socialistas ar kitokis, bile •• tik 
Lietuviai, nes darbe nėra par
tijų, visi lygiai dirbat ir lygiai 
privargstat," todėl reikią turė
ti lygybę apsiginti niįo netei
sybių kurios randasi pas darb
davius. Darban patarė nekišti

jokių politikų, išėjus iš darbo 
galit ginčytjs už Savo mintis. 
Taip ir užbaigė lydimas delnų 
plojimu.

Antras kalbėjo L. šimutis, 
kuris kaip visuomet per savo 
laikraštį giria tik kunigus taip 
ir tą vakarą pirmiausia išgyrė 
tėvelius ir garsino Savo “Gar
są”, kas matyt klausytojams 
nepatiko kad pirma kiša tą kas 
nesiriša su darbininkais. Jis 
kalbėjo labai be ūpo, lyg ko bi
jodamas. Užbaigė nieko nau
dingo darbininkams nepataręs.

Trečias kalbėtojas buvo P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius. Jis prijuokino klausyto
jus visokiais prilyginimais kaip 
darbininkai negražiai keikias ir 
nuožmiai apsięina. Davė prily
ginimus kas nauda iš komuniz
mo' ir taipgi privedė sekimą 
klerikalizmo ir kaip' galiau dar
bininkai pasijunta. Neaplenkė 
ir Lietuvos darbininkų,, kurie 
seka “krikščionis” tai Varša- 
vOn tai Romon. Buvęs.

MOLINĘ, ILL.
Čia traukinis užmušė Justiną 

Reckevičių, 35 metų amžiaus. 
Jis ryte 7 vai. • vyko į darbą ir 
priėjęs prie gelžkelio bėgių ma
tė traukinį pravažiuojant. Tam 
pravažiavus Justinas žengę per 

Į bėgius, bet tuo tarpu atlėkė 
kitas paskui einąs traukinis ri
ji užmušė.

Policistas kuris ten netoli 
stovėjo persergėjo Reckevičių 
nuo užeinančio, traukinio, bet 
geiiai' nespėjo,Ir jisai užėjo 
ant .bėgių. Vietoj nujausti'pa
vojų, jis ant pblicisto perser
gėjimo atsisuko į ji' pažiūrėti, 
bet atbulas tęsė ėjimą.

Lokomotivo sparnas pagrie- 
j be- Reckevičių ir' nešėsi tolyn, 
ir. už 30 pėdų jisai nukrito po 
traukinių.

Justinas paeina turbut nuo 
•(Vilkijos (Angliškai paduota 
Vieke), gimė gegužės 3, 1889. 

I Amerikon atvyra? rugs. 20'd.,' 
1920 m. Jis" buvo, gerai 'žino
mas, užsiėmė muzika/ ir buvo 
mylimas darbininkų ir draugų. 

(East Moline gyvena jo pusbro- 
; lis Jonas -Stankūnas, 1406 18t h
St.

-Policija kaltina pėkščius už 
nelaimes ir neatsargumą. 'Sa
ko, vežikai atvažiavę .prie j*elž- 
kelių apsižiūri; sustoja, o pėkš- 

i tieji spraudžiasi ir nori grei
čiau pereiti Į kitą pusę.

LONDONAS,. Anglija,
Pastaram laike Londone sta

toma daug mūrinių įvairių sti
lių namų;- kas tuom darbų už
siima uždarbis geras, tačiau iš 
Lietuvių’ kad kas tą darbą dir
btų neteko girdėti. Taip ir prie 
gatvių taisymo daug darbinin
kų darbus gauna; gatvės dau
giausia grįstos ^akmenimis su 
cementu.

Daug čia randasi bedarbių, o 
kaip kurie galia tvirtaus am
žiaus vyrai užsisima prekiavi
mu įvairiais net mažmožiais 
ant/ turgavietės ar šiaip kokio
je vietoje, žinoma, ne .Lietu
viai, daugiausia Anglai, žydai.

Lietuviai rodos (pirmoje vie
toje daugiausia dirba prie įvai
rių žvėrių kailių, odų apdirbi
mo, potam galima sakyt seka 
batsiuvių industrija, stalior.ių- 
dailydžių, siuvėjų ir kit. Už
darbis priguli nuo gabumo dar
bininko, juo darbininkas gabes
nis, jis turi pastovesnį darbą ir 
daugiau uždirba/ koks jis ne
būtų, Anglas ar ateivis.

Kalnavertis.

“GALIŪNAS”

DZIMDZI-DRIMDZI 
MARŠRUTAS

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

Lietuvos Našlaičių Pa
dėkos Žodeliai

Kaunas. — ’ Mes prieglaudų 
našlaičiai švenčiame Velykas 
dideliame dvasibs pakilime ir 
karštam dėkingume tiems mu
sų geraširdžiams žmonėms ku
rie iki. šiol neužmiršo musų, 
Kurie kiekvienomis šventėmis 
savo dovanas mums atsiunčia-.

Ačiū Jums; nuoširdus ir geri 
žmonės. Jūsų dovana ’mums 
teiktą paliko mumyse didelio 
dėkingumo jausmą ir geriausio 
žmogaus pavyzdį. 1 Mes jūsų 
padedami augsime, bręsime ir 
turėsime atmintyje jūsų gerus 
darbus ir .patįs jumis- seksime.

Ačiū Jums už Velykų dova
nas, ačiū Jums už visas dova
nas kurias tik mums teikiate. 
Ir priimkite musų nuoširdžius 
sveikinimus šu Velykų šven- 
mis.

. Lietuvių Moterų Globos K-to 
Prieglaudų Auklėtiniai..

Redakcijos Atsakymai
Kajokas (Kaune). Meldžia

me neplėšyti didelių .popieros 
lapų į siauras juosteles rašant 
pranešimus ir šiaip..- ką, geriau
sia rašyti ant viso lapo skersai, 
kas ' bus dideliu palengvinimu 
redakcijai. Taipgi siunčiant to
kius rašinius nesukit į piršto 
storumo triubelę, bet sulenkit 
tik keturlinkai ir apklijavę ar 
siulu aprišę paketus siųskit.

PROVIDENCE, R. I.
Gegužinis Balius.

Šv. Jono Kr. Draugystė ren
gia linksmą balių ant gegužės 
2 d.; subatos vakare,. Nickerson 
salėj, Delaine ‘St., Olrieyville. 
Vakaras prasidės nuo 7 vai.

Paimta geri • muzikantai gro- 
jimuiį taipgi bus kitokių pa- 
marginimų. , J.

Reikalinga korespondentų ir 
korespondenčių rašymui “Dir
vai”- pranešimų iš įvairių mies
tui, Pranešimai tinka iš Lietu
vių gyvenimo, taipgi gali būti 
svarbesnės žinios iš abelno jū
sų miesto gyvenimo.

Rašykit tuojau ir gatavai 
talpinti.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 Šo. Dearborn Street 
Chicago, Bl.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York,. N. Y.
Lietuvos Atstovybes Antrašas.: 

2622 — 16th Strfeet, N. W._ 
Washington, D. C.

Trijų aktų, Penkių -atidengimų Meiles Drama iš Lietuvių Pasakiškų ko
vų su žmogėdžiaiš gilioje senovėje. Scenai reikia tik "dviejų permainų m 
jako, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

LA AB AR užsisąkykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramų, 
■^Kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik Į laikų imti mokytis lošti 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonės išsiilgę teatrų ir gausiai lankosi. Te
atralės Draugijos ir abelnai kas tik užsiima Lietuviškų .veikalų statymu, ra
sit ši veikalų didelių patraukimu publikai. KURIE IŠKALNO užsisakysit šių 
dramų, gausit po 25 et. knygų. Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie .10 vyrų, ir apie 7 moterų. 
Siųskit užsakymus' dabar, nes po išspausdinimo bus 50c. ar gal 75c.. knyga. — 
Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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| ^Spragilo kampeliS*c į 
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MOKSLAS APIE PRO- 
GERB. SPRAGILO PA- 
LETARŲ REVOLIU

CIJAS.
Kada ateina pirma , gegu

žės, kožnam proletarijošiui 
tuoj topt Į galvų garsus re
voliucionierių 'kamunistų 
obalsis:
Darbininkai visų, šalių, ne
siduokit kapitalistams jus 
išnaudoti — verčiau ateikit

voliucijoniėrius verčiant iš 
sosto valdžių, negalėtų su 
revoliucijonieriais taip nar
siai kovot, ba’ policistai visi 
turi didelius pilvus, o pro- 
įetarjošiai mažus, užtai ga
li greičiau nuo policistų pa1- 
bėgt;

Apie tų naujų rrrevoliu- 
cijai dienų buožės nei neži
nos ir prisirengt negalės, 
ba nežino kad gerb; Spragi
las gimė liepos, 20 d.

Pinna gegužės perdaug 
jau išgarsinta ir visi apie 
ją žino ir prisirengia rrre- 
voliucijonieriams ir šalto 
vandens, ir buožių; ir net 
pačių proletarijoŠių paga
mintų kulkų; karabinų ii’ 
kanuolių,- o jie patįs eina 
tik su kirviais, šakėmis ir 
skarvadomis.

Kad gerb. Spragilo kal
ba neišrodytų tuščią kad 
pirmą gegužės dieną buo
žės laimėjo visas revoliuci
jas, ir kad ta diena netinka 
proletarijoŠių šventei, štai 
faktai: •

pas mus! Bolševikai nelaukė gegu-
Ir tuoj' žmogus isšitrau- 

ki iš kampo apdulkėjusią 
raudoną “nastazę”' užsika
bini ant kaklo ir misli sau 
kad va dabar ims ir, Įvyks 
pasaulyje rrrevoliucija ir 
išnyks visi buožės ir kapi
talistai ir išnaudotojai, ir 
prasidės ant žemės rojiškas 
gyvenimas kokio nuo gerb. 
Adomo ir Jievos laikų pro
letarai daugiau nematė.

Vietoj dabartinio gkurdo 
ir 'vargo, bus tik gėrovė ir 
pasitenkinimas’; vietoj ba
davimo ir nedateklių bus 
perteklius ir gausybė; vie-

žėš pirmos, ale nuvertė Ke
renskį lapkričio mėnesį;

Francuzijoj -komunos ap
šaukta kovo mėnesi.' <

Bastilija išgriauta liepos 
mėnesį.

Kita revoliucija Francu- 
zijoj vėl Įvyko liepos mėne
si.

Rusijos 1905- metų revo
liucija buvo spalių mėnesį..

Ir kitokios rrrevoliucijos 
atsibuvo visokiuose metų 
laikuose, ale nei viena 'ne
buvo gegužės pirmą dieną, 
todėl proletarijoŠių gerovei 
ir buožių nelaimei jg§i;b.

toj persidirbimo dirbtuvėj, Spragilus i’įneša ir. nubal- 
bus tik amžinas ilsėjimasi; suoja kad nuo šių mėtų pir- 

____  ___ J’—i rrorriirzaa niifn tlQYiai irm.

ta 'kaipo rrrevoliucijos die
na, ba vistiek tą dieną nie
kui’ rrrevoliucijos nesukils 
ir jeigu kur pradės sukili
mą tai vėl gaus mušt kaip 
pirmiau gavo.

Gerb. Spragilas atsišau
kia Į Lietuviškų proletari- 
jpšių vadus, Skapuką, Žar- 
^anietį, Vabalą, Bimbalą, 

I Kukulį ir kitus padaryt ši
tą pasaulinę rrrrevoliuciją 
ir panaikint pirmą gegužės 

i iš proletarij ošiškų dienų 
tarpo, ba ji paliko tiktai 
paprasta proletarijoŠių kai
lių pertynė, kada kamunis- 
tąi vadai patįs sau kur už-, 
kampiuose susikūprinę sėdi 
ir juokiasi kaip proletarijo
šiai patiria savo kailiu tą 
apsunkinimą ir persekioji
mą kapitalistų kas tūri pri- 
artįnt proletarijoŠių dikta-

vietoj vargimo sodinant j ma.^ gegužes butų panaikin-
bulves, sėjant rugiūs ir avi-J 
žas, ant medžių.augs mig-l 
dolai, o proletarijošiai po 
medžiu atsigulę tik ilsėsis 
ir išsižioję rys krintančius 
vaisius; vietoj prastų na
melių visi gyvens puikiau
siuose ’ palociuose; vietoj 
vaikščioti pėkšti, visi važi
nės automobiliais; vietoj 
gėrimo vandenį, visi alų ir 
midų niauks; vietoj skar
malų visi šilkais dėvės ir tt. 
ir tt.

Nueini į proletrijošiškąs 
prakalbas, prisiklausai kal
bėtojų rėžiant puikiausius 
planus, ir tada užsidegi ne
noru nieko kito kaip tik re
voliucijos, ir parėjęs sap
nuoji apie tas gerybes ir 
pyksti ant kitų proletarijo
Šių kam jie tokie mulkiai 
kad nenori tokių gerovių ir
neprisideda prie pirmos ge.- 
gūžės revoliucijos, o tada 
visiems reikia po senovei 
skurst ir pykt ant buožių 
už išnaudojimą.

Alė gerb. Spragilas išra
do kad revoliucinės galvos 
kurios susapnavo kad pir
ma gegužės yra tinkamiau
sia diena proletarijoŠių re
voliucijai turbut perdaug 
buvo prisimaukę šampano 
iį prisivalgę keptų karve
lių, ba pirmą gegužės yra 
prasčiausia iš, visų’ metų 
diena revoliucijoms kelti, 
ba per visą pasaulį tą dieną 
rrrrevoliucijonieriai gauna* 
daugiausia mušt ir nei vie
nos rrrevoliucijos dar nesu
rengė kurioj butų galėję 
nuverst ne tik caruką, ale 
ir kokį činauninką.

Taigi gerb. Spragilas pa
siūlo rrrevoliucijonieriams 
naują planą — kad paskir
tų rrrevoliucijai kelti gerb. 
Spragilo gimtadieni, kuris 
išpuola widuryje vasaros 
kada visi buožės išvažinėje 
ant vakacijų ir policistai 
nuo šilumos sutingę vaikš
čioja, ir jeigu matytų rrre-

tufą.
Dar nieko butų kad patįs 

proletarijošiai tą diktatūrą 
savo rankose turėtų. Alę 
ir to negali, ba tuoj išlenda 
iš pakampių visokie kuri 
miai, slapukai, galvažudžiai 
ir kitokie niekšai ir užšokę 
ant proletarijoŠių --sprandų 
pradeda juos diktuotu ir 
tuoj vėl užbaigia daiibinin- 
kišką laimėjimą, ir pradin
gsta sapnai migdolų į ger
klę kritimo,' ir vargšai vėl 
turi eit Į dirbtuves prie ko
misarų nagaikų, turi bulves 
sodint ir rugius ir avižas, 
sėt, turi supuvusiose gryte
lėse gyvent, skarmalais dė- 
vėt, badą ir skurdą kęst, ir 
visada nusiimt kepurę pa
matę raudoną vėliavą ir iš
girdę komunistišką obalsį: 
Darbininkai visų šalių, ne
siduokit kapitalistams jus 
išnaudoti, — verčiai ateikit 

ipas mus!
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pats paikas dalykas, kuris tu
ri pasibaigti.

Ir poezija ir daila turi su- 
gryžti j klasiką.

Nuo Redakcijos
KAS BUS SU VOKIETIJA?

W0KIETIJ0S prezidento? 
v i’inkimų pasekmės sukė

lė daug, įvairių kalbų ir ko
mentarų visų šalių spaudo
je kuri interesuojasi Euro
pos reikalais ir prijaučia 
arba neapkenčia Vokieti
jos. į

Po išvijimo kaizerio, po 
įsteigimo respublikos, po

poros milijonų pamišėlių 
sukelti šalyje betvarkę ka
da butų keno nors sudik
tuoti ir surengti.

Rusijoje . apie 500,000 ko
munistų valdo visą milži
nišką valstybę. -

Tik Vokietijos komunis
tams daug sunkiau butų į

Susiinteresavo ‘Artojo’ 
Liaudies Dainomis

Šiose dienose “Dirvos” re- 
dakcijon buvo atsilankęs Cleve- 
lando dienraščio Press atstovas 
kuris renka žinias apie visus

kaišą darbininkų išnaudojimą, 
žudynes, kraujo praliejimą Ru
sijoj .tai “Vilnis” niekaip neįs
tengia to pakartoti ir parodyti 
savo mulkinamiems žmoneliams 
nors plyšelį kur matosi darbi
ninkų išnaudojimo, persekioji
mo baisybės.

Bolševikai pasinaudoja kito
se srovėse menkais atsitikimais 
savin darbininkus vilioti, o sle
pia nuo jų tuos žvėriškus nuq- 
tikius kokie 'kartojasi jų remia
moj pekloj,

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

komunistų sukilimų ir so-savo rankąs valdžią pasi-i vietos svetimtaučius ir jų vei- 
I’ cidiistų valdymo, štai į pre- griebti. Vokietijos gyyen-1 timą ir talpina, norėdamas su- 

zidento suolą, visuotinu ša- tojai perdaug kultūriški, ir j pažindinti' Amerikonus su sve- 
lies piliečių balsavimu, pa- valdžia organizuota, kuo-įtimtaučiais ir svetimtaučius

t sodinama pagarsėjęs mill- met Rusijoj komunistai pa-Į vienus su kitais.
litaristas, karo laikų kaize-! sinaudojo. proga., kai ^akla| ^Apip Lietuvius nesenai tilpo 
rio pirma ranka, Feldmar-j višta, užeidami į sumišimą j ilgokas straipsnis tame laikraš-

. šąląs von Hindenburg! itanpe caro pašalinimo i~; 
Kaip stebėtina išlauki- Kerenskio neįsidrutinimo.

|- niam pasauliui, dar stebėti- v * 1
F niau patiems Vokiečiams, _ | -
|į kairiųjų partijų nariams ir Paika Daila Miršta

vadams. Besidžiaugiant ša- 
lies sudemokrafi'škėjimu ir

I, sumynimu monarkizmo ir 
militarizmo, kai tik žmonės 
gavo pilną teisę liuosai išsi-

K reikšti save, daugybė paro- 
I dė palinkimo į senos tvar- 
I kos žmogų.

k Nors sensacijų skelbėjai 
[ 1 išvedžioja kad ateina atgal 
I 'kąizerizmo laikai, vienok tą 

nereikia priimti uz faktą;
H' ir nors sakoma kad- kaize

ris esąs kviečiamas ar siū
losi, Hindenburgas jausis

• geriau pats būdamas tokios 
I garsios šalies galva, negu 
|. užleidęs tą vietą kad ir. se- 
| nam kaizeriui. Pirma jis 
I buvo po kaizeriu, o dabar 
k pats liko tokioj vietoj kaip i 
I turėjo kaizeris!

Gal šis nuotikis duos tik 
r progos nekuriems u.žsispy- 
| rėliams imperialistams pa-

I smarkauti, bet tuo viskas 
F ' ir baigsis. ■. 5

Vokietijoš respublika gy
vuos ir prie Hindenburgo,

I tam nėra abejopės.
1 #

zidento suolą, visuotinu ša-

Šie Vokietijos rinkimai 
'turbut yra geriausiu pa
vyzdžiu kas gali atsitikti ir 
Rusijoj jeigu žmonės nebū
tų surakinti komunistų ža
bangose ir turėtų liuosą va
lią išsireikšti ką jie nori 
valdžioje turėti. Paprastas 
kaimietis mužikas visada 
balsuotų jei ne už monar- 
kišką tai bent už demokra
tišką kandidatą, bet nieka
dos ne už komunistą..

Visa paslaptis kodėl ko
munistai dabar Rusiją val
do yra tai aštrus ginklas ir 
baisus kalėjimai. Tegul tik 
pasijunta žmonės laisvi, jie 
be ginklų, be kraujo pralie
jimo, pasiskirtų sau valdžią 
konservativiškesnę, pripa
žįstančią kožnam jo pasi
darytą turtelį, jo namelio 
neliečiamybę ir tt.

Kadangi Vokietijos sei
mas neturi valdančios mo- 
narkistų, Hindenburgo ša
lininkų, didumos, iš naujo 
prezidento ipusės pavojaus 
šaliai visai nėra.

... . . . Vokietijos gyyen- kimą ir talpina, norėdamas su
lojai .perdąug kultūriški, ir j pažindinti'Amerikonus su sve-

ir I tyje, jau ir be to.
Šiub Press’o atstovo atsilan- 

Ikvmu, “Dirvos” redaktorius 
I užsiminė apie “Artojo” liau- 

. dies dainų kontestą, kuriam
Kubistu daila miršta. Auk- susiusią į 600 dainų iš Lietuvos 

ščiausias laipsnis jų užsimoji-'ir čia pat Amerikoje.
mo pasiektas ir nuslūgo. Dai- Ant rytojaus tas pats atsto- 
la gryžta atgal prie protingu- vas vėl atėjo ypatingai tų dai- 
mo — atgal prie klasikos. nų klausimu ir užsižymėjęs ža- 

Tąip išsireiškė keletas pažy- dėjo parašyti apie tai.
mių. dailininkų iš New Yorko ir šiuo tarpu dar negalime pra- 
Bostono kurie atvyko Cleve- nešti kas Press’e buvo rašyta, 
landan būti teisėjais dailos pa-1 kadangi tas atstovas buvo die- 
rodoje Clevelando Dailos 
zejuje gegužės 5 d.

Tie teisėjai-dailininkai 
kad įfubistų daila nyksta, 
gia savo dienas, ir neužilgo pa
sibaigs toks paikas «paveikšlų 
piešimas kurjuose tik "pats pie
šėjas žino kas nupiešta, arba 
įsivaizdina kąd jis ką tai nu
piešė, o šiaip žiūrėtojui matosi 
tik imarginiai. Rimti dailinin-

Mu- na prieš išleidimą šio numerio.

sako i 
bai- O ką Jiems Parodyt?

“Dirvos” vietinėse žiniose 
tilpo vietinės reikšmės žinelė 
apie kokį tai “vargonų bankie- 
rių”, kuris nuskriaudė parapi- 
jonis. z 1

Ta žinutė pasirodė labai ska
niu . kąsniu musų komunistpa-

kai-artistai tokius, dailininkus|laikiams. “Vilnis” tuoj'ją be- 
[smerkė, bet. jų atsirado dau- veik Ištisai persispausdina'po 
giau — nes ant bile ko paikoj antgalviu: “Parodykit jiems 
silpnesni tuoj puolasi. Kadan- j duris”.
gi visuomenėje jie prijautimo! Paskui prideda ir savo ko- 
nerado, ir jų tokis' mozojimas mėntarų ir padaro svarbų “pro- 
dasiėdė jiems patiems, jie su- letąrijošišką”' straipsnį.

Tai yra tik vienos ypatos iš-gryš prie rimto darbo.
Vienas artistas išsireiškė ši- naudojimas tokiu žmonelių ku- 

taip: “Daila visada yra protin- ric nori būti išnaudoti, ir pa
ga, rimta, tiktai artistai pasi
daro bepročiais”.

Kubistu piešiniai h- naujai 
atsiradus /‘poezija” kokia pasi
žymėjo "Keturių Vėjų” gaudy
tojai Lietuvoje (jie pasekė tik
tai Rusus) yra tai vienas ir tas

rodymas jiems teisybės sulai
kys juos nuo tolesnio pasidavi
mo. žmoneliai ir. be, komunis
tu patarimo parodys duris to
kiems poneliams.

Bet kada “Dirva” prideda la
bai graudžių-liudnų faktų apie

MEKSIKOS IŠLYGOS KONKORDATUI 
SU ROMOS PAPA

Prancūzams, žinoma, 
sirądo priekabė laikyti 
deles armijas, vis pačiai 
ve gąsdinant, kad Hinden- 
bųrgas gali Francuziją pul
ti. Francuzija nesutiks ant 
ginklų mažinimo, armijos 
apkarpymo, ir stengsis šo
kinėti prieš visus, rodyda
ma į Hindenburgą kaipo i 
baubą, ir sunku vėl bus su 
Prancūzais susikalbėti, o to 
pasekmėj, sunku bus taikos 
darbas varyti.

at- 
di- 
sa-

Komunistai, sutuokę vi
sas saro pajiegas, parodė 
jog šalyje turi apie du mi
lijonu narių. Nors tai yra 
mažai išviso, bet galima sa-

tarco Calles, užtvirtino naująją 
bažnyčią kaipo tautišką Įstai
gą.

Daugelis parapijų prisidėjo 
prie Tautiškos Bažnyčios, kas 
sukėlė išgąsti tarpe Romos 
dvasininkų, kurie tuojau rinko 
davatkas kėlimui revoliucijos 
prieš šalies valdžią ir kautynes 
brolių su broliais, tačiau šalies

Meksikos gyventojai be iš
imties yra katalikai, tačiau su
pratę Romos papų išnaudojimo 
politiką, pareiškė:

Visišką nepriklausomybę nuo 
Romos katalikų bažnyčios ir 
joa galvos papos)

Visos bažnyčios turi mokėti 
valstybei mokesčius, kaip kiek
vienas pilietis,

Visos pamaldos turi būti at- valdžia nenuoramas tuojau nu
liekama paprastu budu be pa- malšino, ir prezidentas pareiš- 
rodų pagal Kristaus mokslą, . kė proklamaciją iš Konstituci- 

Pknaikinama celibatas kuni-ljos paragrafo 27, 1917 metų, 
gams kaipo klaidinga įmonė, Į jog visos bažnyčios ii- namai 
priešinga įgimimui, paskirti dievmaldystei yra sa-

Tikslas naujosios bažnyčios . vastim tautos.
yra pakėlimas doros visoje ša- Jeigu sekėjai Romos katali- 
lyje ir praktikavimas meilės ikų bažnyčios didumoje palinks 
artimo steigiant ligonines do- prie naujos Tautiškos Bažny- 
vanai pagalbai neturtėlių, pa-ičios tai likusios mažumoje su 
guodimui nusiminusių ir nelai-1 visais ■ turtais bus valdžios per- 
mingų; < ■ duodamos .Tautos Bažnyčios

Klebonus renkasi parapijonai [globom Jeigu gi atsirastų tam 
ir paskiria jiems algas, kurias priešginų, tokie kurstytojai 
ir sumoka, bus traukiami atsakomybėn

Parapijom] atstovai' renka kaipo kriminalistai.
bažnyčios viršininkus; į Prezidentas Calles perspėjo

Bažnyčia ir visi kunigai turi į Romos vyskupus už visokią 
pildyti visus šalies įstatymus, |prieš-valstybinę ’agitaciją, ' ką 

Kunigai neturi jokių ryšių susekus ‘ jie bus baudžiami 
su mokyklomis, kaipo šalies1 išdavikai. *

Visokios pamaldos turi būti 
atliekama Ispanų (Meksikos 
tarmė) kalboje,

Visos bažnyčios yra 
tim tautos,

Patriarku naujosios

Taip tai reiškiasi laisvė ir 
pakanta tikybiška, saugojimas 
tautos reikalų “laukinėj” Mek
sikoje. •

Pavyzdis Lietuvai įkurti ša- 
bažny- vą Tautos Bažnyčią ir išsiliuo- 

čios tapo išrinktas Kun. Joa- suoti iš Romos jungo ir sykiu 
quin Perez.

savas-
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kyti perdaug. Užtektų tų'. Meksikos prezidentas, Plu- '
iš Lenkijos baudžiavos.

Tautietis.

Purickio “Papa” 
Neprisileido . . .

“Lietuvos žinios” pranešė ši
tokią nemalonią musų “krikš
čionims”’naujigpą:

“Roma, bal. 6 d. —- Kiinigas 
J. Purickis gryžta Lietuvon. 
Nežiūrint padėtų pastangų Vą- 
tikanas-popiežius jo nepriėmė. 
Lietuvos krikščionįs-demoki'a- 
tai galutinai susikompromita
vo”.

Iš to matome kad musų kle
bonams nesiseka. Nesiseke su
daryti sutartis su popiežium, 
nesisekė nei jų pasiuntiniui da- 
sigauti pasimaty.t su popiežium 
ir pasakyt jam ką norėjo.

Kažin ar Purickis važiavo į 
Romą popiežiui užprotestuot už 
Vilniaus priskyrimą Lenkijai, 
ar padėkuot....

SLA. ORGANO LIE 
TUVON NELEI

DŽIA

New York, bal. 25 d. (Spe- 
cialio korespondento praneši
mas). — New Yorko pašto vir
šininkas J. J. Kiely' “Tėvynės” 
administracijai prisiuntė seka
mą pranešimą:

“Keletas egzempliorių jūsų 
laikraščio adresuoto į Įvairias 
Lietuvos vietas šiomis dieno
mis sugrąžinta su pažymėjimu 
‘GRĄŽINAMA —Neįleidžiamą’ 
(RETUOR—Non Admit). Yra 
suprantama iš pažymėjimo aut 
įvyniojimo viršelio kad ju.sų 
laikraščiui yra uždrausta cįr- 
kuliuoti Lietuvos pašte, vienok 
iki šiolei šis ofisas dar negavo 
oficiąlio pranešimo šiuo reika
lu.
. “Galimą pažymėti dar ir tai 
kad' sugrąžinti egzemplioriai 
yra skirtingos laidos, kas reiš
kia kad uždraudimas nėra tai
komas ft)ent kuriai vienai ypa
tingai laidai,” -

Iš šito pašto pranešimo yra 
aišku kad Lietuvos klerikali
niai reakcijonieriai išsigando 
S. L. A. organo “Tėvynės” po
zicijos, kuri Stovi griežtoj Lie
tuvos valstybės reikalų sargy
boje, ir už drąsų pasakymą ai
škių faktų nevyniojant jų į bo- 
velną, prieš klerikalinius reak- 
cijonierius, uždraudžia “Tėvy
nę” siuntinėti Lietuvon. Jei 
Lietuvos valdovai išdryso išeiti 
prieš tvirtai organizuotą arti 
20,000 Amerikos Lietuvių jie- 
gą tai galima Spręsti kad arti
moje ateityje bus uždrausta 
siuntinėti Lietuvon ir visus ki
tus Amerikos Lietuvių pažan
gius laikraščius.

Taipgi yra rimtų gandų if 
apie tai kad prie šito reakcinio 
žygio prisidėjo ir Amerikos 
Lietuvių klerikaliniai vadai ir 
net Lietuvos klerikaliniai at
stovai. Man teko girdėti išti
kimus klerikalų žmones tikri
nant kad iš Amerikos buvo re
komenduota pirmiausia neįleis
ti Lietuvon “Tėvynės” ir “San
daros” kaipo organizacijų or
ganų, ‘Naujienų’ kaipo dienraš
čio, kurie daro didžiausids įta
kos Į Lietuvos žmones, ir buvo 
manoma kad tuo budu bus ga
lima sukelti suirutė Amerikos 
pažangiųjų Lietuvių gyvenime 
ir tai bus efektiviausis būdas 
sumažinimui Amerikos Lietu
vių paramos Lietuvos pažan
gai. O toliau eiti ir prie kitų 
pažangiųjų laikraščių, ir iki se
kamų Seimo rinkimų bus už
drausta įleisti į Lietuvą visus 
Amerikoj Lietuvių pažangius 
laikraščius.

(Tąsa)
— Vienok, ištiesų, musų ilgame kalbė

jime, tavo pašaipos....
— O! ar tamista. negali suprast jog 

aš t/iip elgiuosi tik save pi’isiversdama ? 
Niekas man labiau nėsibritkina kaip tokia 
kova su pašaipomis, prie ko. aš esu privers
ta apsiginti nuo tos moteries ir jos draugų. 
Tamista kalbi apie mano drąsą, bet aš už
tikrinu tamistą jog ji nėra blogos prigim
ties atkaklumas, bet aš turiu taip elgtis 
kada atsiduriu taip žiauriai apsieinančios 
ypatos naguose, kurios aš nekenčiu ir ne
noriu matyti. Aš juk-nieko blogo'jiems 
nepadariau, aš tik įprašau leisti mane gy
venti vieną, ramybėje, liuosą ir matyt vis
ką aplink mane esanti linksmu!

— Taip tai yra; jie pavydi tau tavo 
linksmumo, ir to ką jie nuo tavęs turi.

— Ir tai mano teta! — tarė Andrien- 
pė, rustai, — mano teta, kurios pačios gy
venimas buvo vienas ištisas skandalas, 
kaltina mane tokiu begėdišku budu! lyg ji 
nežinotų kad aš turiu gana išdidumo, gana 
ištikimumo, pasirinkti tokius dalykus, ku
rie tik kelia man pagarbą atvirai! , O! ka
da aš į ką įsimylėsiu, aš paskelbsiu tai, ir 
didžiuosiuos tuomi; nes meilė, kaip aš su
prantu, yra pats garbingiausias dalykas 
pasaulyje. — Paskui Andriennė pridėjo, su 
dideliu kartumu, — Ką reiškia garbė ir 
griežtumas, tada, jeigu jie nelaiko tave už 
ribų nuožvalgos, kuri yra daugiau žema 
negu nepakenčiama?

Ir vėl Andriennė pakėlė skepetaitę sau 
prie akių.

— Na, na, mano brangi mademoiselle 
Andrienne, — tarė daktaras, raminančiu _
tonu, — nurimk : tas viskas jau praėjo. Tu slėpti jį savo namuose,
turi manyje, ištikimą draugą.

Ir tai tardamas, daktaras paraudo, 
nežiūrint jo velniško drąsumo.

— Aš žinau gerai kad tamista esi ma
no draugas, — tarė Andriennė, — ir aš 
neužmiršiu to kad tamista išsistatei save 
šiandien tetos apibarimams už palaikymą 
mano pusėš;/!hes aš žįnau apie jos galybę 
— galybę didelę prie blogo....

— Kiek link to, — tarė daktaras, nu

—; Aš manau, tarp musų kalbant, ku
nigaikštienė nori tave tik pagąsdint. Ji 
pasitiki galėsianti tave paįtekmėti užsispy
rimais; ji, ant nelaimės, prisikalbėjo sau 
kad ji yra bažnyčios motina, ir sapnuoja 
apie tavęs atvertimą, — tarė daktaras, 
reikšmingai, norėdamas išgauti Andrien- 
nės pilną pasitikėjimą juomi. — Bet nekal
bėkim apie tai— tavo akis turi žibėti pa
prastu tavo skaistumu, kad gražiau 
dytų ir žavėtų ministerį, prie kurio 
dabar vykstame.

— Tamistos tiesa, mano brangus 
tarė; reikia stengtis visada nustumti 
nesmagumus, neą savi mažiausi nemalonu
mai tuoj verčia užmiršti kitų nesmagu
mus: bet pavelyk man priminti kad aš pa
sinaudoju tamistos geraširdingumu net ne
pasakius ko aš iš tamistos noriu.

— Mes turime gana .laiko apkalbėji
mui, nes musų ministeris gyvena gerokai 
•toli nuo čia.

— Keletu žodžių, taigi štai kame da
lykas, — tarė Andriennė: — 'Aš pasakiau 
jums priežastis kodėl aš susirupinus tuo 
vertingu darbininku, kuris atėjo šį. rytą- di
deliame nusiminime pasipasakodamas kad 
jis susikompromitavo save kokia tai daina 
kurią jis parašė (nes jis yra poetas), ir 
jam grąsia areštas; sakėsi jisai esąs ne
kaltas, ir, jeigu jį paimtų kalėjiman, jo 
šeimyna, kurios vienatiniu palaikytoju jis 
yra, turėtų badauti; Jis atėjo, taigi, pas 
mane kad aš uždėčiau už jį paranką, kad 
jis liuosas būdamas galėtų dirbti, ir aš' jam 
pažadėjau, žinodama apie tamistos artimu
mą su ministeriu; bet kadangi jie jau tą 
nabagą vaikiną j ieškojo, aš sumaniau pa- 

j, o tamista jau ži
nai kaip tą išsiaiškino m&no teta kada jį 
sifrado. Dabar meldžiu pasakyt man, ar 
ačiū tamistos perstatymui ministeris už- ' 
tikrins jam laisvę kaip aš noriu prašyti — 
už paranką kurią aš uždėsiu?

— Be jokio klausimo, nebus jokio še
šėlio kuris galėtų kenkti, ypatingai kada tu 
išpasakosi jam faktus savo (puikia kalba.

— Ar tamista žinai, daktare, kodėl aš 
tokios užduoties pasiėmiau' — tokios gal

išro-
mes

dak- 
savo

duodamas dideli neatbojimą, — mes medi-'keistos — vadint su manim, jauna mer-
kaliai žmonės esam toli nuo kokių kerštų 
pasiekimo.

— Ak, mano brangus daktare, bet ma- 
damė de. Saint-Dizier ir jos draugai niekad 
nedovanoja! — Ir mergina sudrebėjo. — 
Reikėjo mano nepergalimo užsispyrimo, 
mano vidujinio išsiveržimo visko kas yra 
baugščių, žemu, ir nepadoriu, kad galėčiau 
pertraukti ryšius su ja taip atvirai; bet, 
jei tai butų ir ipačios mirties klausimas, aš 
nedvejočiau; o vienok, aš taip labai myliu 
gyvenimą, tiktai jeigu reiktų už ką mane 
barti tai kad aš mėgstu gyvenimą perdaug 
skaistų, perdaug malonų, perdaug harmo
ningą; bet, kaip tamista žinai, aš prisitai
kau ir prie blogumų.

Andriennė pradėjo lyg šypsotis, ir 
daktaras pagyre ją tardamas jog tai yra 
geri ženklai.
- Andriennė atsakė jog tai ir protin
gas ženklas. — Vienok, ar aš turiu juok
tis, po tų mano tetos grąsinimų? Tačiau, 
ką ji gali padaryti? Kokia reikšmė buvo 
šitos rūšies šeimyniškos konferencijos? 
Rimtai sakant, ar ji galėjo manyti nors va
landėlei kad aš pasiduosiu Įtekmei tokio 
d’Aigrigny arba Tripeaudo? Po to ji kal
bėjo apie griežtas priemones! Kokias prie
mones ji galėtų naudoti? Ar tamista. ži
nai?

gina, kokia aš esu, prie ministerio?
— Turbut gi gauti užtarimą tam vai

kinui ku©greičiausia ir kaip galima grei
čiausia.

. — Taip; ir trumpai sakant, užstoti ke
lią visoms kalboms kokias mano teta ne
gaišuos nesigriebus platinti, ir ką ji jau, 
kaip tamista matei, liepė įrašyti į policijos 
komisaro rekordus. Aš todėl pasiryžau 
pasįaiškinti atvirai ir drąsiai prieš žmogų 
kuris stovi tokioje aukštoje vietoje. Aš 
pasakysiu jam kame tikrai dalykas yra, ir 
jis man tikės, nes teisybė turi tokią dvasią' ■ 
kuri niekad nesukląidina. ,

— Tas viskas, mano 'brangi made
moiselle, labai protingai ir gudriai daro
ma. Tu užmuši, kaip sakoma, du paukščiu 
vienu akmeniu, arba, kitaip sakant, vienu 
geru pasielgimu atsiekti du teisingumo 
žygiu. Tu sunaikinsi visus pavojingus • 
Skandalus, ir paleisi laisvėn tą gerą vai
kiną.

— Na taigi, — tarė Andriennė šypso
damos, — mano linksmumas man sugryžo, 
ačiū tai numatomai gerai pasekmei.

(Bus daugiau)
3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri

jos vadovėlis pradedamajai ’mokyklai. Parašė 
A. Busilas. I l-r as pataisytas leidimas. Kau
pas. 1&21, pusi. 56 .................................. 40c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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Scena II.
Riksmai: “Sudegint! Neškit laužui mal

kų! Sudeginsimi” Tuoj sueina scenon 
minia, Vaidilai ateinant atbulam.

Du vyrai atveda surištą Mil
dą. Reikalavimai sude

gint nesiliauja.
Vaioila

[Ilgai klausęs šukavimų, puldinėjęs vi
sur, palipa ant aukuro laiptų, sušunka]: 
Nutilkit! nurimkit! Paskirai kalbėkit! 
Leiskit man išgirsti kaltinimą jos!

[Giedrutė ii’ Birutė nusigąsta pama- 
čiusios Mildą tokiame padėjime.]

Minia
Sudegint ją! Sudegint! Sulaužė savo’ 

prižadą! Kraukit laužą! . ■
[Kiti glėbiais atneša medžių ir šakų.]

Vaidila
[Vieną ranką iškelia virš minios, kita 

rota rodo į stabą]: Dievai reikalauja jus 
nutilti ir apsakyt jos kaltę! Visi tylėkit 
iki aš kurio paklausiu !l Palikit ją vieną! 
Ji nebęgs! Jei bus kalta, rasim ir bausmę!

[Minia nutyla. Milda lieka viena vi
duryje, visi stovi aplinkui.]

Vaidila
Sakyk. Milda, dievų ir žmonių akivaiz

doje; už ką tave atvarė sudeginimui, kur 
tu dievams tarnauti pasiskyrus buvai?!

[Giedrutė ir Birutė žhigeidžiai, bai
mingai tėmija Į Mildą. Minia pirštais 
j Mildą rodinėjasi.* Milda galvą nulei
dus tyli.] »

Minia
[Suužia vienas už kito]: JLprasižen

gus! Sudegint ją!
Vaidila _

Nutilkit, aš jums sakau! ir nekalbėkit 
iki aš nepaklausiu! [Mildai] Kodėl tavo 
lupos slepia tavo žodžius? Kokį prasižen
gimą prieš dievus papildei ir už ką jie ta
ve kaltina?
Milda

Jei prasižengiau prieš dievus, lai dievai 
mane baudžia — lai Perkūnas sunaikina 
mane jei' nuodėminga esu! Bet žmonės 
man bausmės reikalauja ir jie nori mane 
bausti — viskas ką aš pasakyti turiu!.... 
[Nuleidžia galvą.]

[Minia sujunda tyliai, vieni kitus per
žvelgia, akis ištempia j Mildą.] #

Vaidila
Kuris iš jūsų žinot jos prasižengimą, 

prakalbėkit!
Vyrai

[Sušunka vienu balsu] : Aš!.... .
Vaidila \

Aš tik vieno klausiu! Sabalai, tu seniau
sias iš jų, daugiau patyręs, apsakyk jos 
kaltę — tikrai ir teisingai!....

[Visi sužiūri į Sabalą.] - .
Sabalas

Nusidėčiau dievams jei netiesą saky
čiau. ... Mes. buvom šįryt medžioklėj. Gi- 
b'ioje išgirdom moterišką kliksmą. Atbėgę 
Į tą vietą radom Mildą prie medžio pririš
tą. Visa apdraskyta, nuvargus, šaukė gel
bėt, sakydama kad žmogėdžiai užpuolė, 
pagavo ją, ir buk ateis tuoj ją pasiimti, 
kaimą apiplėšę!.... Mes leidomės Į kai
mą, palikdami Iglioną ją paliuosuoti ir at
vesti j žinyčių.... Parbėgę, kaime jokių 
žymių apie žmogėdžius neradom. Sugryžę 
atgal į girią kur juodu palikom, radom ją 
ir Iglioną susikabinusiu gatavu bėgti iš 
musų krašto — nes ji sugalvojo taip Iglio- 
ną pavilioti, ir jis jai pasidavė!
Minia

Ji prasižengus! Ji nedorėlė!' Sudegint! 
Prasižengė prieš dievus! Skubinkit, laužą 
kraukit, dievai reikalauja aukas!

. [Vienas po kitam neša malkas, krau
na laužą. Griebia Mildą ir tempia prie 
laužo.]

mas! aiškus — ji turi sudegti! Kitą stptei- 
sim paskui!
Vaidila .

Bet reikia abu išklausyti!.... Kur Ig- 
lionas ?!
VlLKALOKIS •

Jis Įkalintas rūsyje. Sakėm paskui su
gryžę jam išnešim bdusmę!

[Milda sudreba Igliono vardą išgir
dus.]

Vaidila
Tiesos reikalauja atvesti ir jį čia! Šer

nas ir Tauras, eikit jį atvesti!
[Tauras ir Šernas bėga, bet tuoj susi
laiko, pamatę ateinant Iglioną.]

Scena III.
Iš kairės atbėga Iglionas, pripuola prie 

Mildos; apkabina ją.
Iglionas

] Buože sukdamas] i Kuris ją paliestų 
negyvas čia gulės!'
ŽIVILĖ

Išsilaužė jis iš kalinio! Turbut ir Pek- 
lius nusidėjėliui gelbsti!

[Vyrai puolasi prie jų, nuginkluoja Ig- 
lioną.]

Vaidila
Palikit- jį ramybėje — nedarys jis pikto 

dievų aikvaizdoj! Tardysim ir jį!
ŽIVILĖ

[Pribėga tprie Igliono] : Tu, pikto vaike, 
ir čia — dievų akivaizdoj — nori išplėšt 
jiems auką! Prakeiktas buk!

[Iglionas gailiai ant jos pažiūri. Ži
vilė baimėje atsitraukia.]

Minia
Abudu sudegint! [Vyrai puola, suriša 

juos pečiais į krūvą.]
[Vaidila nusisuka į stabų, mąsto.]

/ . ?
Iglionas t

[Akis į viršų iškėlęs]:
Apsiniaukė dangus mano, 
Siaučia baisus debesiai,' 
Diena skaisti nors žadėta, 
Liko baigtis taip liūdnai....

Nors aušra žadėjo laimę 
Ir globojo maloniai, 
Dabar liko prakeikimas, 

. Širdį plėšo tik skausmai....
Milda

Akįs merkias ašarose,
Širdį spaudžia tik skausmai, 
Laimė ta ką mane guodė 
Turi dingti taip urnai....

Temsta saulė džiaugsmo mano, 
Viltis skęsta audrose, 
Ir'sva jonės ilgai pintos 
Nugarmėjo bangose....

ABU TLabai liūdnai]:
Apsiniaukė dangus mano, 
Viltįš skęsta audrose, 

. Ir svajonės ilgai pintos 
Nugarmėjo bangose....

Nors audra žadėjo laimę, 
Ir globojo maloniai, 
Bet apniuro baisios audros, - 
Liko baigtis taip liūdnai....

Minia
Sudegint! Sudegint abu! [Stumdo.]

Vaidila
[Bandydamas nuramint minią, kuri ku

ria laužą]: Dievai tik jiems bausmę pa
skirs; ne jus! Paleiskit juodu ir leiskit iš
tardyti! [Minja vėl aprimsta. Milda ir 
Iglionas stovi viduryje, surišti.] - Iglionai, 
tu esi kaltinamas atvįliojime Mildos nuo 
pasiaukavįmo dievams! Ką turi pasiteisi
nimui? !
Iglionas

Viskas ką aš pasakysiu: Dievai ją man 
atidavė, tik žmonės ją iš mano glėbio plė- 

Išia ir mirties abiem mums geidžia! Bet 
j jei tokia žmonių valia, su ja aš sykiu ir 
į mirti noriu!....

VAJAUS PASEKMĖS
Centro Valdyba norėdama 

duoti veiklesniems musų na
riams progą parodyti savo mei
lę Tėvynės ir gerų raštų, buvo 
paskelbus Naujų Narių Vajų 
ir paskyrė tam laiką nuo rugsė
jo 1 d. 1924, iki kovo 1 d. 1925. 
Dabar pavyko gauti raportai iš 
visų kuopų ir žemiau paduosiu 
Vajaus pasekmes. Iš jų maty
kite kurios kuopos bandė, o ku
rios visai nieko nenorėjo daryti 
laike Vajaus. Jei ne visoms 
pavyko laimėti dovanas tai 
nors po vieną-kitą naują narį 
prirašė. Ir už tai joms priklau
so garbė.

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

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

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

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

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

'Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — | Knygius 

903 W. 33rd Street, Chicago, III.

pas mus mažai yra!
T. M. D. Sekretorius

Vyt. Sirvydas.

si išsiskirstėm linksmi kad jau 
pradedam atbust prie gerų dar
bų kuriuos dirbom pirm karo.

Butų labai pageidaujama kad 
“Pasaulio Istorijos” spausdin
to jai .butų truputį greitesni ir 
greičiau darbą atliktų. Buvo 
žadėta ota knyga 1924 metais, 
dabar ačiū Dievuliui jau 1925 
mėtų .gegužės mėnuo, o knygos 
nėra. Tas atsiliepia ant narių 
ir tų kurie darbuojas. Tokio
se apistovose Draugija negali 
augti. Mes Amerikos Lietu
viai pripratę viską greitai dir
bti tai mums sunku žiūrėti Į

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

zx®KŪbiKiųs«sc
'Gerovės skyrius1

Vaidila • • ,
[Smarkiai surinka] : Paliaukit, vardan 

dievij! Grąžinkit’ją kur. buvo — to ręika- 
lauja iš jūsų dievai! Ne ji vięna čia įta
riama! Reikia ir kitą išklausyt!

[Minia aprimsta. Milda stovi vidury
je scenos viena.]

ŽIVILĖ
[Prišoka prie Mildos]: Jos prasižengi-

Miųda ’
Dievai apteikė mane meilę, ir leido .map 

meilę per Iglioną patirti! • Jei už tai reikia 
sudegti ant laužo,'smagu man bus: numir
ti, nes aš pažinau saldybę jo lupų!....
Minia

Prasižengėliai jie! Sudegint!....

(Bus daugiau)

Kuopa ' prirašė:
2 kp.’ Union City, Cohn. 1
3 kp. Brooklyn, "N. Y. 30
6 kp. Milwaukee, Wis. 7.
8 kp. Dayton, O. 3

10 kp- Pittsburgh,, Pa. 1
12 kp. Akron, O, ,1
13 'kp. Waukegan, Ill. 27
14 kp. Meriden, Ct, 10
20 kp. Cleveland, O. 8
24 kp. Pittston, Pa. 9
25 kp. Chicago, Ill. 19
27 kp. Chicago, Ill. 5
28 kp. Chicago, Ill. 2
41 kp. Newark, N. J. ’ 23
44 kp. Brooklyn, N. Y. 1
47 kp.' Cleveland, O. 1
50 kp. Worcester, Mass. 15
52 kp. Rochester, N. Y. 1
53'kp. Clinton, Ind. 5
60 Jtp. Milwaukee, Wis. 6
61 kp. Dayton, O. 4
58 kp. Detroit, Mich. 10
85 kp, Brockton, Mass. 12

1.21 kp, Racine, Wis. 6
122 kp. New Phila., Ba. 1
144* kp. Amsterdam, N. Y. 3

Prisirašė Nauji Nariai 
. 36 kp. Norwood; 'Mass. — 
100. J; Dundulis; 101. A. Šatas; 
102. P, Veta; 103. A. Tamo
šauskas; 104. P. Bataįtis.

Pavienis —Youngstown, O, 
105. J. G. Saročka.

22 kp., Chicago; Ill. — 106. 
S. K. Grisius; 107. M. Titiškis.

2 kp. Union City, Conn. — 
108. V. Paplauskas.

I Lietuvos darbininkus kad jie 
!labai netikusiai sukas,'užtai jie 
ir pinigų neturi1, vis kolektuoja 
pas mus. Jei taip Amerikos 
darbininkai dirbintai ir jie ne
turėtų pinigų.

TMD. Narė.I

DEL APRŪPINIMO®
MOTINŲ IR JŲ I 

KŪDIKIŲ SVEIKATO&g
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Siame skyriuje mes laikas
nuo laiko gvildensime rei
kalas [domius būsiančioms 
motinoms Ir motinoms Jau-
ną kūdiklą.] .

Kūdikių aprūpinimas Ir pe-
Dėjimas yra dalykas gyvos
svarbos Šeimynai ir tautai 
fr mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mee tu-

t« rimo rer.uiiariškala faQu> 
tnrpiab atvirai.Ir^tefavai 

®pcręriw«U.f g (

i Priežiūra Kūdikio akiu, ausų, nosies 
ir gerkles.

Pirmos svarbos dalyku yra užlai
kyti kūdikio akis, ausis, nosį ir ger
klę švariai. Kiekvienas menkutis 
ausų uždegimas, arba tekėjimas iš- 
ausų, nors ir manytum nesvarbiu, 
reikalauja greitos gydytojo apžiūros. 
Greitas gydymas gali išvengti ap- 
kurtinio ar agžabimo. Priprastas ir 
geras vanduo akių plovimui yra bū- 
rakso rakštis* (boracic acid).. Jos 
pūsš šaukštelio reikia Įdėti į ket- 
virtdali kvortos vandens.

Viso vajaus metu Centrui ta
po prisiųsta 211 naujų narių. 
Pasirodo kad dovanas laimėjo 
šios kuopos:

Pirmą
3-čia kuopa — 30 narių. Iš 

jų 25 narius, prirašė K. širvy- 
dicnė.

13-ta kuopa Waukegan, Ill. 
Kuopa neprisiuntė raporto kas 
prirašė .visus narius ir todėl ne
žinau kam dovana tenka.

Šių kuopų darbuotojai turi 
teisę gauti pd 6 tomus Kudir
kos Raštų, kurių pardavimo 
vertė dabar yra $10.

Užsimokėjo už 1925 m.
36 kp. Norwood, Mass. — J. 

Ruškis,' J. Dirse, JL Peša, J. 
Pečiulis, j. Jurėnienė, Z. Vasi
liauskiene, T. Kairiutė, B. A. 
Tumavičius, S. Pauliukas.

22 kp. Chicago, UI. — M. J. 
Damijonaitis, A. J. Mosgers, V. 
Pūkas, M; Liubinas, J. Mos
gers, A. Valentas, J. Miknius, 
V; Andriulis.

54 kp. Ansonia, Conn. — S. 
Bujanauskas, T. Ceplinskas, J. 
Černauskas, J. Dickus, A. Gu
džiūnas, J. Kasinskas, J. Mar
čiulionis, P. Rugis, E. Stasiū
nas, J. Vaitkevičia, S. Žebraus
kas, ’ A. Uliavičia, -K. Veikšas, 
F. Dilaįtis. *

2 kp. Union City, Conn.: — 
A. Kundrotą, V. KarbaUskas, 
F. 'Bankus, St. Butkus, F. Be- 
keris, F. Girdauskas, J; Pocius, 
E; Poškevieienė, V. GeSbvičia, 
J. žurinskas, J. Bendler,; V. 
Presevičia, F. Vilkas, M. But
kus, P. Butvilą, AL Krivickas, 
V. Jenčiuvienė, P. Rimkus, J. 
Breiva, K. Butkus, M. Jocuvie- 
nė.

46 kp. .Seattle, Wash. — A. 
Savukaitis, J. Ręvuta.
- Pavienis — J. Kalvaitis — 
Welch, W, Va. ■

Antrą: *
41 kuopa Newark, N. J. — 

23 narius. Tris tomai "Pasau
lio Istorijos”, apdaryti,, gauna 
A. Žiugžda, kuris visus naujus 
narius prie šios kuopos prirašė.

Trečią
25 kp. Chicago, 111. — 19 na

rių. Negavau raporto iš kuo
pos kam dovana priklauso.

50 kp. Worcester,. Mass. — 
15 narių. Taipgi negavau ra
porto kam ši dovana priklauso.

Taigi išviso bus išdalinta 
penkios dovanos darbuotojams 
— du gaus po setą Kudirkos 
Raštų, vienas gaus tris tomus 
“Pasaulio Istorijos”, d du gaus 
po tris Tomus “Kultūros Isto
rijos” arba “širdis”. .

Vąęde TMD. Centro 'Valdy
bos tariu širdingą ačiū tiems 
pasišventusiems veikėjams ku
rie pasidarbavo šiame vajuje.-

Musų Draugija nėra biznio 
organizacija ir kiekvienas ku
ris pasidarbuoją, jos auginimui 
dar labiau yra vertas pagyri
mo, kadangi didelių pelnų iš to' 
nesusilaukia. Jis dirba tik 
Lietuviškos kultūros labui.

Gaila1 tik kad tokių žmonių

Brooklyn, N. Y. (
Iš TMD. 3-čios kp. darbuotės.

Balandžio 16 d. susirįnkiman 
suėjo nemažai narių, nes tikė
jos gauti ilgai laukiamą “Pa
saulio Istoriją”, bet negavom, 
nes dar pranešė kad neatėjo iš' 
Lietuvos! Nariai pasirangė ir 
vėl nurimo, lauks toliau.

Apkalbėjus visus kuopos rei
kalus pasirodė' kad viskas ge
rai vyksta ir musų kuopa au
ga kai ant mielių; kai ateis ža
damos, knygos tai dar - geriau 
augs.

Buvo kalbėta apie 3-čios kuo
pos rengimus, pirmą tai Mar
gučių vakarėli, o antrą — rug
pjūčio 2 d. sumanytą rengti 
ap vaikščiojimą Amerikos pri
pažinimo Lietuvos, prie šio pa
staro apvaikščiojimo prisidėjo 
ir Sandaros 1-mą kuopa ir L. 
M. G. 'Draugija ir žada prisidė
ti ir kitos tautiškos draugijos, 
kaip va Jaunų Vyrų Draugija, 
ir, Pilietiški Klubai, ir Jaunu 
Lietuvaičių Draugija, kurie vi
si prijaučiu savo tautai ir ją 
gerbia,

Gryžkim atgal prie susirin
kimo. Pabaigus susirinkimą', vi-

ypa-

Dažnai pasitaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir* todėl reikia 
surasti koki kitą 
maistą.

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos/ pieno ir yra 
daktarų rekomen
duojamas del • j o 
grynumo ir lengvo 
suvirškinimo 
tybių.

Jei prisiusite 
apgarsinimą į 
Borden Company, 
Borden' Building, 
New York, tai- bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

šitą 
The

Dantis
i Sveikam kūdikiui dąntįs turi prą- ' 

šikalti tarp šešto ir septinto mene: ■ 
šio. Dvidęšimts dantų sudaro pir
mų kaleiną, arba “pieninius”,, ir jq 
pasirodymas labai įvairiuoja. Prie- ; 
žiūra šitų laikinų dantų yra labai,-j 
svarbi. Juos reikia du sykiu į dieną j 
apvalyti švelniai trinant su minkštu j 
audeklu arba vata, pavilgyta su bo-| 
raksines rakšties mišiniu. Kūdikiui J 
augant didyn, reikia jį pamokini j 
vartoti dantų šepetuką, nes sveiku-^ 
mas antrųjų dantų priklauso žymiai 
nuo priežiūros “pieninių”.

Antrieji arba amžini dantis pasi-1 
rodo apie šeštus .arba septintus ku-^ 
dikio. metus. Tada esti 32 dantis. 
Priežiūra šitų dantų ^ra pirmaeilės^ 
svarbos. Yra saugus paprotis kas! 
šeši menesiai duoti geram dentfstui-j 
apžiūrėti kūdikio- dantis.

Visada- savo kūdikiui duok geriau-j 
si maistą. Jei negali žindyti savo’j 
kūdikio, nebandyk su Įvairiais dirbę, 
tinais maistais, bet pradėk išsyk -ge-S 
rai—duok jam tą maistą kuris pa
darė daugiau svęi-kij ir vikrių' vyru j 
bei moterų negu visi kiti kūdikių? 
maistai sudėjus Į vieną -— duok savo: 
kūdikiui Borden’s Eagle Brar^ Pie*- 
ną, maistą kuris išauklėja vilcriašl 
kojas ir sveikus kunus. Jis remia-; 
mas ir rekomenduojamas gydytojų 
delei jo aukštos kokybės ir vienodos] 
sudėties. Milijonai ir milijonai Į-v-l 
dikių* f išaugo i vikrius berniukus ir 
mergaites del motinų geros priežiu-į 
ros ir maistingumo, kurį suteikia? 
Borden’s 'Eagle Pienas.

Dauguma vaikų'nevalys savo dan
tų jeigu tėvai nepadarys savo už-, 
duotimi juos mokyti., Geriau yra 
.jiems naudoti Colgate’s Dantų Va-‘ 
iytoją dabar negu kėntėti nuo danty 
gėlimo ir blogos sveikatos vėliau. 
Colgate’s valo dantis pilnai ir sau
giai. Daktarai ir Dentistai visur re- 
komenduoja Colgate’s.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai. '(
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P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su. 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER
I 307 WILLIAMSON BLDG! 

kur su visais z teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patai-navimą.

| • ''“SANDARA”- 1
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite

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

Lietuvių laikraščių. Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams le- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3. * .
Kas užsirašys ‘‘SANDARĄ” ant metų 
•ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertes $ 1.

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

Ruffles
•' sunaikina /pleiskanas, tą svarbiausi 

. priešą ’gražių, plaukų. _ > < -
’ i Nusipirkite bonką už 65c šiandien 

pas savo Vaistininką. 75c kuomet 
siunčiama tiesiog iš laboratorijos.

B. A D. RICHTER & CO, 
Bęrry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Geras paprotys
Naudoki! Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos .odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

Dabar uzsirasyk
I “AMERIKOS LIETUVĮ”
S
g “AMERIKOS LIETUVIS", savaitinis laikraštis ramiu 
H pasiskaitymu, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbiu 
H žinių, yra nąpdingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
g . jį (labar ir turėsit naudingą laikraštį. >
įj '•Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”,par- 
| davinėti knygas ir gražias laiškams popieraft. Adręsuo- 
» kit pinigus ir laiškus siųsdami:

“Amerikos lietuvis”
s 14 Vernon Street Worcester, Mass. I
Įiniinii -1-Hn i............ . "i.........irirj imi... iii i

Taira 
j kpvos Ii 
pasekmiii] 

r ’ žinojo ka 
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Susiri 
das taikės 
prie kuni 
jam savo 
greitumu 

|- bloškė,,o 
kas.' Nuo 

f iro,, fr šie 
| blaškė

.. Aista 
savo'brolį, 
kojų kalbė

-Tu 
| ’ no išgelbė, 
B jau mirties 
| dabar jau 
L ii’ išgelbėj. 
I mano tau

-Brc 
| no gyvastį 
| leidžiama, 
b,. leiskimės p

Ir vėl 
I prie kovoj 

naršiai pri 
į Dar k 
r naujus ir 
t bą gaudau 

dinodvigu 
r liauti kari 
i ji eiki šiole 

lysti visai

Paskuti 
' kariumenė 

, priešu nesin 
telis. Čiajii 

i sesniy vadų, 
t siuntė atgal, 
j taut į namus 
t bas. Visi jif 
’ kur užeidavo 
į nes; tuoj džs 

del nakvynės.
Į Čia jie nu 
įp priešu ąbazi 

Abu kuni;
į toje užeigoje g: 
kYkbėjosi apie i 

o kada ji prins 
I o? stalo, jie ps 

gražioji Ryti 
Sunku apsa

< oigaikšėiy ir Ry 
si trįs vėl pasii 

fr kas butji
i ... Kiinigailsštis 

t? ant ilgo laik 
Pfe, prižadėds 
ii jai dideles dov, 
ra jau dingęs;

įtikintas irg 
ra tarp^jij, 
Šyvi ir sveiki....

Aistos labai 
Wbi<kadde 

•ijD nustpuĮgs, kai 
fe linkėjo...: 
., tyia irgi jau 
Wi užėjo Dimfe:
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noes ir motinoms ju- 
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klą aprfipinhssš Ir po
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tea jaučiame, kad tai 
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dikio akių, ausų, noį į 
ir gerklės.
irbos dalyku yra ėiį g 
akis, ausis, nosį ir ge t

Kiekvienas menhį | 
nas, arba tekėjimai į F 
ii- nianytum nesvaria f 
eitos gydytojo apimį 
nnas gali išvengti a : 
igžabimo. Priprastai i | 
i akių plovimui yra h I’ 
s* (boracic acid)., |į f 
:lio reikia Įdėti j į į 
tos vandens.

Dantis 
udikiui dąntjs turi įb < 
šešto ir septinto na ■ 
imts dantų sudaro ■ ; 
arba “pieninius”,, ir j l 
labai jvairinoja. Piį ’ 

aikinų dantį yra ii i 
reikia du sykiu į dį 

niai trinant su roinij , 
i vata, pąvilgyta sij | 
šties mišiniu. KMŠ r 
n, reikia jį pamokį g 
į šepetuką, nes sra ■’ 
dantų priklauso iya į 

os “pieninių". . s? 
rba amžini dantis ps | 
ištus arba septintai I f

Tada esti 32 lįsį s 
;ų dantų- yra pirmi į 
ra saugus paprofe Ii į 
i duoti geram dentk s 
likio dantis.

'o kūdikiui duok geria į 
Jei negali žindyti ■ L 
indyk su Įvairiais A ’ 
.is, bet pradėk ussyt p į 
m tą maistą’ kuris p į 
i sveikų ir vikrnf įs į 
negu visi kiti įffi ' 

jus į vieną — duok ai ' 
■den’s Eaglė Braįh į 
kuris išauklėjo vita I 

ileus kunus. Jis reta ' 
omenduojamas gydyuj | 
stos kokybės ir rieita į' 
ilijonai ir miėjbiai į 

> i vikrius beniukm i s 
ei motinų geros prieis i 
stingumo, kurį suteb Į 
glc Pienas.

vaikų'nevalys sarote 
/ai nepadarys saro r į 
s mokyti.-. Geriau ji |' 
ti Colgate's Dantų ji j 
negu kentėti nuo iri 

blogos : sveikatos v® į, 
Jo dantis pilnai ir s ; 
rai iiį paistai risnri Į

Colgatljls.

tidžiai kas savaite ša 
ir pasidėk ateičiai
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J. KERŠIS 
eisiu Mokyklą Ginta 
versitete, darbuojas a 
’isu advokato

D. AINGER 
LLIAMSON BIM 
visais „ teisią reiklia

Slavai, Lenkai, i 
augai kreipdamiesi a 
gą patarnavimą.

3A”
okslo, Lite- 
„aikrašti.
iš geriausių 
ikoje.
metams lė- 
kitur $3.' .

ant metų 
knygų do-
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TUVI”
5 laikraštis rauni 
ipsflių, ff .syįjM 
iVitfi. ‘ Užsirašyti

ikos Lietuvį”, P®' 
tpieras. Adresu?

VIS" 
rcester, Mas

Vargšų Karaliene
(PASAKA)

Parašė Vėjas.

(Tąsa)
Broliai susitinka.

Tairai pribuvus su didele kariumene 
| j kpvos lauką, jų pusei labai sekėsi ir jie 

pasekmingai kariavo. Aistris išsykio ne- 
' žinojo kas čia taip smarkiai jam padeda, 

o Taira, jau apsiželdinęs barzdą, neišsida
vė broliui tolei kolei kova nebus laimėta, 
nes nebuvo laiko nei valandėlei sustoti. 
Jau kada rodės Aistris liks pergalėtas, lai
mė lėmė laiku pribūti Tairai, ir jie dabar 
žymiai ėmė ant priešų viršų.

Susirėmime vienas narsus priešų va
das taikėsi ir ant galo su arkliu prišoko 
prie kunigaikščio Aistrio ir jau smeigs 
jam savo" aštriu kardu, kaip štai žaibo 
greitumu prijojęs Taira prie jų, priešą nu
bloškė, . o. Aistris liko nepaliestas ir svei
kas. Nuo to priešų kariumene labiau su
iro, ir šiedu kunigaikščiai juos visai iš
blaškė.

Aistris pamatęs savo apgynėju esant 
savo'brolį, kurį vos pažino., puolė jam po 
kojų kalbėdamas per verksmus:,

— Tu gyvas, mano brangus broli, ma- 
' no išgelbėtojau?!.... Nors aš tau linkė
jau mirties — ir gal tu to nežinojai, — ir 
dabar jau laikiau mirusiu, bet tu čia esi 

,e ir išgelbėjai mane. Dovanok tu man už 
mano tau padarytą skriaudą!....

— Broli mano: tavo gyvastis yra ma
no gyvastimi. (Visos tavo klaidos tau at- 

' leidžiama. Bet daug negalime kalbėti — 
E leiskimės prie savo darbo.

Ir vėl abu kunigaikščiai vadai nulėkė 
prie kovojančių ir sėdėdami ant arklių 
narsiai priešus pliekė.

Dar keletą mėnesių jiedu kariavo, vis 
naujus ir naujus kareivių pulkus j pagal
bą gaudami, ir savo kunigaikštystę padi
dino dvigubai; ant galo priešai sutiko pa
liauti kariavę,! atiduodami jiems viską ką 
ji eiki šiolei užėmė, nes bijojo kad jų kara
lystė visai nepatektų aniems.

Susitinka su Ryta! ,
Paskutinė vieta kurią kunigaikščių 

kariumene užėmė susitaikant daugiau su 
priešu nesimušti, buvo tai mažiukas mies
telis. Čia jie pasiliko dar keletą savo nar
sesnių vadų, o didelę dalį kariumenės pa
siuntė atgal.. Norėjo pasilsėti prieš gryž- 

> tant į namus ir užbaigti su priešais dery
bas. Visi jie suėjo į vieną mažą užeigą, 
kur užeidavo pakeleiviai ir vietiniai žmo
nės; tuoj Užsisakė ’pietus ir gavo vietas 

'del nakvynės.
Čia jie nutarė laukti atvykstant lipių 

“ iš priešų abazo apie taikos išlygas. ,
Abu kunigaikščiu įsižiūrėjo į vieną 

toje užeigoje gražią patarnautoją, kuri su
kinėjosi apie susirinkusių svečių stalus; 
o kada ji prinešė valgį ir prie kunigaikš
čių stalo, jie pamatė kad tai buvo ta pati 
jų gražioji Ryta!....

Sunku apsakyti koks buvo abiejų ku
nigaikščių ir Rytos nusistebėjimas kada ri
si trįs vėl pasimatė ir susiėjo!

Ir kas butų galėjęs tani tikėti: 
Kunigaikštis Aistris išvykdamas į ka

rą ant ilgo laiko, paliko ją valdove savo 
pilies, prižadėdamas sugryžtant parvež
ti jai dideles dovanas; Ryta tikėjo jog Tai
ra jau dingęs; Taira iper kunigaikštienę 
Ledą įtikintas irgi manė jog Rytos jau nė
ra tarp -gyvųjų, o visi jie dabar susidūrė 

; gyvi ir sveiki....
Aistris labai nusiminė iš gėdos prieš 

savo brolį, kad del Rytos jis buvo jį pražu- 
tin nustūmęs, kad. del merginos jam, mir- 

?ties linkėjo....
Ryta irgi jautėsi nesmagi, nes tuojau

sugryžęs ir sugavęs savo pačią jam taip 
vikriai meluojant apie Rytą, norės ją nu
bausti.

Taira, atsiminęs kaip jis Rytą tada 
mylėjo ir kaip jį jo brolis nekaltai tokiam 
vargui išstūmė, nežinojo nei ką sakyt.

— Visi trįs mes dabar gryšime į pilį, 
kaip tik reikalus užbaigsime, — tarė .pa
sidrąsinęs Aistris, — Visikas tenai bus su
taisyta gerai del visų. Tu, Viliau’, paimsi 
Rytą sau už moterį, ir busite vienas kito,-; 
tada jau niekas judviejų nepersekios. Da
bar aš meldžiu jūsų atleisti man už mano 
jums padarytus blogumus, nes tas viskas 
stojosi per mane.,,.. Abejojau aš ar 
Rytą galės išbūti -pilyje....

— Lai tas buna užmiršta, — tarė jam 
Ryta ii* Taira.

Dabar Aistris pajuto daug lengviau 
ant širdies, taigi tarė jiems:,

— Pasiunčiu aš tuojau pasiuntinius į 1 
pilį pranešti mano žmonai apie viską, ir 
kad ji prisiruoštų tinkamai mus priihiti.

Po keleto dienų, pabaigę taikos reika
lus su priešais, musų kunigaikščiai ir Ry
ta leidosi kelionėn į savo pilį. ,

Ledai naujas pavydas — bet ne ilgai.
• Dar toli nuo sostapilės jiems esant, 

paleista pasiuntiniai pirmiau !su žinia apie 
kunigaikščių sugryžimą iš karo.

Ryta sų pora generolų važiavo palen
gva, o kunigaikščiai su savo palydovais 
leidosi miestan pirmiau 'juos.

Vos “tik artinantis prie miesto, subė
go visi žmonės ant kelio ir laukė savo 
valdovų ir karžygių parvykstant, o sutikę, 
su dideliu džiaugsmu -sveikino. Žmonės 
sekė juos miesto gatvėmis ir šukavo,-’pa
gerbdami -savo pergalėtojus, kurie laimė
ję karą gryžo atgal.

Po to viskas ir aptilo — kunigaikščiai ; 
sujojo į dvarą, žmonės išsiskirstė.

Pirmiausia kunigaikštis Aistris, nors 
nepiktai, norėdamas paerzint savo žmoną, 
užklausė kur yra Ryta, kada jos nematė 
dvare.

— Brangus vyre ir kunigaikšti, ta 
mergaitė persiskyrė su šiuo pasauliu, — 
užvedė kalbą Leda, lyg persigahdus, o pa
tikrinimui savo kalbos parodė jam Rytos, 
plaukus.

— Tiesa, plaukai Rytos, bet tas nega
li būti jog ji yra mirus — tie plaukai jos 
mirties dar neliudija. Tu tuos plaukus iš 
jos išreikalavai, jai net gyvastį atimti no
rėdama, — pusiau grasinančiai kalbėjo 
Aistris.

— Taip, tai tiesa, kunigaikšti, — pik
tai atkirto Leda savo vyrui: — Ir dėlto aš 
taip padariau kad tu esi mano vyras, ir aš 
tave labai myliu. Nepriderėjai tu į ją žiū
rėti, bet. jos akįs tave pritraukė prie jos 
ir dėl jos tu liepei net savo kūdikį nužu
dyti!

Abu kunigaikščiai nuliūdo. Aistris 
liūdėjo iš savo klaidos kad liepė užsmaugt 
savo kūdikį ir dabar didelei jo gailėjos, o 
piktinosi savo baisiu darbu. Taira gailė
josi tokį atsitikimą išgirdęs, kad jo brolis 
taip (per savo paikumą padaryt galėjo.

Kunigaikštis Aistris kiek atsipeikėjo 
ii? tarė:

— Bet Ryta yra gyva ir ji pargryžta 
į ihusų dvarą. Tuoj mes išeisime ją su
tikti. -

ir Svietas Juoksis sy 
Iriu su Tavimi

m
GĖLIŲ KARALAITĖ

Nei svajote nesvajojau
Kad tarp -radastų 

Mano vargšė širdužėlė
Laimę pajustų.;

Kad draugystėje rožėtų,
Vainike gėlių,,

Pirmą kart ausin šnabždėtų:
“Aš tave myliu”....

Kai priskynus pluoštą rūtų
Ranką man išties, 

Glausiu Grožio Karalaitę
Prie jaunos širdies....

Nei svajote nesvajojau
' Kad tarp • radastų 

Mano vargšė širdužėle '
Ugnimi kaistų....

svetimų

RODYKLĖ No. 50

j Lietu- 
nemalo-

O kai pažiūri j viską ką jie 
ten naudoja savo pasirinkimu, 
tai matai: dainuoja svetimas 
operas, vaizdiną svetimus vei
kalus, vartoja svetimus papro
čius, net kalba pilna 
žodžių.

Jeigu galėtų perkelt 
vą Šveicarijos kalnus,
nios butų Nemuno pakrantės; 
jeigu galėtų prisigabent sveti
mų kraštų paukščių, nepuikios 
butų gegutės ir lakštutės dai
nos. Ir kitą viską jie ant sve
timo keistų jeigu galėtų.

Gryžtant prie gerb. Jurgio 
iš Paryžiaus, kuris 

Jūrių

(Bus daugiau)

ARTOJAS
kovo men. numeryje

Talpiną daugybę Liaudies Dainų, 
kurių gauta į 600, paskutiniame 

’Liaudies Dainų Konteste. Visos 
yra gražios ir malonios, visos ju- 

pažįstamos’ ir žinomos, moka
mos ir girdėtos.

sų

“ARTOJAS"
Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

jai užėjo mintis apie Ledg, — juk Aistris 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Tarp jurginių ir bezų,
Tarp žalių rūtų

Susitikome mudu
Laimės nemyluotu.

Nuo jurginių, nuo bezų, 
Nuo skambios sutartinės

Dviejų plakančių širdžių
Kaista ugnimi krutinės....Į z

Jei aukštyn akis keliu,
Tai tik padėkoti

Kad sus’tikome mudu 
žalių rūtų plote.

visur 
pras- 
skur- 
Gerb.

Virimo Receptas
ŽemUogė yra vienas iš vaisių ką 

labai išsiplatinęs sename ir. naujame 
pasauliuose. Ji auginama daugeliu 
būdų, todėl ir yra įvairių pavidalų, 
dydžių ir rūšių. Kuomet žemuogės 
yra sezone jos nėra brangios ir yra 
skanus valgis. Populiariškiausiu iš 
valgių daromų su žemuogėmis yra 
žemuogių pyragaitis. Žmogus net 
negali atsivalgyti to skanaus pyra
gaičio. Sekantis receptas yra vie
nas iš geriausių ką aš žinau.

ŽEMUOGIŲ PYRAGAITIS 
L puodukas evaporated pieno 

miešto 
kvortos žemuogių 
puodukai miltų 
šaukštukai kepamos sodos 
šaukštukas druskos 
šaukštai sviesto

2 šaukštai miltinio cukraus
Supilk visus sausus dalykus į 

na, parengk tešlą kaip darant 
jui lukštą, dadėk pieną, suplak *su 
šaukštu (bus labai tiršta) ir kepk 
20 minutų pailgoj skarvadoj. Per
pjauk pyragą karštu peiliu, apsvies- 
tuok abi puses ir sudėk j vidurį ir 
viršuje dvi kvortas žemuogių kurios 
sukapok į mažus šmotus, apsaldyk 
ir tegul

2 
2

1

at-

Aras.

šir-
Pa-

pa-

Ar teisy- 
savo eile-

Nuo Juokų Red.: 
bę visadą.poetai rašo 
se ar tik svajones išdėsto tur
būt niekąd žmonija nesužinos.'

Kiti dainuoja: Plaukčiau per 
j ureles pas savo mergelę”, kas 
yra tik tušti žodžiai, ko niekad 
nei vienas įkunyt nebandė.

Abelnai, ką poetas pasako 
retai galima tikėti.

t Tai ir dabar, skaitant šias 
gerb*. Aro eiles, ar gali tikėti 
lęad jam tokia laimė buvo kaip 
jo-eilės išdėsto? Ar tik jis Įši- 
vaizdino kad taip galėjo būti, ir 
parašė eiles... ■. Vargšai tie 
poetai, kiek jie apdainuoja ir 
apsvajoja dalykų, bet retai ku
ris tą pergyvena.

Gerb. Aro eilės,nėra tai ly
riškos eilės kurios patrauktų 
kiekvieną prie savęs, taip kaip 
gerb. poetą -traukė Ta kuri su 
juo gėlių darželyje buvojo (jei
gu buvojo).

Lyriška' poezija yra vienati
nė gyva poezijos šaka, kuri pa
traukia kožną prie savęs ir net 
verčia skaitantį pergyventi tą 
kas eilėse rašoma.

Bet ne visus Mūza apdovano
jo lyrikos dovana, užtai ne vi
sų eilės ir yra labai mėgiamos.

Gerb. Aro eilės priguli prie 
tų kurios rašytos ne išteiverži- ' 
mu iš vidaus, bet bandytos su
tverti iš lauko mintis gaudant.

Jeigu jis su Ją buvo rūtų 
darželyje, jis norėjo tą prieti
ki atžymėti eilėse, bet ne tas 
prietikis iššaukė iš jo eiles.

Jeigu prietikis iššauktų eiles 
jos butų lyriškos, lengvai skai
tomos ir daug malonesnės.

Vienus Mūza apdovanojo ei
lių rašymo dovana, kitus- apdo
vanojo noru pinti Į poeziją tai 
ką jie gyvenime . randa vertu 
paminėti, o kitiems atėmė pro
tą, kaip pav. Keturių Vėjų gau
dytojams, kurie maloniausiu 
randa apdainavimą mėšlo bok
štų.

Išalkusio
padaro užmetimų gerb.
Dievaičiui pr dar prisiuntė pro- 
letarijošiškos kritikos del gerb. 
Audros eilių apie mergų galy
bę, čia norime atsakyti gerb. 
J. Išalkusiam “delko vieni turi 

1 būti užšąlusiomis ir liūdnomis 
širdimis”, o kiti kitaip.

Žmonės kaip gerb. Jūrių Die
vaitis visur mato gerą ir 
tikisi gero rasti nors j 
čiausį gyvenimą eina ar Į 
džiausiąs vietas vyksta.
J. Išalkęs būdamas net gar
siausiam pasaulio mieste, Pa
ryžiuje, nieko gero ten nema
to ir neranda, ir nori važiuoti 
j Los Augeles sušildyt sau 
dį, kuomet kiti važiuoja į 
ryžių tuo tikslu.

Tas norėjimas būti kitur
rodo ir kad gerb. J. Išalkęs nori 
turėti ir ką kitą negu turi, ir 

. nesistengia to siekti, tik norė- 

. jimu save pykina ir vargina.
Gerb. J. Išalkęs pavydi ki

tiems to ką jie turi, nekenčia 
jų už tai kad jie tokie yra, ir 
graužia save mintimi neapikan- 
tos prieš visus geriau gyvenan
čius.

Jis nori revoliucijų, sutręm- 
pimo visko kas gražu, dėlto kad 
jis pats tuo negali naudotis.

Bet prašytume gerb. J. Išal
kusio pasiaiškint kuo jis užsi
ima savo gyvenimo taisymui ir Į 
prie ko siekia, išskyrus 
sapnų apie komunizmus 
voliucijas.

Jeigu gerb. J. Išalkęs 
ki komunizmo tvarkoj 
viską gero sau, nebūdamas jo
kiose galimybėse tą gerą tverti 
kitiems, jis yra jau gatavau iš
naudotojas, nes paskui* kiti ga
mins, o jis, be jokių pastangų 
ir mokėjimo gero amato, nau
dosis tuo kuo dabar naudojasi 
buožės. Bqt apsiriks. Prie to 
nereikia rengtis, nes visi tokie 
jau senai apvilti Rusijoje.

Prašyti gerb. J. Dievaičio at
siųsti kelionės lėšas į Los An
geles nuvažiuoti yra nesąmonė, 
būnant Paryžiuje, už kurį nėra 
nieko linksmesnio. O jeigu g. 
Jurgis Išalkęs ten to neranda, 
jis neras ir Kalifornijoj.

tuščių 
ir re-

pa

pusto vi pirm dėjimo ant py

Virtuvės Reikaluose 
kavos puodus su mišiniu 
ir vandens. Paskui gerai 

Nuo to jie bus

Valyk 
borakso 
išmazgok vandeniu, 
labai švarus.

Kad palivuotos skarvados ilgiau 
laikytų, įmerk jas į puodų karšto 
vandenio ir lai vanduo verda ir pas
kui atvėsta. Tas turi sulaikyti pa- 
livas nuo nudegimo arba sutrukimo.

Prašalini m u i žuvies arba svogū
nų skonio iš. skarvados po kepimo, 
užpilk biskį acto dadėjus biskį muš- 
tardos, ir paskui virink.

Nuėmimui apskretimų nuo alumi- 
no 'arbatos katilukų, užpilk biski ac
to arba lemono skystimo i katilukų 
ir virink. Paskui perplikyk puodą 
borakso vandeniu ir perplauk paskui 
šaltu vandeniu visa.

Naminiai Pasigelbejimai
Nuėmimui gumo nuo audeklo, ran

kų ar plaukų, patrink su kiaušinio 
baltiniu. •

Piano klevišų nuvalymui bandyk 
kreidos su vandeniu maišyta košele. 
Nušluostyk su biskiu alkoholio, bet 
buk atsargi nepalieti tarp klevišų.

Nepirk šluotų iš tamsių raudonų 
šiaudų. Jos nėra taip geros kaip1 
darytos iš žalių šiaudų.

Palaikymui žibančio paviršio tokių 
audimų kaip satinas, įpilk biskįebo- 
rakso į vandenį kuriame skalbk 

Grožės Patarimai
Didelis skirtumas yra tarp “plo

nos” ir “menkos”. Pirmesnė padė
tis yra pageidaujama, paskutinė ne, 
nes kožnas nori turėti žymes geros 
sveikatos. Pilna ir švari oda ir ži
bančios akįs yra geras paveikslas 

Įtinkamai užlaikomo kūno. Nedasvė- 
rimas nėra taip pavojingu suaugu
siam kaip augančiam vaikui, bet ge
riausia yra būti nei perriebiu nei 
perliesu.

Jeigu nedasveri:
1. Pasisverk save ir sužinok kiek 

svarų reikia dagauti ir • apsvarstyk 
ar neturi kokių simptomų kurie rei
kštų ligą. Jeigu taip tai pasitark su 
gydytoju tuojau.

2. Pakeisk savo ypatiškus papro
čius, jeigu reikailnga taip

(a) kad miegotum 8 ar 9 valan- ( 
dar pėr naktį,

(b) ilsėkis kiek daugiausia gali.
(c) praleisk valandą ar daugiau 

kasdien atvirame ore,
(d) , mankštykis reguliariai
(e) valgyk pakankamai gero mai

sto.
Ypališka Sveikata

Nieko nėra kas geriau atvaizdintų 
rusi ir kiekį kaip geležis reikalingą 
kiekvienai ypatai. Geležis ineina i 
sudėtį raudonų kraujo korpuskulų ir 
leidžia išnešioti oksigena į celes. Ge
ležis taip svarbu kad gamta aprūpi
na naujagimį kūdikį perbuvimui pir
mų kelių gyvenimo mėnesių. Po to 
nuo musų priguli žiūrėti kad valgo
mas maištas turėtų gana geležies. 
Kunui reikia pailsio, tyro oro ir sau
lės šviesos. Taipgi reikią saugoti 
savo valgį ir dabotis nuo užkietiėji- 
mo ir nevirškinimo.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PęODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra 

tyras ūkio pienas su palikta jame 
grietine. Tai yra geriausias pienas 
virimui, kepimui ir kitįems namų 
rekalams kur reikia pieno. Bandy-

kit jj savo kavoje. Patirsit kad jis 
priduoda kavai visai kitokį skonį. 
Prašyk groserninko duoti Borden’š 
Evaporated pieno kada vėl eisi pirk
ti sau virtuvės reikmenis.

Bet norime patėmyti. visiems 
poetams ir poetėms kurie ryž
tasi dalyvauti Pavasario Eilių 
Konteste, kad bus geros viso
kios eilės, ne tik vienos kurios 
rūšies, užtai rašykit kaip kas 
mokat.. Dovana bus skiriama 
už 'geriausią apipilsimą Pava
sario, už 
džius ir 
minti.

gerai sutvarkytus žo- 
atsakančįai pravestą

4/
Lietuvoje viskas puiku, sako 

atvažiavę didieji- svečiai: gam
ta stebuklinga, paukščiai čiul
ba, viskas taip malonu, ir tt.

Ir viskuo tuo jie džiaugiasi 
ir didžiuojasi ką gamta davė 
ir ko pakeist negali;

pasiti- 
turėti

^LPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri tūri įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O‘Dirvos’ spaustuvė at- 

ul lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
□I Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname didelės Kortas;
ODarbus padarom viso- 
□Jkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo, spausdi- 
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITĄ!

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

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

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotų 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoj^ 
naminių vaistų šeputėje.
“Gerbiamieji:—

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

Mrs. W. K., New Britam, Cdnn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

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

NAUJIENOS

i

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmoųės darbo žmo
nėms..

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.
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Dear W. R. B.:
In answer to yoųr sad

country. A beginning was made °f Brest-Litovsk, when a state 
with the names of places and war w'th Russia ceased to

execution, and
were forcibly

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite1 skaudamas 
vietas* šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kitę, kad butų Inkaro vaizbaženklis

l F. AD. RICHTER & CO. ,
X Berry & South 5th Sts. į
IK . Brooklyn, N. Y. Avainly tried to discover, 

barristers Jonas Vileišis 
Janulaitis, suspected of 

in this paper,

~ Imk BEECHAM’S
PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosudja gerai vidurius.
Neturi savyje Calomelio
Pirkit vaistinėse J

25c ir ,50c dėžutės

families.
walken; Kaunas, Kaunen; Šir
vintai, 
Klicklen,
played only German pieces, and
the cinęmatographs 
only German films.

German papers made their
appearance in great numbers, i uanjan State was still subject

Schirwindt; Klikeliai, 
etc. The theatres

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

Agatha Wiltrakis.
229 Bridgeport Ave.
Shelson, Conn. t

1

j
The Younger Set

all your poems, jokes, and sto
ries. • ,

FUTILITY
No wonder the poets 

bevail empty purses,
They think they can meet 

reverses with verses.-

Lithuania Puring the 
Great War

milllllllllllllllll

P(PirmutinePINIGAIS SŽ’aS: 
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia. 
Hokė S.& R. Co., Otsego.

to military control.. In Janu-! 
ary 1918 Prince Isenburg re-1 
tired from his post as Admin-1 
istrator of Lithuania. The pan- - 
German papers ■ congratulated i 
his on the successful discharge 
of his mission, and the univer
sity of Fribourg-en-Brisgau 

(conferred .upon him the title 
“honoris, causa” for;

Tn 'Lithuanian “Dabartis” was 
printed at the rate of 2Q.000 
copies daily. Lithuanian papers 
proper were not viewed with 
any favour !by the authorities, 
and “Viltis” and “Lietuvos Ži
nios” were suppressed. A 
complaint submitted to ’Berlin 
by a. delegation of the Lithu
anian National Council in the I of doctor 
United States brought no I services tendered to the Ger-] 
amelioration^ To -appease the man cause, 
literary hunger of the •Lithu
anians sheets likę “Laisvė” 
(Freedom), and “Laisva Lie- 

(Free Lithuania)' were, 
hectographed and spread by 
Lithuanians themselves; The 
'Kvailas Prūsas’ (Stupid Prus
sian) was issued as a satirical 
journal, the editor and readers 
of which the German authori
ties 
The 
and 
collaboration 
were arrested and interned in 
Germany.; Many other Lithu
anians on similar suspicions 
were al?o detained] for a long 
time in captivity,

of these zbills In the newly-o r g an i z e d 
injurious to schools the German • language

lalhuania suffered greatly jE 
from the German occupation.]' 
Enormous quantities of timber . 
werq removed from the coun-;' 
try, The forests bordering the ] 
lakes, roads, and rivers were ‘ 
almost completely razed to the 
ground. Many long years arid i I 
wast sums will be necessary to.' 
restore these devastated re
gions. In the same manner the 
land vilas denuded of horses 
afld cattle through constant 
■requisitioning not only for the 
needs of the army of occupa
tion but for purposes of export 
to Germany,; The value of this 
form of loot; reckoned at the 
present exchange, would run 
into billions of marks. True 
the authorities, of occupation! 
nominally paid for these re
quisitions, not in money, how
ever, but in exchequer bills 
with which the peasants’ cof
fers were Congested, but which 
were devoid Of all practical] 
utility. Many i 
bore inseriptidns Jį ;

■ the bearer, of whose ignorance pvas introduced as a compulso- 
of German the donors took ad-ir5r sl,bįect from the first., year, 
vantage. A favourite senti- Į When, too, in June 1918 the 
ment was: “The bearer of this Vilnius teachers opposed an in- 
this bill is condemned to aicrease in i-l*® hours for German 
hundred blows”; another ran: their schools were closed.
“The bearer ‘is a fool and, | These efforts at Germaniza- 
should he complain, should bejtion were the natural outcome 
put in prison”, Nor were these; of the German policy as a 
merely idle pleasantries;
the contrary, they were often 
carried into
many peasants 
incoiujorated into the labour 
battalions. »

Much could fee written about 
the efforts of the military ad- 
miftistration to Germanize the

whole, which insisted upon the 
necessity, from military, pol
itical and economic considera
tions, of ąnnexing Lithuania to 
Germany. In the light of these 
aims one can understand why 
the German Government did- 
abolish the Ober-Ost adminis
tration even - after the peace

By Junius Pagalba
..Put “Balloons” on’Y 

Disposition I
A cheery disposition is like 

jair in a tire. There really 
doesn’t seem to. be much of it, 

I but it makes the going easier 
and happier for everybody. The 
rougher the road the more you 

I need it.

de-|- 
mand of “Will You?” for “The 
Younger Set”, I have taken 
your paragraph seriously and 
would like “to start the ball 
rolling”, at it were. I read of 
a like demand in a fdtmer is
sue of the Dirva and I have! 
been Watching for contribu
tions. Sad to relate, I am just] 
ns dissapointed as the editors, i 
I have been reading,this sec
tion for sometime and I cer-l 
tainly find it very interesting. ‘

I am Lithuanian, 
sorry to say 
about the 
customs of 
So you see, 
had my attention, 
excuse to offer for my appa
rent ignorance of 
•We do not live in a 
community.- Quite 
our city has only 
such families and 
widely separated 
other. My parents

exist. On this subject respon
sible Lithuanians addressed 
petitions and energetic pro* 

I tests to the Germap Govern- 
iment. The Eastern front fell 
I in February 1918, but the rhil- 
j itary command continued, and 
I the free and independent Lith-

T\JEL AIMING AM atsiti
kime pirmutine pagal

ba yra labiausiai apverti- 
Turėkit pasidėję

pinigų banke taupymui, 
pirmiausiai pagalbai fi
nansinei nelaimei pasitai
kius.

narna.

----------------0‘

Lady Customer — I would 
like a pound of sulphur, please. 

(How much is it?
Clerk*-— Fifteen' cents.
Lady — I can get- it across 

the street for ten cents.
Clerk (politely) — I can tell 

you where you can get it for 
nothing 1 Sanitariškos Lietaus 

MAUDYNES 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St. I

but I’m 
I don’t know much | 
history, language 
real Lithuanians, 

you!' articles have 
I have,an

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AYE.

$1472.90
Y ra tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 7o į

Incor^oorured l64Si

Cleveland
PUBLIC SQUARE

Nori Žinot Pinigų Vertybę, 
bandyk pasiskolint jų.”

Lithuania. 
Lithuanian 
otherwise, 

about 
these 

from
have many 

books about theii- native land: 
they belong to societies and 
are all for Lithuania, I believe. 
I was never taught to read or 
speak the pure idiomatic 
tongue. In fact, I know more 
"about the French foreign lan
guage than the Lithuanian. I 
guess it was mostly the in
fluence of my community and 
since I am young, and so ex
tremely foolish, I did not take 
the trouble to learn what my 
parents tried to teach. There
fore, I am sorry that I cannot 
tell you about the doings of 
“The Younger' Set”, their pro
gress' or their organizations or 
societies. To hear all about any 
other “younger set”, their in
terests and their progress, 
gain my polite attention, 
sure. Is’nt it the duty of 
retaries to do the writing 
societies ? Societies, where 
your secretaries ? ?

I hope this letter starts some 1 
antagonizm , or friendship to
wards me and that comments 
passed upon my article will be 
many (even if' only for the 
hard-working editor’s sake).

I (am a Senior in the Shelton 
High School and I hope to pur
sue my education further. I 
have literary taste and a 
‘dashed artistic temperament’. 
1 have been an associate editor 
of' our school paper for three 
years, so you see I appreciate]

The 
A B SAVINGS' 
& LOAN CO.

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

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

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

Listerine, dantų tepalas, vai p 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

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

J. G. SAROCKA 
1374 Grandview Ave. 

Youngstown, Ohio.

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street!

F UNCLE WIGGILY’S TRICKS

DR.'SMEDLEY, SPECIALISTASwill 
I’m 
sec
tor 
are

Babies

PE-Rl

Piniduoda 
Taikiuose ir kai]

Nuo visy ski 
negerovių ir 
danty augini 
geresnio kaip 
kili ir Vaiky

■:ęaeelbęjp umi 
vest kasdiena da 
per? Penkiasdcii

Gydo kosulį, š 
viduriu ir žarnų 
kitoniškus kata 
tins,

Mr? I.' Knowltt * Anvway. he Knew wnere nis coal way
U/EUL.TM&eC Afte 
MO SYMPTOMS 0TT 
.uu SO I CfraW 

DO AalOS XHIMt© FOO. 
'vou!

Muilu

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

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

Better than a Mustard Plaster

DR. HUMPHREYS’
<6 99

ValetA Saugus Skustuvas kurs pats
AUtOijtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor „ PIįNA SUDĖTIS Sl.OO ir $5.00 
-Sharpens Itself P“rs,duoda ,cur Parsiduoda Skustuvai

Eikite p*i tikrą Specialistą, o as 
prie kokią neišlavintų daktarų, Tik
ras • Specialistas arba profesorius ns- 
siKlausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Balete- 
nelogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiasti 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpusjusiu, 
nervus ir kenčiate nuo užnuouijims 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBAEIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 0 iki S vsdsare. 

Nedėldieniaū nuo 10 IH 1.

I SHOULD THllOK

COCO -

TABLETS
6y Thornton Fisher

■* WEUU, co tOS 
M.WAMS stoike 
(X MfcN lN 

Has WB**eST 
SPOT?

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžianti ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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Arkli 
Sudargas 

dargaite es 
čių sienos, < 
da ir visokį 
kėlių/ šįn 
vagilių kur 
didelių .riui 
ganyklos i 
Rėžukų Jak 
Baškėvičiui. 
ta tris arki 
du P. Gyliu 
žųii.

Tiedu uk 
į Sudargas 
tijon, ir iš t 
kie Arkliai 
yra vilties 1 

Ypatingai 
ūkininkas C 
tus pavogė 
klius čigon 
vargo' ir žy 
Pasisekė t 
apie \Kedaii 
nai jau kad 
ti”, ir nors 
apsigyvenę 
rai pirčiai” 
gino kažin 
si džiaugia: 
gonų!. ,

Į Sudarg 
kiečių pirl 
Norėdami ž 
derėjo nei i 

Ir taip pa 
ti tris ukin 
vė net peni 
kai džiaugi 
moka * skubi 
nepasitarė 1 
raiši pinigai 
ję Vokiečių 
pinigus.

Tik ant i 
dė 1kWette 

nigūs, vadi 
paaiškėjo k 
markės, tik 
nės vienlen 

šoko tu 
tų apgavik 

i do juos V< 
s sinasi, sal 
f jie norėjo' 
į jom. Ir ji 
;. sybės!;

Žm
Skapiškis, 

piškio vaisei; 
•mio ukinink 
šas šovė kęt 
veiverių į .si 
prie lango, f 
mai nukrito j 
ko pro duris j 
ras jųpasiviji 
nužudė. Pas! 
nušauto savo 
pora šūvių pai

Mrs. Wi
Sn

! (Tamstos vai 
ft tokie kaip. 
k verti daug <1 
M puot“.

Jamei 
1IZ. Drai
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(PO LIETUVĄ!
- PASIDAIRIUS =

ūkininkams 
Vasarą iš 
du arkliai 
Norkviečių

Veda Leonas Žukauskas
r<iiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniimiiiiiiiir

Arklių Vagiliai
Sudargas (Šakių ap.). — Su- 

. dargams esant prie pat Vokie
čių sienos, čia dąugiau atsiran
da' ir visokių valkatų ir ištvir
kėlių. Šįmet atsirado arklių 
vagilių kurie daro 
didelių .nuostolių, 
ganyklos pavogta

• Rėžukų Jakaičiui ir
Raškevičiui. Kovo 9 d. pavog
ta trįš arkliai iš Pervazninkų: 
du P. Gyliui ir vienas J. Gegu
žiai.

'Tiedu ūkininkai tuoj atvyko 
į Sudąrgus ir telefonavo Vokie
tijon, ir iš ten pranešta kad to
kie .arkliai ten matyta; taigi 
yra vilties kad jie gali atsirast.

Ypatingai nelaimingas tame 
ūkininkas Gylys. Prieš tris me
tus pavogė jam taipogi tris ar
klius čigonai, ir daug turėjo 
vargo ir žygių kol juos surado. 
Pasisekė tuomet jie, surasti, 
apie (Kėdainius. r- Tuomet čigo
nai jau kad gavo tai gavo “per
ti”, ir nors nuo .senai jie buvo 
apsigyvenę Kukarskėj, po “ge
rai pirčiai” bematant išsidan
gino kažin kur, ir šiandien vi-

• si džiąugiasi kad atsikratė či- 
gonų!.

Į Sudąrgus atsibastė ir Vo
kiečių pirkliai arklių pirkti. 
Norėdami žmones apgauti nesi- 
derėjo nei su kaina.

Ir taip pasisekė jiems apgau
ti (tris ūkininkus, kurie parda
vė net penkis arklius. Ūkiniu-, 
kai džiaugdamiesi kad gerai 
moka • skubinosi parduoti, taigi 
nepasitarė su kaimynais ar ge
rais pinigais moka, ii* pasitikė
ję Vokiečių, teisingumu priėmė 
pinigus. .

Tik. ant rytojaus, lutda PjU'O- 
dėl&ttferffš Vokiečių naiij'ift? Ąii'- 
niįiiš; vadinamas rehtmarke'š, 
paaiškėjo kad tai buvo ne rent- 
matkės, tik senoviškos bilijoni
nės vienlentės be jokios vertės.

Šoko tuoj žmonės j ieškoti 
tų apgavikų. Galų gale sura
do juos Vokietijoj, bet jie tei
sinasi, sako kokiais ] 
jie norėjo tokiais mes užmokė- 
jom. Ir jieškok tu dabar tei
sybės! (“L.”)(

Jaunesnis brolis, astuonių me
tų amžiaus, buvo tuo tarpu iš
ėjęs Į kaimą. Mirdamas Pet
ras buk tai pasakęs kad ir jau
nesnį brolį norėjo nušauti. Li
kusį gyvą brolį policija arešta
vo ir ištardė.

‘žudynių (priežastis nežinoma, 
sako, barniai. ■ (“L.’’)

Ivedė Lietuviškas Pa
maldas, Pagaliaus

Kazokiškiai, Trakų ap. ■— Iki 
šiol bažnyčioj' pamaldos būda
vo Lenkų kalba, nes ilgus me
tus čia klebonaudavo Lenkiš
kos* orientacijos kunigas, 
dabar laikai atsimainė, 
nes 
kad 
kai. 
mą
pamokslą sakyti Lietuviškai tai 
keletas smarkesnių 
bėgo iš bažnyčios, 
žmonės džiaugiasi.

Bet 
žmo- 

padavė klebonui prašymą 
pamaldas laikytų Lietuviš- 

Klebonas žmonių prašy- 
patenkino. Kada pradėjo

Lenkų pa- 
Bet užtai 

“L.”

Girtų Žmogžudyste
Naujadvariš (Mariamp. ap.) 

Musų vyrai gerokai “įsišnapsa- 
vę”, pradėjo muštis. Besimuš
dami mirtinai sužeidė 'jauną 
vaikiną Bacevičių, kuris tuoj 
mirė. . “L.”

teatralų, 
mat, pir- 
pasirody-

Babravičius Dainuoja 
Kauno Operoj

Kaunas. — Balandžio 4 d. 
Pilnutėlis teatras. Matosi daug 
menininkų, muzikų, 
artistų. Domimasi, 
mu p. Babravičiaus 
mu musų operoj.

Ir jeigu p. Babravičiaus pa
sirodymas musų ypatingai - ne
nustebino, nes Lietuvą turinčią 
artistą ir balso galiūną K. Pet
rauską iš viso sunku nustebin
ti, tai vis tik publika sutiko jį 
labai ir labai širdingai, su 
džiaugsmu ir viltimis kad Lie
tuvos opefa turi galimybės pa-. •• . i tuvos opera run ganmyoes pa- pimgais . ... .. ,V i - Isiekti dideliu ankštybių ir tap- iivrnnlrD- • - *■ *

Žmogžudystė
Skapiškis. — Bal. 1 d. Skfl- 

piškio valsčiaus Laičių vienkie
mio ūkininkas Petras Matijo- 
šas šovė keturis kartus iš re
volverių į .savo brolį sėdėjusį 
prie lango. Sužeistąsis miršta
mai nukrito žemėn. Sesuo šo
ko pro duris iš trobos, bet Pet
ras ją pasivijo ir dviem šūviais 
nužudė. Paskui sugryžo prie 
nušauto savo brolio ir paleido 
pora šūvių pats sau į krutinę.

ti didžiausiu meno židiniu.
J. Babravičiui karštai plota, 

ypač po Lenskio prieš dvikovą 
arijos (jis lošė operoj “Eugeni
jus Onieginas”), kurią jis atli
ko su didele ekspresija.

Kas buvo pasakyta apie jo 
balsą 
Gulbė:
jo dalyvavimu ir operoj, būtent 
balsas ganėtinai .stipras, skam
bus, malonaus tembro.
J. .Babravičius scenoj 
labai simpatingai, kas 
turi nemažos reikšmės.

žodžiu, J. Babravičiaus pasi
likimas musų operoj yra di
džiulis* jai pliusas. “L.ž.”

pažyminti jo koncertą 
šąlėj, tas pasitvirtina

Be to 
atrodo 

artistui

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, Wil.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts‘.metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

“Baisus Piktadaris”
šakiai. — Šiomis dienomis 

pas vietos Taikos Teisėją lyivo 
peržiūrėta policijos ' prisiųstas 
protokolas apie šitokį atsitiki
mą. Vieną’ vasaros vakarą — 
po kalinių riaušių Kauno kalė
jime — kada žmonės labai 
daug kalbėjo apie pabėgusius 
piktadarius, pas Šilgalių ūki
ninką Bastį merginos nuėjo į 
pietį gulti. Besimigdydamos 
išgirdo už sienos, kur niekas 
negulėdavo, įtartiną bildesį, al
savimą ir retežio žvangėjimą. 
Išsigandusios merginos pasakė 
šeimininkui. Tas jsitikųinęs kad 
jo klėtyj negerai darosi, sušau
kė kaimo gyventojus, šilga- 
liai (du kilometrai nuo šakių) 
gyvena kaimu, tat tuoj susi
rinko veik visas kaimas razbai- 
ninko gaudyti. Priėję prie du
rų visi išgirdo kad taip yra 
kaip merginos pasakė. Užkal
bino. Niekas neatsako. Baidy
mas ir retežio žvangėjimas 
kartais nutyla, paskui vėl pa
sigirsta, 
į vidų.

žmonės pabūgo eiti 
Davė žinią Šakių poli

cijai ir per kelias minutas at-

lapnojo raiti, polieijantai. Tei-lnas, iš jų du paleisti kaipo su- 
sybė — žvanga retežiai: ne ki-įžeisti smarkiai, kiti kalėjime, 
taip kaip Kauno razbaininkai «« r>»
viduryj. Buvo pasiketinę jau 
šauti j klėtį, bet sugalvojo — 
geriau gyvą suimti.

“Rajikas aukštyn I” sušuko 
ineidami vidun polieijantai. Ir. 
žiuri visi: paties ūkininko Ba
sčio šuo “margius” skilandį ap
sikabinęs tęso. t Didelė baimė 
pasibaigė dar didesniu juoku.

“Š. B.”

“š. B.”

Nusižudė 'valdininkas. Kau
no miesto ir apskrities v-ko at
skaitomybės stalo vedėjas Pau- 
Jcštaitis balandžio 1 savo kam
baryj nusišovė. Nusižudymo 
priežastis dar nežinoma.

Suimta Padegėjas
Kazlų-Ruda. — Kovo 26 d. 

sudegė ūkininko Juozo Nauma- 
vičiaus kluonas ir stuba’su bu
vusiais juose daiktais; nuosto
lių skaitoma apie 18,000 litų. 
Trobas uždegęs kaimynas Juo
zas Zeleniakas, buk tai ’ keršy
damas už laikymą eigulio, ku
ris kelis kartus buvo sugavęs 
Zeleniaką vagiant mišką.

Suėmus, Zeleniakas kaltu ne
prisipažino, nors * Naumavičienė 
pat? matė kaip inėjęs į kluoną 
uždegė šieną ir išėjęs palaikė 
duris iki kluonas užsidegė.

Zeleniakas esąs nenormalus 
žmogus ir nuolat grasindavęs Į 
kaimynams užmušimu bei už
degimu ; tą dieną ketinęs už
degti ir kitus kaimynus, bet ki
lus gaisrui išsigaųdęs ir neži
nodamas ką daryti bėgo pstotį, 
iš kur gryždamas pateko miške 
policijai į rankas.

Kaimynai visi labai bijo Ze- 
leniako ir džiaugėsi jo suėmi
mu. .“Š. B.”

Nusibodo Gyventi
Levados dvaras (Raseinių 

apsk.) Kovo 9 d. gia nusišovė 
Pranas Raškevičius, 2{į metų 
amžiaus vyras. Jis vedė būda
mas rodos dar tik 18 metų am
žiaus. Kariumenėj atsitarna
vęs gryžo ir gyveno su žmona 
pas jos tėvus.

Šių metų pradžioje ..susiiygo 
pas' ūkininką dž1 berną. Kovo 
7 d. pasiskolinęs kaž keno re
volverį, o kovo 9 d. nusišovė.

Priežastis nusišovimo sako 
nesutikimas su žmona.

(“Lietuva”)
buvę

Žudymai
Alytus, i— Kovo 22 d., apie 9 

vai. vakaro, pro langą pasigir
do pora šūvių į Einorių folvar- 
ko savininkus Lykus. šūvių iš 
medžioklės šautuvo pataikyta 
Lykui į kairįjį veidą ir išmušta 
keli dantis, o revolverio šūvis 
sužeidė Lykienę taip pat į kai
rįjį veidą. Kriminalės polici
jos valdininkui Adomavičiui 
pasisekė piktadariai surasti. 
Pasirodė kad tai butą folvarko 
darbininkų, kurie tardomi pri
sipažino Lykus šovę dėlto kad 
j u folvarkas lilęo neišdalintas.

(“L.”)

Emigracija iš Lietuvos. Sau
sio mėn. iš 'Lietuvos išvažiavo 
136 žmonės, iš kurui 113 vyrų, 
15 merginų ir 8 motęrįs. Į 
Afriką išvažiavo 63 žmonės; 
vien Žydai; Kanadon 5.žmonės, 
Meksikon 7, Argentinon 13, į 
Braziliją 1, į Palestiną 24. Lie
tuvai vyksta į Uragvajų ir į 
Kanadą.

Baisios Muštynės
Mariampolė. — Balandžio 

d. kai kurie piliečiai prisigėrę 
“blaivybės” valstybinės suren
gė Mariampolėj muštynes. Mu
šis įvyko tarp miesčionių ir Ja- 
varavo piliečių. Į darbą buvo 
paleista akmenį^, plytos ir kas 
papuolė į jų rankas; daug su
žeista, iš kurių vienam visai iš
mušta akis ir du, nugabenta į 
miesto
ir keliems 
gauti plytų.
vo Mariampolės raitoji policija. 
Suimta Mariampoliečiai Anta
nas ir Vincas Kraųlinaičiai ir 
Kazys Stankevičius, paskui iš 
Jovaravo V. Kamsavos kaimo 
broliai: (Vladas, Mikas ir Juo
zas Mardosai, jų pusbrolis Pe
tras Mardosa, Juozas Matuki-

1

ligoninę. Taippat teko 
pašaliniams jiara- 
Muštynes likvida-

- PRANEŠIMAS -
Musų Advokatas

’ A. L. GLASER
randasi musu ofise kas va
karas ir suteiks dykai pa
tarimus visuose legaliuose 
klausimuose.
Geo. Kaupas & Co.

Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen
tūra, Real Estate ir Insurance

6603 ST. CLAIR AVE.
' Cleveland, O. Tel. Rand. 4817

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 jausmų visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
pečium.

Pripažinta yra kad daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
tų žarnų ir daug kitų dalykų sudėjimo, kų imtų labai daug rašto 
išaiškint.

Musų šios dienos jaunuomenė iš dalies per vartojimų nuodin
gos “Munšainės” užnuodija savo sudėjimų ir to pasekmėj šių die
nų žmonės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėlinu priveda į baisios ligos kelių ir pačiu laiku sutrumpi
na o.yvenima.

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

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

Taigi, užlaikyk savo kūnų gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti ta nuodų. Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duole kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šita 
gyduole ir vartokit laike lotos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė- 

. vai darydavo ir per kų užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimų.
\ žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na i žmogaus skilvį 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 žlebčiojimo take nuo kosė
jus žemyn, o ne Tino skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

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

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

** mų bankutę kuomet jus buvot kudi'kiu 
ir jus butumet sutaupę daugumą tų mažų 
sumų ką jums kas davė ir ką uždirbot pa
sitarnaudami pasisiuntimuose ir kitokiuo
se pasitarnavimuose, dabar turėtumėt ga
na didelę sumą Banke.
Kodėl nepradėt taupymų sąskaitą jūsų vai
kui ar mergaitei šiandien? Niekad nesi- 
gailėsit to ir galbūt tai bus priemonė jiems 
susibudavoti didelę ateit j sau ir jums.
Žmogus Ne[ Yorke davė savo 12 metų am
žiaus vaikui £10,000,000.00 aną dieną pa
drąsinimui jo taupyti ir imti a'ktivj susirū
pinimą gyvenimu. Kuomet to vaiko tėvas 
buvo’12 metų amžiaus jis pardavinėjo laik
raščius Ne] Yorko gatvėse.
Jus negalit duoti savo vaikui ar mergaitei 
tiek daug pinigų, bet jus galit užvesti jam 
ar jai taupymo sąskaitą šioj ištaigoj^ THE 
A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY 
su $1.00 ir gauti jiems mažą taupymų ban
ką ir mokinti juos taupyti ir turėti progą 
kokios jųš neturėjot kuomet buvot mažas 
vaikas ar mergaitė. ■
Jeigu turit sąskaitą užvedę kur kitur, vis- 
tiek galit pradėt ir čia savo vaikams, kur 
jie gaus 5%. Pinigai ant 5% susidvigubi- 
na j 14 metų, o ima apie 17 metų ant 4%.

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

❖

Cleveland, Ohio
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Savaitinis ir Mokslo3 Visuomenės, Politikos, Literatūros 
Laikraštis — Eina kas šeštadienis.
Metams Suv. Valstijose ■ - - - 
metu - -

jbkis 'bandymas; ji išdirbąma jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiutcrro 
Kainos 35c. ir 65c.

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

Telefonai
Biznio: Prospect 1239

ir Prospect 2825
Gyvenimo

Glenville 423 J

Kaina
Pusei __
Užsienyj ir Lietuvoj metams - - -
Pusei metu t

.“Varpas” yta laisvos ir pažangios minties

S

3
3

$2.00
1.00 

.3.00
1.50

laikraštis, 
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli
tika, paduoda 'daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
nepi'iklausomos.T laisvos ir demokrAtingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. »Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk 
“Varpą”. Siųsk‘piuigus šiuo adresu:

“VA R’P AS”
Chicago, Ill.5 3251 So. Halsted St.

“Vienybe”
Tas kuris turi 37 metų. “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ii- 
niomts iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvės.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 

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

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

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

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

Del platesnių informaciją kreipkitės šiuo adresu:

th
į
CaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJXXXXXXXXXXX3ŪCCTXWaQCRDC

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

REAL ESTATE MORTGAGE 
PASKOLOS 

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Ave.' Cleveland, Ohio

e
K

S 4PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos 
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.,

s

S

į

į
S

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

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

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų .komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vyrai. Parašė R. 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- 1 
vauja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Parašė K. S. 
Karpavičius .....  $1.00

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

ir 2 moterįs. 90 puslapių. Parašė K. S. Karpa
vičius.............................. ......... .................... . .. .50Č

Du Bailiu -- Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo rejkia 3 vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis. 
Puslapiu 36 ...........................................................

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuz.o Molierc, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 .....................

Veidmainystė ir Meilė —; garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai verte P. Norkus. 182 pusi..........

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi-' 
mų- Parašė Henry Wood. Verte B. Skripkaus- 
kiutč. Pusi. G7 ..........I......................................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija sų 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiupiute. Pusi. 50 ............................

Kada Mes iš Numirusiu Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo ręikia trijų moterų,y keturiųi yyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga lll'pusl., su? Ibseno biografija. 
Verte 4. A. Tulys.................................................
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REIKALAUKIT “DIRVOJE”
8352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese ji
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

“Dzimdzi-Drimdzi” Bus 
Clevelande Geg. 8—9 d.

Clevelando ir visos Amerikos 
Lietuvių pamylėti Lietuvos ar
tistai, kompozitorius A.‘ Vana
gaitis; J. Dikinis, V. Dineika ir 
J, Olšauskas^ kurie pereitą žie
mą. lankėsi Clevelande, vėl at
vyksta Į mušu koloniją su gra
žiais savo juokais, maloniomis 
dainelėmis ir tikrai artistišku 
vaidinimu.;

Clevelandiečiai visi jau jų 
laukia ir rengiasi dalyvauti jų I 
parengtuose vakaruose.

Jau už savaitės laiko nuo šio 
num. išėjimo “Dzimdzi-Drim
dzi” artistai bus Clevelande.

Sekantį penktadienį, gegužės 
3 d., nuo 8 vai. vakare, vaidins 
“Jovalą” ir “Laisva Lietuva”.

“Jovalas” yrai visai naujas, 
nes daug artistui matė Ariierį- 
kos ir Lietuvių gyvenimo, ir 
kad krės tai krėš “fones” iš 
mūsų sęnjį “Amerikantų”.

Pirmas vakaras .bus bažnyti
nėj salėj, kampas E. 67 ir Su
perior avė.

Antras vakaras, gegužės 9 
d., bus Lietuvių salėj, 6835 Su
perior ąve., irgi nuo 8 vai. va
kare. šio vakaro programas 
susidės iš dainų, šokių, dekla
macijų ir galybės “fonių”.

Gal tai jau bus paskutinis 
šių artistų atsilankymas Cleye, 
landė, taigi pasistengkit visi 
ateiti ir pamatyti; vieną ar ki
tą vakarą, arba abu vakarų.

1

D IR VA

Svarbus Išguldymas
Temoje 

KO GALIM TIKĖTIS Iš ’25'M. IR 
PO ’25 METŲ.

Kalbės G. Bielinis iš Rockford, H5!.
bus

• NEDĖLIOJ 
£ IKSF J Pradžia* 3 po pietų.

7017 Superior A Venue
----- Įžangos ir Kolektų Nebūna—

DZIMDZI - DRIMDZI VĖL CLEVELANDE
į /

Pirmas Vakaras — Penktadienį- Antras Vakaras — šeštadienį

SANDARIECIAI, rengkitės 
prie Sandaros 18 kuopos susj- 
rinkimo,' kuris atsibus antra
dieni, gegužės 12 d., Lietuvių Į 
salėje. Bus rinkimai delegatų j 
i Seimą; Seimo komisijos, ir 
balsavimai ant Centro Valdy
bos. Kiekvienas brisiminkit tą 
vakarą, neš, labai svarbu. Vai.

“OIR1
ielt

Ohio
Savienj

k. Kanada
Lietuva
Prenuip 
mo, ne

Apį

■*
33521

No. 19

Al
Pa

Gegužio-May 8,1925
$v. Jurgio Tobažnytinej Svetainėj

Superior ir E. 67th Street
Vaidins ,

I

Gegužio-May 9,1925
Kaip Vyčiai Mėgsta 

Aurašyt Teisybę
Bąl. 19 d. man teko -būti Lie- 

salėje . ant Teatrališko 
> parengto vakaro, kur 
statyta scenoje “Katriu- 
Veikalas atlikta gana pui- 
yisi aktoriai • atliko savo 

•I užduotis gerai, už ką verti pa- 
• gyrimo. 
] Po lošimui Teatrališkas Cho- 
i ras padainavo tris daineles — 
-'gana gerai išėjo/ Bravo Teat-, 
irališkam Chorui kad nepasi- Bilietų kainos: $1, 75c.,,ir 50c. Vaikams 25c.' 

I duodat savo ardytojams kurie I—1 1 . ... — --
j jus ir per laikraščius šlneižia|___ .... ...
; ir čia ant vietos užsipuola 
I “Darbininkė” 
■ raštą kokio tai 
I Teisybę”, kuris

Lietuvių Svetainėj
6835. Superior Avenue

Choro 
buvo 
te”.'

Kramtys

Juokų, dainų, ir muzikos komedija.
II.

LAISVA LIETUVA’’
. Patriotiška, muzikaliska misterija.

Vodevilinj Mišinį
dainų, šokių, dėklamacijų ir galybės “fonių”.

Pradžia abu vakaru nuo 8 vai.

Akrono NaujienosĮ Dideli Nauji Laivai Pa- 
sažieriams i Detroitą

, The Detroit & Cleveland Na
vigation kompanija ..paleido du 

nu učuuu(.kluiC blėdį dideliu ..garlaiviu 'City of Det- 
parapijai ir vargoninkiii J. roit III ir City of Cleveland III

■ \ vežiojimams tarp 'Detroito1 ir
Apie tai mari gal nebūtų ži- Clevelando,. Į vietą pirmiau bu- 

noma, bet mano dukrelė prigu- vusių laivų, kurie dabar plau
ti prie vyčių gvardijos, taigi kios tarp Detroito, Mackinac 
parėjus iš jų susirinkimo vie- salos ir Chicagos.
ną vakarą pradėjo broliukui l T*e nauji laivai buvo pabu- 
pašakdt apie'.vyčių negražų pa-Idavota naudojimui Clevelando 
sielgimą, tas pradėjo balsu juo--[tliv-ižijpj, bet per keletą sezonų 
Ietis kad aš su mama net iš vaikščiojo Buffalo divizijoj. Jie 
miego išbudorri, ir užklausiau Yra didžiausi šonuose varomi 
duktės kas ten atsitiko. Atsa- los rūšies laivai pasaulyje, is- 
kė kad dar iš ano sykio, kada skyrus naujų D. & C. garlaivių 
p. čižaūskąš statė “Kantatą”, | Gretaer Detroit .ir Greater Buf- 
vrenas Vytukas neatidavė pini- falo, ir turi virš 70 nuošimčių 
gus išrinktus .už programus, iš didesnę nešinto įtalpą negu lai
ko žinoma yra skriauda (Mira-1 vaį kurie vaikščiojo Clevelando 
pijai. r .divizijoj pereitą Vasarą.

Antras dalykas, pernai buvo Laivai Greater. Detroit-., ir 
bažnytinio choro išvažiavimas. Greater Buffalo .pradės vaiks- 
Du vytukai matyt pasilikę sau čiot tarp- Detroito ir Buffalo 
pinigus duotus užmokėti už ve- apie gegužės į d. jeigu ledai 
žinią. -Dabar troko savininkas tam nerukdys žemutiniame ga- 
jieško $15 užmokėti už savo Erie Ežero.
vežimą. - Garlaivis Greater Buffalo;

Na tai “Kovotojau už teisy-11 didžiausias šonais varomas pa- 
bę”,* kodėl neatmerki savo akių i sažierinis. laivas kokis ant van- 
i,šituos vyčių darbelius?, Kada denu randasi, buvo pabudavo- 
Teatraiiškas Choras tik leidžia Į tas D. & C.\konipariijai pereitą 
dainuoti ypątoms kurioms no,- t’ndenį, už $3,500,000. Greater 
ri, vyčiai tuoj kelia lermą, o ty- Detroit ir Gretater Buffalo lai- 
Ii už .savo narių blogus darbus, vai padidins pervežimo '•

Kodėl nešjįęreipįat Į Sąryši bes Buffalo divizijoj 
kad tuos vyejųs išmestų iš sa-1 nuos. 
vo tariio.
Choro 
mi ?

teko matyti 
“Kovotojo už 

_____________ vyčius iškelia 
Įi padanges,, bet neiškelia jų ne- 
i švarių darbų ( kurie daro 
Įir i .. Y , ’
tčižauskuį.

,Marė čižauskienė, Cleveland© čiais ir vakarais. M. čižauskie- 
Operos artistė, kuri šią savaitę nė taipgi dainavo ketverge vie- 
dainuoja Alien teatre ištrauko-j nu Amerikonu vestuvių iškil- 
je iš operos “Carmen”, popie-1 mėse Lakewoode.
duok die atsitiktų kad dami
ninkė negalėtu pabaigt dainą 
dainavus, išrėdytų kad. bukie
tas. atnešta už sustojimą dai
nuoti . ...)

Noriu čia patėmyt dar vieną 
prastą apsireiškimą musų va
karuose, tai moterų, suėjimas 
su vaikais. Kad negali to iš- 

•vengt tiek to, bet jos turėtų 
I užimti vietą kur užpakalyje sa

Moterų Sajungiečių Va
karas | uziinu vietą »ur uzpjiKm.vje .su-

Balandžio 26 d. Lietuvių sa- lės, o -ne eit ir atsisėst paeią- 
lėje buvo nurengtas L. K. K.'me priešakyje; kur vos daini- 
Moterų Sąjungos 26-tos kuopos ninkei pradėjus dainuot'.tuoj ii- 
vakaras. .
lošta mažas veikalukas, 
jotina Ypata” -— atliktą pa
kenčiamai. Po to sekė koncer
tas, kurį išpildė pp. St. Greičie
nė ir Marė čižauskienė.

Vakaro vAlėja buvo Ona Mi- 
helich.

Pirmiausią' ■'scenoje pasirodė 
St. Greičienė, 'kuriai akompa
navo pianu V. Greičius, prie 
to dar smuiką ir fleitas. Ji su
dainavo tris dairias,' bet -publi
kos plojimais priversta dar su
dainavo dvi dainas.

Antra dainavo M. čižąuskie-l šiems trims akompanuojant, 
nė^ “Ar Skaudą -Man širdį”, 
akompanuojant p. J. Čižauskui. 
Publika smarkiai ploja, ir M. 
Čižauskienė dainuoja |,'[Bernu- 
žėli, Nesvoliok”. Tą dairią už-1gražumas. Pp šiai dainai dai- . 
baigus gauna didžiausi vazoną' riininkė gavo gėlių bukietą; Po 
gėlių, kurį moteris vos atvilko to sudainavo “Kukų”, irgi, gana' 
per svetainę-, abu Čižauskai vos gerai, bet ne taip kaip pirmą- 

• užkėlė ant estrados. 'ją. Ant plojimų ji dainavo dar
Trečią dainą', ‘Širdis Moterų’,: trečią dainą, tik nenugirdau 

vos užbaigė, čia vėl mergaitė j vardo. TuO p. Greičienė užbai- 
ątneša gyvų gėlių bukietą. gė savo dalį programe.

Ketvirta daina buvo’ “Bernu- j Pasirodo antru atveju p. M. 
žėlis”. Čia tiktai dar pradėjo'čižauskienė, ji' — 1—’’ 
dainuot, vėl mergaitė visą laiką' no “Dunojaus Bangus” valcą —! 
laukia prie pagrindų kada ar-[čia ji 'vėl gavo gėlių bukietą. Į 
tistė užbaigs dainuot, ir paduo-, Po to dar skambino piano ir 
da bukietą. (Gėlių davėjai tu- sekė daina iš operos, ir gavo 
retų žinot ’kad pradėjus dai- ketvirtą bukietą. Dainavo an- 
nuot tuojau- bėgt su gėlėmis Į trą dainą, ir atnešta 5-tas bu- 
nepritinka, o taip padaryta du kietas, po trečios .dairios ątneš- 
sykiu: vos dainininkei pasir.o-1 ta ^šeštas bukietas, 
džius scenoje tuoj moteris ar 
mergaitės bėgą su gėlėmis 
laukia iki užbaigs dainuot, kas kai bukietų, nes šešis bukietus

Visųpirma buvo su- i vaikas pradeda rėkt, na ir pu- 
’ ’ , 'Abe-'blika nežino ko klausyt. Kada 

tokios- su vaikais mamos- sūdės 
užpakalyje publika aiškiai iš
skirs riksmą' nuo •.dainavimo. 
Sykių abiem (arba keliems vai
kams) rėkiant su artistu išro- 

Ido “ni piat, iii dęviąt” iš to
kios harmonijos/ To reiktų 
vengt ir pradėt mokytis apsieit 
kaip daro civilizuoti žmonės. O 
ypač tas patėmijama pas kata
likus, katalikų vakaruose.

I Antru atveju -St. . Greičienė 
įdainuoją “Karvelėli.”,: vėl vi- 

„v™;----- “j“4-, ir
tą dainą p. Greičienė sudaina- 

| y o geriausią kiek aš. esu 'ją gir
dėjęs dainuojant, neš čia apsi
reiškė jos balso švelnumas ir 

Tą dainą už- gražumas. Pi šiai dainą: dai

-1 ta šeštas bukietas.
r Į Ant galo nežinau ar daini- 

ir ninkei dainų pritruko, ar' publi-

gė vakhrą.
Iš p. Čižauskienės gautų še

šių bukietų, o p. St. Grdičienės 
tik vieno išeina kad p. Čižaus
kienė turi daugiau šalininkų ir 
šalininkių, mėgėjų, šioje kolo
nijoje. .

Publikos ant programo buvo 
visai mažai. Tik prasidėjus šo
kiams prasirinko jaunuomenės 
pasišokti.. švilpukas.

Prie Daokunų Persisky
rimo ■

Magdalena Dapkunienė, 121, 
m. amžiaus, nuo 1146 Dalias 
rd., gavo teisme antrą nuos
prendi persiskyrimo nuo Juozo 
Dapkuno, 1454 E. 59th Streęt, 
Common Pleas teisme, prie tei
šėjo Walter McMahon, balan
džio 18 d. Jie apsivedė rūgs. 
4, 1920, ir tūri Vieną mergaitę, 
Alice, 4 metų, 
m. Dapkunienė 
persiskyrimą- ir 
mergaitę. .

The Humane Society tą teis
mo nuosprendi panaikino dalei 
Dapkuno nebuvimo teisme. An
tru- kartu tardymas buvo nus
kirtą subatoj, bal. 18 d., bet 
Dapkuhas vėl teisman beatėjo. 
Tada teisėjas išdavė antrą nuo
sprendį'.

Pereitam num. paminėta bū- 
l'o kad M. Dapkunienė gaupa 
$1,00.0 “pasagos” nuo vyro, kas 
nėra jokią' pasega, I bet teismo 
pripažinta mokestis mergaitės 
palaikymui, taipgf teismas iš- 

- - sprendė kad Dapkunas turi mo-
pianu skambi-1 kėtį p0 §5 savaitėje' mergaitės 

auginimui.
Sakoma buk Dapkunas pa

bėgęs su kita moterin. •
Lietuvių

sirinkimas atsibus kitą seredą, 
hub 7:30 , . .
Miščiltienę, 7211 Lockyear avė. 
Narės ir norinčios prisidėti ga
lit ateiti.' Bus kalbama San
daros seimo vakarienės rengi- 

Sekr.

Pereitą liepos 
gavo 
savo

teisine 
globon

Moterų Ratelio su-

vai. vakare, pas p.

labai gadina publikai ūpą. Ne-'gavus p. M. čižauskienė užbai-Imas ir kiti reikalai

Stati
“DZIMDZI-DRIMDZI” artistai: J. Dikinis, V. Dineika, J. Alšauskas ir A. Vanagaitis, kurie 
atvyksta į Clevelandą ir duos puikius palinksminimus bažnyčios ir Lietuviu salėse, Geg. 8-9.

galimy- 
ant •50

IVAIRIANYBĖS
Marijona Dubienė pareikala

vo teisme atsiskyrimo nuo sa
vo vyro Stepono Dubio, už at
kaklu jos ir vaikų mokinimą 
bolševizmų; Moteriai tiek įki- 
rėjo vyro bolševikiškas' “moks
las” kad ji nors išgyveno 22 
metu poroje, daugiau kęsti ne
gali ir reikalauja-sau liuosybės. 
Dubiai turi tris vaikus, vyres
nysis eina 20-tus metus,, o ma
žiausia, 10 metus.

—Vincas Puišis apsirgo.; gy
dosi namuose.

—Akrono miesto gyventojai 
nubalsavo kad nedėldieniais pa
silinksminimo vietos butų už
daryta. šokius ir pramogas 
draugijos turi daryti subato
mis.

—Akriono Lietuvių Ratelis 
rengia teatrą Raymond salėje, 
772 Raymond Št., prie Wooster 
avė. Teatras ir balius atsibus 
subatoj, gegužės 2 d., prasidės 
nuo į'.6 vai. vakare.

Ratelis yra i vertas Akronie- 
čių parėmimo, nes Rateliečiai 
daug Akrono Lietuvių- draugi
joms dykai patarnavo sulošda- 
mi teatrėlius. Manoma sulauk
ti skaitlingos publikos.

Meiženis.

imanti buvusi našlė moteris, 
kuri gyvendama su nauju vy
ru daro trukšmą, šmeiždania 
nebūtais daiktas p. Mačeraus- 
'kienę. Jei ta moteris neapsi
ramins eina kalbos kad dalykas 
galės atsidurti teisme, nuo ko 
reiktų saugotis. Tas daro blė- 
dj ir nuostolius.. Geriau pame
tus fermyderiavimą ir nekaltu 
žmonių skundimą.

“Dirvą” čia žmonės skaito ir 
Lietuviams ji patinka.

Gerai Žinomas.

Didelis Gaisras •
Balandžio 26 d., nedėlioj,' ge

ležinkelio stoties sandėlyje ant 
E. South st. kilo gaisras, kuris 
padarė $250,000 nuostolių. Su
degė vienas žmogus, • norėda
mas ęulaikyti prasidedanti gai
srą viduje. Jisai pasigriebęs 
gesintuvą puolė Į vidų, bet tuoj 
apimtas durnų ir ugnies nega
lėjo išeiti, Ugniagesiai kovojo 
su liepsnomis septynias valan
das.

NAUJ.
HOU

Euroo]
Su>

i

D
IR D

I nuoš.
o.. ant Teatrališko |

šolunėjat 'Įtiek galėda-Į SANDAROS Seimo
Lazdynu Dzūkas.j nes tikietus galima gauti “Dir- 

  Įvoje” ir pas komisijos narius. 
„ ..... Vyrui $2, porai S3, pavieneiJ. G. POLTERIS užsidėjo .po- L'ergina t 50.

pieriavimo, maliavoj imo ir iš- ------ --------------——■■---- -— -------
gražinimo namų biznį. .Jis yra I
geras darbininkas ir patartinąjį JOHN G. S
prie jo kreiptis jo ahtrašu iį ■te'ioic jp į
1134 E'. 77th St.- |į rOLlEKlb & Co. 5

5 LIETUVIS POPIERIUOTOJAS. S 
Ę MALIAVOTOJAS DARYTOJAS £ 
■C Darbas atliekama greitai už S 

gana pigią kainą, ir gararituo- 5
? jamas. (21) J
J .1134 E. 77th STREET į

—NEDĖLIOS— 
ESKURSIJOS

ANT

j\|lCięy.pATE f^OAD

NEDĖLIOJ, GEG. 3
Ir kdžną Nedėldienį po to laike 
Vasaros Sezono į Daiigelj Pun
ktų Vakaruose nuo Clevelando.

Smagios Ekskursijos

GREEN SPRINGS, «8 
BELLEVUE, FOSTORIA 

MORTIMER.
Geg. 1 iki Spalių
Tikietai parsiduota Eucjid

and

25
Avė.

(E 120th St.); Broadway (mies- 
Rocky River 

Popiečio Trūkiams
te); W. 25tb_St.;
(Lakewood)
Pėtnyčiomis ir Visiems Trūkiams
Subatomis 1_ , ’
sugryžimui Panedėlį po pirkimo.

Nedaliomis. Geri

MIESTE TIKIETŲ OFISAS 
2010 East 9th St.

vakarie-

PARDAVIMAI
SALDAINIŲ, DELIKATESŲ, CI- 
GARŲ ir Mokyklos reikmenų krau

tuvę, randasi 1940 W. 45th St., 
daro $450 savaitėje biznio, septyni 
kambariai gyvenimui greta; renda 
pigi. Matykit agentų Zimerman, 
5907 Scovill Ąve. • (19)

Iš Kenmore, O.
Kenmore yra nedidelis Akro

no 'priemiestis, jo gyventojai 
dirba Akrone arba Barbertone.

Kenmore tarp kitų tautų gy
ventojų randasi apie tuzinas ir 
Lietuvių. Nors jų nedaug tėra 
bet tikro sutikimo irgi nėra.

Svarbiausi nesusipratimai kį- 
la iš “naminės”, iš to praside
da piktumai ir tt. Jei pas ku
riuos ir nesiranda to skystimo, 
vienok policija dažnai daro kra
tas ; nors, ir įnieko neranda, bet 
šeimininkams padaro daug ne
smagumo.

Velykų subatoj pas Mačerau- 
skus gužikuočiai darė dvi kra
tas, bet išėjo kai musę kandę, 
nieko neradę.

Skundais valdžiai sako užsi

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare. 
Nedčliomis 12:30 iki 1:30.

Ofiso telefonas Pennsylvania 1321
kiiitiir.:iii:'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiuiiiiiiiiiii>>:tiiiiiiiiiiiui.:iMii

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA, ant 4220 Superior 
avė., kampinė cash mėsinyčia ir 

groserne, $500 savaitėje ineigų ga
rantuojama. Trumpos 'valandos, už
daryta nedėldieniais. Taipgi g'ro- 
semė po 6207 Lexington Ave. Krei
piatės prie agento, Zimermąn, 5907 
Scovill avė. * (20)

NAMAS ANT RENDOS — 14701 
Westropp avė., apatinė dalis, pen

ki kambariai, ir garadžius, $50 mė
nesiui rendos. Pašaukit Main 5377. 
Max M. Dworken, 14£3 Schofield 
Bldg.

A. RAČKAITIS
—KOSTIUMERSKAS SIUVĖJAS— 
Pasiuvu Siutus ir Overkotus ant 
užsakymo, darbas garantuojama'.

1 Taipgi sutaisau senus, išvalau, su
dedu naujus pamušalus už priei
namų kainą. Ateikit, busit užga
nėdinti. , (19)

1461 East 65th Street

VAKARAS SU PROGRAMŲ
PAMINĖJIMUI PIRMOS GEGUŽĖS. 

Ir bus perstatyta drama 
“Netikėtai susilygino’-’ 

‘ 'Rengia C. L. D. D. SĄRYŠIS- 

Gegužės-May 3 d., 1925
Lietuviu Svetainėje : : , 6835 Superior

Duris bus atdaros nuo 4 pradžia 5:30 vai. vakare. 
Pirmas ant programo bus: “ 

iš 1918 metų įvykio Lietuvoje, 
yste pianisto Alfonso Dubausko.

Ketvirta?, muzika ir šokiai.

Avė.

Gerbiama Clevelando Visuomene! 
tai Susilygino”, dviejų veiksmų vaizdelis 
Antras: dainuos “Lyros” Choras, po vadov 
trečias, kalbės djrg. MizaVą iš Chicagos. _____r, ______ . ....
Skariųs valgiai ir gėrimai. Prie puikios muzikos gerai, šokti, todėl ateikit 
poromis, o galėsit šokti, linksmintis kiek tik spėkos šgalės.

įžanga: 50c. y patai. Ant šokių 35c. ypatai.
Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

SAVININKAS C, F, PETRAITIS

Ar Neparankiau 
PALEIST ATVIRUTĘ ARBA TE- 
LEFONUOT, negu nešt glėbi dra
panų? , Mušti patarnavimas grei

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

RosedaleDr y CleaningCo.
Randolph 79.06.

6702 SUPERIOR AVE:

Lituviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Puikiausi rakandai už prieinamas kainas

į Taipgi turim puikiausių Lietuviškų daiut) 
S ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
J mus pasirinkti.

Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašjult

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue

Prigėi
Sandui 

d. netoli 
Erie ežei 
juo prigi 
septyni į 

Penki 1 
' skęstanču 

praėję pr 
'Nusken 

$250,000, 
gyvį jure 

■ ją ląįyas

Pittsbu 
komp/miju 
kiose'sąvd 
šį ‘dabar 

kasyklų u 
bar uždar; 

, 1,882 dari 
i syklos ku 

sutartį su 
ją) dar dii 
pagal auta 
panija saį 
varyti, nes 
glies.

■ Akron, i 
ninkai per 
streikuoti j 
pavelys Jjju 
loti į jų ūi)

Cleveland: 
darbininkai 
kontraktoria 
gaus po $11 
mėnesius ir 
šią dalį met 
1926 metų.

Clevelande, 
šio bėgiu, m 
bininkų sami 
darbų dąugia 
kada nuo to 
Iš 18,882 apli 
9,818 darbini! 
je. darbų ras 

; tiek kiek i kov<

Baigiant Cl< 
rengia; buvo 
.unijistai darbi 
apmazgojirno i 
tyta pe-uhijist 

sisekė susitail 
įtėlaryta paskl

Clevelande k 
žyffikti ’diionki 
tai, bet streįk 
kelių valandų 
sitisinkal jįriė 
reikalavimus. '1 
858 Iki- $65 už 
SC5 iki $70 už i 

Kalifas, N. S 
laivui prigėrė j 

kai.

Erie, Pa., ded 
dens riubėgimo i 
mėj užgriuvo d> 

iužtroškino, Ka 
buvo jau negyvi


