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Kėdainių “Baltas” Skandalas| REIKALAUJA PRAN
CŪZU TRAUKTIS

Berlinas. — Po pasikalbėji
mo su nauja išrinktu preziden
tu Hindenburgą, Vokietijos 
kancleris Liither sugryžęs į 
Berliną ■ pasakė ]<ar.š(ą kalbą 
reikalaudamas kad aliantai iš
trauktų savo kari u menes iš 
Koelno, prirodinėdamas kad. tę
simas okupacijos yra svarbiau- 

Pirma Gegužės Europoj [šia priežastis ndtvarkumo Eu
ropos padėties, ir tikrino kad 
ir Vokietijai reikia taip pat už
tikrinimu kaip ir kitoms tau
toms.

Luther tikrino abejotojams 
jog dabartiniai Vokietijos pi
nigai yrą stiprus ir nepuls.

Toliau jis prirodinėjo jog iš
rinkimas Hindenbūrgo prezi
dentu nepakeis Vokietijos val
stybės ’ nusistatymo kiton link- 
men.

Pataria Europai Taikytis
NAUJAS ANGLIJAI AMBASADORIUS A. B. 
HOUGHTON NUSTEBINO DIPLOMATUS.

Euroops Valstybių Atstovai Jo Kalbą Laiko Visos 
Suv. Valstijų Administracijos Nusistatymu 

j Amžinai Besivaidijančius Europiečius.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Prigėrė 9 Darbininkai
Sandusky, O. — Gegužės 2 

d. netoli Point Pelee, Kanadoj, 
Erie ežere apvirto laivas ir su 
juo prigėrė devyni vyrai. Tik 
septyni išgelbėta.

Penki kiti laivai nors girdėjo 
skęstančio laivo signalus sako 
praėję pro šalį ignoruodami.

'Nuskendęs laivas kainavo į 
$250,000, buvo plieninis. Likę 
gyvi jūreiviai nesupranta kaip 
jų laivas galėjo nuskęsti.,

Pittsburgh . distrikte 'anglies 
kompanija sulaikė darbus (pen
kiose’ savo kasykfche, kuri išvi
so dabar turi vienuolika savo 
kasyklų uždarius. Penkiose da
bar uždarytose kasyklose dirbo 
1,882 darbininkai, šešios 
syklos kurių darbininkai turi 
sutartį su kompanija (per Uni
ją) dar dirba. Del aukštų algų 
pagal sutarties su unija kom
panija sako negalinti kasyklų 
varyti, nes niekas neperka an
glies.

Akron, O., tramvajų darbi
ninkai pereitą savaitę nutarė 
streikuoti jeigu kompanija ne
pavelys busų operatoriams įs
toti į jų uniją.

Clėvelando elektriškų darbų 
darbįninkai padarė sutartį- su 
kontraktoriais, sulyg kurios jie 
gaus po $11.50 į dieną per tris 
mėnesius ir po'$12 j dieną liku
sią dalį metų iki gegužės 1 d. 
1926 metų.

Clevelande, balandžio mėne
sio bėgiu, miesto-valstijos dar
bininkų samdymo biuras davė 
darbų daugiausia negu kitados 
kada nuo to biuro įsteigimo. 
Iš 18,882 aplikaritų duota vietų 
9,813 darbininkams. Balandy
je darbų rasta beveik dusyk 
tiek kiek kovo bėgiu.

Baigiant Clevelando knygyną 
rengti, buvo sustreikavę visi 
unijistai darbininkai kada prie 
apmazgojimo langų buvo pasta
tyta ne-uhijistai. Pagaliaus pa
sisekė susitaikyt ir knygynas 
atidaryta paskirtą dieną.

Clevelande buvo sustreikavę 
žydiškų dupnkepyklų darbinin
kai, bet streikas pasibaigė po 
kelių valandų kada keptuvių 
savininkai priėmė darbininkų 
reikalavimus. Kepėjai gaus po 
$58 iki $65 už dienos darbą ir 
$65 iki $70 už naktų darbą.

Halifax. N. S. ‘— Paskendus 
laivui prigėrė penki darbinin
kai.

Erie, Pa., dedant gatvėj van
dens nubėgimo rynas, giliai že
mėj užgriuvo du darbininku ir 
užtroškino. Kada atkasta jie 
buvo jau negyvi.

bus

jog 
bet

ka-

iSUV. VALSTIJŲ AM
BASADORIUS PA
GRASINA EURO

PAI
Londonas. — Gegužės 4 die

ną, naujas Amerikos ambasa
dorius Anglijai. A. B. Hough
ton, kalbėdamas pažymių Ang
lų susirinkime, kur dalyvavo ir 
Anglijos premjeras, pareiškė 
draugiškai bet griežtai kad jei 
Europoj taika nebus atsteigta 
ant draugiškų pagrindų, jo bi
jomasi jog Amerikos pagalba 
Europos atsistatydinimui 
nutraukta.

Ambasadorius paaiškino 
jis kalba ne tik dpie moralę 
ir piniginę pagalbą.

Kadangi Houghton buvo am
basadorium Vokietijoj, o nese
nai buvo parvykęs Amerikon 
ir turėjo konferenciją su prezi
dentu Coolidge, jo išsireiškimai 
manoma padarė didelės reikš
mės Į diplomatus susirinkusius 
paklausyti to naujo ambasado
riaus, ir jo kalba skaitoma žy
miausia kokia kada pastarais 
laikais iš Amerikos ambasado
rių girdėtą.

Apsitrynę diplomatai kalbėjo 
kad Houghton be abejo išreiš
kia Amerikos administracijos 
pažiūras į Europą.

Susirinkime kuriame Ameri
kos Ambasadorius davė Euro
pos diplomatams susiprasti ir 
imtis rimčiau taikos klausimus 
svarstyti, dalyvavo tarp kitų 
šie žymus diplomatai: premje
ras Baldwin, Yorko kunigaikš
tis, Belgijos, Japonijos, Vokie
tijos, Portugalijos ir Brazilijos 
ambasadoriai, Canterbury arci- 
vyskupas, kolonijų sekretorius 
Amery, Sir Auckland Geddes 
(buvęs Anglijos ambasadorius' 
Amerikoje), Sir Samuęl Hoare, 
Craveno 
Balfour, 
konsulas

Earlas, Lordai Astor, 
ir Amerikos generalis 
Washington.

40 Užėmūšta Sprogime
Tientsin, Chinija. — Szechu

an arsenale, ištikus eksplozijai 
užmušta keturiasdešimts Ki
niečių ir daugybė sužeista. Sa
koma nelaimės priežastis buvo 
neatsargumas armijos virėjo.

Francuzija Įves Aukso 
Pinigų Pagrindą

Paryžius. — Francųzijos fi
nansų ministeris Saillaux pa
reiškė jog jis stengsis pasta
tyti savo šalies pinigus ant au
kso pagrindo, pasekant Angli
ją-

Paryžiuje buvo sustreikavę 
transporto darbininkai iš prie
žasties kompanijos atsisakymo 
priimti j darbą darbininkus ku
rie nedirbo gegužės 1 d. Kom
paniją sutiko tuos priimti at
gal ir streikas pasibaigė.

Buvo Rami
Paryžius. — Gegužės pirmą 

dieną Paryžius buvo kaip karo 
apgulimo miestas. Virš miesto | 
skraidė orlaiviai gatavi praneš
ti 12,000 policijai per radio jei | 
pamatys kur žmonių susirinki
mą miesto apielinkėje.

Roma. <— Italijos miestuose 
buvo parengta daugybė polici
jos ir fašistų milicijos prieš ko
munistų-sukilimus. Bet viskas 
praėjo ramiai ir mažai kas 
silaikė nuo darbo.

Londone buvo surengta 
monstraėija, maršuvo apie 
šimts tūkstančių minia šaltame 
ir šlapiame ore. Maršuotojų 
pašaliais buvo daug* policijos.

Demonstrantų delegacija bu
vo nuėjus pas Bulgarijos ątsto- 
vą reikalaudama kad Bulgari
joj butų paliuošuota darbinin
kai ir klesų kovos nelaisviai.

Vokietijoj gegužės pirma bu
vo rami, tik komunistų laikraš
tis protestavo prieš Hindenbur
go “diktatūrą” ir “Dawes ver
giją”, reikalaudamas 
reikalų žiūrėjimo, 
laikraštis- < įreikalaVOj' 
valandų darbo dienos 
lines taikos ir demokratijos.

Japonijoj buvo uždrausta ne
šti raudona vėliava darbiečių 
demonstracijoje; 100 žmonių 
suimta už mažas betvarkes.

diktaturą iš tų 
kur buožių ■ po- 

gerėjasi brangia 
brangių artisčių

su-

de- 
de-

proletarų 
Socialistų 
aštuonių 

ir pąsąu-

Rusai Užmušta Len
kų Karidoriuje

Stargard, Prūsija. — Gegu
žės 1 d. traukinio nelaimėj už
mušta 25 ypatos. Valdžia ma
no kad tai yra pirmos gegužės 
suokalbis prieš pasąžierius ku
rie buvo sovietų ekonominės 
misijos nariai. Kadangi tie ke
leiviai buvo Rusai, šis atsitiki
mas skaitoma politišku- prieti
kiu.

Stargard randasi “Lenkų ka- 
ridoriuje” ir traukinis buvo po 
Lenkų viršininkų užžiura.

Traukinis buvo Eitkunų-Ber- 
lino ekspresas, naudojamas ve
žiojimams diplomatinių misijų.
* Trūkis 
gių prie Užsisukimo, 
nusirito 
pashžierius lužmenose.

25

nušokdintas nuo bė- 
Vagonai 

į griovį, užslėgdami 
iii

Francuzy-Morokiečių
Karas Prasidėjo

Paryžius. — Morokiečiai vėl 
sukilo prieš FranCuzus valdan
čius tą Afrikos dalį. Vadas 
Abd-El-Krim 'sako turįs apie 
20,000 vyrų kovos vedimui.

Keistas Meilužis
Middlebury, Vt. — čia 

gauta vyras kuris buvo išsiga
benęs iš.pamų 11 metų mergai
tę ir sako norėjęs ją užsiaugin
ti sau ir paskui apsivesti. Mer
gaitei dingus iš namų, prasidė
jo j ieškojimai, ir po kelių die
nų rasta tvarte pasislėpę. Jis 
mergaitę užlaikė prideramai ir 
užkluptas nenorėjo pasiduoti. 
Vyras sakė kad jam nesinorė
jo mątyti kaip tą mergaitė bu
vo žiauriai tėvo užlaikoma.

KU-

Ražo A. PAULAUSKAITĖ

Konstitucijos Garanti- Į Lietuvoj Susekt Lenkų 
jos ir Kėdainių Įvykis j Šnipų Organizacija 

Kaunas. — Politinė policija 
i praneša kad balandžio pradžioj 
Įlies demarkacijos linija musų

teisių gausumas pusėje sulaikyta Lenkų poru- 
valstvbės sutvar-1 ėikas Rič. Grzibovskis, Lenkti 
Plačiausios pilie-Ikaro žvalgybos viršininko pa- 

suteikiama respu-j Sėjėjas Vilniuj, vadovavęs Lie- 
demokratinės, ko-!tuv°ie visai Lenkų šnipų orga-

Apie Hindenburgą
Hanover, Vokietija. — Hin- 

donburgas užginčija paskleistą 
Amerikos spaudoje gandą buk 
jis kaipo prezidentas manas vėl 
įmaršuoti į Francuziją armijos 
priešakyje. Tokius raštus pa
vadino grynu išmislu.

Jam svarbiausia rųpėjo kokį 
užvalkalą dėvės savo įvesdini
me,’ militarę unjformą ar civili
nį fraką. Dabar nusprendė dė
vėti fraką, tikusių savo kariš
kais medaliais. ■

Kadangi Hinoeiįburgo- jnota- 
ris yra mirus ir jis našlys, rei
kia' kitos 1 moteries kuri užžiu- 
rėtų įvesdinimo iškilmių puotą 
prezidento bute. Jo sesuo ser
ga, taigi mano kad gaspadine 
bus jo sunaus.. .pati, o gal jo 
dukterims teks ta pareiga.

Hindenburgo įvesdinimas at
sibus gegužės 12 d.

< Inauguracijos ceremonijos 
bus reichstage, ir jo paties pa-' 
geidavimu visai paprastos, be 
didelių ceremonijų.

Hindenburg yra 77 metų am
žiaus.

RAUDONŲJŲ ŠVEN
TĖ NEW YORKE

New York. — Kada Metro
politan operos dainininkai vie
šėjo Clevelande ir statė operas, 
likęs tuščias operos budinkas 
čia buvo išnuomuotas bolševi
kų gegužinės paminėjimui. Bu
dinkas kur per operas sueina 
žymiausi kapitalistai, liko pa
verstas į vietą iš kur skelbta 
kapitalizmo nuvertimas. Pub
lika klykavo už sovietų Rusiją 
iiy proletariato 
pačių sėdynių 
na.i ir ponios' 
opera. Vietoj
ir artistų dainavimo operų, ra
dikalai visomis gerklėmis šau
kė ‘■Internacionalą” dykai.

Priimta rezoliucijos reika
laujančios kad Amerika pripa
žintų Rusiją ir persergėjimas 
kad proletariatas tuoj nuvers 
kapitalistų valdžią. Kalbėtojai 
prirodinėjo kad proletarijošiai 
kurią nors dieną užims operos 
namą kaip lygiai ir .Baltąjį Na- 
mą Washingtone.

Prezidentą Coolidge ir 
prezidentą Dawes išvadino 
bais ir unijų priešais.

Gegužės 1 d. finansinė 
vė — Wall st. — buvo stropiai 
saugojama, ir buvo pasirengta 
suardyti bile kokią komunistų 
betvarkę jeigu tik /pradėtų kil
ti.

Susirinkimų salėse visur bū
va ^matoma Lenino ir Trockio 
abro'.’.aj. i. , *

vice- 
ske-

Pilietinių 
pareina nuo 
kymo budo, 
čiarts teisės 
blikos, ypač _____________
kia yra Lietuva. Piliečiams tei- nuncijai, 
kiamos teisės remiasi pogrindi-1 Ryšyj su jo sulaikymu peli
niais valstybės įstatymais, va-1 tinę policija iškėlė seniau įta- 
dinama konstitucija. riamų ir sekamų šnipų didelę

Musų konstitucija garantuo-jUylų. Areštuotų šnipų tarpe 
ja Lietuvos piliečiams: asmens p’ra trijų dvarininkų sunai, 
laisvę ir neliečiamybę; lygybę muitinės valdininkas, keli^ ka- 
prieš įstatymus vyrams ir mo-1 riškų įstaigų raštininkai ir

Lenkų liaudies mokytojas. 
Tardvmas tęsiama.

(“L. Ž.”)

terims, panaikinimą privilegir 
jų, mažinimą piliečio teisių del 
jo kilmės, tautybės 'ir tikybos.

Pažyelgkim dabar kaip tie 
gražus konstitucijos dėsniai 
taikomi musų gyvenimam Pa
linkime pavyzdžiui ryškiausi 
musų sociali© gyvenimą veiks
nį' — reglamentaciją. Kas gi 
ta reglamentacija? Reglamen
tacija tai aršiausis žmogaus 
sielai ir kunui smurtas, įžei
džiantis konstitucijos dėsnį: 
asmens laisvę ir neliečiamybę. 
Tas smurtas taikoma tik mo-. 
terjai, vyras nuo jo garantuo
tas, nežiūrint į tai kad venę-1 
Ajhij Įjrrn Įižpikrėtima šf-Iiinlo 
gali būti lygiai paleist u vingaš 
vyrąs kaip pardavinėjanti save 
moteriš. Statant tuo budu vy
rą privilegijuotoj padėtyj suly
ginus su žeminančia moteries 
padėtimi, užganama lygybės 
prieš įstatymus principas. To
kiu budu pagi 
tucijps 
fikcija.

Kįją 
k jomis 
pateisinama toks konstitucijos 
dėsnių laužymas? Šiandien re-

pirmosios nuovados viršininkui 
Armonui “išaiškinti” besiver
čiančias prostitucija moteris Ir 
patikrinti jų stovį. Tuomet... 
“nuovados viršininkas įsakęs 
griežtai keturiems .policinin
kams būtinai sulaikyti ne ma

išiau kaip 20 prostitučių... nu
rodydamas kaipo gerą progą 
tam įvykdyti šaulių surengtą 
vakarą.” Rezultate tų parėdy
mų įvyko suėmimas ir išriie- 

Į kūlimas, sulyg oficiozo, kelioli-

Po 2 Metų Išteisintas
Detroit. — Po dviejų metų 

iškalėjimo, vienas apkaltintas’ 
už nužudymą ūkininko, liko iš
teisintas, b jo vietą užėmė ki
tas kalinis.' Pirmasis kalinis 
liko suimtas per tai kad jis bu
vo labai panašus į tikrąjį už
mušėją, Matę užpuolimą ypa
tos liudijo jog tai buvo pirma
sis kurs' Dombrowski nušovė.

Tikrasis kaltininkas-pateko į 
bėdą kada nesenai prisipažino glamentacija visame pasaulyje
vienai moteriai ką jis padar

rindiniai konsti- 
dėšniai virsta gryna

būtinas klausimas ko- 
svarbiomis priežastimis

Bulgarijos Judėjimas
Sofija. — Policija susekė ki

tą pasikėsinimą nužudyti Bul
garijos karalių kada atrasta 
požeminis urvas su eksplodavi- 
mo prietaisais spėjama taiky
tais susprogdinti" karališką pa- 
locių.

Karo teismas pradėjo tardy
mus ypatų suimtų nuožiūroje 
susprogdinimo katedros kurioj 
balandžio 16 d. užmušta 160 
ypatų.

Tūlas Zadgorski, buvęs . ka
tedros užžiurėtojas, . sakoma 
prisipažinęs padėjęs, katedroje 
bombą ir kad jis buvo komu
nistų papirktas taip padaryti.

Zadgorski liudijo kacį komu
nistai turėję 4,000 ginkluotų] 
vyrų Sofijoj gatavų užėmimui 
visko į revoliucijonierių ran
kas.

Keletas įtartų kaltininkų pa
bėgę iš šalies. Turkijos val
džia pasižadėjo išduoti jeigu 
sugaus Bulgarijos komunistus; 
savo šalyje.

pasmerkta, daugejyj šalių yisąi 
panaikinta kaipo nemoksliška, 
neteisinga, demoralizuojanti ir 
netiksli priemonė.
pas mus Lietuvoj špukuojama

Automobilių Nelaimes
Suv. Valstijose per 1924 me

tus automobilių nelaimėse už
mušta 19,000 ir 450,000 
sužeista.

Tik įsivaizdinkit koks 
sujudimas jeigu užėjus
antsyk nušluotų 19,000 gyven
tojų miestą. O kada po biskį 
per 365 dienas žūsta 19,000 
ypatų niekas nei nepasigenda.

ypatu

butų 
audra

šiaip moterų, ne 
I prostitučių. Be to iš Seimo tri- 
• bunos ii" laikraščių pakartotų 
atstovo šlėvės žodžių gavau su- 

! žinoti kad tikrinimas buvo pa
daryta ne vien sveikatos, bet 
ir..... nekaltybės! Įdomu ar
gydytojo tai buvo padaryta 
nuosavu įkvėpimu, ar irgi po
licijai liepus!

j Jei apskrities policijos vadas, 
! kaip dauguma musų vyriškos 
lyties piliečių, vadovautųsi ne 
iškrikusia dvilype morale, bet 
doro žmogaus sąžine, nusiskun- 
dusiėms vyrams butų be abejo- 

'pasakęs: “Vyručiai, išsigydy- 
ikit savo liuosu noru įsigytą li- 
'gą ir liaukitės paleistuvavę."

Ginklų Draudimo Kon 
ferencija

Geneva.
sušauktoj konferencijoj aptari- i šią ?
mui draudimo gabenimo ginklų Kėdainių įvykis ryškiai iro- į 
slaptai iš vienos šalies į kitą, j dė kad galima nusmukti akivai-1 
'grafas De Wiart, buvęs Belgi-1 z(į°.i viso pasaulio laikantis at-1 
jos premjeras, išsireiškė sekan- gyventos ir pasmerktos polici-, įvykiams pasikartoti, demorali- 
čiai: “Ginklų vežiojimas nega-1 niai-ąanitarinės sistemos. Tajzacijai sumažinti, venerinių li- 
li būti skaitomas paprastu pre
kybos dalyku ir išsisukti tarp
tautinio reguliavimo”.

Konferencijoj dalyvauja ir S.
Valstijų atstovai, apie 'kurių, 
dalyvavimą kalbama kaipo di
delį dalyką taikos naudai, ka
dangi Amerika yra didelė iš- 
dirbysčių šalis, ir jos pasirašy
mas ant sutarties turėtų dide
lės reikšmės taikos palaikymui.

Persijos atstovas 
pasipriešinimo kad jų 
gali būti įskaityta į 
kurioms draudžiama 
įsigabenti.

Kodėl gi ji

— Tautų Sąjungos ikišiol kaip kokia nerami dva-' Tuomet nebūtų įvykę nepatai-
somo nusikaltimo prieš nuken
tėjusias moteris ir visai Lietu- 

, vai gėdos prieš pasaulį. •)
Užkirtimui kelio panašiems

“Ginklų vežiojimas nega-1 niai-ąanitarinės sistemos.
Idėrpė kritus ant Lietuvos var-' praplėtimui stabdyti, lygybės 
j elo neišdildomą. Prašalinimas iš i principams įgyvendinti, prieš 
tarnybos dviejų policijos tar- i kultūringą pasaulį reabilituotis 

[nautojų .tai jokia reabilitaciją,.— yra vienas tikras kelias tai 
| išniekintoms, moterims ir 
į tu vos garbei grąžinti.
i Charakteringi motivai
iriais vaduojamas} ne vien Ke-’jų ir ligoninių venerikams, kuo 
j dainių “didvyrių” bet visų pa-1 plačiausis populiarizavimas ži- 
] krikusių ar šiaip atsilikusių ša-1 nių nuo venerinių ligų 'išsisau- 
lių gyvenimo praktikoj, paduo- goti, propaganda pilietinei są- 
ti “Lietuvos” num. 79-me. 
dainių apskrities policijos 
das gavęs nusiskundimų 
piliečių ir policijos -tarpe 
čiasi

Lie- kuogreičiausias atsižadėjimas 
reglamentacijos. Vieton regla- 

. ku-■ mentacijos steigti ambulatori-

pareiškė 
šalis ne- 
tarpą tų 

ginklus

Ke-jmonei ir dorai pakelti. Nei do- 
va-1 ros brigadirams nei policiniai- 
kad ■ sanitariniam- smurtui musų de- 
ple-1 mokratinėje respublikoje netu- 

venerinės ligos, pataręs'ri būti vietos. (“L. ž.”)

AT TTT1KT Trijų aktų, Penkių atidengimų Meilės Drama iš Lietuvių Pasakiškų ko-
ą y fl II ĮJ Hi /IX vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų 

miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

r\ABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
^kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik i laiką 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 šj veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIE IŠKALNO užsisakysit šią 
dramą, gausit po 25 et. knygą; Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už- 

. ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie 10 vyrų ir apie 7 moterų.
Siųskit užsakymus dabar, nes po išspausdinimo bus 50c. ar gąl 75c. knyga. —

Į Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

valom.fi


2 D LnR. V A

I Iš Lietuvių Gyvenimo, I
‘DZIMDZI-DRIMDZI

ARTISTAI VĖL 
KELIONĖJE

Chicago. — Chicaga neteko 
“Dzimdzi-Drimdzi” artistų, ku
rie per keletą mėnesių mus vi
sus linksmino smagiais juokais 
ir dar gražesnėmis dainomis. 
Gegužės 2 d; jie išvažiavo gas
troliuoti rytinėse valstijose.

Pirmas jų sustojimas bus 
Grand Rapids, Mich. Jie yra 
greiti žmonės, ir gegužės 2 d. 
ryte apleidę Chicaga vakare 
jau vaidino Grand Rapids. Iš 
ten jie pasileis toliau į rytus ir 
duos vaidinimus veik kasdien.

Su pabaiga gegužės jie už-

labai gi-a-

iš čia ne
daug do-

ROCHESTER, N. Y.
GRAŽIOS KRIKŠTYNOS.
Pavasaris atėjo, dienos la

bai gražios, ir gamtai atbudus 
šio miesto apielinkės 
žios.

Garniai per žiemą 
buvo išlėkę '•— gana
vanų musų viengenčiams Lie
tuviams nuolat atnešinėjo.

Nesenai garnys lėkdamas 
Dayton gatve nusileido pasil
sėti ant Petro Gudelio stogo ir 
paliko 
vaną. 
žmona 
dovaną 
iškėlė 
kviesdami penkiasdešimts sve- 

. Kūmai buvo p. Juodvir- 
šiene ir Juozas1 Saunoras. Vai
ko vardas Danielius-Albertas.

Didesnis laikas buvo pašvę-

Gudeliams septintą, do- 
Petras Gudelis ir jo 
nusidžiaugė ir priėmė 
sūnų. Iš džiaugsmo jie 
dideles krikštynas su-

O U ĮJirlUcll^cl J1C 14cj“ |

baigs savo gastroles ir išsiskir- C1V- 
stys atostogoms — pilnai už
pelnytam poilsiui. Tris jų, pp. 
Vanagaitis, Dikinis ir c Dineika, 
pasiliks Amerikoje, o p. Olšau- Rt& su vaikučiais^kuriems duo- 
skas ir p. Dikinienė gryš Lie- šeri laikai, 
tuvoh.' Bet rudenį ketina vėl trisdešimts.
visi susirinkti ir vėl linksminti kučiai buvo sustatyti į eilę ir 
mus Amerikiečius, ir, žinoma, | užkomanduotijsudainuot Lietu- 
Chicagiečius. Ateinantį sezoną 
jie duosią ne tik vodevilių, bet 
ir gerų veikalų. O kad jie yra 
geri artistai-vaidylos tai paro
dė jų pastatytas “Potašas ir 
Perlamutras”.

Chicagiečiai gailisi kad ne
tenka “Dzimdzi-Drimdzi”. Vis
gi jie davė daug gero ir įnešė 
daug naujo ir gražaus į musų 
pilką gyvenimą, Jie atgaivino 
musų atmintyje > gražiausias 
liaudies dainas, kurias dabar 
veik kiekvienas sau niūniuoja.

Mes gyvensime jų 
ir nekantriai 
vėl pas mus

Laimingos 
Telinksmina 
miestų musų

(“Nauj.”)

Buvo vaikučių 
Tarp kitko, vai

Važiosi t Lietuvon
s GERB. '
I ^OPRAGILO KAMPELIO^ į

lauksime 
sugryš.

jiems 
jie

dainomis 
kada jie

kelionės! 
dabar . kitų 

brolius Lietuvius.
Vieš-kis.

WAUKEGAN, ILL.
Policistai Nušovė Lietuvį
Musų kolonijoj gerai žino

mas Antanas {Tarasus balan
džio 11 d. vakare (prieš Vely
kas) keliavo sau namon. North 
Chicagos keturi policijantai, 
kurie buvo prisigėrę, Antaną 
pasigavo, iškrėtė, ir kada nie
ko nerado, liepė jam bėgti Į 
Waukegano pusę. Kada"1 jisai 
pradėjo bėgti policistai pradėjo 
šaudyti. Antanas gavo tris 
kulkas j vidurius, ir kada per- 

■ puolė, policistai pamatė kad jie 
nekaltai žmogų sušaudė, supra
to savo kvailystė. .

Antanas turėjo 
ėmimui kulkų, ir 
mirė balandžio 13

Antanas buvo
Lietuviams pažįstamas per 19 
metų.

North Chicagos policistai ko 
ne visi yra Lenkai, jr jeigu 
mes Waukegano Lietuviai ty
lėsime už nušovimą musų my
limo draugo tai Lenkai pradės 
mus visus šaudyti.

Amžinas Kavalierius.

operaciją ir 
nuo žaizdų 

d.
Waukegano

vos Himną. J3et iš jų nei vie
nas Lietuvos Himno nemokėjo, 
tada pavelyta dainuoti Ameri
kos Himną. Už gražų sudaina- 
vimą visi gavo po dėžę saldai
nių. Po to vaikučiams skirta 
dovanos už eiles arba dainas 
kokias kas moka. Pirmutinę 

(dovaną gavo panelė Jakšiutė už 
gražias eiles; antrą — panelė 
Gudeliute; trečią gavo vyrės-’ 
nėji Joįcšiutė. Iš berniukų do
vanas gavo Petrukas Gudelis ir 
Jonukas Bartašius. Beveik vi
si vaikučiai gavo dovanas už 
savo atsižymjimus.' Katrie nie
ko negavo, pradėjo verkti ru- 
godami kad motinos 'jų nieko 
hėišmokino. Sprendėjai, tada 
nusprendė kad motina už savo 
yaiką turi padainuoti. Teisė
jais buvo ‘p. Jųddviršiėnė,' Ba
ranauskienė, p. Baranauskas.

Po to buvo ištiriama kuris 
vaikas greitesnis. Buvo išves
ti j daržą ir buvo bėrimas sal
dainių. Ne tik vaikučiai sten
gės savo gabumą parodyt bet 
ir seniai parodė savo miklumą 
gaudydami saldainius nuo že
mės.

Paskui vėl vaikučiai suvestą 
į krūvą ir buvo rodoma jiems 
magiškos štukos, “Hokus Po
lius”. Ne tik vaikučiai džiau
gės, bet ir senesni akis ištempę 
žiurėjo kad net cigarai iš dantų 
iškrito, ir moteris nustoję sal
dainius kramtyti tėmijo.

Pagaliaus vaikučiai, kaip ir 
senjai, užsigardavo šaltakoše.

trejetas-

Kreipkitės į ‘Dirvos’ Agentūrą 
Didžiausi Laivai

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 j us išr 
rengsime kelionėn'.' Lai
vakortės -ant didžiausių 
pasaulyje laivų.

Parūpiname visus 
kalingus popierius 
žiavimui Lietuvon 
gryžimui Amerikon.

rei-
Įva-

ir

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastis-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai
& 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j

tiški laikraščiai Amerikoje; lai(šokiai, 
gyvuoja musų tautiškų laikra- Kviečiama 
ščių redaktoriai, kad kuodau- dalyvauti, 
giausia galėtų darbuotis labui 
tėvynės' ir žmonijos, skleisda
mi apšvieta, mokslą ir. darbi
ninkų susipratimą;

Po vakarienės prieš einant Į 
namus, buvo sudainuotą gra
žios dainelės, dainavo ,pp. Jok
šiene, - Juodviršienė, Baranaus
kienė. ’ Jos padainavo: “Pasė
jau Linelius”, “Vaikščiodama1 
Įpo^pdjielį”, garnjįo cbįinąi;. ‘\Vi-1 
vat šaukčiau kad gąlįčiąu,; -kąd j 
kad tokius sparnus 
vivat šaukčiau kad 

’kad tokias dovanas 
kaip Petras Gudelis” 
“Valgykit 
kiauras 
šimtos 
pradėjo

. I Day tono Lietuviams patariu 
visi. Chicagiečiai | užsirašyti ir skaityti laikraštį 

............. pasigerėti vaidini- “Dirvą”. ■. s.; < 
inu, pasiklausyti puikių , dainų j 
i? kartu sušelpti Vilniaus. Lie-j 
tuvius’ našlaičius, . kurių prie-1 
glaudas Lenkai ;, uždarinėja ir į 
pačius našlaičius meta . gatvėn. 

Šis koncertas bus paskutinis 
šį sezoną. Dagilis.'

Teisybės Sargas.

BALTIMORE, MD.
■ • Koncertas, t i., t ■

Balandžio 23, ds iLietiivių sa- 
Į Įėję “uvo p-jės Anęlės Sąląvei- 

. įčikiutės iš ,Ncw Britain, Conn., 
DAYTON, (OHIO.. j koncertas.•

Mušu Ketoms -Nau:jienos. ■ ' ^°ncerto
‘ " Liutkus, narys Lietuvių Atletų

- Kun. V. , Šią vynas išvažiavo j Kluįio,' ir' Sandaros' vite’ pirmi-- 

vietoj paliko kitą naują kunigą ' P-lė Salaveičikiutč atliko są- 
(Lietuvį. I vo .užduotį pastebėtinai gerai,

Katalikiškos ‘ draugijos ren- 'ir inums Baltimoriečiams > buvo 
Igia apvaikšęiojimą Lietuvos' įdomu išgirsti jos gražų baisą, 

svečiai' nePriklaųsomybęš šventės ant-kuris ma^ ne lyginasi su p. Či- 
gegužės 16 d. Į

Svetis I Lietuviško katalikiško 
; .... dingo iždininkas.

turėčiau ;l _ ; - . \ '
galėčiau “ydytis ar kur kitur, ' o savo įninkąs Ady, N. Rastenis.;' 
turėčiau (

; i paskui: l 
sveteliai, nekraukit | 

kišenes’’. , Ir nuo de- 
valandos Visi 
skirstytis.

Nekviestas

New
Ave-

ran-

užsigardavo 
Su vaikučiais praleista 
valandų.

Suaugę svečiai, prie 
nės, nepamiršo savo 
reikalų. Buvo apkalbėta da
bartinė Lietuvos 1 žmonių padė
tis, kad ten nekurie kenčia po
litišką ir tikėjimišką priespau
dą iš dvasiški jos pusės, kuri ki
šasi Į politiką užimdama Valdiš
kas vietas ir tt., pati prasiša
lindama nuo .savo • bažnytinių 
pareigų. Taigi svečiai nutarė 
sukalbėti poterius už tuos dva
siškius kad jie atsisakytų riuo 
politikos ir kad gavę Dvasios 
šventos apkvėpimą eitų prie 
savo darbo — į bažnyčia, ir 
kad rūpintųsi Kristaus mokslu 
ir Dievo1 prisakymais.

Apkalbėta apie musų tautiš
kus laikraščius, kad jie dau
giausia rūpinasi tautos reika
lais, mokslu ir apšvieta ir sau
goja darbininkų padėjimą nuo 
išnaudotojų. Maskvos agentė
lių. Buvo užsiminta apie Kun. 
Garmų, kad jisai skaudžiai nu
skriaudė “Sandarą”, kuri tei
singai pasakė kad kunigėliai 
atvažiavę iš Lietuvos aukų rin
kti vienam tikslui, išleidžia jas 
kitiems reikalams,

Dalyvavusieji nutarė remti 
tautiškus laikraščius,. skaityti 
ir platinti juos. Vienas' tuojau 

ki-

vakaric- 
tėvynės

žauskienės. . ,
bėrio Programą padėjo išpildyti 

Su jo dingi- G. Wellner, žydelis pianistas, ir 
mu maža butų .beda, bet sako- du Anglai, James Wilkinson, 
ma kad su juo dingo ir visas baritonas, ir George Black, pia- 
iždas — 189 dolarių. Jai mat nistas.
prie ko priveda’girtuoklystė ir Wellner grojo labai gabiai, 
išdykavimas , jąunus jaunikai- tiktai veikalai nebuvo parink’- 
čius ir šventų tėvų vaikus. ti Lietuviams. Wilkinsono dai- 

Vietos Lietuviai ir Lietuvės navimas išėjo silpnai, , balsas 
svarbiais parengimais' gan sparčiai pradėjo rašytis į silpnas ir dainos parinkta labai 
jie ketina skaitlingai | SLA. 105-tą kuopą. Mat gavo paprastos.

žmonių prisirinko į koricertą 
gal but risit 
jei rengėjai 

’Lietuviškas 
spėkas ir ne-

CHICAGO, ILL.
Du Svarbus Parengimai — 
' Protesto Mitingas ir 

Koncertas.
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TETULĖ* UŽSINORĖJO 
n VIENO SVARBAUS 

DALYKO.
—' Tegul bus pagarbin

tas, vaikeliai. Kad jus ir 
bala kur, nei nesakėt kad 
persikeliat į naują vietą, ir 
aš kaip tik suradau.

—• Sveika-gyva, ’tetule, tu,, UUVJ 
esi pirmutinė musų viešnia | Štai

F. L. I. S. Naujoje 
Vietoje j

Foreign Language Informa
tion Service gegužės l.d. persi
kėlė iš 119 W. 41 Street, 
York City, į -222 Fourth 
nue, New York City.

Prie šios organizacijos'
dasi .sekančių tautų biurai: Če
kų, Danų, Finų, Vokiečių, Ven
grų, Italų, . Žydų, Jugoslavų, 
Lietuvių, Norvegų, Lenkų, Ru
sų, švedų, ir Ukrainiečių, n 

Organizacijos ųždavinis yra 
perstatyti Ameriką ateiviui ir 
ateivį Amerikai. Tą darbą at
lieka siuntinėjant svetimų kal
bų laikraščiams naudingus in
formacinius straipsnius, ir An
glų laikraščiams, žurnalams, 
klubams, organizacijoms, kole
gijoms, ir tt., teisingas infor- pasižadėjo paimti “Dirvą1 
macijas ir faktus apie įvairias tas “Vienybę”, 
tautas. Organizacija asmenims 1 Lai gyvuoja musų' tėvynė 
irgi teikia informacijas. i Lietuva; lai gyvuoja musų tau-

Chicagiečiai yra susidomėję 
dviem 
kuriuos

’ aplankyt. Tai Vilniaus Vada
vimo Komiteto protesto mitin
gas ir to paties komiteto kon
certas.

Protesto mitingas rengiama 
padedant kitoms draugijoms ir 
organizacijoms, tikslu užpro
testuoti prieš • Vatikano nuda
rytą konkordatą su Lietuva/ 
kuriuo Lietuvos sostine Vilnius 
— kurį Lenkai, kaip kokie plė
šikai, išplėšė iš Lietuvos -77 ta
po Vatikano atiduotas Lenki
jai, tuo papai užginant ir pa
laiminant plėšikišką Lenkijos 
žygį.' Mitingas bits Sekmadie
nį, gegužės 10 d;, 1 vai.' po pie
tų, Lietuvių Auditorijoj. • Kal
bės geriausi kalbėtojai visų 
srovių, lies tas konkordatas vi
sus mus lygiai paliečia. Visų 
Chicagiečių pareiga tat yra da
lyvauti tame protesto mitinge.

Koncertas gi bus gegužės 17- 
dy Lietuvių'.Ąujliįorijoj. Ren
giamas jis Vilniaus našlaičių 
naudai ii" jame dalyvauja ge
riausios artistinės spėkos, dar 
niekad pirmiau nedalyvavusios 
Lietuvių tarpe: didelis Lietu
vių ir Baltgudžių solistų cho
ras, kurio Lietuviai dar niekad, 
negirdėjo ir vargiai kada gir
dės vėl; taipgi (Birutes Choras, 
Vaičkaus Dramos Teatras, ir 
kiti.' Tokį koncertą galima bu
vo parengti tik todėl kad- Misi 
artistai* paaukoja šavVTrusą 
Vilniečiams ir dalyvauja kon
certe nemokamai. Paskui bus

patirti kad Susivienijimas nė
ra toksai baisus kaip kas jį pusėtinas būrelis, 
piešia. Visų Lietuvių užduotis buvę ir daugiau 
yra rašytis prie Susivienijimo nebūtų ignoravę 
Lietuvių Amerikoje, kaipo prie muzikos ir dainos ___ ..
prakilniausios, 'demokratiškiau- davę pirmenybės svetimiems, 
sios Lietuviškos organizacijos, Kiek man yra. žinoma, Balti- 
apdraudos ir pašąlpps, morėj randasi į gabių .ir tąlen-

■ Turim mes čia dvi T.M.D. tingų muzikalių jaunų Ameri-. 
kuopas, Gl-m'ą‘kuopą vyrų sū kos .Lietuvių. ' ..Svetys. 
16 
su

narių, ir 8-tą kuopą moterų
13 narių. Vyrų kuopa riię-

kos ^Lietuvių. ’ . ..Svetys,

kp neveikią,. tiktai laųįiią kny-. PAJIEŠKOJIMAI

pa
tikime,
veikimo

atsiunčiant,. b moterų kuo- 'i 
gana daug yra' nuveikus, 'iri 

ateityje ' neatsiliks nuo | 
naudingų darbi], • nes 

kuopa ^įsideda iš prakilnesnių 
moterų.

Patarlė sakoj. Laikai maino
si, su jais ir žmonių protas. 
Taip yra su musų nękuriais 
tautiečiais atsitikę.

Kada Suv. Valstijos buvo 
“šlapios”, jie buvo didžiausi 
blaivininkai ir niekino tuos ku
rie gerdavo alutį ir degtinėlę. 
Bet kada Dėdė .Šamas uždrau- į 
dė gėrimą, tie .girtuokliai nu
stojo gerti, o jų vietoj pradėjo 
gerti tie buvę įplaivininkai, ku-1 
rie naudoja tą ‘dabartinę nemi- 
niukę. Ar kas drys ginčyt kad 
ta patarlė nėra . teisniga ?

Darbai pas. mus rodos' eina, I 
bet daug žmonių yra be darbp.į

Lietuvos' KOrisulataš’ ’ Chica
go j e' pa-j ieško- Šių asmenų- Ame- 

” rikoje: • ...... " - \ ’
Vinco Vaitekūno, iš Montjur- 

gio kaimo, Lygumų-v.,’ šiau- 
■ lių apsk.

Kazimiero Lukšo, sūnūs Petro, 
iš Kauno miestų.

Leono Dirvinskio, iš Skaudvilės 
v.,- Tauragės' apsk. ' Tarnavo 
Amerikos' kariumenėjė.

Į Antano ir Petre ’ Anlarikičių, 
kadaise gyveno Clevelande.

I Motiejaus Navicko iš Dirsių k., 
Žeimeliu vai.
Kas žirto apie čia jieškomus

I asmenis ar jie gyvi ar 
|malonėkite pranešti:

Lietuvos Konsulatui 
608 So. Dearborn St.-

Chicago, Ill.' >

mirę

ir -sunlųj. gauti darbas, o ypač j" .• ,
paprastiems darbininkams. To- Liėtuvos’Atstovybės Antrašas:
de! nelabai patartina važiuoti 
į Daytoną darbų jieškoti.

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

musų naujoj stuboj. Ale 
kaip tu atradai?

' — Vaikeli, man labai jū
sų prireikė, nubėjau j seną 
vietą, žiuriu jau tuščia. Ale 

Į tuoj paklausiau vienos mo- 
| terėlės, pasakė, tai ir atsi

skubinau šičia.
' — Na o ko.tetulei dabar 
■ prireikė kad tokiais stro- 
‘ ka'fs atėjai? '

— Ale kas, vaikeliai, nei 
savo locnoj stuboj niekur 
jokios mukūtėš nepasika- 
binotj kibą nebijot piktų 
dvėšjų.'; ‘

■ —' Piktos dvasios,. tetule, 
jau išėjo iš mados. 1

— O lar davėt kunigėliui 
pašventint?

1— Na o kam tas šventi-, 
‘nimasį? " /„•

—- Tai labai vožnas daly
kas, šventint reikia; ba gal | 
nuo kokio Žydo pirkot, ne-j 
šventintam name gali vai- 
dinti& - _ ■

— Tetule, dabar net visi 
musų katalikai kuokarš- 
čiausia agituoja kad pirkt 
ar daryt biznį su Žydais 
negu su savais Lietuviais, 
tai kam dar norėt kad ku
nigėlis šventintų, ba pagal 
tavo paraipijonų išrokavimo 
viskas įkas Žydiška, tai jau 
gatavai šventa.

— Nebliuznyk tu, padia, 
ba kai reiks atpakutavot 
pekloj už savo griekus tai 
atsiminsi šiuos mano žo
džius.

— Tetule, aš manau kad 
geriau pekloj bus but su 
svetimais, negu danguje su 
musų katalikais.

— Kibą velnias tave ap
sėda, juo toliau tuo aršes-. 
nis bedievis daraisi, Nors 
pasimislyk apie smerti. ... 
... — Tetulę, man nesmągji 
šitaip kalbėti, bet tai yra, 
graudį .teisybė... Tik pažiū
rėk Jką. musų katalikai daro 
mūšų pjacių mieste, o taip
gi kas darosi petuvojevi
si ten, nuo bažnyčios šlavi
ko iki valstybės prezidento! 
pasiryžę kovot su taip va
dinamais “bedieviais”, sa
vų pačių broliais Lietuviais 
ir juos persekioja, neremia 
ne tik biznio, bet ir mokslo 
arba labdarybės įstaigų,, o 
palaiko Žydiškas: kunigė
lių . valdžia atima pašalpas 
iš Lietuviškų mokyklų ku
rios nėra “košernos”, o pa
laiko ir remia Žydų mokyk
las ir jų tikėjimą. Ar tai 
padoru Lietuviška?

— Vaikeli, bedievius rei
kia. išnaikint, ir gerai daro 
jeigu jų neremia.

— Butų labai gerai jeigu 
kovodami su savais bedie
viai^ arba tikėjimo priešais 
neduotų progos kito tikėji
mo žmonėms irgi prbgų Sa
vo reikalą varyti. Bet da
bar, Žydas kuris niekad ne- ■

bus kataliku nei Lietuviu) 
yra palaikomas, o savag 
žmogus pasmerkiamas. Ai* * 
tai krikščioniška dora, ai* 
tai ne aklas fanatizmas; ar 
net žemas necivilizuoto gy
vūno dalbas?

— Vaikeli, neišhevožyk 
katalikų, ba atsakysi prieš 
Dievą.

—. Jėigu' kas turės atsa
kyti kada nors prieš Die-, 
vą tai kunigai ir davatkos 
Už aj<linimą žmonių; ir rė- 
mimą,Žydų, kurie, anot ku-: 
nigų “mokslo” Dievo sūnų 
nukryžiavo  jo ir ’ dabar ' jo 
nekenčia, o persekioja sa
vuosius, kurie ir krauju it 
DieVo prisakymu yra. jų ’ 
artimi ir broliai. Na bet 
užteks apie tai, tavo daVat- • 
kiškų “argumentų” niekas • 
nesūmuš, Pasakyk apie sa
vo svarbų dalyką.

— Vaikeli, aš nedėlioj' 
buvau bažnyčioj ir gavau 

■tl va- šitą plakatą. Aš 
noriu žinot ar teisybė.

— O kodėl nenuėjai pa
siklaust kunigėlio vietoj eit 
čia? Butum žinojus.

—, Kunigėlis užsakė iš 
ambonijos, ale aš bijau kad 
nebūtų kokia vyčių priga- 
vystė. Aš noriu žinot ar 
tikrai tie Dzimdzimdzim ar 
kaip ten'— aš negaliu iš
tart — atvažiuoja.

• — O, taip, tikrai, tetule, j 
tai’ yra Dzimdzi-Drimdzi, ' 
ir -užtai turi rengtis eit jų 
pamatyt.S,'

— Naje, naje, tie Dzim
dzi-Drimdzi. Aš aną-sykį 
buvau iluėjus ant jų vaka
rų, man labai' pūtiko, tai ir 
dabar noriu eit, ale bijojau ' 
kad vyčiai' kartais ką savo 
sumlšiinę nęsuviliotų '■ žfncM 
niū;"'

— Tai tų, tetule, jau ir- ■’ 
įvyčiąms netiki? - Juk tai' 
tikėjimo ir bažnyčios sar
gai- ■

— Vaikeli, jie daug sy
kių žmones suklaidino, ir- 
kleboną apgavo ar suvylė, 
už ką klebonas net iš am- t 
bohijos juos pradėjo barti, J 
užtai aš atėjau tavęs pasi- •' 
klust.

— Gerai, tetule, kad nors “ 
viename atsitikime tu man ' 
patiki. Ir kituose dalykuo- 1 
sė‘ aš neturiu tikslo aiškint ; 
tau 'ko nors klaidingai ta- į 
ves palaikymui savo pusėje,'! 
dėlto kad aš iš tavęs ir kitų J 
tamsių žmonelių biznio ne- į 
darau. Aš tik išdedu fak- < 
tus, kuriuos kiti, ypač kuni- i 
geliai, aipmozoję laiko kad j 
žmonės jų nepamatytų, ba 1 
kunigėliams reikia žmones 1 
prie savęs laikyti. Ne ture-1 
tų tų aklų pasekėjų, kuni- | 
geliai turėtų eiti dirbti-kaip į 
aš arba tavo senis.
- • —Jau'tu vėl savo bedie- a 
višką pasaką rieti/ O kas j 
dūšias ganytų jeigu kuhi-'l 
gų nebūtų?

—' Dora ir žmoniškumas J 
yra geriausias žmogaus du- j 
šios' ganytojas, o kunigėlių 1 
melagystės ir prigaudinėji-1 
mai yra tik' dolarni gany
mas, kurie žmonių kiše- 1 
niuOse guli. Kaip tik žmo
gus nustoja pinigų tuoj ir | 
kunigėliui nereikia jo du-! 
šibs ganymo^

— Gudbai, tu ’bedievi, aš ji 
Su tavim daugiau’ šnfekėtv^ 
hėnbriu. . . '

— Viso labo, tetulė; pasi* 5 
matysim pelnyčio j ir suba- 
toj ant “Dzimdzi-DrimdzrĄl

Reikalaukit— <. 
“Dirvos” Knygyno .

1925 Metu

KATALOGO
“DIRVA”

3352 Superior Av, Cleveland, 0.
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' Rastenis “Priimtas’

Nuo Redakcijos ■
TARPTAUT1ZMAI NEĮKUNIJAMI

DIRM0Sgegužės apvaik-^ .... 7^ rr7~ 
■ ščiojimas kaipo tarptau- - • ■ •

j tinės proletariato šventės 
neužilgo išeis iš mados.

Į Europoje, kur darbinin
kų padėtis sunkesnė, 'konįu-

I riistų suagituoti darbinin
kai dar eina demonstruoti,

I skaitydami tą dieną savo 
I švente, kuri tačiau yra' tik 
L komunistų diena,

Amerikoje, pirma gegu- 
f- žės nuo trukšmingų demon- 

strącųų gatvėmis, raudonų 
r vėliavų mosavimo n* Inter

nacionalo^ giedojimo, ir vie- 
| tomis net kruvino susirė- 
f mimo su policija, pervirto, į 
I ramų savitarpinį komunis- 
[ tų ir jų šalininkų 'susirinki- 
s mą, bet ir tai tik vakare, po 
■ darbo, kur kalbėtojai pa- 
jj kalba apie siurbėles, išnau- 
' dojimą, paagituoja už pro- 
I letariato diktatūrą, kai kur 

surėkiama Marselietė, ir p?
I viskam.

Nieko tarptautinio pase- 
I kmingai įvykint nėra gali- 
I ma.

vienos (politikos, 
kio tikėjimo.

Krikščionybė, 
• dama blogomis 

gyvenimo aplinkybėmis ko- 
I Šios buvo senovėje, gana 
I plačiai šaknis įleido. Ka

dangi pasaulis tada dar ne- 
i matė toliau savo nosies, pa- 
I sišekė krikščionybės pra- 

šams patraukti žmones į l 
K save įvairiais prižadais.

Bet kas iš to: atėjo lai
kas, ta pati krikščionybė 
suskilo į daugybę dalių, lyg 

, sumušta puodynė į daugy- 
I bę šukių. ,

Kilo koniunizmąs, buvo 
tarpais jis šian ir ten įkū
nytas, bet vėl suiro, nes. jąu 
ijuvo kitokie laikai. ŠYĮę- 
šėšhis darbininkas aiškiai 

e ^no' kad'-ne kbmunižriitfš 
jam.gfii'ovę-dtioš, bet. jo’Tai- 
ties pastangos. .
, Ir štai, kada vieni darbi
ninkai, 'komunistų sukurs- 
tjti švenčia, pirmą gegužės, 
kiti darbininkai — daug di
desnė dalis — visai nei iįė- 
atsimena kad tą yra 
kokia tai “darbininkų šveri-

Tas pats ir su tarptauti
ne kalba. Kuomet vieni su 
užsidegimu jos mokinasi, 
kiti gražiai ir be jos pasaų- 
Jyje gyvena ir išvažinėję po 
visus . kampus nepaklysta, 
mokėdami keletą esančių iš 
seniau kalbų.

Dar daugiau, atsiranda“ 
kita “tarbpautinė” kalba, 
abi tada lieka bevertės.

[viki), kuriems pareikšta, kad 
[nurodyti asmenis turi būti jų 
nužudyti. Teroro aktams var
tojama revolveriai, bombos įr 
dinamitas.. r

“Panašių priemoniii komuni
stai ketina imtis ir kitose Pa- 
baltjurio valstybėse." ,

Kada komunistai tero*> ima
si, ir kitu;- jau terorizuoja, kaip 
paveizdan pereitą- savaitę įvyko 
Bulgarijoje, ar galima sėdėti 
rankas nuleidus ir <Juoti jiems 

______ vardu žudynę kelt,?
Gyvatei antyje duosi būti ji j 

tave tikrai įgils.
Tik “Lietuva” nepasako tik

rai kaip yrą kąslink tų galva
žudžių,. sako jie esą “parkvies- 
ti iš Maskvos”. Tikrenybėje jie 
iš Maskvos atsiunčiami, o taigi 
su tokia valstybe turėti reika
lus reiktų labai atsargiai.

išeina visai priešingai: pagar
sino jog “bandys įvesti foneti
nę nelietuviškų tikrinių vardų 
rašybą, t. Jr. stengsis svetimų 
kalbų Įvairius tikrinius vardus 
rašyti daug maža taip kaip iš
tariami, o ne taip kaip rašomi. 
Pav. bus rašoma Errio, kaip iš
tariama, ne Herriot, kaip rašo
ma; Čemberlenas, ne Chamber- 
lain; Kajo, ne Caillaux; Kulid- 
žas, ne Coolidge ir tt.”

“Dirva” • jau senai nusistatė 
rašyti svetimus tikrinius var
dus ir pavardes taip kaip patįs 
jų savininkai juos rašo, nes tai 
yra pažeminimas asmens rašy
ti jo vardą-pavarde kaip tai ne
svietiškai ir iš to žmogaus pa
darytį visai kitą sutvėrimą.

“Lietuvos Žinios’* daro didelę 
klaidą įvesdamos tokią rašybą. 
Ar jų redaktoriai tikri kad jie 
žino visų kalbų pavardžių fone
tiką (kaip kuri pavardė išsita-

jrįa), ar tik rašys “daug maža“, 
kaip išsirėiškia redakcija?

I Dar kas keista tai kad prie 
vienų pavardžių prideda Lietu-: 
višką galūnę, kaip prie “Čem
berlenas”, “Kulidžas”, kas jau 
toli nuo tų kalbų fonetikos; o 
be galūnių palieka Kajo, ku
riam dedant galūnę turėtų išei
ti “L. žinių” “fonetika” “Ka- 
joas”, “Errioas”, ir tt.

Iš šitų musų Lietuvių suda
rytų keistenybių susidaro nau
jos keistenybės. Paveizdan: .

• Amerikoje, kur knygynuose 
yra »paprastai visų įautų kny
gų, knygynų- vedėjai ateina* į- 
Lietuviškas knygų krautuves < 
pirkti, knygų, ręnkąnt papras
tai vertinius žinomų žymių au
torių, nenoromis- išlenkia kny- 
kas Lietuvos spaustuvių “siifo- 
netizuotų” Mark Twain’o (ku
rį vadiną “Tvenu”), o jeigu pa
aiškini • dalyką tai, nežino nei (

i Gavome pranešamą kad Ma
das Rastenis, Ą. 'L. T. Sanda
ros vice-prezidentas, kuris stu
dijavo teisių mokslą Bostone, 
ir pereitą metą baigęs -persikė
lė Į Baltimore, kur išgyvenęs 
reikalaujamą laiką, liko forma
liai prileistas praktikuoti tei
ses kaipo pilnateisis advoka
tas Maryland valstijoje.

Adv. Rastenis turį savo ofisą 
700 West Lombard St., Balti
more, Md.

Linkime naujam advokatui 
geriausių pasekmių.

IVAIRIANYBĖS
Papa Sikstas IV, 1471 

tuose suteikė Leidimą (tai kaip 
ir atlaidas) vienam 
rui” Romoje, kur gyveno “lu
pas’’ arba “teminis vulgato 
corpore”, kurios Papai mokėjo 
savaitinę duoklę i— viso 20,000 
dukatų metuose, arba $50,000 
(dukatas auksinis turėjo vertę 
$2.50). ' Lupanaras Kaune ym 
vadinamu “Doros Brigadą”.

me-

“kipana-

ei vienos kalbos,, nei 
nei vieno-

pasinaudo- 
prastuolių

ir

Bolševikai Ruošiasi 
Terorizuot

• “Lietuva” praneša apie ko
munistų rengiamus žygius Lie
tuvoje sekančiai:

“Po paskutinių bolševikų-ko- 
munistų organizacijų likvidavi
mo įvairiose Lietuvos vietose 
(Mariampolėje, Kaune, Vilkavi
škyje, Šiauliuose, Panevėžyje) 
komunistų partija neteko dau
gelio savo žymesnių ir veikles
nių narių. Tai didelis Lietuvos 
komunistų- partijai. smūgis.

“Kiek teko patirti, Lietuvos 
kompartijos centro komitetas 
Kaune, Maskvos komunistų An- 
gariečio ir Kapsuko inspiruoja- 
tas, paskutiniame savo slapta
me-posėdyje nutaręs pavartoti 
terorą prieš žymesnius valdi- 

minkuš ir ypač prieš politinės 
policijos tarnautojus, kad at
keršytų už komunistų partijos 
persekiojimą ir pašalintų dau
giausia kenksmingus jų parti
jai asmenis. Teroro aktams 
vykdyti esą pakviesti iš Mask
vos čekistai-speeialistai (boje-

Am ž i našai Žydas
EUGENE SUE

1 Keistenybės Lietuvos
. Rašybos Naudojime

Lietuvos šviesuomenė Žiuri į 
Amerikos laikraščius keista a- 

: kimi ir pašiepia mus už musų 
“keistą” rašybą ir nėsitaikymą 
prie jų rašybos.

Bet imk tu žmogus ir prisi
taikyk prie jų kada jie patįs 
niekaip nesusitaiko;.

“Lietuva” paskelbė savo nu
sistatymą rašyme svetimų var
dų sekančiai:

“Svetimus vardus ir pavar
des rašyti taip kaip patįs žmo
nės juos rašo. Jei jie baigiasi 
priebalsėmis tai1 Lietuviškai 
linksniuoti galūnes, Pavyzdžiu: 
Wilsonas, Kernotas, MacDonal- 
dui, bet tokie vardai, kurie bai
giasi balsėmią nelinksniuoti, 
pav. Mussolini, -Caillaux.”----------------- z •41HK1114 ' Ucii.v

, Tuq tarpų ‘.‘Lietuvos. žinįps.” kaįp. stebėtis.

Dabar. Amerikoje mes turi
me “sauslaiką” ir daugelis vai
kščioja sušlapę. Senovęję ne- 
taip buvo; kad sausa tai. sąusą. 
Jau 747 metuose, Anglijoj^, 
griežtą! buvo užginta girtauti 
ne tik žmonėms liet ir kuni
gams. Konstantinas, Škotijos 
karaliuj 870 metuose, išleido 
įstatymą, pagal kurį girtuoklis 
netekdavo galvos. Girtuoklis 
tada buvo skaitomas žvėrių, 
tiktai žmogiškame pavidale, ir 
nlikautąs. šiandien tokį žvėijs 
mauroja laisvai -— tiktai jų 
kontraktai ar liudymai laikomi 
be galiąs, nes girtas nežinojo 
ką darė, šiandien Anglija dau
giau išleidžia pinigti ant degti
nės .negu pirkimui pieno.

KATALIKŲ KUNIGAI IR- GIMDYMO . / ' 
J. ■KONTROLIAVIMAS 'Y. '■

| ,lETUVIAMS Įįar mažąj tė.
ra žinoma gimdymo kon

trolė. Amerikoną! jau . senki 
tai- praktikuoją.' Keli ’metai 
gįl. 'Amerikos . valdžia' užklupo 
keletą • kontrolierių., fr'. padarė 
|yrit;ėjimą, >kurio pasekmės bu
vo nelauktiilbs. )Butų rčikėję 
pasodinti daugelį'daktarų į ka
lėjimą. UŽ ‘'kontrolę”; bėt vis
kas ir pasibaigė tyrinėjimu.
? Nesenąi New Yorke buvo 
mokytojų nuvažiavimas, kurie 
statistikomis išrodė jog Didžia
me New Yorke yrą 35,000 vai
kų bepročių, netinkamų lariky- 
hiui mokyklos — bukąpročiai. 
Nenormališkos aplinkybės 1 
gyvenimo, ir vaikų nuo 
prasidėjimo, padarė tuos 
kus bukapročiais, kurie 
tiktai sunkenybę tėvams 
paskįau valstijai, tai yra vi
siems tai yra yisięms gyvento
jams abelnąi.

Ūkininką! Sergsti veislinius

tėvą 
pat 
vai- 
yra 

i ir

mpidntį. Į,. Gįftįdyti .-vąikus delėį 
dauginimo dūšių danguje, .yra 
beprotystė/ </'/,*,*. ..
L Bet. ąimdyįnks. daugelio .val
kų padidina , kvatok1..biznį • 
krikštaš, r yėdyįbog,. pakąsyjidsį, 
(‘žfckyijos” ’ ir, kilpą'. visos - mak 
dba, Jįveątjiįlriiąi- — pripildo, jų 
kišeniūš be galvosūkio, O kad 
tėvai ir .vaikai kenčia skurdą 
tas kunigams'-negalvoj. Lab
darybė yra karti kaip ’ čemery- 
čios. Pažadėjimas dangaus bu
kapročiams yra be jokios reik
šmės. - . ;; ’ .

Praktiškai žiūrint į katalikų 
kunigų gyvenimą matosi pas 
juos jau nuo senai praktikuo
jant “gimdymo kontroliavi
mas”, ką pradėjo sekti ir kiti 
žmonės. Visi katalikų kunigai 
seka Francuzijos Įstatymus ir 
kiekvienas laikosi po “gaspadi- 
oę” su “gimdymp kontroliavi
mu”. Jei tas- leista kunigams 
tai kodėl parapijonams gina-

Lietuyos Moterų Globos Kb- 
mitetas, kuris augina, apie' 1000 
našlaičių 'Lietuvos, pilięčių, ran
dą vojo, nuo Romos Papos Gel- 
gaųdjšiuo dyąrą jąų jriuo 192J. 
metų ir dabar rięt''dųpi,rko jį už 
$1'3,53? varžyjinėšė, , iž' 
Amerikiečių' neškupėt aukų už- 
nioikėjtmliį.tos surtips.' ■ . . ’ 
’ Net >iššįžįbj'aų ' tai perskaitęs 
“Dirvos” 16-me num., bet ta
čiau susipratau kad iki karė 
buvome po caru, .per kąrą po 
kaizeriu, o dabar po Papos le
teną... .. Negirdėta, švietė ko- 
tnešįijartrągedija ■ kad valstybė 
fąųdąVotų-Ir- 'parduotų • savo 
turią sąu.! \ Dvaras valstybes, 
našlaičiai yrą - businti vaistytas 
piliečiai.; Praktikoje mes gy
vename ' ne savo Tėvynėje, bet 
PapoS’ provincijoję, nuo kurio 
turime viską rąndavoti ir pirk
tis? 'Be abejonės LietuVos nąš- 
laišiai yra skaitomi veršiukąiš, 
anot Seinų vyskupo Wierbow- 
skio.-

žemaitė sugryžus Lietuvon 
pasakė kad Lietuvos neradus, 
tiktai Papos provinciją su ko
mendantu. O temporal o mo
res! .

(Tąsa)
Važiuojant, daktaras retkarčiais me- 

tė neramų žvilgsnį per karietos langus, 
nes dabar jie važiavo pro šalį Palace de 
l’Odeon, ir, nežiūrint didelio sniego, jis 
galėjo matyti Odeon teatrą skaisčiai nu
šviestą. Andriennė, kuri pasuko galvą į 
tą pusę, galėjo pamatyt kokiu ypatingu 
keliu jie važiuoja.

• Atitraukimui jos atidos gabiu apsiėji
mu, daktaras staiga pratarė: “A kad jį 
kur! Aš vos neužmiršau!”

— Kame dalykas, daktare? — paklau- 
se Andriennė, atsisukdama staiga į jį.

— Aš užmiršau vieną svarbiausi da
lyką, reikalingą pasisekimui musų prašy
mo..

— Kas tokio butų, meldžiu? — tarė 
Andriennė, nekantriai.

Daktaras Belainier gudriai nusišypso
jo. — Kožnas žmogus, — tarė jis, — turi 
savo silpnybes. Ministerial ypač labiau 
negu kas kitas. Tas pas kurį mudu vyks-Į 
tąm turi silpnybę kad labai svarbiu laiko i 
savo titulą, ir (pirmas įspūdis nebūtų geras 
jeigu tu neatkreipsi domės ant žodžio mi- 
nisteris.

— Ar tai viskas, mano brangus dak
tare? — tarė Andriennė, nusišypsodama.
— Aš net nueisiu-taip toli kaip Jūsų Eks
celencija. kas, aš tikiu, yra vienas iš jų pri
imtų titulų.

— Ne dabar — bet tas nesvarbu; o jei 
tu dar įpinsi vieąn-kitą Mano Lorde, musų i pavirto tikrenybe.
reikalas bus atliktas įšsykio. Į — Nereikia man sakyti, mano gera

— Buk užtikrintas! kadangi yra tokiųfdrauge, — tęsė daktaras, — kad jeigu aš
kurie puikybės trokšta, aš pasistengsiu į tau prisiminsiu‘jog šitame atsitikime, aš 
prišerti jį tuo.' ’ įgaliu pasiūlyti tau savo pasitarnavimą jei-

— Aš palieku jį tau, nes žinau gerai gu atsitikime to reikėtų.^ Jeigu ne 
kad jis bus gerose rankose, — atsakė dak- matau man tas nebus pavelyta sužinoti, 
taras, kuris jau džiaugėsi kada karieta užmiršk kad aš ir užklausiau.
pravažiavo pro Odeon ir įvažiavo į tam- Andriennė paliko rimtai susimąsčius, • 
šias gatves vedančias į Pantheono distrik- ir po vaalndėlės tylėjimo taip atsakė dak-

Imą kurį jis nedryso pakelti, bijodamas ne- 
išsistatyti save Andrienųės akyse pavojin
gu. Ji buvo kalbėjus’apie svarbius intere
sus, kurių esumas buvo jai nežinomas. Da
ktaras buvo gabus ir apsukrus tyrinėtojas, 
ir jis aiškiai patėmijo susipainiojimą ir 
lyką užslėpti kada Andriennė užsiminė. 
Jis dabar neabejojo kad tas suokalbis ėjo 
prieš Andriennę, o toj visoj paslaptyj jis 
buvo tik aklas agentas, nuolankus tarnas, 
reikalavimams Jėzuitų Ordeno; nujautė 
kad kas nors nuo jo slepiama, bet todėl jis 
labai degė iloru ištirti.

Lengva suprasti, taigi, kad daktaras 
Baleinier, nors visai atsidavęs tarnauti 
markizo planams, vistiek troško ištirti kas 
nuo jo slepiama. Pergalėjęs savo neišdry- 
mą, ir radęs tinkamą progą, jis prabilo:— 
Aš noriu paklaust' tavęs turbut nepritin
kamo klausimo. Jeigu manai kad taip, tai 
meldžiu nei neatsakyti.

— Nagi, meldžiu, klauskite.
— Tik nesenai, pirm negu buvo pra- 

I nešta kad atvyko policijos komisaras pas 
tetą, tu kalbėjai, rodos, apie tulus didelius 
interesus, kurie iki tolei buvo nuo tavęs•’ 
slepiami.

— Taip, aš kalbėjau.
— Tiė žodžiai, — tęsė daktaras, lėtai 

kalbėdamas, — pasirodo padarė gilų įspū
dį ant kunigaikštienės. •

[• — Tokį gilų įspūdį, '—. tarė Andrien
nė, — kad mano menkos nuožvalgos tuoj

ir

gyvulius ir geriau juos prižiu- į ma?
ri. žmonės į>41iekąmi Dievo ap- Toliau einąnt, delei daugini- 
veizdai. , ' !mo dūšių dangui, tai kunigus

Balandžio 23 dieną New Yor-'čia reikia pavadinti dušia-žu- 
ke buvo Katalikų ^Labdarybės i 
suvažiavimas, kur Kardinolas 
Hayes sumanė sukelti $1,000,- [ 
000 pašalpai pavargėlių. Kar-j 
dinolas labai griežtai išsireiš-l

Ikė prieš gundymo kontroliavi
mą ir net užtarė bukapročius, 
kurie turi amžiną dūšią Kris
taus atpirktą ir linksminsis 
danguje su protingaisiais sy
kiu. Ekonomijų fizinę ir mą- 
terialę kardinolas rodi jo paden
gti pasišventimu ir labdarybe.

žvelgiant giliaus duodasi su
prasti kardinolo noras: gimdy
ti vaikų kuodaugiaušia, kurie I 
esą beturčio žęmčiugai-angeląi. 
Beturtis pasigimdęs šešetą-de- 
sėtką vaikų prasikalsta prieš 
juos delei negalėjimo jų tinka
mai papenėti, aprėdyti ir pk-

džiais, kurie dūšelių dangui ne
gamina praktikuodami “gimdy- 
mo kontroliavimą”, o kurie tur

ėtuose pertekę galėtų pagimdyti 
(bent po tuziną' dūšelių, už ką 
gautų nuo Dievo ‘ nesuskaito
mas malones. Dabar katalikų 
kunigai yra medžiais be vaišių, 
kurie pagal Evangeliją turi bū
ti sudeginti.

. Gimdymo kontrolės skelbėjai 
rodiją visiems apsivest, nes ve
dybos sulaiko vyrus nuo užpuo
limo m°terų ir nuo beprotys
tės. Katalikų kunigai šią ro
dą ir pildo laikydamiesi gaspa- 
dines, nors pagal to kardinolo 
tvirtinimą 
bepročiais 
atpirkta.

dangun patektų ir 
būdami, nes dūšia

Mykei® Aiais.

Kėdainiuose, Papos provinci
joje, nesenai buvo Šaulių kuo
pos vakaras, kur susirinko Jau
nimas pažiūrėti teatro ir pas
kui palakstyti (pašokti). Po 
viskam, policija pagal katali
kiško Seimo atstovių Galdikie
nės ir Gvildienės rekomendaci
jų. areštuoja visą 30 mergeliui 
nuvaro į<kozą ir ant Rytojaus 
visas ant revizijos pas dakta
rą. Tikrai gerai padaryta. Bet 
kodėl neareštuota vaikinai ii’ 
nepatikrinta 'jų celibatas? Tai 
“doros brigados” dvilinkas ma
stas. Juk mergina be vaikino 
savo doros nepagadys. o

(Bet kaip ten nebūtų, pradžią 
padaryta gera, ir iš. eilės da
bar reikėtų padaryti revizijas 
šu daktaru visose klebonijose 
tikrinant kunigų celibatą ir jų 
gaspadinių “čystatą”, iš ko pa
matytume kiek jų yra su “Ve
nera”, kiek sveikų ir kiek. su 
celibatu! Juk “doros brigados” 
įstatymai turi būtį privalomi ir 
Papos komendantams..

Patriotas.

t-a ; — Aš nerandu prasižengimo jame kad 
jįs didžiuojasi ; jo pasididžiavimąs gali bū
ti gera pagalba mums.

— Tiė menkniekiai kartais labai nau- 
dįngi, r- tarė Andriennė, — ir aš prisipa
žįstu kad . aš-nepasigailiu jų. — Paskui)savo pasitikėjimo, 
pasilenkdama link lango, ji pridėjo: — O, 
kokios tjimsięs. yra šios gatvės! Kokis 
vėjas!'koks sniegas! Kurioje dalyje mes 
esame? ■ . 7 ",

— Kaip tai! ar tu nepažysti, iš nesa
mo krautuvių,'tavo mylimą kvartalą Fau
bourg Saint ■ Germain ? .

-r- Aš maniau kad mes jį apleidome se
nai! , /

— Ir aš taip maniau, — tarė gydyto
jas, pasilenkdamas link lango lyg persitik- 
rint kur jie randasi, — bet mes dar vis 
;iš jo neišvažiavome. Mano nabagas veži
kas, sniego suplaktas, turbut paklydo — 
bet mos vėl gerai važiuojame. Taip, aš 
manau mes esame ant Rue Saint Guillau
me — ne pačioje puikiausioje gatvėje, — 
het už dešimts minutų atsidurisime prie 
ministerio privatinių durų, nes toks arti
mas draugas kaip aš išvengiu' priėmimo 
per didžiąsias duris, galiu iheiti niekam 
nematant kam nereikia.

Mademoiselle Andriennė, kaip ir dau
guma važiuotojų, kurie mažai teapsipažinę 
šų Parišo gatvėmis, kaip ir su papročiais 
didžiųjų valdininkų, nei valandėlės neabe
jojo daktaro aiškinimams, kuriam ji visiš
kai pasitikėjo.

Kuomet jie išvažiavo iš kunigaikštie
nės namų, daktaras turėjo ant lupų klausi-

tarai: — Tame dalyke yra dar ko aš ne
žinau; kitką galiu tamistai pasakyti; o 
kitus vėl turiu užtylėti;-bet tamista buvai 
man toks geras šiandien kad aš būdama 
linksma galėsiu parodyti tamistai daugiau

— Jei taip tai aš nenoriu nieko žino
ti, — tarė daktaras, nužemintu tonu; — 
nes aš turiu turėti išvaizdą kaipo gavęs 
tinkamą atlyginimą; nes man pasitarnau
jant tamistai jaučiuosi tūkstančiais sykių 
atlygintas.

— Klausyk, — tarė Andriennė, nepai
sydama daktaro naravų, — aš turiu dide
lę priežastį tikėti kad už trumpo laiko bus 
išdalinta labai dideli turtai tarp mano gi- 
miėns narių; kurių visų aš nežinau; nes po 
Nantes Nuosprendžio panaikinimo, tie iš 
kurių mes paeiname, liko išblaškyti po vi
sas šalis, ir pergyveno įvairios rūšies lai
mes ir nelaimes. . .. • /

(Bus daugiau) '

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

mos ir girdėtos.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.
3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomi] žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra zJ20 PU8^aP^* Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi-
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Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogedžiais

Parašė K. S. KARPAVIČIUS
(Tąsa iš 'pereito num.)

Vaidila
[Rankų mostelėjirhd minią apramina]: 

Už suteršimą savo nekaltybės vaidilutei 
skirta mirtis ant laužo! Ar jieržerigei tą 

. dievų įstatymą?
Milda

Nekaltybė mano visai nepalytėta, ir tą 
žino dievai ! Jei mylėt jie man skyrė Ig- 
lioną, aš tik jų valią pildau!
Iglionas

Už jos nekaltybę aš pats pirma mirčiau! 
Bet širdis privertė mane ją apglėbti kuo
met atradau ją vieną girioje, nes hub pat 
jaunystės prie jos meilę auginau! Jeigu 
jūsų akis negali mus kęsti, leiskit mum 
vykti į kitą kraštą — toli iš čionai, o aukai 
dievams aš lokį parnešiu!

[Vaidila giliai mąsto. Minia nerimau
ja, kurstosi vieni kitus.]

Vaidila
[Staiga susigriebia]: Pavelykit man iš- 

' reikšt dievų valią! Jos nekaltybė nepa
lytėta, užtai jos mirčia bausti negalim !
Briedis

Bet jeigu gyvą paleisim; užsirūstins die
vai, ir užleis žmogėdžius, kurie mus visai 
išnaikins! Reikia dievams aukos!
Minia

Dievams aukos, aukos reik!....
Vaidila

Ne žmogiškų aukų dievai iš jūsų reika-į 
lauja, bet sunkaus truso. pagamintą vai
sių! Paiiuosuokit juos ir leiskit gyventi 1
Minia

/ Jei paleisim, kuo dievus užganėdinsim?
Vaidila

Bet dievai reikalauja kad jie butų laisvi!
ŠERNAS

Tai turi būti ištremti iš musų krašto!
Vaidila , _‘t

Ne, ne! Klausykit ką man dievai aprei
škė: Ši didi jųdviejų meilė yra tai ženklas 
atėjimo musų išvaduotojo! Dievai parin
ko Mildą, gražiausią saVb tarnaitę musų 
tarpe, kuri pagimdys' šulių Galiūną kurs 
musų šalį nuo žmogėdžių išvadubš.... O 
Iglionas paskirtas jai už vyrą ir jis bus 
tėvu to Galiūno, kurs paskiau įsteigs ga
lingą valstybę! Jei kas tam prieštarausi t, 
Perkūnas tą trenks! [Minia nusigąsta.] 
Pulkit ant veido ir dėkuokit dievams ku
rie taip patvakrė ir pasiskyrė iš jūsų tarpo 
porą, kuri jiems labiausia patiko!
Minia

[Griausmihgai]: Gerai! getai! Lai pil
dosi dievų valia! [Vyrai paliuosuoja Mildįį

Jis apglė- ]

Užgims tautai mus Galiūnas 
KUrio visi laukia, 
Ištaškys žmogėdžių kunuš, 
Kurie ant mus traukia 1 

Gims iš jo kiti didvyriai, 
Bus garsi tėvynė, 
Neužmirštama per amžius 
Paliks jų gadynė!

Minia
f Minia pradeda skirstytis] : Garbė 

vamš f Lai gyvuoja Iglionas ir Milda!

T. M. D. REIKALAI

neužsimokėję už 1925 
negaus knygų, selęąn-

die- 
Už- 

gims musų išvaduotojas kurs ištrauks 
aržuolo kardą ir nugalės žmogėdžius!

[Uždanga] <

ir Iglioną, atiduoda jam,buožę, 
bia Mildą.] . i
Vaidila

[Laimina Mildą ii* Iglioną]: 
taip lėmė, judu jų valįą pildot ! 
laiminti dievų akivaizdoj, ir gyvenkit ant 
naudos ir garbės savo gimtinio krašto! 
[Iglionas bučuioja Mildą.]

[Minia tuo tarpu nusilenkia. Baskui 
eina, sveikina juos.] ‘

ŽIVILĖ
[Baimingai prieina prie Igliono, apka

bina jo kojas]: Vaikeli, vardan dievų ir 
mano senatvės, atleisk man mano prakeik
smą tavęs, nes bijau mirti tavo atleidimo 
negavus..,. [Verkia] 
valios .... nustosiu savo

Dievui ši- 
Bukit pa-

Nežinojau dievu 
globėjo....

Iglionas
[Gailestingai paglosto senutę]: Atlei

džiu aš tau, močiute, buk rdmi, vėl aš tave 
globosiu iki tu gyva busi, ir galėsi pasi- 
tarnaut mano dievų skirtai Mildai.. Ne 
tu viena mus kaltais radai....

[Milda irgi paglosto Živilei galvą.]'
Vaidila

[Užskambina kanklėmis]: •
Dievai pildo savo valią, 
Musų neapleidžia, 
Į gerovę ruošia kelįą, 
Tik /pavargti' leidžia...

Musų kraštas brangus yra, 
Dievai čia n or’ būtį. 
Savo apsaugą mums skiria 
Ir neleis mums žūti!....

Už visus vargus, nelaimes, 
Už skausmą kentėtą, 
Už pralietą kraują, baimes 
Mums garbe žadėta!....

TMD. KUOPOS; UžSIRAKYSn 
SAU t: M. D. ORGAN4-KAI. 
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T 
M. D. REjKAI.US ATIDŽIAI1

/Gerovės skyrius\

mą kad knygos jau kiiopoms 
išsiųstos. -

Kuopti valdybos stengkites 
išrinkti iš narių mokestis kad 
nebūtų užvilkimų su knygų iš
davimu ir išgavimu. Kurie na
riai dar lauks, vėl rugūs kad jife 
negauna knygų.

Kurie mokėjo už 1924 metus 
visi turi teisę gauti pirmą to
mą “Pasaulio Istorijas”, bet 
tik mokėjusieji už 1925 melus 
(seni ir nauji nariai) gaus ki
tas dvi knygas.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. DSdynas '■— Vice-Pirmininkas 
. 96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas —. Sekretorius

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

62—Ž3rd St. Jackson Heights, N-Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučiališ — Iždo 

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis _ — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill. |

DEL APRŪPINIMO] 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.,

k ».-y jį
Šiame akyrinjt mes laikas 

«ao Mko gvQdensime rei
kalas įdomius būsanfloms 

motinoms ir motinoms 
ag ic&dOd^j

Kudikly aprflplnlmas ir Pe

nėjimas yra dalykas gyroe

svarbos šeimynai ir taniai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas* kurį mes tu-

[ n rime regnllerižkato tafta- 

tarpiais atvirai Ir.bįjni

l tMd. nariai ir
> KNYGOS
) Vienas geras TMD. rėmėjas 
j. ir veikėjas rašo pastabą prie 

organe tilpusią pareiškimų kad 
nariai 
metus 
čiai:

“Tokie gąsdinimai nesveika 
organizacijai, nes nariai paste
bėję tokius pareiškimus labai 
užsigauna. Sako, mokėk, mo
kėk, o knygų kaip nėra taip nė
ra, jr dar gąsdina.”

Kurie nariai tokiu Centro 
• Valdybos pareiškimu piktinasi 
I tai nežino ką daro. Visokiose 

organizacijose lieki suspenduo
tas jeigu neužsimoki, t. y. ne
gauni nei pašalpos ligoje nei 
pomirtinė paveldėjams neišmo
kama jei narys neužsimokėjęs 
buvo arba mokesniai buvo už
vilkti. Taip yra kalbant apie 
pašalpines organizacijas.

Bet kokią pareigą link narių 
turi kultūrinė organizanizacija, 
ji irgi reikalauja kad nariai bu
tų pilname stovyje. Jeigu ku
ris neįižsimokėjęs, kaip galima 
jam mokėti pašalpą arba duoti 
knygas ?

Jei bent ■ kas bandytų įvesti 
naują madą: duok knygą tada 
gausi pinigus. Taip daro biz- 
niškose įstaigose*kur nueini, iš
sirenki tinkamą knygą, užsimo
ki ir pabaigta. Bet jeigu esi 
nariu ■ knygų leidimo organiza- 
zijos,.kurioje nariai iškalno su
sideda pinigus, leidžia knygas 
ii* jūs paskui dalinasi, tai tūri 
prisitaikyt prie įstatų ant ku
rių sutikai įstodamas ,o jeigit 
nepildai, nustoji buvęs nariu.

Tas visai ‘logiška, ir apie tai 
ginčų nėgali būti.

Bet yra, musų organizacijoje 
tokių ųariųf Tcurie nepaiso kad 
jau prisivalgė visokios mėsos, 
bet reikalauja dar vištienos, ir 
kolei i jos uogaus nesiskaito pri
sisotinę. . ,

Visu laiku po karo nariai ga
vo ir gauna khygas įvairaus 
turinio, vis beveik pilnai ir net 
daugiau savo įmokėtų pinigų 
-vertės, bet / kadangi negauna 
kolei kas “Pasaulio Istorijos” 
jie ir šneka kad nemokėsią, nes 
nieko negauna.... •

Tai ne narių kalba, ir tikras 
TMD. narys to neprivalo kal
bėti nei rugoti ant Centro Val
dybos kad jam nieko neduodą. 
Taipgi TMD. nariai-rėmėja'i tu
ri tą žinoti ir 
tokiems ‘nieko.

Nariai 
, nors tfek 
■ negali iš 
l ir dalinti 

gėlę reikia užmokėti, o tie pi
nigai ateina: tik iš narių. Na
rtai, perka knygas patįs sau, ir 
Centro Valdyba tik pildo narių 
paskirtas jai pareigas.

Atsiras ir tokių nariu l '.‘■I f *■ 
. sakys nemokės į Draugiją iki 

negaus visų trijų tomų “Pasau
lio Istorijos”, o ir, tada norės 
užsimokėti tik už vienus metus 
ir už SI.50 neštis sau $10.00 

^vertės knygas, 
' daugybė padarė 

Raštais.
Taigi lai buna 

ma kad “Pasaulio Istorija' 
kitos su ja ateinančios knygos 
nebus duodama naujiems na
riams kurie užsimokės už 1925 
metus, o nebus mokėję už 1924 
metus. Senieji nariai gaus pir
mą tomą Istorijos, bet.negalės

iš

ATIDENGIMAS ANTRAS 
(Aktais Trečias)

Vaizdas kaip pirma. Pora mėnesių vėliau.
Scena L

Viena vaidilutė Giedruti prie ugnies. At
eina Iglionas, susigraužime. Vaidilutė 

iš Igliono nerimasties nusigąsta.
Iglionas

[Dideliame susigraužime] :
Negirdėti dainų tavo 

Miškuose daugiau, 
Dabar aidai tik kartoja:

Nėr’, nėra jos jau....
Apvienėję tie takeliai, 

Ką tave vedžiau, 
Lauko gėlės tyliai šnabžda:

Nėr’,jiėra jos jau....
Laimės dienas sau užeinant

Mieloji, skaičiau,
Bet dabar kur tik einu vis 

Girdžiu: Nėr’-jos jau,...
Nedaug laiko laukt tebuvo, 

Einant jį jaučiai;
Tik dabar sulaukus jojo — 

Nėr’ tavęs, -nėr’ jau....
Saulė skaisčiai man žibėjo

Kai tave mačiau,
Dabar vėjai tiktai sako:

Nėr’, nėra jos jau.....
Klausiiiėju apie tave

Ką tik pamatau,
Bet trumpai atsako kožnas: 

Nėr’, nėra jos jau....
Meilės ugnį'man^sukūrei,

Kdrščiati, ją smarkiau,
Bet dabar jinai išgęso, 

Nes tavęs nėr’ jau...
Akis ašarose plusta, 

širdį skaust’ labiau, 
Liūdnas balsas ausys’ eina:

NėP, įlera jos jau.... '

Į kuri eit žemės kraštą 
JieškOt — nežinau;

Bet norėčiau ją surasti, 
Nės čia nėr’ jos jau....

Iglionas
{Klaupia prieš aukurą, rankaą link 

niės nutiesdamas] O, Milda, Milda! Koks 
baisus dievų lėmimas! Verčiau man butų 
buvę mirti ant laužo su tavim, arba aut 
beržų suplaišytam būti ne£u nešti skaus
mą netekimo tavęs.... Dievai per tave 
žadėjo nian sUnų kurs musų kraštą nuo 
priešų išvaduoti turėtų, bet dabar aš vie
nas likau, tų žmogėdžiams patekus žūsi... 
Nėra musų krašte 'tokios spėkos kuri tave 
iš .jų išplėšti galėtų.... Dievai! Šau
kiuosi aš jūsų! Jei p-yva ji, praneškit man 
tai, kad mano p-yvenijnas nebūtų ant nie
ko; jei žuvus, leiskit ir man numirti, ir 
ir ilors vėlių pasaulyj su ja visad būti.... 
Nejaugi jus 'baudžiat* mane už atkalbini-' 
mą jos nuo tarnystes Šventai Ugniai?... 
Kode! šitaip įausti pasirinkot: kodėl vie
toj kančių if.iieldimjų jos, mane žmogė- 
džįams nępavedėt!...’. Per kančias mylė
jo, nejaugi nebuvo verta atlyginimo ge
resnio ?

ug-

mokėti atsakyti 
negaunantiems’, 
turėt supratimo 
Centro Valdybd

turi
kad

niėkur paimti knygų
jas. Už kožną kny-

kurie

kaip gudriai 
su Kudirkos

visiems žino
ti;

Sceną II.
Iš dešinės ateina Vaidila ir Birutė. 

Vaidilą
[Pamatęs- susikrimtusį Iglioną]: Sunau, 

kodėl ašarose prieš dievus budėji? Kokia 
nelaimė tave patikt galėjo?....
Iglionas

Dievų bausmė,išsipildė už Mildos pamy
lėjimą-, ir ttors Tėvelis ją man davei, die
vai vėl ją atėmė....
Vaidila

Kokie skdftshiihgi tavo žodžiai..-.. Kas 
su Miįda Atsitiko?....

[Vaidilutės abi krūvoj, nekantriai, nu
sistebėjusios žiuri.]

(Bus daugiau)

gauti kitų knygų kurie nebus! 
mokėję už 1925 metus.

Centras tik tiek kuopoms iš
siųs knygų kiek jose bus pilnai 
užsimokėjusių narių.

Nuo kuopų priklausys šis da-j 
lykas: Kuopa gavus tam tikrą 
skaičių knygų galės jas iš'duo-j 
ti nariui kad ir tame susirin
kime užsimokančiam, nes ne vi
si pilnai užsimokėję nariai atei
na j pirmą susirinkimą atsiim
ti savo knygas. Gavę pinigus, 
kuopos parsitrauks daugiau , 
knygų, ir lengvai (apsidirbs su . 
tokiais nerangiais nariais, visai ; 
neatkreipdamos domės, į Centro 
“gąsdinimus”.

K., S. Karpavičius, | 
TMD. Centro Pirm. ,

Brooklyn, N. Y.
Iš TMD. 3-čios kuopos.

Musų kuopa labai pradėjo 
darbuotis 'ir ji auga. ■ štai ba
landžio 26 d. atsibuvo “margu
čių vakarienė”; buvo .'puiki, ir, 
žmonių buvo pilna svetainė ne
žiūrint kad buvo labai šilta ir 
gražu. ‘Suėję suiiėšė visi gra
žiausių ir įdomiausių margučių. 
Dovanas laimėjo Oriška, 'čer- 
kienė, Vizbarą ir k.t už gražiai 
išmargintus kiaušinius. Dova
nos buvo TMD. leistos knygos.

Prie kuopos prisirašė šie: A. 
Llkštutis, užsimokėjo ūž 1924 
ir 1925 metus; Antanas Anku-i 
davičius ir A. Paulauskienė.

Taigi Brooklyno 3-čia kuopa 
gyvuoja’gerai. Jati dabar per 
K. Širvydienę.-prisitašė' kuopon 
20 liauji nariai. Nors jie šįmet 
prisirašė, bet kai tik' “Pasaulio 
Istorija” ateis tuoj visi užsi
mokės ir už pereitus metus, nes 
kožnas nori gauti visus tomus 
“Pasaulio Istorijos”.

Noriu priminti visoms kuo
poms kad darbuotųsi del ap- 
švietos, nes TMD. yra vienati
nė organizacija kuri rūpinasi 
apšvietimu. Per ją Lietuviai 
gavo supratimo apie gamtos 
surėdymą, nes jos beveik visos 
knygos yra moksliškos. Dabar 
leidžia istoriją. Taigi gerbia
mieji, stokim visi darban kurie 
mylim apšvietą ir kultūra.

"k, s.

Jau

Sekretoriaus V. Šir- 
Pirtną tomą 

Istorijos”, ‘IPrincas

“Pasaulio Istorija 
Gatava

TMD. organo redakcija gavo 
iš Centro
vydo tris knygas 
“Pasaulio 
ir Elgeta” ir “Europa' ir Seno
vės Rytai”, 
gos ; 
paštu 
džius 
čiama

Tai yra trįs kny- 
kurias sekretorius gavo 
iš (Lietuvos kaipo pa vyž
tų knygų kokios atsiun- 

. Tėvynės Mylėtojų Drau- 
Rodos ir visas knygų 

siuntinis išleista ,sykiu su to
mis .trimis knygomis, bet šis 
mažas pakelis paštu greičiau 
pasiekė Ameriką. .

Tokiu budu, “Pasaulio Istori
ją” — pirmas tomas — jau ga
tava, ir už dienos kitos gal na
riai arba kuopų valdybos gaus 
iš Centro Sekretoriaus praneši-

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Pažiūrėkit gerai savo plaukus ir gal

vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų.. slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75b 
tiesiog pfcr paštą iš UboHtorijos.

F. A D. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

bet 
eina

1 Redakcijas Atsakymai
Teisybės Sargui; — Korės- j 

pondenčija labai gera, ir prašy- 
I tume daugiau tokių, visiems' 
I įdomių, ži/ielių patiekti laikas f 
jnuo laiko. Atleisite kad petil-] 
po pereitame numeryje, nes ąt-; 
ėjo kada buvo jau šio puslapio užkietėjimas, 
raštai -sustatyti.. 

Nekviestam Svečiui.
mistos korespondencija, 
apie vieną dalyką, 
perilga. Ji tuoj nustoja žin
geidumo kitų kolonijų skaityto
jams. Tiek vietos užimant, ga
lima prirašyti daug įvairiany- 
bių išėjusi] kolonijos. Meldžia
me duoti tokių-pranešimų kaip 
duoda Meižehi.š iš Akrono ir 
Teisybės Sargas iš Daytono.

Abelnai visų • korespondentų 
prašome rašinėti trumpas įvai-, 
rias žineles apie viską.

Dzūkeliui. — Korespondenci
ja tilpg’sekančiame num. Mel
džiame pa'rašinėti apie įvairius 
nuotikius jūsų kolonijoje.

žvalgui. — Su straipsniu lau
kiame progos kada pasitaikys 
-daugiau liuosds vietos, bet vis- 
tiek jį sunaudosime.

S vėtysi — Meldžiame tan
kiau parašinėti.

Korespondentas. — Apie P. 
Palšio -išleistuvių vakarėlį ga
vome kito korespohdehto apra^ 
šymą pirmiau, todėl tamistos 
nesunaudosime. Mekllžiame pa
rašinėti tankiau.

ICUNAk-
Į LIETUVA

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių
J KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA . . . .$211

Prisideda Taksai
Į Liepėjų ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai- 
as sereda. Keleiviai riepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi. 
3 klesos keleiviai turį kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . ,
tės prie , vietos ( 
agentų arba i Į K| BliV lt

UŽKIETĖJIMAS.
Iš visų mažų kūdikystes negalimi 

mų m^žai yra tiek daėdanęių ir laį. 
kais sunkiai pataisomų* kaip vidun 

Išrūdyti visas jinį 
žastis ir paaiškinimus to negalimi- 
m o užimtų perdaug vietos. Lai jį 

— Ta- tenka pasakymo kad veik visuos 
kaino atvejuose tiesiogine priežastis pi 

.j.i w. . būti kūdikio maisto paruošime. Ti» 
yra elikčiaikarnas [nustatymas maisto, kad jj 

, . sutiktų 
vimais, 

■ šalina.
. baudoti 

Kad
’ įneš rekomenduojame kad iki penį- 
. tdm mėnesiui vartoti Oatmeal' vs 

deni prirengiant "maistą. Pompai 
tam mėnesiui pridėko atsmeal k(§ 
lę prie pieno ir vaisių sunkos, yje- 
tjngai apelsinų sunkos. Laike u 
trų metų keptų obuolienė arba per
košta sunka slyvų gali būti duodi 
ma.

• Svarbiausia už viską vienokjj 
aukšti pramokinti kūdiki -prie regu- 
liario veikimo vidurių. Geriausiai 
laikas tai tuoj po pusryčių ,ir kuB 
kiūi augant nereikia leisti nei > 
kiam žaidimui ar darbui trukdyti ši
tam dalykui. Jauniausi kūdikį gal 
nia pripratiiit prie vidurių tuštinini 
pasodinant tam tikromis valando 
miš kasdieną, ir galimą tą paprotį 
jam įkalti kaipo svarbų sveikatai.1 

Vidurių liuosuotojus bereikia dai
nai vartoti.; Jie Nusilpniną vįdurią 
muskulus ir išplečia pilvą. Ideališ
kas gydymas susideda i. pralavini- 
fno yidiirių rcgiiliariškai be pagal
bos atlikti savo funkcijas.

Jūsų kūdikio pirmutiniai melši 
yra svarbiausi. Jo pradžia gyveni
mui priklauso nuo maisto kurį gal- 
na per šilus dvyliką mėnesių. Mai
stas išauginimui stiprių kaulų ir vi
krių kojų turi būti sveikas, maisto 
gas ir tuo pačiu syku lengvai virt 
komas. Jei-negali žindyti savo. H 
dįkio. pirma jusli mintis turėtų Ši 

Borden’s Eagle Pienas. Perjffi 
,giąufl<aip 60 metų motinos ant a 
I sidėjo. Gydytojai stipriai rekoml 
duoja Eagle Brand dėlto kad jis yrį 
saugus, všiežus, lengvai padaromi 
ir leng\Tai suvirškomas.

Mokytojos peržiūri savo moki^ 
dantis ir tuos,kurių dantis nėra šva
rus išbara. Jus turit padėt mokyto
jai mokint jūsų vaikus valyt danu 
po kiekvieno valgio ir prįeš eisianl 
gulti, su Colgate’s Tooth Cleaner, 
Colgate’s yra saugus, idealią dantį 
valytojas vaikams. Daktarai ir Den- 
tįstai visur rekomenduoja Colgate’i

CUNARD LINE
Union Trust Building1. 

1022 Chester Ave.. Cleveland, 0.

su kūdikio norais ir reikak 
dažniausia 'užkįetėjimą pn 
Gyduolių labai hegudni-jį 
jei daktaras to nepatarti 
atitaisius šitokius dalyką

Skaityk atidžiai kas savaite šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi ta
rės teisingų patarnavimą.

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

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

• LietiiviiĮ laikraščių Ariierikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

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

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

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašyitit 
j j dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus Siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS” 4
1 4 Vernon Street' Worcester, Mass, j
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stris, kuris- 
savo sūnų ii
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’ĖJIMAS.
jdikystės negalini 
k dačdanėių ii į 
isomu^kaip vidun 
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ag vietos. Lai t 

kad veik visąjį 
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»•Tąira klausinėjo Rytos kaip tas vaike
lis išliko nuo mirties, o ji jam viską išpa
sakojo.

Taira po tos Rytos kalbos prisiartino 
prie Aistrio ir tarė:

— Tu buvai liepęs -kūdiki nužudyti, 
bet tavo tas noras niekados nebuvo išpil
dytas; šitai kam tūri dėkuoti — tai gera
jai Rytai, ir šiai tarnaitei, nes tik per jų 
globų tavo kūdikis likosi išlaikytas slap-

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis Sy

kiu su Tavimi

KONTESTAS BUS PA
SEKMINGAS.

Iš pirmutinių ženklų kokius 
jau patėmijome, galime drąsiai

viską vienok p 
kūdikį prie np 

idurių. Geriausi 
pusryčių ,ir lai 

ikia leisti nei > 
darbui trukdyti š 
iniausį kūdikį te 
ė vidurių tuštinti 
tikromis valai 
galima ta papį 

svarbų sveikatai 
.ojus bereikia te 
nusilpnina rideni 

čia pilvą. Ideali 
ideda i. pralavį- 
iariškai be papl 
iunkcijas.
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Vargšų Karaliene
- (PASAKA)
Parašė Vėjas.

(Tąsa)
Visi išėjo iš palocių, liko tik viena 

naujo pavydo apimta Leda, ir griežė -dan
timis kam ji nenunuodijo, o paleido Rytą 
gyvą, kuri dabar vėl maišysis tarp jos ir 
jos vyro....

z Abu kunigaikščiai už vartų sutiko ir 
jlydėjp Į paloeius gerąją Rytą. Tai pama
rius, Leda dar labiau iperpyko ir nei ma
tyt nenorėjo. Ji visa drebėjo iš baimės, 
manydama jog Aistris tikrai jai už tokį 
negerą darbą bandys atkeršyt.

— Štai yra Ryta! Taip judviejų, mo
ters, nuo šios dienos lai būna meilė ir su
tikimas. Sueikite judvi j krūvą, susitai
kykite, ir mano blogus darbus užmiršę, 
•jauskitės laimingos! — prabilo linksmai 
Aistris.

— Niekados aš šiai moteriškėj ne
galiu atleisti ir tarpe musų sutikimo būti 
negali, bes per ją tu prisakei nužudyti mu
sų 'kūdikį, — atkirto Aistrio žmona, paim
dama visą drąsą.

— Nuo šiandien, brangi Leda, tarp 
judviejų turi prasidėti sutikimas ii* meilė, 
nes kas iki šiolei ištiko, to daugiau jau ne
bus — viską kas praėjo užmiršti tik rei
kia, — prakalbėjo Aistris.

Išgirdus žodį “■brangi”; Leda nustebo 
ir ištempė akis, nes senai ji iš savo vyro 
tą girdėjo.-

— Kunigaikštienę,! argi gale daugiau 
ant manęs rūstauti ir kankinti savo širdį— 
užtenka jau to, nes prie jų akių kalbu aš 
tau-jog tavo vyras buvo tavo, tavo jis ir, 
lieka, — tikrino jai Ryta.

— Atleisk jai, Leda; — kalbėjo Tai
ra, — akivaizdoje to kas toliau dėsis.

— Ši diena turi būti didelė susitaiky
mo* diena, o sutikimui palociuose užsto
jus, tas tau, kunigaikštiene, ir tavo vyrui 
suteiks neišpasakyto1 džiaugsmo, — kal
bėjo vėl Ryta norėdama tikrai parodyti 
Ledai savo tyrumą ir gerumą širdies.

Kunigaikštienė vis stovėjo pikta ir nu
sisukus žiūrėdama į kitą pusę jokio atsa
kymo nedavė. Ryta lengvom akim ant 
jos pažvelgus, palengva'' pradėjo trauktis 
link durų; niekas nežinojo kas Rytai darė-i 
si ir visi sužiuro kodėl ji dabar išeina. Ji 
apleido visus susirinkusius., Visi tik lau
kė dabar ką kunigaiktšienė atsakys: ar at
sileis savo keršte prieš Rytą ir ar sutiks 
kad Ryta paliktų palociuose, ar ji turės 
apleisti. Mat, čia visai ne Rytos kaltė bu
vo, ir ant jos nebuvo ko pykti.

Didžiausia nuostabą visiems.
Rytai labiausia reikėjo tik surast tą

tybėje nuo tavo rūstybės ir išauklėtas iki 
šiai dienai, tavo didžiausiam džiaugsmui.

.— Dabar tik aš suprantu tavo gerą 
širdį, brangiausi Ryta.... — Per verks
mus kalbėjo kunigaikštienė. — Anuomet 
aš norėjau tave nužudyti, bet tu išmeldei 
nuo manęs savo gyvastį; nors po to aš 
gailėjaus palikus tave gyvą, bet dabai*, tau 
gyvai esant, aš matau prieš save sayo kū
dikį, ir motiniška mano širdiš alpsta iš 
džiaugsmo.... Dovanok man už visą ta
vo gyvenime per mane padarytą nesmagu
mą, o tuomi palengvinsi tu mane.

■ Tarnaitė išpasakojo kad be Rytos ži
nios ji niekad nebūtų kūdikio atidavus, ir 
butų išleidus jį į svietą kaip1 su Ryta susi
tarė, kada jis užaugs.

Tarnaitei už gerą kūdikio užžiurėji- 
mą. kunigaikštis' padovanojo didėli plotą 
žemės, kur ji su savo tėvais išėjo gyventi.

Ryta priėjo prie kunigaikštienės ir 
glostydama jai petį kalbėjo:

— Jokios kaltės aš tavyje nerandu, 
nes tavo teisingi ir priderą tau jausmai 
privertė tave man pavydėti — kožna nfo- 
teris gina tą kas yra jos ii* ji gatava del 
to kitą sunaikinti. Tu del savo vyro nega
lėjai man kitaip daryti — tik prašalinus 
mane norėjai atgauti savo Vyro meilę, ku
rį pati labai mylėjai. Tave aš mylėjau taip 
kaip ir pati save, ir tavo vyro elgimąsi 
visada mane pykindavo. Aš maniau kad 
jis pamatęs mano šaltumą prie jo pabaigs 
savo užgaidas, o aš galėsiu ramiai palo- 
ciuose gyventi kaip gyveria visos kitos ma
no draugės.

Kunigaikštienė apkabino Rytą į. sa
vo glėbį ir su dideliu širdies suspaudimu 
ją bučiavo; manydama apie savo blogas 
mintis,, kuriomis kitados .Rytai gyvastį, at
imti norėjo..
/ Ir su šiuo užsibaigė viskas kas buvo 
negero tarp Aistrio, Rytos, Ledos, ir Tai
ros, ir gyvenimas Įstojo Į kitas vėžes.

Nuo šio sykio Ryta vėl pradėjo atlan
kyt vargšus su jiems reikalinga pašalpa 
ir šelpė juos; prisimindama kad ji iš jau
nystės buvo biedno žvejo duktė ir skur
džiai gyveno. Iki šiolei visi vargšai minė-: 
jo Rytą, savo “Karalienę”, bet nesulaukda
mi jos, nežinojo kas su ja buvo atsitikę;

Leda visai aprimo kada sužinojo jog 
kunigaikštis Taira pasiskyrė sau Rytą už 
moterį, ir nuo dabar padėjo skaityt ją sa
vo gimine.

Už kokio laiko atsibuvo vestuvės an
tro ‘tos šalies kunigaikščio — Tairos su 
dailiąja Ryta. Į tas vestuves pribuvo iš 
visų Šalių daugybė kunigaikščių ir karalių 
ir visi linksminosi ir džiaugėsi iš tokios 
dailios poros.

Per šias vestuves taipgi atsibuvo ir 
padalinimas visos šių kunigaikščių žemės 
į dvi dali — kaip senoji taip ir naujai už
kariauto. Taira sutiko paimti daugiau 
naujai užkariautų žemių.; gi Aistris su su

sakyti kad Juokų Red. paskelb
tas rimtas Pavasario Eilių 
Kontestas bus pasekmingas.

šiose dienose jau gavome 
nuo gerb. Petronėlės M. iš Chi- 
cagos, kuri ir mums ir skaity
tojams yra visai nauja poetė; 
nes niekad dar ji čia su savo 
eilėmis nepasirodė, ir turbūt 
kitur niekur nėra rašius, dėlto 
kad prišiųsdama patėmija ’jog 
tai yra jos '“eilučių bandymas”. 
Jeigu butų isjgyvenus poetė tai 
vietoj tokios pastabos butų da- 
dėjus:' “Siunčiu savo eiles, ku
rias meldžiu patalpinti be jokių 
pataisymų”.

Gerb. Petronėlė M. prisiuntė 
net trejetą eilių apie pavasarį, 
kurios jau stoja kontesto eilėn, 
ii* vienas šiaip sau.

Del stokos vietos šiame num. 
netalpiname jokių eilių, laukda
mi daugiau nuo įvairių poetų 
prisiunčiant kontestui.

Kol) testą laimėjusios eilės 
ir jų autorius bus pagarsintas 
birželio paskutiniame numery
je. Kurie manot dalyvauti ta
me konteste skubėkit su eilė
mis.

Lietuvos laikraščiai pakarto
tinai pranešė kad vasario 6 d. 
skelbtas pasaulio galas neįvyko 
ir Amerikoje, bet to galo be
laukiant, iš baimės Clevelande 
nusižudė šešios jaunos mergi
nos.

Mes gyvenamdami Clevelan
de vienok tokio atsitikimo ne
girdėjome.

Kaulio “Darbininkas” turbut 
įsivaizdino kaęį. Velykos yra 
dvejos,- nes savo pasveikinime 
uždėjo šitokį ant galvį:

“Sveiki Sulaukę šieptųjų
Velykų.”

O kas pasveikins su nešven
tomis^

Gėb. Patriotas rašo:
Oi tu lova, loVa!
Lovoje mes gauname dūšią, 

lovoje gemame, lovoje miega
me, lovoje džiaugiamės, lovėj'e 
sergame ir lovoje mirštame.

Ligonis sunkiai. susirgo kad 
reikėjo slaugytojos, kuri buvo 
kunigo pinigais išėjus mokslą;

'Lankytoja:—Ale tave, Jonai, 
kunigas 'tankiai lanko?

'Ligonis:—Nei sykio. Jis lan
ko tiktai slaugytoją.

Parapijonas pasikvietė visus 
kuingus Velykų vakarienei:, 
kuri buvo “šlapia”. Po vaka
rienės buvo pasikalbėjimas, 
kaip štai vištų neprietelius jau 
nuplikęs artinosi 'prie Marcės 
kumpio.

Kaimynka-katalikė: Ir kuni
gas, bet kunigiškai nesielgi!

ri būtį sulieti. Vienuoliai, nie- 
kin viską, dievus šaukia.... 
mėtę gaupturą priešais mergą 
klaupia. Amžiais prislėgti, pra
žilę* seneliai Šypsosi linksmi, iš
vydę mergelę. Kad ir dievai 
čia ant žemės gyventų, tikrai,' 
prieš mergą ir jie galvas lenk
tų....”

O Juokų Red. priduria: kad 
tikrai jie — dievai — taip da
rė kada ant žemės gyveno”.

Dėlto gerb. Audrai reikia 
atiduoti pagyrus kad bent, kar
tą apsakė teisingai mergų ga
lybę ant- vyrų-dievų ir visokių 
kitokių inteligentų-bagočių, b 
apie ' proletarus čia ne vieta 
kalbėti, tie visus išvieno turi 
penėti. Jurgis Išalkęs.

Nuo. Juokų Red;: • Gerb. J. 
Išalkęs paliečia labai svarbų 
klausimą: kad ištikro proleta
rai gerb. Audros eilėse užmirš
ti ir nepasakyta kokią įtekmę 
mei’goš į juos padaro. 'Bet' tai 
žiūrint proletariška akia.

Tikromis akimis' žiūrint; jo
kios proletary ošiškos lyties nė
ra: yra tik, vyriška ir moteriš
ka-, ir ta moteriška į tą vyriš
ką, anot gerb. Audros, padaro 

'.tokią įtekmę kaip jos' eilės pa
sakoja. Jeigu ten dainuojama 
apie vyrus tai į tų vyrų tarpą 
ineina ir proletariški vyrai, ne 
tik buožiški; o jeigu gerb. Au
dra minėdama kapitalistus mi- 
nisterius ir valdininkus .nesu
minėjo ką mergų galybė gali 
padaryti į komisarus tai'kitas 
dalykas. Bet ir komisarai nie
ko nesiskiria .nuo ofioierių, mi- 
nisterių, kadangi jie tokias pat 
pareigas pildo.

Kokį įspūdį mergos Į gerb. j- 
išalkusį daro tai tik' jis pats 
gali mums apsakyti'.

'Jeigu gerb. Audra turi ką 
gerb; J. įšaukusiam pasakyti 
mielai patalpinsime;

Ji, visur blaškydama^! užei
na be abejo ir į proletary ošiu 
tarpą ir mato kokias pasekmės 
mergų galybė ant proletarų da
ro:

M

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnąi Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 51
Virimo Receptas

Vienas iš maištingiausių ir svei
kiausių vaisių yra ananasas (pine
apple); Pineapple skystimas yra 
geras medikaliams tikslams ir pa
gelbsti nuo nevirškinimo. Dėžiniai 
pineapple yra tos pat vertes kaip 
ir švieži. Bet reikia būti- atsargiai 
sū pasirinkimu jų rusių, štai spe- 
ciališkas jūsų vakarienei šį vakarą 
receptas pasakantis kaip pasidaryt 
skanų Pineapple Pasmogį.

PINEAPPLE PASMOGIS
2 dėžės evaporated pieno
1 pineapple (kapotas) -
4 puodukai vandens

. 4 puodukai cukraus
2 šaukštukai vahiloš
4 kiaušiniai
^6 lemono
Kristalizuotų vaisių
Druskos.
Užkaitink vieną dėžę pieno ir du 

puoduku vandens dubaltavam puode. 
Suplak du cielus kiaušinius ir kitų 
dviejų trynius su dviem puodukais 
cukraus ir supilk į karštą pieną. 
Virk iki pasidarys tiršta Smetona, 
nuolat maišant. Nukelk nuo Ugnies, 
atvėsink, dadėk antrą dėžę pieno, 
druską ir prieskonius; sudėk į blo
kines. formas ir užsaldyk. Užvirink 
dešimts minutų du puoduku vandens 
ir du puoduku cukraus; į tą sudėk 
pineapple, kristalizuotus vaišius, ir 
lemono skystimą. Kuomet atšals, 
dadėk drūčiai suplaktus likusių dvie
jų kiaušinių baltinius. Turėk gata
vą sušaldytą pirmiau padarytą for- 

į mukėse padarą, išgaubk iš vidurio 
į ir pripildyk pineapple mišiniu. Pa- 
dengk gerai? ir įdėk tarp ledų ir dru
skos porai valandų. Kuomet gata
va busi duoti į stalą išversk į torie- 
li ir apdėk kristalizuotais vaisiais.

Virtuvės Reikaluose
Dadėk žiupsnelį tartar Smetonos 

i plakamus kiaušinius. Jie greičiau 
susiplaks, ir ilgiau pabus supurėję.

Nuėmimui kavos ar arbatos plėt-1 
mų nuo puodelių, sumaišyk druską 
su sodos bikarbonatų ir mazgok.

Užpilk biskelį sėmenų aliejaus ant 
flanelio skarulio ir mitrink pečių šo- 
nus. Tas neduos rudyti.

i Salmonus ir makrelį žuvis nevirk. 
Jos esti skanesnės keptos arba smo- 
žytos.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui bryžių nuo veidro

džio, trink stiklą lemono skystimu. 
Paskui nušluostyk tyru vandeniu.

Patrink šmotu vaško stalčius ar
ba duris jeigu jos susisprendžia. Tas 
palengvins atidarinėjimą.

Mazgojant nublankusias materi
jas, dadėk į vandenį biskį acto. Tas 
atgaivins spalvas.

Grožės Patarimai
švarumas* yra grožės pamatas. 

Gydytojai, slauges, dentistai, moky
tojos, darbdaviai, tėvai—net mies
tai ir valdžios — ragina prie švaru
mo, tokio kuris būtų žymiai naudin
gas — švarumo odos, galvos, dantų, 
nagų, plaukų •— kiekvienam gerai 
yra būti švariu. Muilas rankoms, 
burnai, kunui, galvai ir skutimuisi 
turi būti pasirenkama labai atsar
giai, kožnam savo tikslui. Dantų 
valytojai, cremai ir pauderiai taip
gi turi savo dalį prie kūno švarumo. 
Toileto dalykai padaryti su atsargu
mu ir švarumu yra tie kuriuos pub
lika turi pirkti.

Ypatiška Sveikata
Geriausias būdas pasilaikyt svei

koj padėtyj yra vengiant užkietėji
mų. Bzfndyk nekurįas sekančias tai
sykles ir galėsi pasilaikyt sveikai.

Išgerk du stiklu vandens prieš 
pusryčius ir nors šešis stiklus bėgy
je dienos.

Valgyk lėtai; sukramtyk maistą 
visiškai.

Pasirink:
(a) Maistą turintį daug rupumo, 

kaip Sėlenos, čielų kviečių grudai, 
vaisiai ir daržovės.

(b) Maistą turintį organiškus ac
tus, kaip lemonai, tomatos, Grandžiai 
ir obuoliai.

(c) Maistą sudarantį jnažus ga-
zus viduriuose, kaip medus, .molia
vai, špinakai, svogūnai, kalafijorai, 
ir pupos. |

Vengk smožytų valgių, saldumynų1 
ir tešlinių.

Mankštinkis nors biskį kasdieną 
atvirame ore jei galima.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

27, MASS;
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tarnaitę kurios globoje (buvo- palikta au
ginti kunigaikščių kūdikis; tuoj ją sura- 
4o, ir abi paėmusios vaikelį vedėsi į palo- 
cius.

Kada duryse pasirodė Ryta, vaikelis 
ir tarnaitė, nei vienas iš viduje buvusių ne
suprato kas tai butų.

— Tai judviejų supus, — tarė Ryta į 
Ledą ir Aistrį, (privesdama prie jiį vaikelį. 
— Patikrinimui mano kalbų yra ši tarnai
tė, kuri vaikelį paėmė auginti.

Abu, tėvas ir motina, apalpo tuos žo
džius išgirdę.

Taira pakėlė vaikelį ant savo rankų ir 
neišpasakytai džiaugėsi; pirmu kartu jį 
pamatęs' . ’

Kada aniedu atsipeikėjo, Taira prive
dė jiems stilių, ir abu tėvai apkabinę jį Sa
vo glėbin bučiavo, ašaromis apsipylę, ir 
džiaugėsi. Ilgai iš tokio džiaugsmo nei 
vienas nei žodžio' ištarti negalėjo, ypač Ai
stris, kuris jautėsi labai prasižengęs prieš 
savo šunų ir žtiioną.

num ii* žmona liko valdytojais savo seno
je pilyje.

įįaujai apsivedęs kunigaikštis Taira 
pasirinko savo žemėje vieną didžiausiųjų 
miestų ir tas buvo jo sostamiečiu, kur su' 
savo žmona jis valdė;

Ir abu jiedu gyveno laimingai.
Bet Ryta, likus kunigaiktšiene, taipgi 

neužmiršo vargšų, ir šelpė visus savo mie
ste esančius ir reikalaujančius pagalbos.

Kunigaikštiene' ją vadino visi žmones 
tos žemės, o “Vagšų Karalienės’’ vardas 
buvo jail duota pačių vargšų, ir jis tuoj 
prasiplatino visoj, jos žemėj;

Kada po metų kunigaikštienė Leda su 
savo vyru ir sunum aplankė Tairos pilį, 
jie rado džiuginančią naujenybę — Ryta 
turėjo "savo kunigaikštystei sosto įpėdinį, 
kuris, kaip visos moterįs šakė, buvo labai 
panašus į kunigaikštį Tairą.

GALAS.

Kunigas: Tu rupūže, tu ma
ne mokysi,? (Kepurę ant plikės, 
ir išėj’o.)

J. Brazausko (vietinio) pata» 
rimas: Geriau turėt forduką 
rankose; negu Packardą svajo
nėse.

Gerb. Jurgis Išalkęs (iš Pąį 
ryžiaus) atrašė sekantį:

Mergų Galybė.
Kuomet kitų laikraščių mo

terų skyriuose' merginos aima
nuoja. nedatekliais moteriškų 
teisių, čia “Dirvoje” gerb. Au
dra džiaugiasi kitokiomis galy
bėmis:

“Nieko tvirtesnio už njar&iną 
nerasi, nes ji sujudina kūną ir 
dvasią. Gudrus ministerial, b- 
ficieriai, šnipai.... kurie Visus 
valdo, žmonėms teisės dirba. 
Ramus artojai ir sostų prebi- 
(lentai, nei vieni pripš mergą 
priešintis negali. Ir tvirtos va
lios filosofai, mergą, pajutę ho-

Kuomet perkat pieną, žiūrėkit kad 
butų Borden’s Evaporated Pienas, o 
ne -koks kitas. Kožnam namų reika
lui jis duoda geriausias pasekmes.

Jis taip reikalingas kaip cukrus ir 
druska. Atminkit Borden’s Evapo
rated Pieną kada kitu sykiu eisit 
pirktis groserių.

Evaporated Milk,
EVERY HOUSEHOLD PURPOSE

Vardas 

Adresas

Pudingai 
Mėsa , 
Pyragai
Pajai

Jei norite sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintu (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponą paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsim jas dovanai.

Del smetoninių sriubų ir virime, del pudingų, pa
jų ir kepinių; yra daugiau pageidaujamas negu 
šviežias pienas, ir daug pigesnis. Kadangi jis 
nesiinaino kokybėje, maistingume ir skonyje, ga 
Įima remtis juo del gerų pasekmių.

{THE BORDEN COMPANY
Borden Building,. New.York

unsweetened 
^APORATE® 

milk
Padažalas
Duona
Saldainiai
Žuvis Zupe

Jūsų grosesninkas žino kad 
Borden’s yra saugus ir -ty
ras pienas, kuris suteiks vi
siškų užganėdinimą visiems 
kostumeriams, Todėl jis ir 
laiko jj del jūsų.

3 (Lithuanian)
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P i

By Junius

the national sentiment. -

It

A

ANTANAS BARTKUS

All that wrinkle are not rol
led.

Daugi:
Vilnius, 

nauji kalėj!
. garduke, Gi 

aluose.

itself.
In the wake of America the

ceaselessly for the promo- 
. ..„.i of national aspirations, 

and a repetition of t^us on August- 3 and 4, 1915, 
.! of 1905 could not the first Ber 

nff whpn tbp rni-r~

RISE OF NEW 
LITHUANIA

tcrcsts. This council represen
ted all Lithuanian organiza
tions, those of the latter num
bering more than a thousand 
members nominating one del
egate and those with over five 
thousand members two deleg
ates each. The American Lith
uanians followed events in 
Europe with keen attention, 
more particularly in the Moth-

The great Vilnius Diet of 
1905 marked an epoch in the 
reawakened national conscious
ness of the Lithuanian people. 
It exacted at least a verbal re
cognition of autonomy from 
Russia, though, as we have 
seen, the concessions ostensib- erland, and held! themselves in 
ly. granted were realised only rediness to intervene should a 
in part. .During the years that i fovourable opportunity offer 
followed; however, the great i ’ 
progress of .Lithuanian culture
served still more to strenghteri Lithuanian Colony in the neut- 
the national sentiment. - The raj countries of Europe labour- 
Lithuanian people more imper- ed į 
atively than ever demanded (jon 
freedom, i 
the events 
have been far off. when the I held, 
war broke out in 1914'. J~ 
Lithuanians 
understand 
had come 
claims anew.

rne conference was-
___  This assembly was of 

Th® I'exceptional, importance aš °f- 
were not slow to j fįj-djng occasion for the for
that the moment mulation. of Lithuanian dė
to present their i mands' for a free and indepen- 

| dent State, in the following 
The Lithuanians in the Am- terms:

erica have always displayed ■ j rphe Lithuanians and the 
considerable activity in every- Letts form, in the great fatriily 
thing concerning theių native of Indo-European peoples, a 
land. So ini this case they were| parallel branch not subordinate 
the first to make themselves I į0 j-jjat of įjjg Germans and the 
heard when from October 21 Slavs. To the number of sev- 
to 23, 1914, in Chicago, they en millions they occupy a ter
convened a national- congress ritory of 250,000 square kilo- 
which was attended by three! metres situated between Rus- 
hundred delegates.. .This ga-and Germany, on the shores 
thering declared itself in fa- Į of lhc Ba|tic Sea> in the basins 
vour of the recognition of theiot Nemunas and Dvina (Dau- 
Lithuanian State in conformity 
with the principle of self-deter-1 
mination. Further; this State 
yvaš to be independent of Po
land, and /besides the Lithu
anian territory of Russia was 
to embrace the Lithuanian re^ 
gion bf East Prussia and the 
Suvalkai (government. The 
Lithuanian Bureau of Informa
tion in Paris v__ ____ ;----
with the task of diffusing | 
knowledge of Lithuania among. 
the general public, 1 Noreover, i 
J. Gabrys was commissioned to Į
treat with the belligerants. oh | As soon ag a man g6ts com. 
behalf of Lithuania. A na* j fortably'seated, has his cigar 
tional fund was created.-to cov- lighted and finds that the 
er all expenses in this Connec- story ig going t0 be interesting 
tion. In America a ...national his wifį is suro to think of 
council was established for the | something tha»t he'ought to do 
protection of -.Lithuanian' in-irjgbį awav

A college president

OFFICE CAT
MORE EXPENSE. I .

'Twould be a song of expence, girl should be so dressed that 
if you’d a flask of gin,

And you went to the
sink and poured the

therein,
For, if you call him in

in winter, spring or
I It takes a heap of hard-earned

jack to pay the 'bloomin’
plummer.

i -------- o--------
Never judge a woman by 4ier

I rosy complexion.

kitchen 
stuff

people will not, remember her 
for her clothes. That stage is 
reachcd, largely.

(he M. pinigai 
summer,

DR. A. A. IVINSKAS
•----  DUSULIO KENTĖJIMAS -----

Nemanykit kad G0 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CTIIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment) 

visai prašalins tą kentėjimą. 
Kreipkitės

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

Nedaliomis 12:30 iki 1:30.

-------- o--------
“It’s a/crate life if it doesn’t 

weaken”, observed the box of 
oranges as it crashed into the | 
warehouse.

-------- o--------
At any rate, snaps J. Maro- 

zas, the dry-cleaners are not. Ofiso telefonas Pennsylvania 1321 
•responsible 'for the scarcity-of I 
women’s dress these days, 
hurts their business.

- -- ------o--------
Ė'išk SLOGANS 

committee is now at work
on proper fish slogans, a'nd re- 
suits along iihis line may be 

[expected momentarily:
‘‘The Fin You' Lovė to Touch I 

I—Take home a, lake1 stui’geon 
today—It Floats—Reg. U, S. 
Pati Off.”

“Just a real good carp. The 
fish that leaped into popularity 
oyer night and became a na
tional sensation. Delicious! 
Wholbsome! Nutritious. (On 
salė at all fish markets.)”

“Roe from contented Shad; 
Accept ho substitute. We raise 
our own schools of shad in our 
own sanitary waters. Try: it 
once and you will use no other. 
Look for the :red label.”

“I’d walk a mile for a “sal
mon. (Šalmo Salar). ’ You get 

, more į flavor, more -enjoyment, 
Russia. i and more fOj- your money, when
' ’3. The Lithuanian State ex- you buy a Smith & Wesson 
tended, from the XHIth to the Salmon., Ask dad! He knows.” 
XVIth ceritury, from the Baltic “You can’t go wrong with a 

! Known and respected 
[great service to the rest of [wherever- fish are known'. • $1 
Europe in its struggle against in all parts of the ‘United 

[the Tartars.' . ; • ['States. $1.25 in Canada'
(the British Isles.' (Mention 
magazine when answering 
yertisements)”.

“VTiarton's Whalement.
not bend or break-. When better 
whales are caught Wharton 
will catch them.”

“As Kipling said: ‘A woman 
is only a woman, but a Sardine 
is a good 
and keep 
plexion.”

“Learn 
Iiį ten lessons, 
to play the pickerel, halibut, 
crawfish, pergy, and flounder 
by mail.
send $3 in stamps. (Over 23,- 
090 graduates during the past 
fLJi-cal year.)”

-------- o--------
One redeemfng feature about 

the old sandlot baseball league 
is?that no one has to- take up 
a collection to keep it going, 
says John Derighter.

-------------- O;---------—

2. The Lithuanian people oc
cupy, by reason of their intel
lectual culture, the first rank 
among the peoples subject to

L. /j to the Black Sea and rendered mullet! was entrusted!' ■ . ’ . , a*?

and 
this 
ad-

Will

L už< Dantų Auk- 
dabrą, Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
bitinemenas. Siųskit šiandien. Pi- 
nig® gausit kuogreičiausia. 
Hoke S.& R. Co., Olsego, Mieli.

Sėjos Laikas
ir Pjūtis

Į^ARŽUOSE ir pievose Osio ..valsti
joje prasidėjo Sėjimo ir sodinimo 

. laikas vėl. Sekančiose keletoj savai
čių daug darbo ir medegos nueis j dir- 

. vas, su vilčia kad rudenį atgryš pri
prasti vaisiai. Taigi 1925 metų ru
giapjūtė dabar gaminama.

llllllllllllllllllll

Ipl

V. J. PUGHĖRIS.
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

iuiiiiTuiiiiiiiiiiiufMinii liuiiMiiinu>un.Muiiiiii»liiiii:inili ,Aniliiiiuiiiuno>i

THE A. B
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

EXPELLERIS 
Praveją Skausmus I 

Trinkite greitai taip, 
stebėtinas linimentas persisunktų 

. per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gį olomis.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E 9th St.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros < 
daiktu.
'Į'AI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem paliktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
(kilikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

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

Didelė* tuba Listerine dantų 
tepalą kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phąrmacal Co., Saint

ftrBILIOUSNESS

★

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

Taipgi yra sodinimo- ir sėjimo ir pjū
ties laikas taupymų bankuose. Sėji
mo laikas yra visada ir pjūtis prasi
deda tuojau pavidale apsaugos nuo 
nelaimių, apsauga ir liberalis nuošim
tis, ir galimybė pirktis reikmenis ku
rios jums daugiausia reiškia.

< Incoryoo/vted i34S>

in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
“Ark giliai, kuomet kiti miega, 

turėsi grudų parduoti ir sau

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

ir teatrų lošėjams. •
1197 East 79th Street

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

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.

LISTERINE 
. THROAT 
j TABLETS |

AntiseptiJkos

Prašalina . 
ir Paliuoąuoja

Užkimimą'
Gerklės

. Skaudėjimą
Kosulius

čMade by .r- '
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. & A.

imnnVuntniil 
Žhii

Raidžiai I 
Balandžio lt

■ rasta1 lavoh. 
gyvenusio 1 
nevėžio v.
galiais suda 
tirta kad ži 
ta del kėršt 
džiu kaime 
nį buvo vak 
lyvavo ir u

Buvo spė, 
nužudęs ku 
dalyba- N 

.nes policijos
■ .kinta- kad S 

nas Pavilou 
ir Jonas 
tuojau būvi 
žino kalti e 
si jauni v 
amžiaus.

Spaustuvė: 
Lietuvoj spi 
kuriu Kauna: 
da 6, Rasein 
3, Panevžžie 
Biržai, Kretin 
kariškis po i

i Klaipėdo

zeniaiftiSmii 
I jas Ainiy fabri 
f ttijfpS,— J&tiiį 
| darbimhkp.' K 

E iati|ipwj«~ir?j 
pai-iitu fabrikat 

i jau vartojama 
| to Įrengta nauji 
E žilį fairįkai.. J 
j darbininkų. Kk 
Į klase5 pereitais : 
Į ta 20,000 gyvuli 
E giausia gabęiran:

r “Lietuvos K 
konfisk

I Vilnius. — ‘L 
I No. 14, iš baland 
I ky valdžios įsakj 
I kilotas. Policiniu 
I kasius to laikraš 
į administracijoj, k 
Į ii p'ai'dhvinėtojų 
I tui paduoti nume 
Į sulaikyta.

. UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Cut this coupon and

Babies L<

BEECHAM’S

UTriE^iO
LINE:

fish.’ Eat more fish 
that schoolgirl com-

Paroda Man
Velykas Mariair 

gii iškilmingai šv

to eat fish at home.
We teach you

I . Nuo visą skirvio
■ į negerovių ir- skau 
Į į danių augimo, m 
į ; geresnio kaip sauį 
I ■ kių ir Vaikų Liuo

Mr. L Knowltt Tmoiiw 9"Y0wi«<m wiinoui any argument

PE-RU-:
VOURS- 

aRACzv!

Pagelbėjo ūmiose r 
veši kasdiena daugiai 
pęp Penkiasdešimts

Gydo kosulį, šalti, 1 
viduriu ir žarnų paged 
kitoniškus katatiniūs 
vilu.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p»i tikrą Specialistą, e m 

prie kokią neišlavintų daktarių, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
■iklausinėe kokia liga sergi ir km 
skauda. Jisai pats tą jums psiskys, 
po išegzaminavimo. j Daugybė iširta-

JiDieLanptail wa? 
.a afeawer-weigkt

S.*x.

UnwanDNAL CARTOON CO. M. Y

But Mb.
Tvostytarl 
was too.

AH druggist*—35o and 65c jars and tubes. 
Children’s Mustcrole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

In burning rubbish in the 
furnace housewives will obtain 

r results by eliminating 
overshoes.

DR.HUMPHREY5’

of couftse*.

Valeta . Q. Saugus Skustuvas kurs pats AUtOMtrop Išaštrina Savo Ašmenis
Razor

—Sharpens Itself

„o'ho'-no!
GOCOHCS S GRACloc/i

OWNED THO^E \ 
CASES Fcft 3lX VEAOS

PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai TABLETS

BUILD YOU UP

•By Thornton Elshor

užtai negalėjo jua pagydyt kad jie 
_ neturėjo užtektinai apsipaiinjmo ir h- 

‘ tyrimo bei neišrado Jūsų tikros ligos 
. Mano aparatas Radio-Scope-Raggf-I- 
J Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 

riologiškas egzaminavimas kraujo ak- 
įff dengs man tikrą jūsų ligos pnežaeM 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, Jinai 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ii 
tvirtybė. Jeigu/turite nusilpnėjusiui 
nervus ir kenčiate nuo užnuoittfhM 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir bumot, Iii* 
zdas užsisenėjusias kojose — negaifiinkit ilgiau Iftiko ir nsaikva* 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai ya* 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir ta padalysimi 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums’ vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cl«v«to»d 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 —- nue 6 fld 8 

Nedeldieniais nuo Ii Iki L

Prospect 2420 Central 17M

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohla

USE
Naktimis ir 
Rytmečiais

Sveikas Akis 
Jei jos Pavargę, 
OJurek Tyras,

Teka, jei skauda, arba Prisinešu 
haūdokit Murinę tankiai. Atgaivina, 

raminą. Geras Vaikam ir Suaugusiom 
'Parsiduoda visose vaistinėse.

ašyk knygelės iŠ MuriM By. R.medyCo., O Basi OU6 Si.. CMoilo

Mrs. Wins
Sirup

Tamstos vaistai 
tik tokie kaip jus » 

ir verti daug daugi 
I jai prašot“.

James Pa 
Box 112. Drummoii

Parsiduoda visur 
Tsbletuose ir kaip skys 
r
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o .v.alsti- 
sodinimo 
)j savai- 
eis j dir
žys pri
rietų ru-

3 ir 'pju- 
e. Sėji- 
is prasj- 
gos nuo 
nųošim- 

tenis ku-

SAROČKA
"Dirvos” ir “Ab 

tas Youngstown 
žsirašyti tuos laii 
pasiskaityti krei,

. SAROČKA j 
randview Ave, 
stown, Ohio.

FERINE
IROAT 1
BLETS
ntiseptiškoB

Prašalina .
Paliuosubja

Užkimimą'
Gerklės '

Skaudėjimą
Kosulius
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[PO LIETUVĄ]
I PASIDAIRIUS ę |—.----------------------------------------------------- 1
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Žmogžudystė
įgeidžiai (Panevėžio ap.). — 

r Balandžio 13 d. (Reidžių kaime 
r rasta lavonas Jono Songailos, 
į gyvenusio Kirevos dvare, Pa- 
j nevėžio v. Lavonas rasta pa- 
I galiais sudaužyta galva. Pa- 
į tirta kad žmogžudystė padary- 
I - ta dėl keršto, nes tuomet Rei- 
į džių kaime pas Adomą, Pavilo- 
I rii buvo vakarėlis, kuriame da- 
■ lyvavo ir užmuštasis Songaila.

Buvo spėjama kad Songailą 
I nužudęs kuris nors vakarėlio 
r dalyvis.. Netrukus kriminali- 
f .nės policijos pastangomis išaiš- 
E. .kinta ka.d Songailą nužudę Jo- 
r nas Pavilonis, Vincas. Daukša 
E ir Jonas Lazarevičius, kurie 
į tuojau buvo suimti ir prisipa- 
I žino kalti esą. Nužudytojai yi- 
| si jauni vyrai, 23—26 metų 
B amžiaus. (“L.”)

. Daugina Kalėjimus _ >
Vilnius. — Nutarta įrengti 

| nauji kalėjimai Vilniuje, Nau- 
garduke, Giliojoj ir Baranovi

čiuose. (“L.”)

į Spaustuvės. Nepriklausomoj 
Lietuvoj spaustuvių yra 36, 
kurių Kaunas turi 15, Klaipė
da. 6, .Raseiniai 4, Mariampolė 
3, Panevėžis ir Šiauliai po 2; 
Biržai, Kretinga, Telšiai ir Vil
kaviškis po vieną.

▼▼▼

Klaipėdoj Pramonė

ruošta pirmutinė paveikslų ir 
skulptūros paroda.

Kauno menininkai jau senai 
buvo nutarę daryti dailės pa
rodas įvairiuose Lietuvos mies
tuose kad duoti 'progos pasige
rėti jų kuriniais platesniems 
visuomenės sluogsniams. Tas 
jų sumanymas susitrukdė, ir 
dailės paroda iki šiol buvo su
ruošta tiktai Šiauliuose. Šįmet 
tokia paroda buvot Mąriampo- 
lės mieste.

Paroda atidaryta Verbų ne- 
dėlioj, kurioj su puikiausiais 
kuriniais dalyvavo dailiniifkai: 
K. Šimonis, Ig. šlapelis, Ado
mas Vaynas, Ant. žmuidzinavi- 
čiuS-žemaitis , Petras Rimša, 
Juozas Zikaras ir kiti. Pavei
kslų išstatyta apie pustrečio 
šimto, kurie sutalpinta septy
niose Rygiškių Jono gimnazijos 
klasėse ir aukŠtutinikm kofido-' 
riuje.

Paroda tęsėsi iki Atvelykio.
(“Š. B.”)

▼vv

Rumšiškio Tragedija
Kovo 25 d. Rumšiškyj suim

ta pragarsėję Kauno apielinkė- 
sė plėšikai 'Stukas, Staniulis ir 
Tamošaitis. Jie apiplėšė ban
ką Šančiuose '(Kauno priemies
tis) ir padarė visą eilę didelių 
prasižengimų. Už jų sugavi
mą buvę paskirta po 1500 litų 
dovanų už kiekvieną. Tą dieną 
•apie 7 vai. vakaro 156-to būrio 
šaulys kandidatas pranešė bū
rio vadui ir III policijos nuova-

vtteiems virš tam tikroš sumos 
bits įteikiama gana dailus mi
singinis dailininko šklėrio pa
gamintas ir Pragoj atmuštas 
medalionas su Vilniaus pilies 
ir katedros atvaizdu ir jubile- 
jaus 69o metų data.

Medaliono trumpas daug rei
škiąs obalsis: “Atmink Vilnių” 
skamba lyg įspėjantis tautos 
sąžinės balsas, lyg Lenkų 
smaugiamų musų tautiečių 
šauksmas.

’T’T’r

Baigiama šu Prancūzais
Lietuvos skola Francuzijai 

už garvežius ir ginklus jau per
eitais metais suregjuliuota ir 
baigiama išmokėti.

Balandžio mėn. pradžioje jau 
sumokėta priešpasputinė skolos 
dalis su nuošimčiais 1,270,268 
frankų sumoje.

Likusi skolos dalis, 1,134.168 
frankų sumoje, sulyg sutarties 
turės būti apmokėta 1926 me- 
tų balandžio 30 d.

Pašto ryšiai su užsieniu.
Nuo balandžio 1 d. tarp Lie

tuvos, Vokietijos ir Latvijos 
įvedamą perijodinių leidinių 
pasikeitimas. Užsakymai pri
imami visose pašto įstaigose ir 
Agentūrose. •

Be to, nuo balandžio 1 d. įve- 
dhma pinigif perlaidų ir siun
tinių apdėtu mokesniu pasikei
timas su Čekoslovakija, o nuo 
balandžio 15 d. — su Francuzi- 
ja. ~

Dalina dvarus. i
žemės ūkio ministerija šįmet 

numato išparceliuoti 120 dva
rų ir išskirstyti viensėdžiais 60 
kaimų. Parceliavimui paskir
tas žemės plotas siekia 150,000 
ha. ■

L. M. G. Komiteto Pa
dėkos Laiškas Ame

rikiečiams
Broliams it Seserinis 

Amerikiečiams.
Sušvito saulutė ir Velykos 

čia pat!
Visi kas dar gyvas laukia 

Velykų .su pasiilgimu!
Velykų margučiai patraukia 

visus. Jaunytė mergaitė prieš 
Velykas škrabo margutį ir žiu
ri kad jis išeitų kuogražiausias, 
kuoskirtinesnis nuo kitų. Kai
mynas kaimynui, pažįstamas 
pažįstamam, draugas draugui 
dovanoja Velykinį margutį. Ir 
visų tiek džiaugsmo!

Ir našlaitė prieglaudoje taip 
gavo marguti, Velykinį margu
tį! Kas tas gerutis kurs at
siuntė margutį ji nežino, ji jo 
nematė, nepažįsta. Jis gal but 
labai tblr, gal arti. Ji, žino tik 
kad tą dovaną davė jai gera
širdis žmogus, kurio širdyje 
daug-daug gerų ir pasigailėji^ 
mo pilnų jausmų. Ir Ji ištiesus 
į dausas rankas siuntė tam ge- 
radėjui padėką.-. Ji švęsdama 
Velykas mini tą dovanos teikė
ją, dėkoja jam savo širdyje.

. Už vigas aukas Lietuvių Mo-

tetų Globos Komiteto Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

D. Šleževičiene,
Pirmininkė,

Raupienė,
Vice-Pirmininkė,

Žilinskienė,
Iždininkė, ’ '

K. žalkauskienė, Su-
gintienė, Dr. J. Alekna,

E. Oškinaitė,
Sekretorė.

L.

K.

Nariai:

- PRANEŠIMAS -
Musų Advbkatas

A. L. GLASER
randasi mus" 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

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row

• New York, N. Y.

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?
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■ tą jums pinkli 
>. Daugybi Aite 
jus pagydyt kad > ‘ 

apsipaaitūmo ir K į 
.o jūsų tikroi lite į 
adio-Scopė-RaMH' į 
ao ir pilnas Bite I 
navimas krauii te 
jūsų ligos pniitel 
iu jus gydyt, Jum Į 
ji jūsų įveikiu ii F 
urite nusUpniHu L 
• nuo u4nuodi|te t 
tuno ir bumu te Į 
u laiko ir milte* į 
yrinėjimo tikrai ja f 

padaryiiu ią8te : 
kalinga jums' te |

Kįla
žemaitkiėmiuos įsteigta nau

jas avinių fabrikas. Dienos ga
mybą — keturi tonai. Dirba 40 
darbininkų. KlaapedOj •įstėteta 
farįpteiįios ir kosmetikoj ^fire- 
pai-ątų fabrikas. Jo gaminiai 
jau vartojama Lietuvoj. Be 
to įrengta nauji cikorijos ir dė
žių fabrikai.. Juose dirba 200 
darbininkų. Klaipėdos skerdy
klose' pereitais metais papjau
ta 20,000 gyvulių. Mėsa dau
giausia gabenama į užsienius.

vw

“Lietuvos Kelias” Su- 
konfiskuotas

Vilnius. — “(Lietuvos Kelio” 
No. 14, iš balandžio 3 d., Len
kų valdžios įsakymu sukonfle
kuotas. Policininkai suėmė li
kusius to laikraščio numerius 
administracijoj, knygynuose ir 
iš pardavinėtojų gatvėse; paš
tui paduoti numeriai taip pat 
sulaikyta. ("V. A.”)

Paroda Mariampolėj
Velykas Mariampolė ypatin

gai iškilmingai šventė — su-

Babies Love It

LISTAS
Clmtete

is 4. :

• fM • wkm

Nuo visų skirvio ir vidurių 
t’ negerovių įr skausmų deleir 
'. dantų . augimo, nėra nieko 
' geresnio kaip saugus Kudi- 

kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s
Strop

Verta Pagalvoti
Taupymas yra viėriaš tikras kelias gavimui pradžios, pa- 
sištdjimui ant kdjų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tor
tingu. z

Jeigu biedhas, ar beVeįk ’ biednas žiogus galėtų šutau- 
pyt biskelj, nors dolerį į savaitę, jis jau butų kelyje pir- 
niynžahgoš.

Biędn.ysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę žengti tolyn-. Pradėk taupyt šiandien ir užsi
tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.

Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir Užsi- 
spirtihai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekmėmis.

Net keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt jums 
prasidėt biznį vienas ,sąu ar .su. geru pusininku.

Pradėk savo pasisekimo taupymą The A. B. Savings and 
Loan Company ir -tegul prasideda tuojau jums augti 
5% nuošimčiai. .

/' vKiekvienas žmogus jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą 
tiesiai jeigu jam bus duota teisinga proga. Taupomi 
pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinėšimo.

Ateik pas 'nius ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba 
pasiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok iki rytojaus tą 
ką gali padhryt šiandien.

THE A> B. SAVINGS and LOAN COMPANY
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Central HW
[AN C0.
;ojai ir staty- 
Rakandus pi- 
unam.
tveland, Ohk

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi».

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena (langiaus kaip 
per. Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

dos viršininko padėjėjui Rum-' 
šiškyj Jcad miestelyje pasirodė 
kokie tai trįs įtariami asmenįs. 
Policininkas su 'būrio vadu pri
ėjo prie tų asmenų ir pareika- 
lavo>-parodyti 'dokumentus. Jų 
buvo dtų Jie abu šovė į polici
ninką ir, sužeidę jam kojas, pa
sileido bėgti, šaulių būrio va
das paėmęs iš policininko gink
lą ėmė juos vytis, šaukdamas 
žmones pagalbon., Plėšikai at
sišaudydami išbėgo iš mieste
lio. Stukas, atsilikęs nuo dvie
jų savo draugų, bėgo kartu su 
vejančiais piliečiais ir pats rė
kė: “Laikykit plėšikus!” ' Jį 
pažino ir suėmė gyvą, o. Tamo
šiūnas ir Staniulis, apsupti iš 
visų pusių, patįs nusišovė.

Tą dieną vakare miestelyje 
kilo gaisras. Kalbama kad likę 
nesuimti plėšikai padegę1 du 
klojimu. Iššaukti Kauno gais
rininkai vėlai atvažiaVo. Gryž- 
tant, šeštame kilometre stai
giam pasisukime, nespėjęs pa
sisukti automobilis nudardėjo 
pakalnėn. Užmdšta trįs. ir su
žeista du gaisrininkai. (“Tr.”)

▼▼▼

Slapta Litų Dirbtuvė
Radviliškio nuovados virši- 

nihkas susekė slaptą pinigų 
dirbtuvę. Per kratą rasta sep
tyni padirbti bankhbthi po du 
litu ir keli banknotai su at
spausdinta viena blise. Kalti
ninkas Petras Stepohaitis, 28 
metų amžiaus, suimtas. Pas jį 
dar rasta keli blankai ir ant
spaudai.

Nauji Penkličiai
Lietuvos Bankas išleido api- 

varton naujo leidimo banknotų 
po penkis litus, šie naujo lei
dimo penkių litų banknotai ski
riasi nuo pirmųjų dviejų leidi
mų tos. pat vertės banknotų 
piešinių spalva ir kai kuriomis 
atvirkščioje banknoto pusėje 
piešinio smulkmenomis.

Vilniečių Sąjunga
Kaune įsikūrė Vilniečių są

junga tikslu vienyti Vilniečius 
ir teikti Vilniaus krtištui mora
linės, kultūrinės ir medeginės 
pagalbos.

Tuo tikslu Kaune,,o vėliau ir. 
visoj Lietuvoj, žadama organi
zuoti aukų ripkliava. Paauka-

žemčs Banko Kreditai
žemės Bankui sumažinus 

procentus už paskolas (iki 6 
nuo., naujakuriam iki 3 nuoš.), 
padidėjo kredito, pageidaujan
čių skaičius. Iki šiol Bankas 
kredito išdavė 7,863,000 litų.

Sėjos metui besiartinant, že
mės Bankas teiks galimai di
desnę pagalbą sėklos ir trąšų 
reikalingiems ūkininkams. Sė
klai įgyti išduota paskolos 
1,500,000, litų, o trąšoiųs — 
1,000,000 litų.

Trobesiams statyti iki šiol 
leista paskolos 2,100,000 litų, 
išduota — 1,500,000' litų.

▼▼▼

Keliaus Aplink Žemę
Pasak “Ryto”, vienas Kau

nietis, Lietuvis G., ruošiasi ke
liauti aplink pasaulį pėkščias. 
Tą sumanymą G. butų senai 
įvykdęs, bet norėjęs susirast 
tokį pat pasiryžėlį ir 'keliauti 
dviese. Tačiau tokio neatsira
do.

G. sakosi apeisiąs aplink pa
saulį per . šešis metus, turįs ir 
maršrutą* pasiruošęs, is tiki
si gauti iš kur nors mažą pa
šalpą reikalingiems kelionės 
daiktams įsigyti. Pakeliui už- 
darbiatisįąs pragyvenimui.

“Dirvos” Redakcija linki G. 
geriausio pasisekimo' ir prašo, 
jei bus proga, svečiuosna.

▼▼▼

, Sušaudytas
Kovo 27 d. Karo Lauko tei

smo sprendimu liko sušaudytas 
plėšikas Vladas Lipnickas, ki
lęs iš Aukš. Panemunės.

Pasikorė.
Alytaus pušyne rasta kabąs 

ant šakos vietos areštos namų 
prižiūrėtojas Novickas, palikęs 
daugybę skolų.

SUDIE! '
Del susidėjusių griežtai ne

palankių gyvenimo apistovų, 
esu priverstas šiuo numeriu 
Redakcijos pavestą man didžiai 
garbingą darbą — ves.ti ši sky
rių — nutraukti. •

Nusistovėjus apistovbms, ra
sit, Vėl bus lemta mums pasi
matyti, bet tuo tarpu sudie!

Jūsų Leonas žurauskas. 
Ežerėnai, bal. B, 1925.
Eietuva.

Kada juštj pečius nedega kaip reikia jus pirmiausia išvalot 
viską ntio kamino iki pelehų vietai, ir pasekmė yra kad pečius 
vėl dega gerai. , , ■ . _i

Tas galima sUlygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko» 
kj nesmagumo jalismą visame sudėjhne tas reiškia ka<l PW 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, ką imtų labdi daug rašto 
išaiškint.

Musų šios djpnos jaunuomene iŠ' dalies per yartojiiną nuodin
gos “Munšainės” užnuodija šaVo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žmonės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie- vėliau priveda į. baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi
na »p,yyenimą. , ’»

Jeigu jusli nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai gaivoje? peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šalč o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no
ras valgyt, nevalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 
užnuodijimus, kesonų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

• Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 
jūsų nesmagių padėjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjimo, taip pat ir skilvio prasto padėjimo ir susirinkimo 
sistemoje nunddį kas turi būti išmesta su pagalba geros gyduolės 
tam tikslui^

Taigi, užldikįl^ savo kūną gerame padėjime jkad jis galėtų* 
išmepti tą nuodą.“.Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duole kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šita 
gyduolę ir vartolat laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir -.per ką užsilaikydavo drustais ir, prailgino savo 
gyvenimą.

Žinomas dalylcas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na i žrnogatis skilvi ir ant šonų gleivotos odbs susirenka smulkus 
ligų gemalai ir nfco jiĮ užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi šutaisyt šias *dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga vai
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 žlębčiojimo take nuo kosė- 
rės žepiyn, o ne nuo skilvio žemyti, taip kaip yra sū pilsomiš.

Taigi jeigu norit geresnės išžiuros ir geresnio jausmo ir už
laiką t savo vidurius sveikus, vartokit EGIŪTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sali daugel paprastų nesmagumų.
Ši gyduole* nėra

j. vartokit EGIŪTERRO dažnai ir per 

jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirš 30 metų. 

Reikalaukit Groblausko Ėgiuterro
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT 6. GROBLEWSKI & CO.
bept. d. L. Plymouth, Pa.

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

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

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į 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 Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraiti "T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus® kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

I .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA :
307 W. 30th Strcfet NtW York, ft. Y. ;

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

Cleveland, Ohio 4
4

lisjįiiSĮaiaįiisaiaai

Telefonai
Biznio: Prospect 1239

ir Prospect 2825
Gyvenimo 

Glenville 423 J

REAL ESTATE MORTGAGE 
PASKOLOS 

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)
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GEORGE'. W.LEDDON
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio |
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PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

.15

.35

Dramos Tragedijos — Komedijos 
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapas ir Zelborą (aktas I) ir Faraono Sapnas 
,(Aktas II) — Bibliška meiles drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo i 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moterk ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai. .. .'. ............. .............. ........................*..

Samsonas ir Delila —į dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibiiški/mfeilEs tragedija.1 Nėra tai religiškas ar 
Prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Paiy.šė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 

9 vyrų ir 5 moterų. Pusi. 110 .

“Kryžiokas” — dvieju atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna

• šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vyrai. Parašė K.-S. K. Pusi. 24 .......... ......

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos*krikštiji
mo laikų, 1200— hi. Gražiai išleista, ąiiustruo-

- ta ir spalvuota, dviem spalvonh Lošime daly
vauja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, 7 ati-, 
dengimų. 127 puslapiai veikalo. 'BąYašė K. S.
Karpavičius .'.......... i'i J;;................$1.00

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

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

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
, lošimo reikia 3 vyirtj ir 2 moterų. Vertė Šeinis.

Puslapiu 36 .......................................................................
Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 

Prancūzo .Moliere, perstatė turtingo kaimiečio bė
das apsiyedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Verte Šarūnas. Pusi. 54 .........................

Veidmainystė ir Meilė — gaiši klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drąh|a. Pąrtšė Sčhiller (su jo paveiks
lu). Liuobai Vertė P. Norkus. 182 pūs). .....

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė' Neriry Wood. Verto B. Skripkaus- 
kiutč. Pusi. 67 ........................ .............. ......................

Grafas. Kaimiečio Bernų -r- šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowlcz." Ver
tė Z. Bagdžiuniųtė. Pusi. 50 ..................................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor- 
. vegų rašytojo Ibseno graudi meilęs drama apie tai 
.. kad nįękįs praėjęs hegryįta. Trijų alėtų. Prie lo- 

. J šįmo.<re(jęla trijų 'mėtotų,>keturių vytų,, ir bųrelio 
.-\ pMMihiųį Kųyga ;,1Į1, pusi., su 'Ibseno biografija.

Vertė'A. 'A. Tulys. ............................. ..........................

.50
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3352 Superior Avė,, j . Cleveland, Ohio.



D I R V

S Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
. Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Lietuvis Nuteistas Vi- Kunigas, kuriam ugniagesiai 
a »■ • v- 1-1J neleido eiti į bažnyčią švente-

sam Amžiui Kalėti I nykių gelbėti, net nualpo ir ap-
Gegužės 2 d. teismas nuteisė | sirgo ir nugabentas i lįgonbuti. 

visam amžiui kalėjimo Vladą j Nudegė / visas bokštas ir 
Kibeiką, 21 metų amžiaus Lie- j griūdami griuvėsiai padarė ki- 
tuvį vaikiną, kuris gyveno su! tų nuostolių apačioje. Nuosto- 
savo tėvais 1103 E. 72 St. ‘ 

Vladas liko pripažintas kaltu! 
dalyvąvime nušovime policisto į 
vasario 26 d., kuomet jis su ki-' 
tu plėšiku' užpuolė gazolino sto-1 
tį sii tikslu apvogti; ’ Kibeika I 
tada buvo automobilyje ir lau- Į 
kė kolei jo draugas atbėgs su I 
grobių, kad automobilis butų I 
gatavas; važiuoti- .

Bet kadangi tą gazolino stotį | 
tankiai apvoginėjo (ji yra ant I 
St. Clair avė. ir E. 140 st.), ten 
buvo pastatyta policistas plėši
kų laukti. ’ Ir pasitaikė proga: 
Kibeika atvažiavo, su kitu savo 
draugu-plešiku ir anas tuoj pa
reikalavo pinigų. . Tuo tarpu iš 
Užpakalio atėjo policistas. ' Ki
beikos draugas, vietoj bėgti, 
paleido šūvius Į policistą, po- ‘ 
licistas į jį, ir jie abu krito; 
policistas mirė ten, pat, o už-į 
puolikas ligonbutyje.

Policijai pasisekė sugauti ir U 
Kibeiką.

Teismas tęsėsi savaitę laiko. I 
Kadangi Kibeika dalyvavo už- ; 
puolime kuriame policistas nu- . 
žudyta, jis pagal teisių atras-1‘ 
tas lygiai kaltu nors pats visai;, 
nešovė. T ’ 
sėjai rekomendavo Vladui pa-| 
sigailėjimo, Vladas vietoj elek-| 
triškoj kėdėj mirties gavo vi- ’ 
sam amžiui kalėjimą. • |

Vladas teismo nuosprendį 11
priėmė su šypsą. ■ Į-

Kibeikos teismas buvo labai 
maišytas ir sunku ■ buvo teisė- Pri® P’ 
jams (Susitaikyt, kadangi jis moteris,

Trumpa Clevelando 
Istorijėlė

Norėčiau perlėkt gyvavimą 
Clevelando Teatrališko Choro 
ir kaip tas choras išperėjo vy

li-" ii. ' • otcma " —■ i'čins. • Busitvėrus Teatrališkam
hų (bus j $75,000. • chorui išpradžios turėjom dhug

Nors perkūnija tą vakarą visko praleisti, bet tai buvo vis 
buvo negarsi, bet žaibai paša- niekis kolei prie to choro laikė- 
lingi. Daug langų išdaužyta ir|si clevelando veikėjai. 'Bet lai- 
kitokių nuostolių padaryta nuo Kui bėgant, priviso chore viso- 
žaibayimų. . , .. kių rėksnių, bet ir tai-buvo dar

Žaibas i trenkia j bažnyčias i nieko. Bet kada choras’ prisi- 
ne dėlto kad is jų išbaidyti pik- kvjete iš Valparaisos kompozi- 
tas'dvąsiasj f bet dėlto kadjos torių vadovauti,’ tas pąsidarba- 
turi atikštus< bokštus,, ir žaibas į Vo taip kad tarp choriečių pri- 
danginusia pasiekia tokias vie- - darė daug negerumo, nariai er-1 
tos kurios aukščiausia iškilę. |ffelinvosi vieni prieš kitus,

■ - • taip buvo per ilgą laiką- j
i I Paskui, kada Kun. Kemėšis j Dominikas

Svarbus' Išguldymas
Tcjnoje

KADA BBS PRISIKĖLIMAS IŠ 
NUMIRUSIŲ-

©
NĖDĖLIOJ

Pradžia 3 po pietų.
7017 Superior Avenue

----- įžangos ir Kolektų Nebūna-----

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos 
.. ...$580 
,1.L 100 
..........100 
..........100 
......... 200 
... .-.300 

50 
......70 
.....150 
..........100

Jurgis čepukas .........
Aleks. Skeivis .'...........
Marė Vizgaudienė ... 

. . Ana Alabavitienė ....
! Antanas Lesius .........

Nenraleiskit Geru Lai- I Paskui> kad« Kl,n> Kemėšis j Dominikas Lesius ... INepraielSKit U»erų L*ai “paglnl(|ė” vyčius, musu kom-lPetras Jocis ...........
kų Geg. 8—9! Ipozitdriui labai patiko tas tur-h Taraškevičius

“DZimtlzį-Drinldži”artistai! 7 u.t J-°del kad vyčiai kunigų j pjzbieta Armonienė .
jau Glevelaiide! Du vakaru .tu-es’ 0 S.horo rėksniams darjj Butkienė 

iVi labiau vjrciu vardas . pasirodė 1 “ ««<««« ...........iiip piogos pasigęreti jų gt,a- garbj „ j • -j prived5 chorą Jonas Vasiliauskas ..............200
žiais juokais ir maloniomis dai- K . , A.r.’ “ J*; P“'.''"" .nnml, / prie skilimo. Tą visi gerai zi-| . <<r.. „ .

Jie' čia vieši penktadienį irln0’ Minėtas kompozitorius su-i Dirvos Agentūra 
šeštadienį ir abiejų dienų va-1 
karus užpildo puikiais vaidini-1 
mais.

Pirmas vakaras 1— bažnyti-i 
nėj salėj, Superior ir kampas 
E. 67 StM kur statoma “Jova
las” ir “Laisva Lietuva”.

Ant rytojaus, šeštadienį, pa- 
Kadangi prišaikinH tei-1 ypngimas įvyksta Lietuvių sa- 
‘komendavo Vladui na- i, , ,Neveluokit, neš prasidės abu 

vakaru lygiai nuo 8 valandos. 
Rengkites ir dalyvaukit abu 

vakaru, nes tai bus puikiausia 
proga turėti smagius laikus.

Šį sykį artistai bus penki — 
prie vyrų dalyvauja ir viena 

, p. Dikįnįehė, irgi iš 
laike policisto nušovimo tik sė-1 Lietuvos, kuri plačiai vaidino 
dėjo automobilyje. Teisėjai ii- Chicagoje. _____  .
gai ginčijosi }caip gali Kibeiką 
bausti už tai ko jis nepapildo. į Vyčiams Nepasisekė 
Apie 40 ir 50 sykiu 12 ypatų , .. . •
darė raštiškus balsavimus' už Clevelando vyčių 25-ta kuopa 
baudimą jo ir ne, nuolat karš- Peleke_ savo dugno. Ant ge- 
SsS l gūžes )> d. renge: savo kuopos 1

Į dešimtmetinio gyvavimo pami- ! 
V]a. nėjimą bažnytinėj salėj, bet iš- ( 
<rCri|ėjb daiig menkiau negu tikėta- 
8 si. Salė buvo pustuštė, atėjo į 
sekė 150 ar kie^ daugiau žmonių.

Kad mažai publikos buvo tai i 
j. (liudija ii- tas fąktas kad p. S. 

Greičienė atsisakė dainuoti. '

I prie‘skilimo. Tą visi gerai ži-Į 
I no. Minėtas, kompozitorius su- i 
rengė vyčiams himną, kuris} 
rėksniams labai pritiko, ir vy- 

j čirii apie Tautos Himną neno
rėjo nei pamislyt. Tai buvo vy
čių pirmas pasididžiavimas, o 
antras, tai vyčiai apsikabinėjo 
kričių kalnierius su paauksuo
tomis žirgvaikio sagutėmis ir 
nudavė baisus tautiečiai,’ o iš 
antros pusės bažnyčios durų 
sargai. Jie tiiojuu užpuola ant 
Kun. Halaburdos, jį išveja, nes 
mat kunigas laikė tą pusę ku
rioj stovėjo Teatrališkas cho-1 i 
ras. Paskui jie. užpuolė ant 
tautiečių, išvaikė juos iš para-

Teisėjai ii- Chicagoje.

tai ginčijantis.
Kibeikos tėvai. ,

■Pažįstami pasakoja kad 
do tėvai yra biblistai ir 
švento rašto skelbėjai.

Teisme, motina dalyką 
su ataromis akyse,

Tėvas visą laiką sėdėjo ra-i
.miai. Bet kada Vladas, pabu-l t , *. -čiavo motina ir buvo vedamas L/^1. norėjo sutraukti yis? 
iš teismo kambario,. tėvas pra
dėjo pasiukčiodamas verkti.

Policija priskiria suvirš tuzi
no gazolino stočių apvogimą | 
Kibeikai Ir jo draugui Wagne-< 
riui (Kibeika Angliškai, vadina
si Kilbeck). ■. .

Kibeikos draugas mirdamas 
atsisakė pasakyti policijai savo 
vardą, bet viena mergina ma
čius laikraštyje ,jo paveikslą! , , ,r ____ _
pasakė, ir iš to susekta ir Ki-i kad. Vietinė SLA, 14-ta kuopą 
beiki] Šimus. * tveria Susivienijimo jaunuoliu

Šis Kibeikos atsitikimas yra Į kuopą. Tub tikslu buvo stišau- 
jau kelintas Clevelande pastarų Ikta susirinkimas balandžio 17 
kelių metų , atsitikimas ' * T—
Lietuvių palaidūnų vaiki], 
tėvų nėužžiurimi išauga 
kais ir žmogžudžiais.

i Cleyelando .' publiką, ■' bet- 'išėjo 
Į visai kitoniškai. • .

Tegul, vyčiai daugiau paši- 
spardo. ant sekančio ■ jubilejatus 
neturės nei tiek /publikoš. ■

'. ■< Buvęs.

| pijos, paliko tik vyčiai vieni, ir 
linksminosi kaip jiems patinka. 

I Paskui buvo užpuolę nugala- 
bint tautišką laikraštį “Dirvą”, 
bet čia sutiko kirvis akmenį — 
tas jiems nepavyko, ir po šiai 
dienai jiems dantis gelia.

Vyčių tautiškumas, su tau
tišku ženkleliu prie krutinės, 
yra kaip Judošiaus ištikimu
mas tarp dvylikos apaštalų. Jie 
ir bažnyčioj apsieina trukšmin- 
gai, rėkia kad kitiems, nebūtų 
leista eiti į bažnyčią kaip,, tik 
vyčiams. O jei ateina nepri
klausantis prie vyčiu, turi len
kti jiems galvą bažnyčios 
apaštalams,, oi jei parapijonai 
pamato vyčių blogus darbelius 
ir vyčius prašalina nuo bažny
čios durų, tai vyčiai vėl užpuo
la ant Teatrališko choro. Da
bar vėl vyčiai pasidarė sau 
priešą, -bet kaip jiems pasiseks 
šiame atsitikime dar jie patįs 
nežino, ir nežino kur ir kaip 
griebtis savo darbui varyti.

T. Choro Pirmas Artistas.

Komunistų Vakaras
Gegužės 3 d. Lietuvių salėje 

centristų sąryšis apvaikščiojo 
pirmą gegužės, nors jau buvo 
trečia gegužės. Pirmiausia su
vaidinta veikalukas ‘"Susilygi
no”, kuris truko vos valandą 
laiko atlikti, po to dainavo Ly
ros choras po vadovyste Du
bausko, sudainavo tris dainas 
ir Internacionalv, kuris gana 
gerai išėjo, o ant pat galo kal
bėjo R. Mizara iš, Chicagos.

Jis drožė kalbą apie gegužės 
pirmą dieną.! Po to sekę šo
kiai iki vėlumos. Buvęs.

Metropolitan Operai 
Pavyko Puikiai

Pereitą savaitę Metropolitan 
operos vaidinųnus aplankė apie 
8d,000 žmonių? bėgyje dešimts 
dienų. Didžiausias vakaras bu
vo paskutinis, ant operos “Ai
da”, kada buvo 8,279 galvų, 
tai yra gegulės 12 d. Nei vie
nos tuščios sėdynės .nebuvo ir 
apie 2,000 žmonių tą pat vaka
rą nuėjo nampn negavę tikietų.

Kitą metą,, Metropolitan vėl 
Clevelandą, aplankys.

Akrono Naujienos
Rateliečių Vakaras

Man būnant Akrone su rei
kalais, užsukau ir į LJetuvių 
koloniją, kur atsilankiau suba- 
toj vakare, gegužės'2 d.

Tą vakarą buvo lošiama Ak
rono Ratelio veikalas, (jo vardo 
neatmenu), svetainėj ant Ray
mond St.

Veikalas sulošta pakenčia
mai. Po lošimo keturi vaiku
čiai griežė' ftmuikomis, iš- jų 
pirmi du atliko neblogiausia, 
bet paskutiniai nepergeriausia 
sutarė. Vienok reikia tikėti 
kad ateityje jie atliks puikiai, 
nes tam mokinasi ir turi noro.

Toliau deklamavo vieria mer
gaitė, kuri* atliko gana puikiai.

Iki tam programas buvo dar 
pakenčiamas, bet kada išėjo 
kos tai p. Skiedrius dainuot, jis 
ne tik tnęužganėdino, bet ir su- 
nervavo publiką.

. Garbė . Ratelieciams už pra
dėjimą sunkaus darbo, bet ver
tėtų pradėti geriau'negu su to
kiais “dainininkais”, kurie iš
eina ant estrados ir bile kaip, 
be jokio akompanisto ir be jo
kio takto- rėkia. Butų geriau 
kad nebūtų niekas dainavę tai 
nebūtų girdėtas! tokių išsireiš
kimų nuo moterų iš publikos: 
“Eik nuo steičiaus, ba gausi su 
kiaušiniu.”

Po “dainavimo’ ’buvo mono
logas dviejų tžydų, bet tik vie
nas iš -jų mokėjo gerai atlikt 
savo rolę.

Tuom užsibaigė programas fr 
prasidėjo šokiai, ’ant kurių pri- ' 
sirinko daugiau jaunimo.

' Clevelandietis. 1

Nepasitikėkit Pakelei
viams 1

Defiance, O. — Vienas vy
ras važiavo automobiliu keliu 
šešios mylios užmiestyje. Ke
liu einantis kitas žmogus pa
matęs jį atvažiuojant- paprašė 
pavėžėti. Važiuotojas paėmė 
tą keleivį į savo automobilį, 
bet pasirodė kad tai hutą plėši
ko. Pavažiavus kiek, plėšikas 
dviem šūviais peršovė' 
Viena kulka perėjo per 
išėjo per viršų galvos, 
peršovė jam gerklę ir
Po to plėšikas išmetė automo
bilio savininką Į grėbę pakely
je, kaipo negyvą, apiplėšdamas 
jį, ir jo automobiliu nuvažiavo 
ir dingo.

Nelaimingasis atsipeikėjęs ir 
šiaip taip išrėpliojęs iš grebės 
dasigavo prie ūkininko namo, 
kur, negalėdamas jau kalbėti, 
prirašė kas atsitiko.

Tas dėjosi balandžio 28 d. 
Ūkininkas davė žinią policijai.

vežėją, 
ausį ii" 
Antra 
kaklą.

Del SLA. Jaunimo 
Kuopos

Jau buvo ^Dirvoje” minėtaiLietuvjai tarp Ameriko
nų

Pereitą šeštadienį Clevelan
do Amerikiečių moterų klubas 
buvo surengęs pokilį kuriame 
buvp pakviesti 'Lietuviai 'dai
nuoti ir kalbėti. Dainavo p-lė J. 
Baltrukoniutė ir kalbėjo P. J. 
Žiuris. |

P-lė Baltrukoniutė dainavo 
pasiryžus varyt savo pasiimtą;tik Lietuviškas dainas ir buvo 
darbą, nes jaunuolių musų .ko-1 pasirengus tautiškuose rubuo- 

I lonijoj yra daug. se. Daniavo Šimkaus, Petraus-
Katalikams. yra žinoma kad Šiame susirinkime prisirašėI ko, Vanagaičio ir Aleksandra- 

Dievas griešninkus baudžia, ir trįs jaunuoliai: Juozas, Oiia ir yiciaus kurinius dviem atve- 
' jeigu keno namą perkūnas už- Marė Leikauskai. i jais*.

dega, sako kad tai buvo grieš- Kitas toks susirinkimas šau-j P. J. žiuris kalbėjo iš Lietu- 
ninkas. ! . Į.kiama ant gegužės_ 14 d., kuris vos ^istorijos, plačiai išdėstyda-

Bet kada nutrenkia bažnyčią įvyks 'Lietuviu salėje 7:30 vai. mas įvairius žymiausius ir rei-

NAUJAS KNYGYNAS
Ant Superior avė., greta paš

to', ’ esredoj 'atidaryta naujas 
$4,600,000 vertės : Clevelando 
viešas knygynas. Ten yrą vi
sokių tautų 7 knygų, sykiu ir 
Lietuviškų. .., .»

Tame knygyne dirba Į 800 
įvairių patarnautojų ir vedėjų.

Perkūnas Nutrenkė 
žnyčią

tarp d. Lietuvių svetainėj,’ jauni] 
kurie! 14-tos kuopos valdybai žinomų 
plėši- Lietuvių.

Susirinkime dalyvavo mažas 
skaičius, bet 14-tos kuopos val
dybė nenusimena tuom ir vra 

Ba-L' ‘

ant ko tada bėdą mest?, vakare. Visi čia augę, kurie.
Nėdėlioj pavakarį žaibas nu- norite' turėt savo SLA. kuopą 

trenkė šv. Marijos katalikišką | ir norit prigulėt prie šios ap- 
bąžnyčią, 
roll Ave„ 
seniausia 
bažnyčia, 
ta net vienuolika ugniagesių.

ąnt W. 30 st. ir 'Car* I saugos (organizacijos malonėkit 
kuria skaitoma antra I atsilankyti) paminėtą vakarą, o 
Clevelando katalikų- tėvai paraginkit savo vaikus. tą 

Tame gaisre sužeis-1 padaryti. ' * F-J, žiiris,
SLA. 14 kp. užr. rast.

kalingiausius Amerikonams ži
noti faktus. Taipgi atsišaukė į 
tą' moterų klubą kad pasirū
pintų teikti Lietuvos tiąšląi- 
čiams pagalbos.

Sueiga įvyko 3555 Euclid av. 
Dalyvavusiems Lietuvių pasi- 
rodymąs labai patįko.

OZIMDZI - DRIMOZI VĖL CLEVELANDE
Pirmas Vakaras — Penktadienį

Gegužio-May 8,1925
Šv. Jurgio Pobažnytinej Svetainėj

.Superior ir E. 67th Street
Vaidins

I

Juokų, dainų, vaidinimo ir muzikos komedija.
II. ' -

“LAISVA LIETUVA”
Patriotiška, muzikališka misterija.

Bilietų kainos: $1, 75c., ir 50c. Vaikams 25c.

Antras Vakaras — šeštadienį

Gegužio-May 9,1925
Lietuvių Svetainėj

6835 Superior Avenue
Kramtys

Vodevilini Mišinį
• ,• ‘K dainų, šokių, deklamacijų ir galybės “fonių”.’ 

Pradžia abu vakaru nuo 8 vai.

Sugauta Banko Plėšikai
Toledo, O. -r— Plėšikai užpuo

lė ir apvogė banką, išsinešda
mi apie 818,000, bet neužilgo 
visi liko suimti, po šaudymosi 
su policija.

Plėšikai pateko per savo ne
atsargumą. Kelios valandos 
pirm to jie buvo pasiprašę vie
no žmogaus Juos pavėžėti, pas
kui privertė jį išvežti juos į 
laukus, kur jie pririšo žmogų 
prie medžio, o jo automobiliu 
leidosi į miestą pasigirdami1 
kad važiuoja apvogti banką.

Šiaip taip atsiliuosavęs nuo 
medžio, dar surištom kojom ir 
rankom, tas žmogus atšokčiojo 
iki vieškelio,’ kur neužilgo va
žiavo degtinės krėtėjų polici
ja. Pamatę jį, manė išsykio 
kad tai pabėgėlis iš beprotna
mio, nugabeno į miestą ir pa
davė. policijai, o ten jis tuoj iš
pasakojo kame dalykas ir kad 
plėšikai vagia banką. Policija 
tada šešiais automobiliais lei
dosi į biznio distriktą, ir tuoj 
nužvelgė prasižengėlius. Jie 
leidosi važiuoti, bet automobi
lių susigrūdime gatvėje nega
lėjo pravažiuoti ir po šaudymo
si liko sugauti.

REIKALINGA KAMBARIS 
vienam vyrui gyventi. Turin- 
tie kambarį malonėkit praneš
ti 3348 Superior Ave.'

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

Neužmirškit saviškių Lietuvoje;. 
Užrašyki!‘“Dirvą” ir “Artoją”

ANT RENDOS 6 kambariai, randa
si • 2136 Lakeside Ave, viršuje. —

Renda $15 į mėnesį.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BUŽERNĖ 

Plačiai tarp Lietuvių išdirbtas biz
nis ir gerai žinoma vieta — parsi
duoda prieinama kaina, su visais 
įrengimais. Kreipkitės: T. Neura, 
2041 Hamilton Ave. (20)

BUČERNĖS RAKANDAI 
Visokios reikmenis mėsinyčios, tin
kamos naujai užsidedančiam krautu
vę. Kaina labai prieinama. Kreip
kitės: S. Pentvaris, 2306 Lakeside 
Ąve. ♦ - j

PARSIDUODA AXMINSTER RUG 
(Grindų, Patiesalas) 

9x12 pėdų didumo. Kreipkitės 1144 
E. 125th’ Street.

PĄRSIDUODA CHINA CABINET 
(Indams Šėpa),

Visai nauja, del stokos vietos. Krei-1 
pkitės 844 Parkwood Drive. (Už E. j 
105th St) y ■ •
SALDAINIŲ. DELIKATESŲ, CI- j 
GARŲ ir Mokyklos reikmenų krau- > 

tuvė, randasi 1940 W. 45th St., i 
daro $450 savaitėje biznio, septyni | 
kambariai gyvenimui greta; renda i 
pigi. Matvkit agentą Zimerman, 
5907 Sęovill Ave^ (19) | 

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

grosernė, $500 savaitėje ineigų ga
rantuojama. Trumpos valandos, už
daryta nedėldieniais. Taipgi gro- 
sernė po 6207 Lexington Ave. Krei
pkitės prie agento, Zimerman, 5907 
Sęovill avė. (20)

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

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

Nepavykęs Balius'
Balandžio 25 d. Šv. Stanislo- 

i vo Draugija turėjo balių Lietu- 
■ vių pobažnytinėje svetainėje, 

žmonių buvo .labai mažai.
.Kaip ypatingai atrodo tokie 

' apsireiškimai kada žmonės nu
stoja ėję, ir ne veltui; tam yra 
dvi priežastįs. Viena priežas
tis tai trukšmadarių Baltruku 
sukeltas lermas, dergimas ir 
pravardžiavimas žmonių, vari
nėjimas iš svetainės. Kaip ga
li prašyti? žmogų eiti i tokią 
salę kur jis bus išjuoktas, iš
dergtas, ir dar grasinamas mu
šimu? Užtai žmogus yerčiau 
fleis į tokią vietą.

Parapijonąi turėtų atitaisyti 
tą klaidą,, trukšmadarius. klap
čiukus Išvyti iš savo tarpo jei | j)vrj 
nori kad1 į' bažnytinę svetainę patin]{a. 
žmonės lankytųsi; kaip už sve- 
■triinę gausi pinigus jeigu joje 
parengimai nevyks ir jos iiie? 
kas nenųomuos ? , , ■

Antra priežastis, nekurie dr- 
jos nariai ųžtąriii trukšmada- 
rius: prieš Rodąvičių, vietoj kad 
jį apgynus, kuris tiek truso, 
pinigų ir sveikatos yra padėjęs, 
o iš draugijos nepaėmė nei cen
to atlyginimo. Vasario 15 d. 
parengime Rodavičia savo pa
tyrimu 
svetainėn .
giman.' Pavydas paėmė prie- į 
šus, ir jie nesurasdami ką da- 5 
ryti sukėlė trukšmą svetimo S 
vyno prisigėrę, ir dar veltui. 5

Rodavičia turėjo gerus, pla-įį 
,nus ir šiam baliui, draugija bu-' į 
tų padarius gerus pinigus; bet j

kada draugijos nariai apsileidą- 
trukšmadariams ir savo gera- 
dari paniekino, Rodavičia nu
mojo ranka ir pasitraukė pa
likdamas ‘galvočius’ 'vienus sa
vo išminčių veikti.

To pasekmėje žmonių buvo 
I mažai, nereikėjo ermiderių kel
ti, na? nebuvo 'su kuo. Mažas 
buvo ir pelnas. Tą dieną buvo 
laimėjimas serijų, pirmą dova
ną gavo A. Oleknavičius, antra 
Mažonienė, trečią MartuteVi-, 
čius, ketvirtą E. Oleknaąriciii- 
tė, penktą Pr. Žintelis, šeštą A. 
Lipinskas.

-r-Sugryžo aplankęs savo se
serį iš Pennsylvanijos biznie
rius S. Valentą. Sakų kelionė 
nusisekė labai gerai. Buvo iš
važiavęs automobiliu.

—Taip pat sugryžo nuo ūkės 
iš, Michigan valstijos J. Raba- 

. čauskis. Skundžiasi kad para- 
Ipijoj ten pakilę ermyderiai, ne?

—Pranas Martįnkuą žada ne 
užilgo važiuoti keliems mene-, 
siams Lietuvon atlankyti sava, 
tėviškę ir sutvarkyti nekurtuos 
savus reikalus, paąkui yėl gryž- 
ti atgal. Laimingas kas gali 
atlankyti savo gimtinį kraštą 
Lietuvą. Meižjnis.

t aviu v ■_

sutraukė didelę publiką S 
ėn šios draugijos paren- 5
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JOHN G. S

i POLTERIS & Co. J 
'LIETUVIS 1'OPIERIUOTOJAS.į 
; ftIALIAVOTOJAS DABYTOJASj 
i Darbas atliekama ' greitai už į 
i rana pigią kainą, ir garantuo- 5 
' jamas. (21) 2

1134 E. 77th STREET ?

Suknioms Audimai
5000 Yardii Musu Pačių Impcrtacijos

Regųliaris 85c “Continental”
Tyri grynų linų suknioms audimai po- . A M 
puliarėsė -špalvoše, skalbiamoms suk- 
nioms ir vasariniams siutams, specin- 
liai Bąrgąin., Brisemente, yardas 44c. j * •.

Reguliaris $1.00 “Irish Darbo”'
.Ipn.ix>ą*t-iioti gatavai sutraukti Airiško JB
lyąrbol-'iJi'nihjai aildimai, 36 colių plo- m
£10, 'piiprastb storio, tyras ; suknioms V ^£,0 
aiidirnas, penkiolikos spalvų? Base- 
mente. vardas po 64c.

$1.25 ‘'‘Pride of Ulster” 
įilonas suknioms audimas, vi- ja
tankūs Suknioms audimas, vi- 9 l

sutrauktas, kopan, jT

Ėksti’a
Ekstra 
dųtiniško • storio, sutrauktas, kop^n, 
rožinės, helio, maize,’ ružavos ir tabo
kos spalvos. Basemente, yardas 24c.
Jusir kalbą mokanti perkalbėto jai padės jums pirkimus 
"C, - ’ atlikti.

SAVININKAS C. F. PETRAITIS

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

tesnis ir dailias geresnis 
gu kitų. Mes valom (klyni-r 
jam) purvinas, taisom stipljM 
šusias drapanas, {dedam nau-i' 
jus pamušalus už labai pribi- ■ 
namas' kainas. Tik nepamirš.

Rosedale Dry GleaningCo.
Randolph 7906

6702 SUPERIOR AVĘ.

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
rakandai už prieinamas kainas.!; Puikiausi

Į; galima rasti tik musų krautuvėj.
■I Taipgi turim puikiausių Lietuviškų daiuų
:■ ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
į mus pasirinkti.

A. RAČKAITIS
—KOSTIUMERSKAS SIUVĖJAS— 
Pasiuvu Siutus ir Overkotus ant 
užsakymo, darbas garaiituojama. 
Taipgi sutaisau senus, išvalau, su
dedu naujus 'pamušalus už' priei
namą kainą. Ateikit, busit užga
nėdinti. . — --  — (19>,

1461 East 65th Street

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašjidt

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue.

“DIRW’SI
Lfldiia kas

Obit Lietui
/Mttl

Suvienytose į 
1 Kanadoje ir M 

luinoje, ir k 
fteiranerata si 
bo, MjmoNat

Apgarsinimi
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DARIR DARBINI
Angliakai

t; Rytinės Ohio 
klų distrikte n 
šiai nedirba jai

i laiko. Ir vie 
dar labiau d; 
ir nauji tukstt 

■liko bė’darbo, 
po kitai užsid 

1,. paleidžiama į 
darbininkai ri 
mis, leisdami 
centus ant ms

P f šis kasyklą , 
I . darbo metitis, g 
V 'įįiiįįonns toriiįviĄ 
K jėt nė visai pijn 
K f Trijose apskr 
f tj’je yra tarp- 8,( 

; r’; gliakasiu be dar
I mine kada jų k 
Į traktai su gelžki 
į ir neatnaujinta, 1 
į; tai daug angliei 
L j gelžkeliai.
;Į Tuoj už upės, 

Į valstijoj, yra kita
II ’įąvkur tukstam 
Į ką dirba normai 
I JŽsyklu toje, srit; 
į ja ir apie jas ein 
IĮ topaniju ir darb 

' įf Clevelande šią si 
I dėjo gelžkeliu tan 
i jas konvencija, kur, 
I ja apie 2,500 delega 
t įsnizacija’ turi į 18t 
E tgastuoja jau 30 m<

I ,Clevelando tramv, 
Į niikai pralaimėjo p 
I (eisme 'bylą prieš ko 
| tarėjo kalbėti streiki 
r bet balsavimuose di 
I sprendė kad nesigtie 
f ko. Dabar jie gauna 
I landa daugiau, kompi 
E Moriai pridėtą, nbrs 
Į vo 10c. daugiau, taipg 
| nijai liko liuosos rank 
i atvirą darbą visiems, 
t tins ir ne.
[ Darbininkai paskyrė 
Lifetovus vesti tarybe

į Pataria nedirbti. Pi 
10. - Unijos atstovas 
Elfeitaojančiiis angliška: 
t 8!ili atgal į darbą ir n 
| 8 priimti 1917 metais t 

•tai, ką kompanija n,
| RfttL Streikuoja I,0(

tau, savaitę Cleve 
, Wavo ant Cedar avė 

i-'W vario daiktą liejikai 
kaJaudanii daugiau algą?’ 

blanla, Ga„ gaisre užm 
.*8 ugniagesiai ir ketai, si 
A

Gtiagoj, budavojamo m 
Ąa nugrinvus sužeidė 'ki 
• darbininkus.


