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Vokietiją Nori
| Padaryt “Sausa”

DVĄSIšKlJA visokių BAŽNYČIŲ pradė
jo KAMPANIJĄ UŽ PROHIBICIJĄ

Hinderiburgo Įvesdinimas atsibuvo Komunistams 
Sušaukartt:“ Šalin Kapitalizmas! -Lai Gyvuoja 

Revoliucija”! O kiti Rėkė prieš Juos.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Angliakasių Vargai
Rytinės Ohio valstijos kasy

klų distrikte nekurie angliaka
siai nedirba jau po 13 mėnesių 
laiko, Ir vietoj pagerėjimo, 
dar labiau, dalykas pablogėjo 
ir nauji -tūkstančiai darbininkų 
liko be darbo, kasykloms viena 
po kitai užsidarinėjant. Mulai 
paleidžiama j pievas ganytis, o 
darbininkai rūpinasi kaip pra- 
mis, leisdami paskutinius savo 
centus ant maisto.

/ šis kasyklų distriktas, gerais 
darbo metais, gali duoti 125 mi- 

t- lijonus torių f ąų^iesv , dtybant.
net ne visai pilnu saiku.

Trijose apskrityse toje srį- 
- tyje yra tarp 8,000 ir 9,000 an

gliakasių be darbo. Visi nusi- 
• minę kada jų kompanijų kon

traktai su geižkeliais pasibaigė 
ir neatnaujinta, nes pirmiau la
bai daug anglies sunaudodavo 
gelžkeliai.

Tuoj už upės, West Virginia 
?• valstijoj, yra kitas anglies lau

kas, kur tūkstančiai * darbinin
kų dirba normaliai. Keletas 
kasyklų tojet srityje streikuo
ja ir apie jas eina kova tarp 
kompanijų ir darbininkų

Clevelande šią savaitę prasi
dėjo gelžkelių tarnautojų uni
jos konvencija, kurioj dalyvau
ja apie 2,500 delegatų. Ta or
ganizacija- turi Į 180,000 narių, 
egzistuoja jau 30 metų.

.Clevelando tramvajų darbi
ninkai pralaimėjo paskutiniam 
teisme 'bylą prieš kompaniją ir 
turėjo kalbėti streikuoti ar na, 
bet balsavimuose diduma nu
sprendė kad nešigriėbti strei
ko. Dabar jie gauna 5c Į ' va
landą daugiau, kompanijos sa
vanoriai pridėtą, nors reikala
vo 10c. daugiau, taipgi kompa
nijai liko Ijuosos rankos įvesti 
atvirą darbą visiems, unijis- 
tams ir ne.

Darbinirikai paskyrė naujus 
atstovus vesti taryboms, su 
kompanija.

Pataria nedirbti. Pomeroy, 
0. — Unijos atstovas ragina 
streikuojančius angliakasius ne 
gryžti atgal į darbą ir nesutik
ti priimti 1917 metais buvusią 
mokestį, ką Kompanija nori at- 
grąžinti. Streikuoja 1,000 an
gliakasių.

Pereitą savaitę Clevelande 
sustreikavo ant Cedar avė. uni- 
jistai vario daiktų liejikai rei
kalaudami daugiau algų.

Atlanta, Ga., gaisre užmušta 
šeši ugniagesiai ir keturi sužei
sta.

Chicagoj, budavojamo namo 
siena nugriovus sužeidė ketu
ris darbininkus.

(Vokietija bus “Sausa”?
Berlinas. — Gegužės 10 d. 

pradėta po visą valstybę kam
panija įvedimui draudimo nau
doti ir išdirbti svaiginančius 
gėralus ir padaryti Vokietiją 
“sausa”., .Darbo imasi įvairių 
religijų vadai, kurie ,tikisi jog 
iki rugsėjo' mėnesio turės 15 
milijonų pasižadėjusių balsuoti 
už svaigalų panaikinimą.

Judėjimas už blaivybę prasi
dėjo Karaliaučiuje ir tuoj liko 
nutarta pradėti darbą per visą 
šalį, paskiriant gegužės 10 d., 
kada visose bažnyčiose iš sa
kyklų pradėta raginimas stoti 
kovon prieš Svaiginančius gėri
mus.

Mpterįs stovi žymioj vietoj 
šitame judėjime, ir vienas iš 
tvirčiausių blaivininkų armijos 
burių yra . Evangelikų Moterų 
Sąjunga, turinti suvirš du mi
lijonu narių.

Vokietija išleidžia po- 2,500,- 
000,000 -markių kas metai ant 
alaus, vyno ir degtinės, kuomet 
sulyg Dawes plano Vokietija 
užtraukė paskolą tik ant 800,- 
000,000 markių.

Kadangi pereituose Vokieti
jos* prezidento rinkimuose bal
savimuose dalyvavo apie , 30,- 
000,000 balsų, taigi prohibicijo- 
n is tams -gavus apie 15,000,000 
butų galima- pravaryt savo*už- 
sigeidimą, kuris, vienok, jeigu 
bus tik taip pildomas kaip Su
vienytose Valstijose, visai ne- 
naudinga's.

Po dviem Vėliavom
Berlinas. — Vokietija yra po 

dviem vėliavom. Vieni naudom 
ja respublikos vėliavą, o kiti, 
monarkistai, naudoja seną mo- 
narkišką.

Gegužės 12 d. buvo oficialis 
įvėsdinimas Prezidento Hin- 
denburgo, ir iškilmėse žmonės 
gatvės'e plevėsavo vienokias ir 
kitokias vėliavukes. Policija 
nenorėjo drausti kad nekiltų 
riaušės ir sumišimas.

Kuomet Hindenburgas inėjo 
i seimo salę, 'komunistai viso
mis gerklėmis rėkė: “Šalin ka
pitalizmas! -Lai gyvuoja pa
saulinė revoliucija!”

Nacionalistai, Hindenburgo 
rėmėjai, šaukė prieš komunis
tus, ir. salėj susidarė baisiau
sias lermas. Kada apraminta, 
ir raudonieji apleido salę, pre
zidentas liko prisaikintas, ir jis 
pasižadėjo būti respublikos rė
mėju ir palaikytoju.

Hindenburgas įvesdinta po 
didele sargyba nuo komunistų, 
bijota kad jie nesurengtų žu
dynių.

Vokietijos socialistai pakėlė 
lermą norėdami prirodyti kad 
Hindenburgas esąs išrinktas 
neteisingai, kad buvę suklas- 
tavimų balsuose, ir tt.

Išvogė Komunistų Pro
pagandos Iždą-

Berlinas. — Iš Maskvos gau
ta žinių kad plėšikai išvogė iš 
Tečiojo Internacionalo spintų 
visą auksą, svetimų šalių pini- 
guSį brangenybes ir platinumą 
laikytą komiteto propagandai 
svetimose šalyse.

Pavogta suma, siekia milijo
nus, bet .komitetas neišduoda 
kiek tikrai pavogta. Vagis iš
sprogdino šėpas acetylenu’. šė
pos sargyboje stovėjo .keletas 
raudonųjų kareivių, kurie visi 
dingę. Akivaizdoje tų nuosto
lių manoma kad turės būti ap
ribota ar net visai apleista už- 
rubežinė propaganda. .

Komunistai jokių Sovietijos 
paslapčių labiau nesaugojo kaip 
tą komunistų internacionalo 
‘(karo fondą”, jo rinkimą ir iš
leidimą. To fondo branduolis 
buvo tie 50,000,000 aukso mar
kių, arba apie $12,500,000, ku
riuos Vokietija davė Leninui už 
sukėlimą Rusijoj bolševikų re
voliucijos 1917 metais.

Prancūzų Bėdos Afri
koje

Paryžius. — Francuzijai ro
dos reikės į 100,000 kareivių 
numalšinimui sukilėlių Moroko- 
je po Vadovyste Abd-el-Krimo 
ir Įvedimui- visiškos ramumos. 
Reikės dantį mėnesių laiko nu
galėti nerimaujančius Rifus.

Francuzų pozicijos apgultos 
ir 'Francuzai negreit galės susi- 
drutinti ir pradėti prieš užpuo
likus muši.

Sakoma sukilėliai ' turi apie 
70,000 vyrų ir mūšio liniją iš
plečia į 60 mylių.

Francuzai baimindamiesi Vo
kiečių, sulaukė visai netikėto 
priešo/ Ponams 'Lenkams pro
ga atsidėkuoti Francuząms ei
nant kariauti su Rifais Afriko
je.

Sofijos Žmogžudžiai tu
ri Numirti

Sofija, Bulgarija. — Ašttio- 
ni vyrai, Įtarti dalyvavime ne
senai 'susprogdinime Svei Kral 
katedros, kurioje užmušta 16!) 
žmonių^. karo teismo liko nutei
sti mirtimi. Kiti du kaltina
mieji gavo šešis ir tris metus 
kalėjimo.

Trįs nutįstieji buvo teisme 
laike tardymo. Visi nuteistieji 
yra žinomi komunistai.

Prigėrė 23 Žmonės
Memphis,. Tenn. — Apvirtus 

laivui Mississippi upėje gegu
žės 8 d. prigėrė 23 ypatos.

Valdžia paskyrė specialų ko- 
komisiją ištirt kodėl toje upės 
vietoj galėjo nelaimė ištikti..

Prigėrusieji yra iš pulko in
žinierių ir jų žmonų kurie tuo 
laivu turėjo išvažiavimą.

11 Ušmnšta
Berlinas. — Frankfurto-Ba- 

selio ekspresiniam traukiniui 
užlėkus ant motorinio buso va
žiuojant jam per gelžkelio bė
gius, vienuolika ypatų užmuš
ta. Daugelis sunkiai sužeista.

I GINČAI UŽ KARIŠ

KUS LAIVUS
Geneva. —« Anglijos pasiū

lymas neįskaityti kariškų laivų 
pardavinėjimą į tarptautinės 
kontrolės planą ^kariškų ginklų 
kontroliavimo sutiko pasiprie
šinimą iš Francpizų ir Skandi
navų delegatų dalyvaujančių 
tarptautinėj ginklų kontroliavi
mo konferencijoj.

Amerikos! delegatai neišsi- 
rciškė nieko tame klausime, 
bet matyt nori lengviau j tą 
dalyką žiūrėti negu kitos vals
tybės."

SRandinavai tikrina kad ka
riški laivai turi būti lygiai po 
ta pačia kontl’ole kaip ir kita 
karo medega, ką parėmė Fran
cuzai, nors ’jie ne taip karštai 
spyrėsi.

Japonijos atstovas išsireiškė 
už griežtą draudimą naudoti 
nudingų gazų karo lauke, pri
tariant Amerikos atstovui kad 
butų uždrausta; eksportavimas 
nuodipgų gazų 'karo reikalams.

Trockis Sugryžo Į Mas- 
ką; Priimtas Šaltai

Maskva.' — Trockis sugryžo 
Į Maskvą po trijų mėnesių va.- 
kacijų Sukhume, kur gyveno 
kaip vienuolis toli nuo įšėlusių 
politikų ir partijų vai*žytinių. 
Su Trockiu buvo jo moteris ir 
keli štabo nariai.

Jokio oficialio sutikimo jam 
nesureng-ta, in, įgalima .Sakyti 
Maskva Trockį priėmė šaltai. 
Nei valdžios atstovai nei komu
nistų partijos nariai neatėjo į 
stotį pasitikti savo buvusį va
dą.

Trockis išrodo gerokai pase
nėjęs, plaukai beveik pražilę, ir 
veidas sunykęs.

Niekur jo visoje kelionėje^ 
gyventojai neatkreipė ‘į jį do
mės, atsinešė visai be atidos.

Politikos vadai kalba kokį 
užsiėmimą bus galima jam pa
vesti.

Sakoma kad sovietų vadai 
atleido- Trockini kada jis išpildė 
užduotas pakiltas.

Paskiausios žinios praneša 
jog Trockis liko priimtas į pil
dantįjį komitetą sovietų val
džioj.

Nori Šaukti Hagos Kon
ferenciją

Washington. — Pakilo klau
simas šaukimo trečios Hagos 
taikos konferencijos tęsimui 
1907 metais pradėtų darbų. '

Norima kad Suv. Valstijų 
prezidentas tuo darbu užsiim
tų. Sumanymas kilo prisitai
kant prie Tarptautinės Unijos 
23-čios- konferencijos kuri bus 
Washingtone spalių jmėn., kur 
dalyvaus nuo įvairių senų ir 
naujų valstybių kokie 300 at
stovų.

Paryžiuje, gegužės 10 d. ap
vaikščiojant Orleano Mergelės 
sukaktuves* policijos buvo pri
sirengta išvengimui komunistų 
susirėmimų su rojalistais. Ne
žiūrint valdžios draudimo, roja
listai (karalijos šalininkai) su
ruošė demonstraciją, o komu
nistai ruošėsi prie savo demon
stracijos. ■

Muštynės su Juodaisiais
Eldorado, Ark. — Keliolika 

ypatų užmušta ir daug sužeis
ta. kilusiose muštynėse tarp 
juodųjų ir baltųjų aliejaus lau
ko darbininkų stovykloj.

VERS FRANCUZIJĄ 
MOKĖT SKOLAS

Washington. — 'Suv. Valsti
jos ruošiasi pradėti spausti 
Francuziją kad imtų mokėt ka
ro skolas kurios viršija keturis 
bilijonus dolarių.

Sakoma jog yra paruošta no
ta Francuzijai, nors mandagi, 
bet griežta ir smarkesne už vi
sas iki šiol darytas, reikalau
jant kad Francuziją rūpintųsi 
apie atsilyginimą skolų,

Amerikos valdžia pradėjo ne
rimauti per tūlą laiką; maty
dama kad Francuziją visai “ne
paiso ir atidėlioja atsilyginimą 
tolyn, ar nori visai nemokėti.

Amerika padarė' atlyginimų 
išlygas su Anglija, Lietuva ir 
kitomis šalimis, kurios skolino 
iš Amerikos pinigus karo laiku, 
bet Francuziją visai nei nepa
siūlo rimto atsilyginimui plano.

Paryžius. — Francuzijos val
džia gatava pradėti tarybas 
su Suv. Valstijomis už atlygi-' 
nimą karo skolų? Nebus ban
doma su judint Amerikonų jau
smus kad nusileistų, bet bus 
imamasi dalyko rimtu biznio 
pamatu.

Šitaip paskelbė finansų mini- 
steris Cailloux kada iš Ameri
kos pasigirdo griežti balsai del 
skolų grąžinimo.

Tai kur Meilė Ilgai
. Gyvuoja!

New Yorke policija areštavo 
vyrą važiuojantį - aų(pmobįliu 
su moteria, kuris. viena ranka 
valdė automobilį, kita buvo ap
sikabinęs tą moteriškę. Teisė
jui tardant pasirodė kad jis 
yra tėvas vienuolikos vaikų ir 
tikrino kad ta moteris su jilo 
važiavus buvo jo'jiati.

Teisėjui buvo neaišku kaip 
tai tiek vaikų turėdamas vyras 
su pačia apsieina kaip su mei
luže pirmose dienosė, ir reika
lavo patvirtint ar tai tikrai Bu
vo jo pati, žmogelis tvirtino 
kad tai jo ir kad jis myli savo 
pačią. Teisėjas tada ’klausia 
kodėl jis negali pasimeilaut su 
pačia namie. Suimtasis išaiški
no kad namie perdaug vaikų ir 
jie neturi progos per vaikus 
pasidžiaugti vienas kitu.

Dirba Naują Orlaivi
Paryžius. — Čia slaptai bu- 

davojama naujos rhšies didelis 
hidroplanas kuris tikima galės 
skristi oru be nusileidimo per 
5,000 mylių. . Orlaivį dirbama 
poFrancuzų karo laivyno įsa
kymais. ’Turės motorą 550 ar
klių spėkos ir galės neštis še
šis tūkstančius litrų gazolino.

Seimas Bus Paleistas
Rudenį Busią Nauji 

Rinkimai

Kaunas. — Katalikių moterų 
kongrese, kaip praneša jo da
lyvės', Krikščionių' Demokratų 
frakcijos Seimo narė Galdikie
nė kongresą uždarydama pa
reiškus kad Seimas busiąs pa
leistas dar ši rudenį; taigi ru
denį biisią ir naujo Seimo rin
kimai.

“Krikščioniška” atstovė ra
ginus nusikratyti suvažiavimo 
dalyves atvežtą iš kaimo blogą 
ūpą ir pradėti rengtis prie rin
kimų.

Suvažiavimas tačiau pasibai
gęs dar liūdniau negu prasidė
jęs. (“L.Ž.”)

Sovietai Nori Sąjungos 
su Pabaltija

Talinas. — Sovietų atstovas 
Taline Petrovskis spaudos at
stovams pareiškė kad Sovietų 
Rusija noriai sutiktų sušaukti 
Pabaltijos valstybių ir .Sovietų 
Rusijos l<onferenciją, kurioj 
butų susitarta sudaryti apsigy
nimo sutartį.

Gerai tas butų jeigu bolševi
kai susitarę su savo, kaimynė
mis jr laikytųsi sutarties, o ne
pasinaudotų proga juos užpulti 
iš pasalų, kaimynams pasiti
kint bblųHvikų p«iž»įd<im& nelie
sti jiį.

Mokslo Stebuklai
Gegužės .7 d. daryta pirmi 

bandymai persiųsti fotograŲją 
per radiq iš Honolulu, Ramia
jam vandenyne, į New 1'orkS.

Bandymai, nors ne visai to
buli, pasirodė pasekmingi, ir 
galima tikėti kad tuoj laikraš
čiai pradės talpinti paveikslus 
tą pačią dieną iš atsitikimų vi-, 
sose pasaulio dalyse. ?

Paveizdan, jeigu jau butų iš
tobulintas aparatas, Hinden- j 
burgąs Berline savo įvesdini-;

i Lietuvos ‘Krikščionis’ 
Nusiminę

Kaunas. — “Katalikių mote
rų” suvažiavime, kuris prasidė
jo atvelykio sekmadienį ir pir
madienį pasibaigė, kaip jo da
lyviai praneša, jautėsi didelis 
nusiminimas. Moteris atsive- 

ižusios iš kaimų ir miestelių 
nuomonę kad sekančius Seimo 
rinkimus “krikščionjs” pralai
mės. Kaime toks esąs daugu
mos žmonių upas.

Turėdamos tai omneyj ir ne- 
pasitikėdamos ‘jau žinomomis 
“krikščionių” firmomis, mote
ris tarėsi sudaryti atskirus sa
vo sąrašus, į kuriuos nenorint 
priimti net ir kunigų, nes jie 
esą išduosią jų partivumą ir 
t uomi atstumsią pažangiąsias 
moteris.

Dalyvavę kaip visada, suvri- 
Ižiavime kunigai įkalbinėję ne-‘ 
sikarščiuoti ir klausyti centro, 
kuris geriau žinąs kas daryti.1

Suvažiavime kilę net tokių 
nuomonių, girdi “krikščionįs” 
pavaldė Lietuvą, lai pavaldys 
kairieji ir parodys kaip jie mo
ka tvarkyti šalį.

Nors tokios nuomonės skam
ba gana naiviai, bet ganėtinai 
sveikai ir svarbiausia parodo 
“krikščioniškai” nusistačiusio 
kaimiečio psichologinį persilau- 

Ižimą. Toks Įcaimiečių moterų 
j nusistatymas labai ' suerzinęs 
“krikščioniškas” vadoves ir ta- 

| dovus. (“L. ž.”)

! Studentų Riaušės Vil
niuje

• Varšava. — Trįs studentai 
| Vilniuje, delei neleidimo jų ant 
aukštosios mokyklos egzaminų, 
įsiveržę į mokyklą pradėjo šau
dyti. šūviai nužudė vieną mo
kytoją, tris studentus ir keletą 
kitų sužeidė. Vienas užpuoli
kas užmuštas kuomet jis metę 
rankinę granatą, o kitas pats' 
nusižudė.

mo iškilmėse dar nepabaigė -------------------
kalbėti, o jau Amerikos laik- _
raščiuose telpa jo tebestovin-L Onawa' Ia” ^'60 m. am- 
čio prieš publika paveikslas. Izlaus senis nužudė savo »aci!*’ 

šiuose bandymuose paveiks-!44 met^’ ir Pats 9au Pasi’ 
las perleista iš 5,136 myliu to-;darė' Jie buvo atvyk? iS kitur 
lymo; už 20 minutu jau. buvo J11’ap?istoję ho,telyJe’ kur ir pa‘ 
spausdinamas laikraštyje. * ,s^ar® sau ^alą.

------------------- Brangus bučkis. New Yorke
j viena mergina apskundė tūlą 
į vyrą, ir vedusį, už jos pabučia- 
ivimą per prievartą, reikalauda-

Suimta Šmugelninkas
Berlinas. r— Buvęs admirolas,

Von Stosch. iš Vokietijos karo j ma savo bučkį $25,000 atly- 
laivyno, yra po areštu Lietu
voje Už bandymą įšmugeliuoti 
į Lietuvą 2500 kvortų degtinės.

ginimo. ’ 1
Amerika rengia naują orlai

vį kelionei iš San Francisco į

Keistas gyvūnas. Tuscola, 
III. — Netoli šio miestelio vie
no ūkininko kiaulė atvedę par- j 
šiuką viena galva, dviem ku-

Lenkai • nori karaliaus kaulų.1 Honolulu, skersai Pacifiką be 
Lenkų ministeris Maskvoj už-'sustojimo. Tuo'orlaiviu dabar 
vedė derybas su sovietų valdžia '.daro bandymus kaip ilgai gali 
už pargabenimą iš Rusijos į i išsilaikyti ore be nusileidimo.
Varšava kaulų buvusio Lenki- ? Vienna. O., jauna motina be- 
još-Lietuvos karaliaus Ponia- j gelbėdama iš gaisro savo kudi-

nais, astuoniomis kojomis, tri-1 tovskio, kuris mirė 1798 Pet-'kį pati apdegė. Ji paimta į 
mis ausimis ir dviem uodegom. I rograde,' po Lietuvos-Lenkijos j Youngstownp ligoninę. Kaltę 
Prie to dar buvo dešimts kitų padalinimo, ir buvo palaidotas buvo jos pačios, nes norėjo ke- 
paršiukų. Katarinos katedroj. rosinu prakurti ugnį.

AT TTTfeT A Trijų aktų, Penkių atidengimų Meilės Drama iš Lietuvių Pasakiškų ko-< I fl 1.111 N Hil vu su Zmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų
’“•"* miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

FAABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
^kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik į 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 ši 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 dabai*, nes po išspausdinimo bus 50c. ar gal 75č. knyga. —
Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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Iš Lietuvių Gyvenimo. |
Babravičius vęl Atvyks 

Amerikon
“Tęvynė” Gavo Žinių nuo Pa

ties Artisto.
Šiomis dienomis “Tėvynės” 

redaktoriui rašo iš (Kauno A- 
merikos Lietuviams gerai žino
mas ir visų girdėjusių jį dai
nuojant pamylėtas artistas J. 
Babravičius. Tarp kitko gerb. 
Babravičius rašo:

“Iš siunčiamų iškarpų-recen- 
zijų iš laikraščių matysite kur 
esu ir ką veikiu — žodžiu, dy
kai duonos nevalgau. Prisiėjo 
padirbėti ir labai (sunkiai, nes 
reikėjo išmokti keliąs operas 
Lietuvių kalboje. Kaip jau tur
būt žinote kad Lietuvos Vals
tybinėje .Operoje visos operos 
dainuojama tik Lietuvių kal
bai todėl norėdamas stoti ope- i 
ron buvau priverstas savo re
pertuarą išmokti Lietuviškai.

“Balandžio 4 d. jau daina
vau Lietuvos Operoj, Lenskio 
partiją ‘Eugenji Oniegin’ ope
roj, ir kaip rodos? turėjau dide
lį pasisekimą. O balandžio 13 
d. dainavau Almavivo partiją 
‘Sevilijos Kirpėjas’ operoj,, irgi 
turėjau gerą pasisekimą.

“Sugryžęs Lietuvon jau. tiek 
pasilsėjau kad net ir mano ner
vai pasitaisė ir esu visiškai 
sveikas ir tarpe savųjų nebijau 
ryt dienos.

. “Esu tvirtai pasiryžęs seka
mą rudenį atvykti Amerikon 
kad sutvarkius savo reikalus. 
Prie progos manau pakoncer
tuoti po Amerikos Lietuvių ko
lonijas, tai gal. ir Brooklyn© 
Lietuvių veikėjai suruoš man 
koncertą. . -

“Visiems savo draugams A- 
merikoje siunčiu daug labų die
nų ir širdingai visus sveikinu 
iš laikinos Lietuvos sostinės — 
Kauno!” TėV.

MAHANOY CITY, Pa.
Užsimušė Lietuvis.

Gegužės 6 d. Juozas Bartnįc- 
kas,. gerai žinomas saliuninkas 
nuo 16 Mauch Chunk gatvės, 
Tamaqua, Pa., ir Petras -Biškis 
iš Port Cąrbon, važiavo iš Ma- 
manojaus žemyn Vulkano kal
no. Iš nežinomos priešiasties 
kas tokio pagedo automobilyje, 
kurį Bartnickas negalėjo su
valdyt, ir kaip žaibas leidosi 
nuo kalno, pataikydamas į te
legrafinį stulpą. Automobilis 
suteškėjo. Pravažiuojanti au
tomobiliai sustojo ir išėmė abu 
vyru iš po griuvėsių. Barthic- 
kas buvo ant vietos užmuštas, 
neš sprandas buvo nulaužtas ir 
turėjo baisią žaizdą galvoje. 
Biškio viena ranka nulaužta ir 
kuhas supjaustytas.

Bartnickas Tamakvėje išgy- 
no suvirs 20 metų ir buvo vi
sų gerai žinomas; turėjo''apie 
52 metu. Paliko pačią, du su- 
nu ir dukterį. Saulė.

sūnelis- 7 m., Klementas Jere- 
mias 70 m., Elena Jeremias 58 
m., Marė Kodą, Karolįs Kegler, 
ir kiti. '

Nuostolių padalyta už apie 
$350,000. Policija mano kad 
tai'yra juodrankių darbas. S.

DETROIT, MICH.
Biznierių Sąjunga.

Balandžio 19 d. Račkų res
taurant© susirinko Detroito 
Lietuviai profesionalai ir biz
nieriai bendrai laiką praleisti ir 
mintimis pasidalinti. Prie val
giais apdėtų stalų susėdo 40 
rinktinių Detroito Lietuvių, į 
kuriuos pirmiausia prabilo ad
vokatas J. P. Uviek paaiškin
damas kad šis pokilis likosi su
kviestas tikslu arčiau susipa
žinti, ir jei bus galima užmeg- 
sti pastovų ryšį tarpe Detroito 
Lietuvių bizniepių ir profesio
nalų sutveriant klubą ar ’tai 
Chamber of Commerce.. Pava
karieniavus kalbėjo P. Molis, 
Dr. F. Matulaitis,' Dr. J. Johi- 
kaitis, Adv. J. Jeniolionis, J. 
F. Dayton, Ch. Štepąnauckas ir 
kiti.' A. Medonienė susirinku
sius palinksmino savo smuikos 
jausliu griežimu. Kalbėtojai 
reiškė kad biznieriajns reika
linga vienybė, kad reikalinga 
skleisti ©balsiai “savas pas sa
vą” ir “Lietuvis, pas Lietuvį”; 
nurodinėjant budus kaip susi
organizavus galima butų pasi- 
gelbėti.

Dr. Jonikaitis pajudino svar
bumą turėti Detroite Lietuviš
ko laikraščio, kuriam, pavyzdis 
ir pradžia jau- padaryta kuo
met P. Molis išleidinėja “Det
roito 'Žinias”.

Visų prieita prie, bendros 
minties kad reikalinga organi
zacija. Organizacijos projek- 
tui< ^apdirbti ii: planams patiek
ti išrinkta valdyba: Adv. J. P. 
Uviek, pirmsėdis; P. Molis, se
kretorius ; J. F. Dayton, kasie- 
rius; direktoriais liko J. G. Je
niolionis, Ch. Stepanauckas, A. 
Šeputa, Dr. J. Jonikaitis, M. 
Vaičiūnas, A. Medonienė ir S. 
Žukauskaitė, kurie eis pareigas 
iki sekanti susirinkimai juos 
perrinks ar patvirtins. ' D. ž.

Džiaugiasi Patarnavimu
Mes abudu Andriuliai tariam 

širdingą ačiū “Dirvos” Agentū
rai už jūsų teisingą patarnavi
mą kaslink pardavimo musų 
tėviškės Lietuvoje. Pinigus iš 
jūsų apląikėm kiek išpuolė.

Mes velijams jums ir toliau 
varyti • savo darbą sėkmingai 
pasitarnaujant Amerikos Lie
tuviams, nes tuomi suftiupot 
kelionės lėšas. Pat arsi m ir ki- 
tieitis kreiptis pas jus su viso
kiais reikalais.

Jonas Anrdiulis,
1729 E. Mąson Street, 

Springfield, UI.

D I R V A
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Važiuosit Lietuvon?
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 kė
lios Lietuvių Ekskursi
jos' su kuriom ir jus iš
rengsime kelionėn. Lai
vakortės ant didžiausių 
pasaulyje laivų!

Parūpiname visus rei
kalingus popierius įva
žiavimui Lietuvon ir' 
"gryžimui Amerikon.

®

£ ' GERB. g?
i ^Spragilo kampelis^
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GERP. SPRAGILAS ŠAU
KIA SLAPTUS SPRA- - 
GILAIČIUS SEIMAN.,

PITTSBURGH, PA.
Bomba Užmušė Lietuvius.
Nuo eksplozijos South Swiss

vale vidurmiestyj sugriuvo ke
turi namai. Sprogimas buvo 
nuo bombos.

Viename name gyveno Bal
džių ir Jeremijų šeimynos,, ku
rios užmušta, nes negalėjo iš
sigauti lankau. Viši lavonai 
buvo- baisiai apdegę. Eksplėzi- 
ja buvo taip smarki kad buvo 
girdima už mylios. Tūkstan
čiai žmonių subėgo į eksplozi
jos vietą. Liepsnos tuoj apėmė 
trię namus. Ugniagesiai daug 
dar žmonių išgelbėjo.

Bomba bene buvo padėta Pu- 
satero (Italo) vaisių krautuvė
je. Kelių minutų bėgiu visas 
blokas buvo apimtas ugnies. 
Žmonės klykė languose idant 
juos gelbėtų iŠ to pragaro. Vai
kai šoko per langus ir pagauti.

Gaisre žuvo šie: Karolis Bal
dis 42 m., Ana (Baldis 37 m.; jų

Skaitytoju Balsai
S. Rodavičia, Akronietis, ge

ras “Dirvos” rėmėjas, lankyda
masis New Jersey ir New York 
valstijose užrašė “Dirvai” de
šimts skaitytojų id tris “Arto
jui” Trenton, N. J., ir tris Mas- 
peth, L. I. N. Y.

S. Rodavičia yrą uoliausias 
“Dirvos” ir “Artojo” platinto
jas Akrone ir apielinkėse, ir 
nėra tos vietos kur jis išvažia
vęs ar apsilankęs neužsimintų 
apie musų laikraščius, nors jis 
važinėja savo biznio reikalais, 
o ne “Dirvai” ągentaudanias.

S. Rodavičia yra patikimas 
žmogus ir per jį visi galt užsi
rašyti arba ąįnaujinti “Dirvą” 
ir “Artoją”. -

Jonas Markelis iš Ęngejminc 
Calif., rašo: Prisįųnčiu jums 
$3, už kuriuos leiskite “Dirvą” 
šventon Lietuvon per visą me
tą, tegul jie ten pasiskaito ge
rų dalykų “Dirvoje”.

NEW BRITAIN, Conn.
Išleistuvių Vakarienė.

Balandžio 26 d. L. N. “Var
po” Draugiją surengė išleistu
vių vakarienę atsisveikinti su 
'vienu iš savo draugų, Varpie- 
čįu P. Palšiu, kuris gegužės 2 
d. apleido šią. šalį ir savo drau
gus ir laivu Leviathan išplaukė 
į savo gimtinį kraštą, Lietuvą, 
aplankyti savuosius, o jei pasi
seks- tai ir visai apsigyventi. 
Kadangi P; Palšis buvo vienas 
iš veiklesnių "Varpę” narių tai 
visi Varpiečįai. jp, apgailauja.

P. Palšis buvo dirbtuvės dar
bininkas; geras mašinistas, to
dėl visada gerai uždirbdavo, ir 
buvo gerai užsilaikantis,' visą 
savo liuosą laiką pašvęsdavo 
lavinimuisi muzikoje ir daina
vime, ir buvo jau gerai prasila
vinęs pianų, iri' jei kartais Var
pę Choras neturėdavo vedėjo 
tai jis vadovaudavo1 chorą no
rėdamas palaikyti chorą . čiely- 
bėje? ir net porą koncertų tapo 
surengta jo pasidarbavimų.

Vakarienėje dalyvavo dikto- 
kas- būrelis jaunimo ir vedusių 
žmonių ii- 'visi linksmai pasišo
ko; prisiartinus 11 valandai, 
vakaro vedėjas B. Griškevičius 
paprašė publikos sustoti po
romis su savo (’šonkauliais”, ir 
bįskį pamaršuoti, o vėliau sės
tų prie užkandžių, .kas ir pada
ryta! Prie stalo statiems sto
vint sudainuota Lietuvos Him
nas, ir to. visi pradėjo -valgyti! 
Pavalgius, vakaro ve,dejas B. 
Griškevičius perstatė “Varpo” 
Draugijos pirmininką J. Satu- 
lą programo vedėjų, kuris pa
reiškė keliais žodžiais šio vaka
rėlio tikslą; po to perstatinėjo 
kalbėtojus ir dainininkus, ku
rių dikčiąi buvo, 'ir visi išsirei
škė po keletą- žodžių, o daini
ninkai padainavo.

Jauna, apie 12 pietų mergai
tė, p-lė Vąsiliutė, pašoko klasiš
ką šokį, nustebindama žiūrėto- 
jus savo gabumais. Aš jau 
netikiu kad ji bus 'paprasta 
darbininkė, greičiausia iš jos 
bus kokia artistė, todėl tėvams 
garbė turėti tokią gabią duk
terį. Tikį, reikėtų leisti jai su 
Lietuviais tankiau dalyvauti ir 
pratinti kad (pamylėtų savo tė
vų kalbą ir sąy.Q tautą, o tuo
met mušu tauta ir visi ją pa
gerbs. ' >

Po visko,'visi Skirstėsi.'į na
mus, duodami dešinę P. Palšiui 
ir linkėdami jain laimingos ke-- 
lionės. Dzūkelis.

PANIEKINIMAS
ŽIAURUS LIETUVOS MOTERŲ

Skaitant “Dirvos” No.. 171 Aš

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.

straipsnį “Baltosios Vergės” 
mane labai sujudino'toks atsi
tikimas kaip Kėdainių polici
jos pasielgė su merginomis!

Koks- tai skaudumas mote
rims kad-politija jas vedžiojo 
pas daktarus, o daktarai: atsi
sako. jas. .perznuretiį varo pas 
kitus daktarus, ir tf.. Toks pa
sielgimas; yra bjaurūs''ir' visos 
moterįs Lietuvės turėtų pasi
piktinti ii- pakelti protestą 
prieš tokį policijos nežmonišką 
apsiėjimą.

Mes. moterįs neturim vienos 
nešti panieką. Gyvenimas su
sideda visada; iš [dviejų, vyro ir 
moteries, tai turi būti lygiai 
baudžiama abi pusės. Moterįs 
niekur negaus apsikrėšti lig,o-, 
mis be vyrų, o '.vyrai daugiau 
lenda pas moteris,

Lietuvoj vyrai labai nekul
tūringi, moterį ląiko. labai že
mai, nors jie patįs dar žemiau 

į stovi. Kožnas padorus vyrąs 
perskaitęs straipsnelį “Balto
sios Vergės”' pajudins mintį 
kąd policija negerai elgiasi su
areštuodama merginas ir vari
nėdama pas daktarus; tas juo
kinga ir bjauri!. Kokie vyrai 
yra Lietuvos policijoj ? ' Jeigu 
šitokius vyrus palaikys polici
joj- tai jie dar niandriau pada
rys su merginomis.

Aš čia privesiu faktą iš bu
vusios dar prieš carą tvarkos 
kaip elgėsi policija. ■ Tas atsi
tiko Obeliuose, Uriadninkas, 
tik nežinau ar (Rusas ar Lietu
vis; bet mokėjo gerai Lietuviš
kai, prisikabino prie vienos 
merginos .buk ji ką pavogus, 
nors tas buvo neteisybė. Ją 
areštavo ir pasodino Obelių ka
lėjime. Tas uriadninkas turėjo 
progą iš jos pasinaudoti — nu
einą pas ją kas dieną ir kaipo 
vyrąs patenkina savo geidulius. 
Kaip ten buvo niekas nežino, 
bet ją laikė kokius šešis mėne
sius Obelių kalėjime ir tilt tas 
uriadninkas ją lankę. Kai jam 
nusibodo ta merginą, nes jau 
buvo pastojus motina-,. jis. pa
siuntė ją kitan kalėjiman, ten 
ji atsėdėjo vėl kelis mėnesius, 
ją paleido pries pat gimdymą.

Visi - stebėjos kaip ji galėjo 
gauti kūdikį būdama kalėjime. 
Verkė .'motiną' ir-; duktė, suėję 
kaimynės rokąvo mėnesius ir 
dienas ir atrado kad ji gavo 
motinos gardą jau kalėjime.

irgi buvau nuėjus j.os pri
lankyti, nes buvo labai biedna, 
ii- pradėjau klausti kas ją taip 
padarė; ji pradėjo verkti ir sa
kytis kad bijo išsiduoti, nes vėl 
galinti patekti kalėj iman. Bet 
aš prižadėjau niekam nesaky
ti, ir ji man, paąąkė .kad Obelių 
uriadninkas jų sutikęs į.Obeliuos 
ir prakalbinęs, bet jį nusisukus 
ir nuėjus! nes 'jo nepažinojo-; 
jis pasakė kad ją 'pasijausiąs, 
na ir pasigavo, ją kitu sykiu 
prisikabindamas • prie , jos buk 
jį ką tai pavogus. Bet ji tik
rino kad ji visai vogime nėra 
kalta, tik uriadninkas taip su
taisė . Uriadninkas nuvedęs ją 
kalėjimai: .išlaikė pusę metų ir 
kasdien, sako, ateidavo pas ją 
ir vis priversdavo sū juo atlik
ti kad jo jausmai butų užganė
dinti. Laiškų negalima buvo 
rašyti, nes neleisdavo. Kąda 
išbuvo penkis mėnesius, tada, 
sako, uriauninkui jau buvo ne
gera, paleido kitan kalėjimai!, 
pagrąsindamas kad (jeigu kam 
pasakys kad jis jai tą bėdą pa
darė tai-ji vėl atsisėsianti ka
lėj iman. Todėl, sako, velyk hš 
viena žinosiu bile tik liuo'sa bu
siu.

> Taigi skaitytojai ir padorus 
vyrai, spręskit patįs šitokį 

I bjaurų pasielgjrpą to ‘ Obelių 
uriadninko prieš kąrą, .ir paly
ginkit su šių dienų Kėdainių 
poljeijos paniekinimų musų Ša
lies merginų. Dabar valdžią sa
kos esanti katalikiška-krik.ščįo- 
nišlfe, o policiją dar bjauriau 
elgias su merginomis.. Tas že
mina yąrdą katalikybės ir tuos 
kurie save vadina religijos va
dais! .. '

Turėtų geriau prižiūrėti ir 
šviesti žmones, mokinti gražių 
pavyzdžių, d ne prievartą pa
imti būrius merginų ir vedžio
ti pas daktarus' kad peržiūrė
tų ar dar pįlpoje “doroje”.

Kas gali žinoti, gali policiją 
sunaikinti merginų dorą kalė
jime,- taįp kąip padaro tas Obe
lių uriadninkas.

Suareštuotai merginai pate
kus po policijos stogų nežinia 
kas galį afeitikti. Tik išėjus 
gali pasakyti.' Bet jau sykį at
imtą nekaltybę niekas nesugrą
žins. K. širvydienė.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją”

Aną metą pagal dvasios 
šventos įkvėpimo ir pastip
rinimo', gert). Spragilas su
tvėrė Slaptą Spragilu Są
jungą, 'kurį laibai smarkiai 
gyvuoja ir jos niekas nesu
naikins iki ant žemės neliks 
akmens ant akmeilš,

Slapta Spragilu Sąjungą 
paplito po visą žemę ir vi
suose -žemės skritulio kam
puose yra Slaptų 'Spragilai
čių, kurie slaptai .raportuo
ja vyriausiai gąlvžįį gerb. 
Spragilui apie visus daly
kus, gerus ir blogus.

Slaptos Spragilų > Sąjun- 
skyriai yra: Slabadoj, Su
valkijoj.' Stokjardubse, Se- 
negalijoj, Suomijoj, Stok
holme, Sanklėr, Superior, 
Sicilijoj, Sardinijoj, Salan
tuose, Seredžiuje, Seinuose, 
Springfiedle ir visur kitur 
po visokiomis abėcėlės rai
dėmis ir Arabiškais ir. Lo
tyniškais numeriais.

Svarbus Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičių slap
tas seimas šjmėt bus Klyv- 
ląnde, gerbt Spragilo sosti
nėj, į kurį' delegatais bus: 
iš visų 'kampų žemės Slapti 
Spragilaičiai, tąipgi ir at
stovai iš Slabados, gerb. 
Dzimdzi-Drimdzi, kurie lai
kys Slaptą koncertą slaptoj 
Spragilaičių salėj geguži
nio mėnesio trisdešimtą 
dieną.

' Visų kraštų Slaptį Spra
gilaičiai, ruoškitės ir neat- 
sililnt. . Atsivežkit ir savo 
šonkaulius, ir slaptus įneši
mus kokius -kas turit.

Bus daug svarbių tarimų 
aptarti:

Reiks nutart ar paleist 
Lietuvos seimą ar ne;

Ar užleist į Lietuvos val
džią Lietuvos Liaudiškus 
valstiečius-;

Ar padėt Hindenburg pi 
nuverst bolševikų valdžią 
Rusijos rojuje;

Ar deportuos Šliupą ir 
Her'bačevkĮ iš Lietuvos;

Ar leist ipąs popiežių kitą 
Lietuvos delegaciją atsi
prašymui kam Lietuviai 
supyko už Vilniaus atidavi
mą Lenkams; •

Ar pripažint Klaipėdą 
Lietuvai;

Ar duot Bortkevičienei 
ųžsipuldinėt ant klerikalų;

Ar pirkt Gelgaudiškiu 
dvarą Lietuvos’ našlaičių 
laikymui;

Ar rinkt “daktarą” Fabi
joną Lietuvos prezidentų;

Ar išmest Vileišį iš Kau
po burmistro vietos;

Ar įvest visoj Lietuvoj 
jnergų gaudymą ir vedžio
jimą -pas daktarus išegza- 
minavimui ar dar nebuvo 
ženotos;

Ai’ priverst Kun. J. Žilių 
mokėti nuošimčius už že
mės banko Šerus;

Ir tt.
Klausimuose musų gyve

nimo Amerikoje: .
Ar leist “Tėvynę” į Lie

tuvą ;
Ar pasodint Šliak-į į ka

lėjimą;

Ąr leist Sirvydą kalbėt 
ant tų pačių pagrindų su 
Grigaičiu ir Šimučiu;

Ar užtvirtint naujai -iš- - 
■rinktą Sandaros valdybą;

Ar deportuot Prųseiką į 
sovietų rojų;

Ąr užbaigt (Čikagos San- 
dąriečių peštynes;

Ar perkelt Clevelaųdą į 
.Naująją Angliją;

Ar priskaityt “Amerikos 
Lietuvį” prie tautiški] laik- 
raščių; .

Ąr palaikyt toliau kunL . 
gų susivienijimą;

Ąr suaędyt vargonin'kų 
sąjungą;

Ar padėt Vilkutaičiui nu
galėt vyčius;

Ai* padėt Klyvlando 'vys
kupui išmest Akrono klebo- į 
ną; .

Ar palaikyt ir toliau vy- , 
čių armiją tautai ir bažny
čiai ;

Ar atšaukt Račkauską Į . 
Ameriką;

Ar laikyt Bizauską Lie
tuvos atstovu;

Ar priverst kad kožnoj 
klebonijoj butu po slaptą 
sprągiląitį;

Ai’ -apgint Detroito kle
boną Jonaitį nuo b.olševiko 
ir atimt tūkstantį dolarių;

Ar 'leist toliau “Saulę-’ 
Įjos dabartine rašybą";

Ar pripažint Sandaros 
prezidentus t amžinais gar-, 
bes nariais; .--j

Ir tt'
Socialiame gyvenime:
Ar leist senmergėms jie- . 

škoti jaunų vaikinų;
Ar pavelyt senberniams 

toliau be šonkaulių- gyvent:
Ar užgirt kad, ir toliau 

kuhigai -butu neženoti;
ir tt.
Ale -kad- klausimų yra bei 

pabaigos ' tai užteks pami- 
nėjus tuos kelis. Suvažia-. 
vime Slapti Spragilaičiai su 
savim atsiveš kitus .'dalykus ' 
apsvarstymui.

Svarbiausią kad slaptam ; 
suvažiavime butų kuodau- : 
giausia Slaptų Spragilaičių 
ir kad butų atstovaujama 
visi žemės kampai.

Seimas bus tuo pačiu lai
ku 'kąip Sandaros, tik šios 
spsijos bus 'slaptos ir dele-, 
gatai priimami slaptai.

Kas sugalvosit Slaptos. į 
.Spragilų Sąjungos Spragi“ 
laičių Slaptą Hįmną busit ! 
išrinktas slaptu garbės ną-.. 
riti. Iki seimo turį būti pri- 
sįųstas. j

Muziką -galit - pritaikyt7-;, 
ant -vargonų; trįųbos, bir-. 
byiiės ar molinės švilpynes,

DZIMDZI-DRIMDZI 
MARŠRUTAS

,15 Newark, N. J.
16 Scranton, Pa.
17 Wilkes Barre; Pa.

'19 Pittston, Pa.
2.0 Sh.enandpah, Pa.
21 Philadelphia, Pa.
22 ir 23 Baltimore, Md.
25 Washington, D. C.
26 ir 27 Pittsburgh, Pa.
28-29-30 Cleveland, O. (ant; 

ru kartu.)

PAJIEŠKOJIMAI
Maskolinnaitč Agoltfi prieš ka- 

rą gyvepus 306 E. 57 Štrpęt, 
New Yorke, vėliau pas GM' 
stone, Garfield Pląpc, Bį’ook; 
lyn. y

Tamošaitis Jonas, tiilą laikę 
gyvenęs 681 Riversidp Str., 
Waterbury, Conn’.

Lįuhavičins Petras.
Jieškomi arba apie juos ži

nantieji prašoma atsiliepti šiuo 
ąntrašė<

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York, N. Y.
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piškiiiti tamsii 
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ipvycįą kalĮiėt 
pagrindu su

Šimučiu;.' 
int naujai 1$. 
ros valdybą; 
ot Prųs^iką į

Čikagos Sau-
mes; ’

Clevelaųdąį
Ųją;
;yt “Amerikos 
tautiškų lai-

t toliau, kuni- 
mą; *
t vargoninkij

ilkutaieiui nu-

Gyvlando -vys- 
Akrono laete

PABĖKIME RINKIMUS LAIMĖTI
IŠ Lietuvos vis daugiau at-’ lande sykiu RU San‘daros 
..emą gandų 'kad Seimas gegU^ės 28—30 d., kuriam 

tikras laikas bus paskirta vė
liau.

Tautininkų-liberalų laikraš
čių redaktoriai kurie, ton sąjun- 
gon prigulit, ruoskij.es dalyvau
ti, išduokit savo bendradar
biams įgaliavimus, ir tt.

Kadangi šio suvažiavimo vie
ta yra arti Chicagai, kviečia
ma Chicagos “Varpas” ir "Gy
dytojas” j suvažiavimą.

Suvažiavime dalyvaus “Dir
vos” ir “Artojo” atstovai, taip
gi tikimasi “Sandaros” redak
toriaus, tik nežinia ar gajės 
kas būti nuo “Tėvynės”, “Vie
nybės”' ir “Amerikos Lietuvio”.

t ir toliau vy- 
utai ir bažny-

Račkauską j

Bizauską Lie-

t kad kožnoj 
(tų po slapta

Detroito Me
nuo bolševiko 
t ant į dolarių; 
;oliaū “Saulę” 

rašyba’; '. 
int Sandara 
amžinais gar-,

gyvenime: 
rimergėms jie- 
aikinų;
i-f senberniams 
saulių- gyvent: 
kad ;ir' toliau 

, neženoti;

rasimą wi-te 
ušteks paini- 

Btįs. Suvaaa- 
pragilaičiąi a 
kitus .dalykus

kad slaptam 
butų kuodai- 
u Spragilam] 

atstovaujama 
.mpai.
tuo pačiu lai- 

laros, tik šios 
aplos ir date, 
ii slaptai, 
vosit Slapta 
ingos Sprajf 

Hįmną busit 
tu garbės na- 
turį būti pri

ilit paritaikyt 
triubos, bit

inės švilpynės.

L tikrai bus šjmet’paleistąs. 
Kam, kam, bet, mums Ii-' 

beralams, laisvų minčių 
j' žmonėms, reikia iš to tik 
K’ džiaugtis.

Mes nežinome kada ta 
g “baisi adyna” gali užtikti, 
r. nes viskas yra klerikalų 
| rankose; viskas musns 'ko
i' reikia^ tai tik būti prisiren-1 
& gūsiais kaip šventas raštas 
I mokina?
I Poros narių diduma kle- 
y rikalai dabar visą seimą sa- 
į- votiškai šokdina, visi įsta- 
!■ tymai eina pagal jų noro.

Jeigu šįmet seinjas nebus 
į paleistas, dar reiks laukti 
[ -metus laiko daugiau po da- 
? bartirfe tvarka, laukiant re- 
K guliarių rinkimų.

Mes nieko negalim pra- 
: laimėti, nes neturim laimė- 
į fe

Bet galime laimėti — tai 
viena ko mums negali už- 

I ginti klerikalai, ir ko nega
li jie užsitikrinti sau.

j" Klerikalai, tiesa, rengia- 
s? prie Seimo paleidimo ir

L-naujų rinkimų; jeigu jie 
nesirengtų, jie nei nekalbė- 

: tų apie paleidimą seimo. 1 
; IMKIMĖS darbo ir mes, 
kolei dar ne vėlu.

Amerikoje lankosi Vals- 
tiečių-Liaudininkų atstovas 
Makauskis ir organizuoja 

t aukų rinkėjų barius suda
rymui kapitalo rinkimų. a- 

/gitacijai. Kiekvienas lais- 
f.vų-pažiūrų žmogus privalo 
I- aukauti Politiniam Iždui ir 
L tuomi prisidėti prie sutry- 
r nimo klerikalizmo viešpa- 
I tavimo.

Teisybė yra musų ,pusė-; 
r je, tik reikią turėti galimy- 
Į- bių ją -žmonėms parodyti, 
t Reikia lėšų pasiųsti keletą 
p kalbėtojų per Lietuvą ir iš- 
k aiškinti tamsiems žmone- 
r iliąms dalyką. ‘Kada žmogus 
I pažins teisybę negąsdins jo 
į. nei grasinimas negavimo 
P išrišimo. Jis balsuos už tą 
į pusę kuri stovi už liaudies 
į reikalus.

Dabar laikas mums imtis 
L ruoštis prie rinkimų. Mes 

daug galime .prie to prisi- 
;’dėti pasiskirdami mokėt po 
? keletą centų Politiniam Iž- 
l dui. Lietuvos veikėjas. at- 
Lliks kas daugiau reikės. '

Bolševikų Apsivilimas 
su Vokietija

Po nuvertimo kaizerio, kelis 
sykius komunistai bandė įvy
kinti proletariato diktatūrą to
je šalyje, ant pavyzdžio Rusi
jos. Rusijos komunistai j tai 
žiūrėdami džiaugėsi ir jų viltįs 
buvo kad niekur kitur kaip tik 

I Vokietijoj pirmiausia turi įvy
kti komunizmas.

Bet kaip Maskvos despotai 
sudrebėjo pamatę kad vietoj 
tikėto neapkentimo monarkis- 
tų, dasiėdimo karo nepasiseki
mų, Vokietijos piliečiai parodė 
didelio palinkimo 'prie monar- 
kistiškos ypatos — Hindenbur- 
go. Hindenburgas gavo beveik 
tiek balsų kiek visos kitos par
tijos sudėjus į vieną. Komu-

nistai gavo vos 6 nuošimčius 
balsuotojų balsų.

Rusijos raudonieji jautė kad 
vienai Rusijai gyvuoti kaipo 
komunistinei šaliai yra negali
ma, ir troško kad kur nors ki
tur įvyktų komunizmas, pir
miausia, suprantama, Vokieti
joj. Bet troškimai niekais nu
ėjo.

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

FRAGMENTAI Iš ŠVENTO 
RAŠTO.

niBLIJA arba Šventas. Ras-121:16)'. 
D tas, kaip kunigai mums- . UžmtUžmušt žmogžudas (II kn., 

21:12).
Užmušt dirbančius švento

mis dienomis (II kn. 31:14,45). 
(Lietuvoje reikia mokėti 50 li
tų baudos.)

Užmušt Dievo keikimus ak- 
menais (I kn., 24:16).

.Užmušt raganas ir žynius 
(II kn., 22:16). Katalikai to

kius sudegindavo.
Užmušt kurie su gyvuliais 

laikosi (II kn., 22:19). Lai
kuose vienuolių gadynės ūki
ninkai turėjo nuo jų ' sergėti 
savo žmonas, dukteris ir kar
ves.

Užmušt*svetimoteriaujančius 
(III kn. 20:10). Katalikų' ku
nigai dęlto ir gina žmonėms 
skaityti “raštą šventą”, iš ku
rio žmonės pamatytų visą veid
mainystę kunigų Dievo. žmo
nių įstatymai yra švelnesni 
tuose klausimuose.

žydo Levi vaikai viena diena 
užmušė 3000 savo brolių, gimi
nių ir artimų (II knj 32:27-28).

žydai išmušė vyrus, mote
ris ir vaikus miesto Azora (Jo- 
zuva, • 11:11) po Jozuvo vado- 

Menonitų, Duchoborcų, I vyste' ir Dievui padedant žydai 
Kvekerių, kurie tą užmušė 31 karaluką su jų žmo

nėmis, sužeidė jų arklius, 
s visus

■DRIMDZ1
RITAS
r. j.
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Lietuva Atsiprašė 
Vatikano

f- “Lietuvos žinios” paduoda 
Italų laikraščio ištrauką sekan- 

I Čią:
“Italų laikraštis, ‘Observa- 

tore Romano” Nr. 65 prane- 
f. ša kad ryšyj su Lietuvių 
i, protestais ir kai kuriais Va- 
’ tikaną užgaunančiais pasiel- 
: . gimais prieš Vatikano pa- 
r' siuntinį - Lietuvoj, Lietuvos 
į vyriausybė per savo reikalų 
t vedėją (charge d’affaires) 
'• perprašė Vatikano pasiuntinį 
I ir pati Vatikano sostą.

“Kito ir negalima buvo 
>. laukti iš musų Romus ver- 

gl}” i- i
> Kunigėliai bijo kad papa ne

atmestų juos iš po savo globos.

iš

LOJIMAI
.gotų) prieš b- 
)6 E. 57 Street, 
'ėliau pas 
d Pląpc, Bfpik

as, tūlą W 
Riversidp St 

onri.
•as.-
i apie: juos iė 
i atsiliepti ši*

Consulate 
ew YoAM

Redaktorių Suvažiavi- 
man Kvietimas

Gegužės 8 d. suėjo du metai 
kaip Brooklyne sutverta libe
rališkų laikraščių redaktorių ir 
bendradarbių organizacija.

Pereitą metą Worcesteryje, 
gegužės 10 d., buvo antras su
važiavimas ir išrinkta komisija 
galutinai apdirbo organizacijai 
įstatus# .

Šįmet redaktorių ir bendra- 
darbių suvažiavimas įvyks Cle-

. pasakoja, yra Dievo žmonių su- 
rašytas per Dievo įkvėpimą- 

. diktaciją, per ką šventas raš- 
’ tAs turėtų įbuti tobulas, bet jį 
j skaitant tobulumo nesimato. 
. Moizė buvo pirmutinis Dievo 

žmogus kuriam Dievas — Žy
dų ‘Dievas Jehovah /■— padikta-; 
vo aprašyti “sutvėrimą svieto” 
ir. žydų mitologišką istoriją iki 

, savo (Moizės) mirties. Po Moi- 
zės kiti Žydų kunigai rašė to
lesnę istoriją.

Dar pirm Dievo pasirinkimo 
Moizės savo žmogum, Moizė 
užmušę Egiptėną, kuris žydus 
spaudė po baudžiava, ir smil
tyne pakasė (Antroji knyga 
Moizės,v 2:12).

Tas žydų Dievas-Jehovah 
buvo be meilės ir labai rustus, 
pagiežus, ir net sau priešta
raująs. Jis davė Moizei prisa
kymą NEUŽMUŠK (II knyga, 
20:13).

NEUŽMUŠK skamba tikrai 
žmoniškai, tačiau to prisakymo 
niekas nepildo iki šiai dienai— 
nepildė jo žydai, nepildo jo nei 
katalikai nei kiti krikščionis,' 
apart 
Malakanų, 
prisakymą pildo ■— nemuša, I nėmis, sužeidė jų arklius, ir 
karan neina. Kad visi krikš-l kitus visus gyvulius išmušė, 
čionįs ir katalikai pildytų pri- Jozuva buvo Žydų vądu, kaip 
sakymą “Neužmušk”, nebūtų Hindenburgas Vokiečių, kuris 
karų. Karai parodo kad krikš- net saulei paliepė sustoti ant 
čionįs Dievo visai nepaiso, nors dangaus, kad galėtų užmušti 
jį išpažįsta-garbina, ir net gun
do,' melsdami pagalbos muši
mui kitų. Politikieriai ir val
dovai Dievą tikrai' supranta ir 
elgiasi pagal jo prisakymą — 
muša visus.

Dievas duodamas tą prisaky
mą “Neužmušk”, nepasakė k? 
neužmušk, nes kituose savo 
prisakymupse 
ne vien kaltus, bet ir nekaltus, auksinius ir sidabrinius indus 
Ir mušė Žydai Jutus, ir Dievas bei drapanas, ką žydai ir išsi- 
jiems padėjo. Ir katalikai mu-įgabeno, šita sužini vagystė bu
že kitus, ir Dievas jiems vienur ivo padarytą pirm 'davimo sep- 
padėjo, kitur nepadėjo. Papai tinto prisakymo — “Nevogk”. • 
Pijuj IX labai reikėjo pagalbos] Katalikų Dievas ir toks kaip 
prieš , Garibaldį, tačiau Dievas I žydų. — žiaurus. Tamas Akvi- 
buvo su Garibaldžiu ir apleido nietis yra laikomas Dievo žmo- 
Papą. Jau virš 50 metų kaip Į gum, katalikų bažnyčios ‘dakta- 
papos vis garbavoja Garibaldį ru, kuris rodijo visus neatver- 
ir jieško visokių priemonių at- čiamus eretikus užmušti. Šv. 
sigriebti. Papos ignoruoja sa- Domininkas buvo pirmutiniu 
vo Viršininką Kristų, kuisai [degintoju gyvų eretikų. Papa 
pasakė, “Mano karalystė nėra pijus IX 1867 metuose paskai
tė šio svieto”, bet papos trokš- tė šventu Petrą Arbuesą, kuris 
ta tos šio svieto karalystės-val- šimtus nekaltų žmonių nuteisė 
dymo kokią turėjo iki Garibal- nužudyti. Jėzuitų profesorius 
džio, 1871 metų, kuomet Gari- Lepissier savo raštuose 1910 

Ibaldi atkovojo Italijai laisvę.
Dievas duodamas prisakymą 

“Neužmušk”, nenurodė ką ne
užmušti, ir prieštaraudamas 
Dievas pats sau, prisakė daug* 
daugybes užmušti.

Užmušt tuos kurie pėr Vely
kas valgys raugintą duoną 
kn., 12:15)’. 
I Užmušt tėvų keikūnus 
mušeikas (II kn., 21:1'5-17).

Užmušt žmogvagius (II (kn.,

daugiau žmonių (Joziiva, 10: 
13).

Dievas liepė “neužmušti” ti
ktai vieną kartą, o užmušt dau
gelį kartų, ir stoka vietos ne
leidžia surašyti visų liepimų 
užmušti.

Dievas liepė ir nevogti, bet 
nes kituose savo žydams išeinant iš-Egipto jis 

prisakė užmušt liepė pasiskolinti nuo Egiptėnų

(II

ir

nietais reikalavo nužudymo vi
sų laisvamanių. Jeigu Dievo 
žmonės vardan tojo Dievo ro- 
dija ir žudo kitus žmones tai 
tiktai paiki gali jį garbinti.

Tikrasis DIEVAS yra Meilė, 
o Meilė neliepia artimo žudyti. 
Visi kunigai kurie vardan savo 
žiauraus “Dievo” siundo ’brolį 
prieš brolį žudyti, tokie nėra 
Tikrojo Dievo tarnais.

Biblicus.

ĮVAIRIANYBĖS

Ą’TLAIDAI katalikų tikyboje 
je atsirado 800 metuose 

(1125 metai atgal), kuriuos iš
rado Papa Leonas III. Paskiau 
atlaidai Papų buvo pritaikyti 
net kriminaliams, ir buvo ga
lima net pirkti kriminalių grie- 
kų atleidimą iškalno, dar neži
nant ar pasiseks sugriešyti. 
Taigi neklaidingi. Papos su sa
vo atlaidais labai “dorino” ti
kinčiuosius, tai yra tvirkino- 
piktino. šios gadynės atlaidai 
tapo nukreipti jau tiktai mirų-, 
siems. Gyvasis laimėjęs atlai
dus gali juos pei’vesti įniru
siems. Bet įsitėmykite visos 
davatkos jog tiktai vienas at
laidas yra vertesnis už visus 
turtus šio svieto, pagal mokslą 

’bažnyčios šventos, o tokių at
laidų žmogus gali laimėti net 
po 100,000 metų — taigi ne
suskaitoma daugybė tos nau
dos. Kita rūšis atlaidų yra va
dinama “visuotini-zupelni”, už 
pirmesnius brangesni, bet ant 
kiek tai šiuo tarpu dar negaliu 
paduoti. Reiks pažiūrėti į “ka
talikišką enciklopediją.”

.Ir > pasirodo kad Anglijos 
Princas ir Teisingumo Minis- 
teris Orange valstijos, • Pietų 
Afrikoje, pagal Papos pavyzdį, 
suteiks atlaidus kaliniams visos 
Orange valstijos, * nuteistiems 
kalėjimu šešių mėnesių iki me
tų .laiko. Kurie nuteisti ilges
niam laikui, iš Princo atlaidų 
nepasinaudos. Atlaidai prasi
dės su Princo nukeliavimu į 
Orange valstiją.

Pralotas Nąrįjauskas vistiek 
rengia kelionę į Romą “bil’eju- 
šų” pelnyti apie Jonines, nes 
taip “bilejušų” komisija pasky
rė. Pat vidurvasaris yra pa- 
sikrtaš karštų kraštų gyvento
jams — Arabapis, Bedouinjtms 
ir; Kąframs, na ir Lietuviams 

i iš šaltosios Papos provincijos.
Beje, ' nepaisant “konkorda

to” Papa atlaikė mišias už sa
vo provinciją, Lietuva vadina
mą:

Vengrijos maldininkai kaipo 
karštesnio kraujo išmušė kaili 
savo vadams kam iškalno ne
pasakė apie visas. sunkenybes 
Romoje, apart 25 metų atlai
dų. 

»»♦
New. York Evening World iš 

balandžio 22, 1925, skelbia kad 
PiTpa pašventinęs tris kunigus 
ir tris vienuoles į šventuosius.

1) Teresė Vaikelio Jėzaus 
(?). Francuzė, mirus 1897.

2) Marija Magdelena Poštel, 
Francuzė, įkūrėja “seserų ka
talikiškų mokyklų”, mirus 1846 
metais.

.3) Magdelena Sofija Barat, 
įkūrėja Seserų Širdies Jėzaus, 
mirus 1865^

4) Petras Sanizius, kunigas, 
narys Jėzaus Kompanijos, mi
ręs 1597 (labai pavėluotas!).

■5) Jopas Vianney iš Pary
žiaus, kunigavo Aix’e, mirė 
1859 m.

6) Jonas Eudes, įkūrėjas su
sirinkimo Jėzaus ir Marijos, 
miręs 1860.

Svarbu yra žinoti kokius ar
gumentus statė Bukio advoka
tas prieš šventinimą-kanoriiža- 
vimą minėtų ypatų! Pagal Pa
pos neklaidingumą (bet turbut 
kad ’ nepaklystų) visados prie 
kanonizavimo yra skiriamas 
Bukio (Diabolus) advokatas, 
kuris visados teisme pralošia.

Ir dabar man nuslinko nuo 
akių plėvė kad Lenkų Kaziuko 
“seserįs” taip kunigų rekomen
duojamos j mokytojas, yra Ma
ria Magdelena Postel’os išradi
mas.

Tautietis.

(Tąsa)
— Ištikro! — šuktelėjo daktaras, ne

paprastai susižingeidavęs, — Kur tas pa
likimas, keno rankose? .

— Aš nežinau.
— Na tai kaipgi tu prirodysi savo tei

ses prie jo?
— Tą aš tuoj sužinosiu.
— Kas tau apie tai praneš?
— To aš tamištai nesakysiu.
— Bet kaip tu patyrei kad toks paliki

mas randasi? . '
— To taipgi aš tamištai geriau nesa

kysiu, —■ atsakė-vėl Aridriennė, .melancho
lišku tonu, priešingai negu paprastai ji at
sakinėja. — Tai yra paslaptis — keista pa
slaptis — ir tuose piano susijaudinimo mo
mentuose, kuomet tamista mane užtikda
vai, aš mąstydavau apie tą nepaprastą ap
linkybę surištą su ta paslaptimi, kuri su
keldavo manyje puikiaš ir milžiniškas idė
jas.

Andriennė atsilošė ir tylėjo, pasinėrus 
savo mintyse. Baleinier taipgi nekalbino 
jos. Pirmiausia, Andriennė nesuprato į 
kokį kraštą karieta važiuoja; antra, dak
taras nesigailėjo permąstyti viso to ką jis 
tik ką girdėjo. Savo vikriu sumanumu jis 
pamatė kad abbė d’Aigrigny sudomintas 
šituo palikimu, ir jis nusisprendė padaryti 
slaptą raportą apie šitą dalyką; d’Aigrig
ny tame buvo sužingeidautas arba savo 
Ordeno naudai, ar savo paties reikalams; 
viename atsitikime, daktaro raportas ab- 
bei patvirtins tai kas jam reikalinga, o ki
tame, tas atidengs ką nors.

Per tūlą laiką taigi, daktaras ir mer-į 
gina buvo visai tylus, net nevarginami ra
tų dundėjimo, nes karieta dabar važiavo 
per storą sniegą, o gatvės buvo tuštesnės. 
Nežiūrint jo gudrios veidmainystės, ne
žiūrint jo atsidavimo, ir aklumo jo pasi
imto atlikti darbo, daktaras labai pasida
rė neramus pasekmėje savo machinacijų. 
Artinosi kritiškas momentas, ir mažiausia 
nuožvalga pakilus Andriennės mintyse su
ardytų visus jo planus.

Andriennė, jau nuvargus nuo tos die
nos atsitikimų, laiks nuo laiko • sudrebėjo, | 
kadangi šaltis darėsi didesnis ir didesnis; 
skubėdama su daktaru išvažiuoti ji užmir
šo net pasiimti kokį apsiautalą.

Keletą minutų laiko karieta važiavo 
greta aukštos sienos, kuri per sniegą iš
rodė balta prieš, juodą dangų. Ramuma 
buvo gili ir liūdna. Staiga karieta susto
jo , ir vežikas nuėjo pabarškinti į vartus; 
pirmiausia jis sumušė du sykiu smarkiai, 
paskui vieną po ilgesnio laiko. 'Andriennė 
to nepatėmijo, nes’ barškinimas buvo ne
garsus, ir daktaras staiga pradėjo kalbėti, 
prapuldymui barškinimo budo savo balse.

— Na pagaliaus mes atvykome, — ta
rė jis linkstnai į Andriennę; — tu turi bu» 
ti labai gyva, tai yra, būti savyje.

— Buk tikras kad aš padarysiu ką ge
riausia galėsiu, — atsakė Andriennė, su 
šypsą; po to pridėjo, drebėdama, nors ne
norėdama: — Kaip baisiai šalta! Aš tu
riu prisipažinti, mano brangus Daktare 
Baleinier, kad kuomet nuvyksiu paimti sa
vo vargšes giminietes iš namų to darbi
ninko motinos, labai busiu linksma atsira
dus.-vėl šiltuose ir šviesiuose savo kamba
riuose, nes tamista žinai kaip aš nekenčiu 
šalčio ir tamsos.

— Tai visai naturališka, — atsakė 
daktaras, narsiai; — Puikiausios gėlės rei
kalauja daugiauisa šilumos ir šviesos.

.Daktarui su Andrienne' kalbant šiuos' 
žodžius, sunkus vartai atsidarė girgždėda
mi ant užkabų, ir karieta įvažiavo į kie
mą. Daktaras išlipo pirmiau, paduodamas 
ranką Andriennei.

SKIRSNIS XLIV. 
Ministerio Kabinetas.

Karieta sustojo prie - trepu padengtų 
sniegu, kurie vedė į priemenę lempa nu
šviestą. Lipdama trepais, Andriennė lai
kėsi įsikibus į daktaro alkūnę.

— Ištikro, kaip tu drebi! — tarė dak
taras.

— Taip, — atsakė ji, — aš jaučiuosi 
baisiai sušalus. Besiskubindama išėjau be 
apsiausto. Bet kaip keistai šis namas iš
rodo ! — dadėjo ji, rodydama į ineigą.

— Tai kaip sakytum ministerio priva
tinis namas, kur musų valstybininkas pa
sišalina nuo visų ermydėrių, — tarė dak
taras besišypsodamas. — Meldžiu eiti, — 
ir jis pastūmė duris didelės priemenės, vi
sai tuščios.

— Teisybę sakoma, — tarė daktaras, 
paslėpdamas savo susijaudinimą nudavi- 
mu linksmo, — kad ministerio namai nė
ra kaip keno nors kito. Nei tarno, nei 
priėmėjo negalima šioj priemenėj užtik
ti. Tik gerai kad aš, pripratęs prie šio bu
to, žinau visus kelius.

Andriennė dabar liko Įvesta į kamba
rį iškabintą žaliomis popiehomis, visai pa
prastais rakandais, padengtais geltonu 
velvetu krėslais; grindis buvo atsargiai iš- 
vaksūotos, ir lempa, kuri davė tik trečda
lį savo šviesos, kabojo (dau'g didesniame 
i aukštyje negu paprastai) prie lubų. Pa
mačius šio namo išvaizdą visiškai (papras
tą del ministerio gyvenimo, Andriennė, 
nors be jokios nuožvalgos, negalėjo neiš
reikšti nusistebėjimo ir sustojo biskelį ant 
slenksčio? Daktaras, už kurio rankos ji 
laikėsi, nuspėjo jos nusistebėjimo priežas
tį, ir tarė šypsodamos:

— ši vieta išrodo tau labai prasta del 
“jo ekscėlencijos”, ar ne? Jeigu .tu žino
tum kokiu daiktu yra ta konstitucinė eko- 

' nomija! Prie to, pamatysi -ir jį patį, kuris 
visai mažai pretenzijų turi kaip ir jo ra
kandai. Bet meldžiu palaukti valandėlę. 
Aš eisiu pranešti ministeriui jog tu čia esi, 
ir tuoj sugryšiu.

Gražiai pasiliuosuodamas iš Andrien
nės laikymo, daktaras atsidarė mažas šo
nines duris, per kurias jis staiga pradingo; 
Andriennė de Kardoviliutė liko viena.

Nors ji nebūtų galėjus išsiaiškint prie
žasties savo įspūdžių, vienok šiame šalta
me, dideliame, nuogame be langų užtiesalų 
kambaryje jai pasidarė kaip tai nejauku; 
ir kaip, laipsniškai, ji patėmijo tūlas ypa
tybes rakanduose, ko ji pirmiau nematė, 
ji buvo perimta neramaus jausmo.

» * (Bus daugiau)"ARTOJAI
laipina 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 lainjės žvaigžde, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilhas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
męs nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveiksląis; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra ^20 puslapių. Kaina už vieną $1.50, Dvi už' $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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Parašė K. S. KARPAVIČIUS.

Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogedžiais. .

T. M. D. REIKALAI
___________________ ■ •__________________

T. M. D. CENTRO SEKRETORIAUS
Atskaita Pirmo Bertainio 1925 Metų

INEIGOS:

WAUKEGAN, ILL.

(Tąsa iš pereito nunf.)

IGLIONAS '
ŠĮ rytą, išėjus mums j medžioklę, vėl ant 

sodybos žmogėdžjai užpuolė. Rago balsais 
likusieji šaukė mus, bet mes toli buvom ir 
sugryžom pervėlai. Žmogėdžiai pabėgo vi
sų neapiplėšę, tik vieną mano buteli spėję 
apgrobti, ir nabagę Mildę —• nėščią — su 
savim išsivarė.... Pražuvo, pražuvo, na
bagė ....
Vaidila

[Susirūpina]: O, dievai! 'Vėl tie nię- 
kadėjai; Ir prieš dievų lėmimą jie eina!
IGLIONAS

• Parbėgęs Į savo butą, radau dar pusgy
vę mirštančią musų senutę, kuri apsakė 
tą baisią žinią.... [Sielgrauždj] Kodėl 
manę dievai taip baudžia? — Ir nejaugi 
ant vėjų buvo tie tavo, Tėve, žodžiai kad 
mums gims sunūs kurs musų kraštą išgel
bės nuo tų užpuolikų ?....
Vaidila f

[Susimaišiusiai]: Ir dievai gal savo va
lią pakeitė už tolesnius jūsų prasižengi
mus. ... Gal jie rajįo už ką dar musų kra
štą bausti ir musų žmonėms likti kankina
mais toliau....

Scena III.
Sueina iš kairės Šernas, Tauras, Sabalas, 

Vilkalokis ir kiti vyrai.
Sabalas

[Pajuokiančiai]: Ar tai tokia dievų va
lia buvo kad Vaidila išplėštų jų aukas — 
prasižengėlius Mildą ir Iglioną — kad ji 
patektų Į žmogėdžių nagus, o dievai ir to
liau ant mūšų rūstautų!....
Tauras

[Pašiepiančiai Iglioną]: ’ Štai tas musų 
karžygis kuriam turės gimti sūnūs galiū
nas! Užgims jis žmogėdžių pilvuose!.... 
šernas

Sudeginę juodu, labiau butume dievams 
patikę, gal kitais keliaiš jie; butų žmog- 
ėdžius nusukę, ir musų baimė butų apma
žėjus. ...
VAIDILA -

[Pasiniąstęs]: Jei tokia dievų valia, 
Milda turėjo pateks į žmogėdžių nagus!... 
Nerūstaukit ant dievų, nes pargryžę galit 
rast savo žmonas, kūdikius ir tėvus žmog
ėdžių pagrobtus!....
IGLIONAS ■

[Graudžiai]: Mano didžiausioj nelai
mėj, nejaugi pasityčioti atėjot?.... Jei
gu buvau kaltas prieš dievus, jie manė 
nubaudė, kaip gali ir jūs nubausti} nerei
kalaudami jūsų sudeginimo!
Vilkalokis

[Pašaipoj]: * Kurs dabar atsiras toks 
drąsus dievų tarnaitę pavilioti, iš' kurios 
galiūnas 'galėtų užgimti?....'
Vaidila '

. . Neburnokit dievų žinyčioj, nes Perkū
nas jus gali trenkti! Jei dievai pakeitę 
savo pažadą suteikt išliuosuotoją tai dėlto 
kad jūsų širdjs netyros buvo, kaip dabar 
pasirodyt, ir su piktomis mintimis sutikot 
tai ką diedai jums duoti pasiryžę buvo! 
IGLIONAS

Piktos jūsų mintįs, rusti akių žvilgsniai 
į mane mėtomi, ir mano didi nelaimė man 
tik mirus rodos palengvinimu suteiktų! 
Apleisti aš savo krašto negaliu! Čia yra 
mano brangios vietos, mano draugai ir 
broliai.... Vyrai Lietuviai! Nerasiu aš 
ramumo kitur iškeliavęs, ir nejausiu už
baigęs savo darbo mirtin pasišalindamas! 

■ Priimkit mane prie savęs po senovei. 
Žmogėdžiai ir kiti priešai ne paskutinį 
kartą šičionai užpuola! Musų sodžiaus spė
kos ir taip apmažėję — neatstumkit ma
nęs,. aš kovot padėsiu! Ir jei mirti reikė
tų už jūsų kūdikius, žmonas ir mofinaš, ta
da mano darbas bus pabaigtas šičia!

[Vyrai vieni Į kitus pažvelgia; patylo
mis kuždasi, vieni krato rankas, kiti 
lyg sutinka ant Igliono pasiūlymo.}

Vaidila
Vaikai Lietuvos, deivės musų gdrbihįįos! 

Argi pasitikit ant savimeilės it neapiktiri- 
tos savo brolio, kuris daug kartų jums pa
galba buvo?!
ViLkalOKis .

Jis suteršė musų sodžių savo piktu dar
bu — ir-kaipo bausmę dievai jo pačią vis- 
tiek prkžudė!

Vaidila
Kiek dievai jį baudė, bausmės jam už

tenka; paduokit jam rankas ir bukit vie
nybėje toliau! Jęi nemokėsiu vienybėj gy
venti, ir toliau Peklius keršto tarp jūsų 
pasės, ir po vieną išsisklaidę žusit kai 
skruzdės!
šernas
' Aš-sutikčiau, jei kiti sutinka. Gtina jau 
jis atsikentėjo....
VaIdIlA

[Kitiems]: Taurai, Sabalai, Vilkalbki, 
ką sakote? Jeigu vieno širdis atleisti ga
li, atleiskit ir kiti, ir lai buna tarp jūsų ra
mybė!
Tąubas

[Kitiems]:' Lai lieka jis vėl dalimi mu
sų g/venimo ir kovų! .
Vilkalokis

Duok šian ranką, Iglionai! Vienybės 
mums reikia! -
Sabalas . •

Ir aš — nors seniausias ir labiausia už
sispyręs — pasveikinu tave!

[Vyrai visi pasveikina Iglioną, apka
bindami, apramindami.]

IGLIONAS
[Jausmo perimtas]: Broliai ir draugai 

mano! Jūsų vargai ir nelaimės bus mano 
nelaimėmis: jūsų kančios man širdį skau
dins, ir aš visad dirbsiu del jūsų ir jūsų 
šeimynų gerovės, kurią dievai mums pa
velija turėti!
Vaidila

[Linksmas, kankliūoja]:
Nėr’ didesnės laimės už žmonių vienybę, 
Kuri teikia džiaugsmą, apsaugą, ramybę! 
Tik vienybėj spėką dievai žmonėms duoda, 
Globoja, apteikia juos sava paguodą. 
Medis prie medelio didžius miškus daro, 
Lhšas prie lašelio, upes gilias varo;
Kaip juros banguoja vandenų gausybe, 
Taip žmbnėj vienybėj sudaro galybę! 
Lai dievai jus lydi už gerus jųš norus,' 
Mylės jus ir gausins per jus darbūs dorus! 
Ginkit kraštą savo petis petin stoję, 
Tik tokia vienybė mus dievams dabojas!

[Vyrai tūq tarpu stovi ratu priešais 
aukurą, gaivas nulenkę, buožes įbedę į 
žemę, ant jų abiem delnais pasirėmę.]

[Temsta.]
Vyrai
Reik’ vienybėj būti, viens kitą mylėti, 
Brolį reik užjausti,, gelbėti, padėti; 
Tadd tiktai priešų mes atsilaikysim, 
Laimės kėlihii šalį savo pastatysim ! 
Medis prie mbdelio didžius miskūs daro, 
Lašas prie lašelio, upes gilias varo;
Kaip juros banguoja vandenų gausybe, 
Taip žmonėj vienybėj sudaro galybe!
Sabalas

Na, vyrai, gityžkim į kaimą, ir imkimės 
naujų darbų. Žiema jau ateina, turim pri
siruošti maistą šalčių laikui.
IGLIONAS

Mano gyvenimo laimei -žuvus, aš gyven
siu del jūsų visų — del savęs aš nieko ne- 
trpkštu.... [Prieina prieš štabus, nusi
lenkia, rankąs ištiesia]: Dievai, garbin
giausi dievai! Neišdildinkit man iš atmin
čių bent vedą mano mylimos, kad ilgiau 
galėčiau ja džiaugtis nors svajonėse, vie
nas sau..... [Žemai nusilenkia.]

.[Vyrai apkabina Iglidną ir visi nueina 
kairėn, Vaidilos palydimi rankos pa
kėlimu.]

Vaidila
Narsus tas karžygis kurs daug negailauja, 
Ką dievų lėmimas atim’ netikėtai: .
Kurs savo brangiausią, aukštintą,' mylėtą 
Del kitų gerovės paveda, aukauja....
Toks dievų lėmimas — kad verkt, vietoj

džiaugsmo 
Liko jam, ir imas jis tą naštą skaudžią, 
O dievai nepatiko žmonių skaudMus»

šauksmo, 
Tik savo lemeną tolyn pinh, audžia....

[Iškelia r-ankas virš aukuro.. Mergi
nos stovi iš šalių.]

[Uždanga.]
(feus daugiau) ,

3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Gebjnctri- 
još vadovėlis pradedamajai mokyklai. Paraše 
A. Busilas.' Il-ras pataisytas leidimas. Kau
nas, 1521, pusi. 56 ...........................  40c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Kada kuopa ’ Kas siuntė ■
3 Sausio 14 Meriden, Conn! J. D. Dangveckas $1.25 
5 ” 53 Clinton, Ind. J. Skindėris • 24.50
5 ” 14 Meriden, Conn. J. D. Dangveckas- 14.00

p” ” Chicago, Ill. . Knygius J. Solis 5.75
1.0 ” 61 Dayton, Ohio y J. Urbonas 1.75
10 ” Sturgeon Bay, Wis. P. Vaičiulaitis 3.25
20 " 50 Worcester, Mass.. A. Adomaitis 19.25
20 ” 3 Brooklyn, N. Y. V. Sirvydas 8.25
28 ” ■ Shenandoah, Pa. A.F.Bredickas (Kult. F.) <50.00
28 ” New .Kensington, Pa. A. Bačėnas 4.25
2Š ” , Pittsburgh, Ba., P. Savickas 3.00

2 Vas. 16 Ėasthampton Mass. J. Navickas • 13.50
3 14 Meriden, Conn. J. Dangveckas 1.75

14 ” 25 Shenandoah, Pa. V. V. Vaišnora ' 24.75
14 ” 53 Clinton, Ind. J. iSkinderis / 7.00
14 ” Burns, Ore; F. Venskus - 3.00
14 ” 6 So^ Milwaukee^ Wis., J. Urlakis 7.50
14 ” W. Frankfort, Ill,, O. Videikienė . 2.00 
14 ” 3 Brooklyn, N. Y. V. Sirvydas 9.50

1 Kovo • 53 Clinton, Įnd. J. Skindėris .75
1 ” 8 Dayton, Ohio, A. Gužauskienė - 19.75
1 ” 3 Brooklyn, N. Y. J. Ambraziejus 12.50
1 ” -52 Rochester, N. Y. J. G. Žemaitis ♦ 15.25
1 ” 10 Pittsburgh, Pa.,J. A. Katkus r 5.25
i 121 Racine, Wis. M. Kasparaitis ' 5.00

11 ” ' 50/ Worcester, Mąšs. A. Adomaitis 15.25
12 ” 10- Pittsburgh, Pa. J. A. Katkus 4.00
12 ” \ 68 Detroit,, Mich. K. Būtis 21.15
12 ” 25 Shenandoah, Pa. V. V. Vaišnora 16.00
12 ” 122 New Philadelphia, Pa'., S. Bulota 19.50
12 ” 14j Meriden, Conn. J. D. Dangveckas 1.15
12 ” . 41 Newark, N. J. A. Žiugžda 41.00
14 ” 20 Cleveland, D. A. Lapė 23-75
14 ” Burns, Ore. F. Venskus ' . 1.50
23 ” 121 Racine, Wis. *M. Kasparaitis ("Kultūra”) 2.5Q
23 ” Clinton, Ind., J. Skindėris ” 2.50
30 ” 3 Brooklyn, N. Y J. Ambraziejus 28.00
30 ” 44 Brooklyn, N. Y. J. Anumacičius 23.75
30 ” 27 Chicago,' III. J. Vaišvila 34.85'
30 ” 91 Šeltzer, Pa. J. Rumbavičia 6.O0
30 ” 103 So.’ Manchester, Conn. A. Birietis 2.00
30 ” 53 Clinton, Ind.' J. Skindėris 1 2.00
30 ” 80 Sioux City, la. J. Juknis. • 7.50
30 ” So. Boston, Mass.; V. M. Čekanauskas 1.75
30 ” t. Hawthorne, Okla. J. P. Cilincevičius t l.po 
30 ” Banko nuošimtis .44

Viso ' < ' , t$528.94

INEIGOS ŠUSISKiRSTO ŠITAIP:

Metinių ...................................$318.00
Įstojimo .......................... ••• '22.75
Knygų viršeliai..................... 103.00
Ifliygbs ..................   7-25
Aukos ...'................................ 1-50
Nuošimtis .......... '............  44
Prenumeratos ................  8.00
Kultūros Fondui.................... 68.00

Viso ............................. i $528.94

20 Sausio
20 ”
20 ”
18 Vas.

18 ”
18 ”

8 Bal.
8* ”
8 ”

Viso 
Sausio 
Pirmą

IŠMOKĖJIMAI: •
"Dirvos” prcn. A. Pinkevičiaus 
Sekretoriaus alga ir išlaidos 
Iždininko agla ir išlaidos

Kultūros B-vei, paskutinis mokėjimas už 
1-mą’ tomą "Pasaulio Istorijos” ,

Ohio Lithuanian Pub; Co. spaudas darbai
Knygiaus alga ii* komisas

“Dirvos” prenumerata iš 44 kp.
“Kultūros” pren. J. Skindėris, M. 
čekių išmainymas

išplaukų
1,-1925, buvo einamoj sąskaitoj
bcrtainj įplaukė

Išlaidos 1-mo bertainię
Einamoj sąskaitoj lieka

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
13-tos kuopos susirinkimas bus 
gegužės 16 d;, K. Ambraziuno 
name, 845 So. Lincoln Street, 
Waukegan, nuo 7 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, ■ kurie rihužsimokėjot už 
1925, metus galėsit užsimokė
ti. * . . '

Ateidami į susirinkimą atsi- 
veskit naujų narių prisirašyti 
prie TMD.

Kurie negalėtumėt dalyvau
ti susirinkime, šu mokesčiais 
kreipkitės ' pas raštininką, — 
J. Misevičius, 826 Prescott Av.\

J. Misevičius.

(šis pranešimas atėjo pervė
lai į pereitą numerį, o šiame 
gal jau bus nenaudingas.—Re
dakcija.)

$1.50
69.24

.26.00

500.00 
1.55 

57.72 
1.50 

Kasparaitisi. 5.00 
.30 

$662.81 
“ 759.13 

528.94
1288.07 

662.81 
~ $625.26

IŽDE BALANDŽIO 1, 1925 YRA:
Geležiniam kapitale .... $825.70 
Einamoj sąskaitoj625.26 
Liberty Bonds .................. l,000.OO
ženkleliai ■   39.00
Viso .........................  $2,489.96

RUtk ĘERNAT-STOWB, Ižd.
Atatihka knygoms— V. SIRVYDAS! Sekretorius.

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

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu..
* Prižiūrėki t gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie 'paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvoj odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Rufflesr už . 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog p.er paštą iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

s KŪDIKIU a 
GEROVES skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS^

šiaae skyriuje nes Uiku 
■M* tefta grUdeasime rei
klias {denius bosiančioms 
motinose Lr notinoms jin- 
■y kūdiki^

Kūdikių aprūpinimas Ir pa- 
Dėjimas yra dalykas gyvas 
svarbos Šeimynai ir taniai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes ta
rime rrgullariikals Mt*. 
tarpiais atrinJ.ir.tabvaJ 

®pu$riMc8U.r f

STRAIPSNIS .124 
Kūdikio Drapanos

Kūdikio drapanos turi būti pada
rytos ast^velgiant į šilumą ir pato
gumų. Reikalinga dažnas mainymas,', 
giai aprėdytas kad 5ofourzFĮXĖČ 
ypatingai palų; idant kūdikis butų 
švarus ir sausas. Kūdikis patogiai 
aprėdytas kada jo. drapanos yra šil
tos, bet ne peršiltos. Jei kūdikiui 
'peršilta, jis prakaituoja; o jei nė
jo kojom ir rankom. buna šalta, arba 
pamėlynuoja Durna. Taigi aprėdant 
kūdikį vartokite savo paprastų sveį-' 
kų išrokąvimų, visados laikydamos 
mintyse tikslus kuriuos reikia siek
ti; ,būtent, apsaugojimas nuo oro, 
ir palaikymas vienodos temporatu-

Drapanos taJpgi turi būti liuosos, 
kad augantis kūdikis turėtų užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti

Šiai save 
L skaitytojų n 
I naudoti trui 
. atsižvelgdam 
[ raštus skaitj

Kas del 
| kiek leido g 
F stengiausi lę 

• išdŠstyti. Či 
I sios kūrybos 
B, rika ir draii

Vaikus auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyvėriimo pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos; neeksperimen
tuoja su kitais mąi 
Stais. Jos vartoja' 
tik Borden’s Eaglė- 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą i The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

3.

Palos.
Pala yra jkiriausia dalis kūdikio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš min
kštos, lengvos sugeriančios, materi
jos, ir reikia turėti jų daug, taip 
kad butų galima greitai ‘permainyti 
jei jos susipurvina ar sušlampa. Jas 
reikia perplauti muilu, kuriame nėra 
nieko ėdančio odų, ' paskui išgręžti 
gerai, /išdžiovinti ir pravėdinti pirm 
vartojimo. Palų ir kitų drapanų 
niekados nereikia džiovinti kudikto 
kambaryj, kadangi, nekalbant jau 
apie pasidarymą drėgnumo, dar kjla 
nesveikas ir prikluš kvapsnis.

Kūdikio Aprėdymas
Aprėdant kūdikį reikia paguldyti ' 

ji ant motinos kelių, ir drapanas .r 
vilkti aukštyn, per kojas ant kūno, - 
o ne pro galvų. Naktį reikia visas 
kūdikio- drapanas permainyti. Nak- ' 
tiniai marškiniai turi būti ilgesnį už 
dieninius, laisvi ir liuosi, kad kūdi
kis galėtų judinti savo sąnarius. Žie- 
inos metu jie turi , būti iš minkšto, 
lengvo flanelio, arba, panašios ma? 
įerijos, apačioj suraukiami' su •sip- : 
lu. . Vasarą geriausia materija yra 
minkštas muslinas, ir naktiniai ga
li būti palikta atviri apačioje.

j Tūkstančiai ir tūkstančiai kudikiiį 
reikalauja ypatingos domės metuose > 
tarp keturių jr šešiolikos. Jiems rei
kią maisto kuris ypatingagi drutina. 
Jiems reikia ■.maisto kuris padą^s-^ 
juos stipriais; vikriais ir pagelbės 
kovoti su ligomis. -Tėvams šitokių 
vaikų stipriai rekbmenduojasi Bor
den’s Eągle Pienas. Padarytas iš i 
moksliškai sumaišyto puikiausio pie
no ir geriausio cukraus, jis nedape-- 
nėtą kūdikį greitai sųriebiną ir iš- ; 
auginą, be ididelis sutaupymas pri- ' 
žiūrėti kad kudikfe butų tinkamai 
šubudavdtas, nes tada jis geriau ko
vos su ligomis, ir yra pigiau palai-’ 
kyti kūdikį sveiku, negu išgydyti jį 
sveikai. ’ šitiems vaikams rekomen
duojame duoti po du šaukštu. Eagle.Į 
Pieno atmiešto trimis ketvirtdaliais-" 
šalto atvirinto vandens. Gali šitą ' 
formulą jiems duoti arba paryčiais 1 
arba po pietų. Senesni-vaikai kai 
kada mėgsta jį geriau su ginger* alę,*' 
vaįsįų sunkomis, arba suplaktu kiau- 3 
Šihiu ir .skanskoniu.

Dentistai pasakys' jums kad nau- į 
jas būdas Saugojimui vaikų dantų d 
yra .vėngimas gedimo. Colgate’s į 
Dantų Valytojas, užlaiko dantis svei-11 
kai. Daugiau dentistų rekomenduo- j 
ja šį negu .kurį kitą dantų valytoją/J 
Saugiausias ir geriausias būdas už-' 
laikymo jūsų vaikų dantų švariai ir jį 
skaisčiai yra šveičiant juos po kožnė3 
valgio su Colgate’s Tooth Cleaner.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai. A

Nupiginta ten ir ategal kelionė

Lietuvon
$2O3.b« ir augščiau

VTAŽIUOK per Bremen ar Cherbourg pato- 
▼ giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš 

Yorko. Geras maistas ir daug vietos. S. S.
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3, 
g. S. GEORGE WASHINGTON birželio 10, 
Š. 3. LEVIATHAN ($215,00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks Dirželio 13. Visus faktus 
gausite iš savo agento ar rašyk į—

United States Lines
45 Broadway New York City
Hotel Cleveland Bld. Cleveland, Ohio

Opcruidrs Jor U. Š. sillPrlNG BOA11D

Arba “Diryos” .Agentiiroh—3352 ^Superior Aye. Cleveland, 0.

SAVININKAS (}, f,

Ar Neparankiau 
PAtklsf ATVIRUTĘ AfcBA TE- 
LflKONUOT, negu nešt glėbį dra
panų ? Musų patarnavimas grei

tesnis ir darbas geresnis nęr. 
gu Uitų. Mes valom <klynl- 
jam), purvinąs, taisom suply
šusias drapanas. Įdedam nau
jus -pamušalus už labai priei
namas kąinąg. Tijc nepamiršk 

Rosedale Dry Cleaning Go.
Randęiph 7906 A).

6702 SUPERIOR AVE.

r Liaiwies kui 
gumas. ■ 
Nyldnii 

j WU0 žilos 
[ * uaiig užs: 
I lift padavinr 
' ir t. p. Vis! 
’ .tiksliau — ž 
į tos) dvasios

Tų žmoj 
[ Į dvi didžiul 
| kytiiię) ir h 
i nusakomosio 
B patarles, pai 
fkomosios — 
į nės apeigas, 
į burtus ir t: 
i l'autosa 
tesant žmoni 
['■laipsnyje; į3 
[lybėms, 1Wi 
į, ganios rėišl 
- ®nt dievais 
| jd padarais.
■ d&ė daugyb( 
į pigėrbimui c

Be to, kai 
į ko negalėjo, v 
/ bijodamasis j 
į, jy dvasios kii 
L yi4 vištir prin 
t nė' jiega. To 
r dalykų tužsilik 
[ labai įdomus: 
į Lietuvio pažini 

pasauli, jo tikj 
I bei išvidinio pi

■ Laikui, bėį 
į bėi krikščiony! 
| raį apeigos ir i 
Nykai nyko. Be 
[vietos dvasios 
[ dievais žmonės 
[pasiliko iki mii 
. apie*l(aliuĮ, ežei 

įdėjimą bei j( 
[kultūros tepalie 
hykštėje padėty 
Hr krikščionybė ] 
[dvasios pasaulį, 
[ giau padarius je 
[lėtas - Lietuvio 

ūžimas bei nep 
pasi vardan savi

Pastari keli 
[daigiu kultlirinir 
jilbiĮvimas) miešti

dar labiau mi 
I sparčiai' kulturin 
‘teigiamai į žtnog 
[ ma, veikia .atvirk
■ Posaky, t. y. bent 
i dalyta: Ekolioiii 
e [iš kviš labiau
r tikis bendraująnt 
: pajdokti ima į bi 
< cio škuli žiūrėti.. 
[ Tokių įtakų m 
hė tikį burtus, .pr. 
Į sy /tautosaka, kas 
j pilnuose dar ga



DIRVA

'okUDIKiTJx 
■ROVesskYTHU 
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4OTINŲ IR JU 
DIKIŲ SVEIKA

Ibstt įkyriai* na lOu 
•mo M* rvUądat nt 
kalu {tablo Mauta 
notlMBS ir MiMai j»'

kUIki^f

KUikięsprtpbhuįitjs. 
HJbus Vaidyba ra 

arai bes Mayaal ir (aalri 

tr M jaufiue, tai tg 

yra Wy ta^ te| M 
rime rtolarUi ta 

Urplab iMnLfr.Hrt

^atritintas

LIETUVIŲ LIAUDIESKūryba

kančių daug neužrašytų dainų. Šių dainų 
ir kitų mitologinių tautosakos dalykų daž
niausia randama seneliuose. Kaip mato
me, liaudies dailė yra beveik baigianti ny
kti. Šio brangaus turto draųg su sene
liais kasdien iškeliauja kapuosna ištisais 
tomais. Šis žilos senovės atspindis priva
lėtų būti kuostropiausia renkamas, nes tai 
ateinančiai kartai šaltinis iš kurio galima 
pažinti musų gilių praeitį.

• (Bus daugiau)

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

PRATARTIS. x
Šiai savo studijai delei vietos Stokos ir 

skaitytojų neapsunkinimo, stengiausi pa
naudoti trumpesnius pavyzdžius, net ne-

STRĄIPSNIS gP 
Kūdikio Drapanos 

drapanos -turi: luti i 
žvelgiant į šilumą į 
iikalinga dainas L. . . 

dytas kadsofainffi I atsižvelgdamas į ju amžių. Panaudotus 
palų; idant Joi® r' 
sausas. Kūdikis gį 
kada jo. drapanos m 

ne peršiltos. jeĮ L 
jis prakaituoja; o jį! 
ir rankom.būną falti. 
oja burna. Taigi 
rtokite savo paprastą, 
avimą, visados lafe 
tiksįis kuriuos reife, 
t, apsaugojimas i» 
ynias vienodos feuį 

o.s taipgi turi būti k 
ntis kūdikis turėtu į 
s vystytis ir kvtpsj*

Palos.
ra jkiriausia dalis į 
Jas turi pagamintiI 

ngvos sugeriančios a 
eikia turėti jų’dįjįj 

galimą greitai pūį 

įsipurvina ar sušknm 
rplauti muilu, kuriame, 
inčio odą, paskui h 
Ižiovinti ir pravėį,^ 

• Palų ir kitą feį 
nereikia džiovinti į

, kadangi, nekali® 
darymą drėgnumo, fe

ir plikius kvapsnį

Kūdikio Aprodymas 
nt kūdikį reikia pąį 
notinos kelių, ir fe, 
tštyn per kojas aut į 
galvą,. Naktį raikai 

trapaųas-permainyti, 
rškiniai turi buti ilpį 

laisvi, ir liuosi, lajį |
1 judintį. savo sąnariu: L 
i jie turi.jiuii iš jjj 

anelio, arba panašu 
■pačioj suraukiami m- 
irą .geriausią
muslinas, ir naktim 

ilikta atviri Apačioj-: 

učiai ii tūkstančiai ij 

i ypatingos domės >a 
rių jr šešiolikos Jąįi | 
;o kuris ypatingu iij į 

HaV^MaisI!^ | es^ht dievais, ar'dievų stebuklais, ar bent* 
„ ligomis. Tėvam ki 
priai rekomenduoja j 
gle Pienas. Patais 
i sumaišyto puikinsi L ... • . . .. ,. ,.

■i£usio cukraus, jis sdi pagerbimui dievų-dievaicių. 
Iltį greitai suriebira: 
>e ididells sutaupytu11 
ad kūdikis buitį tin 

ąs,. nes tada, jis pai į ,--------------------------------------------

šomis, if juaj-praipi įbijodamasis ju keršto, tai ir tuolaikinėje kį sveiku, negu w L J ' J ' ' ‘

Šitiems vaikams teis

^rąstus skaitytojas ras straipsnio gale.
Kas delei paties straipsnio: tai ant 

t kiek leido gyvenimo ir šiaip aplinkybės, 
į stengiausi kuotrumpiausia ir aiškiausia jį 
išdėstyti. Čia tilps visas musų tautos dva

sios kūrybos atspindis — epas, dainos, ly
rika ir draftia.

ĮŽANGA.
įLiaiidies kūrybos sąvoka. — Jos skirtin

gumas. — Kilmė. — Vystymasis.
Nykimas. — Nykimo priežastis. 

įMUO žilos senovės žmonijoj yra ‘labai 
!•- daug užsilikusių dainų, pasakų, patar
lių, padavimų, priežodžių, prietarų, 'burtų, 

į ir t. , p. Visa tai vadinasi tautosaka, arba 
į tiksliau — žmogaus (žinoma kartu ir tau- 
;tps) dvasios atspindis, jos kūryba.

Tų žmogau? dvasios-.'kūrybą dalijame 
į dvi didžiules dalis: nusakomų (arba sa

kytinę) ir nenusakomų (nesakytinę). Prie 
nusakomosios skiriajne dainas> pasakas, 

; patarles, padavimus ir tt., o prie neriusd- 
komosios —; Įvairias tikėjimo ir visuome
nės apeigas, liaudies medicinų, prietarus, 

murtus ii’ t: p.
Tautosaka yra kilus gilioje senovėje, 

rėdant žmonijos kultūrai dar visai žemame 
‘laipsnyje, .tikint prietarams -ir gamtos ga
lybėms. Musų prabočiai tikėjo į įvairias 
ganios reiškinius, manydami juos pačius

0 o o
Re vairo, be irklo mus neša dvelkimas 
Į mėlynų tolį kur traukia širdis.... 
Kiir svajų auksinių svajotas audimas, 
Kur sausas erškėtis širdyj mums pražys. 
O jurų paviršius, kaip veidrodis grynas, 
Bangelės tik glosto valtelės kraštus.... 
Birželio vėjelis švelnutis, taip tyras, 
Bučiuoja nuraudusius Tavo skruostus....
Padangėj sidabro žvaigždučių mil’jonai 
Taip žavi ir traukia: mane....
It aidas dainužės, it muzikos tonai 
Man širdį liūliuoja svajonių Sapne....
Ir skrenda valtelė į tolį užburtų, 
Kur laukia mus uostas ramus.... 
Kur rasim pasaulį svajonėj sukurtų, 
Kur rasim mes rožes ir jųjų dyglius....

Tyrų Sūnūs.
Prienai, 1924.vi.16.

jiį padarais. Toksai Senuolių tikėjimas su
darė daugybę prietarų, tdm tikrų apeigų

Be to, kadangi tais laikais žmogus nie
ko negalėjo_ veikti nepasitaręs su dievais,

jų dvasios kūryboje, dainose ir pasakose, 
StoPtrimV£4 yra visur Primcnama dievai, jų viršgamti- 

mė jiega. Tokių mitologinių tautosakos 
sdalykų -užsiliko labai nedaug, ‘ bet jie yra

irinto vandens. Gt?-
jiems duoti arba pujš
pietų. SenesnjĮijį

|^ai’ Įdomus: jie atvaizduoja tuolaikinio
ikanskoniu.

ii pasakys jums bi

Lietuvio pažiūras, jausmus Į anų aukštesnį 
pasaulį, jo tikybų, kultūrų ir visų išorinio

dm^gi™* tbei išvidinio pasaulio supratimų. 
iytąrjasįjUžiaiko daili! R-. 
giau dentistą rtktes R. .

i .kurį idi? dantą^ ; bei krikščionybei plėtojantis, tie prieta- 
rai, apeigos ir kiti įvairus mitologiniai da

lykai nyko. Bet vis dėlto su kaikuriomis 
vietos dvasios tradicijoms, su kalkuriaiš 
Idievais žmonės 'negalėjo persiskirti ir jie 
^pasiliko iki musų laikų (pav. padavimai 
[apie *kalnų, ežerų dvasias, paparčio žiedo 
[žydėjimų bei jo jieškojimų) labai mažai 
[kultūros tepaliesti, t. y. beveik dar pir
mykštėje padėtyje tebėra. Aišku, kultūra 
iir krikščionybė padarė įtakos ir į žmogaus 
[dvasios pasaulį, Į jo kurybų; ir butų dau
giau padarius jei ne kietas — miške auk
lėtas — Lietuvio būdas, tvirta valia, pasi
ryžimas bei nepermaldaujamas užsispyri- 
tmas vardan savo" tikybos, dievų....

Pastari keli dešimtmečiai yra žymus 
staigiu kultūriniu mokslo pakilimu, esimas 
hbuvimas) miestuose įvairių mokslo ištai
gų, dar labiau miestelėnus pakelia, žmonės 
Sparčiai* kulturinasi., Kultūra veikdama 
Įteigiamai į žmogaus sąmonę, jų lavinda
ma, veikia .atvirkščiai ir neigiamai į tau- 

ftbsakų, t. y. bendrai į visus mitologinius 
Ualykus. Ekonominėms sųlygoms keičian- 

vąvmui v^s ^a^au miestiėčiams šu kaimie-
ot, negu ftešls® i čihis bendraujant,' kaimiečiai miestiečių 
,o u „«.»«= Ipąjuo-kti ima į burtus, prietarus miestie- 
kitii.; Mcš įčib akim žiūrėti.. .

giali dentistų reta

is ir geriausias tefe 
asų vaikų dantų šra* 
'ra šveiėiant juos p į 
Colgate’s Tooth 0» 

atidžiai kas sayaitf 8 
s ir pasidėk ateičiai. į

ategal kelionė

VON
JO ir augščiai| 
u ar Cherbourg p® 
i jutose S, V. laivais ū 
ts ir’dąug vietos. A1 
G išplaukia birželio! 
IN0.TON birželio» 
ĮS.OO ten ir atgal Į« 
elio 13. Visus lak® 
rašyk į—l 4
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kitų.. _
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as drapanas.
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i2 SUPER10RA1

Laikui bėgant, žmonijai kulturėjant

EI, PIRMYN!....
Ei, pirmyn taku naujuoju! 
Ten kur laimės saulė šviečia! 
Kur sparnu lengvu, mikliuoju 
Jaunos širdįs saulę liečia! 
Ei, pirmyn taku naujuoju!....
Ei, pirmyn,-nors širdį gelia! 
Skausmo balsas nors lydės! 
Švieš juk-žvaigždės musų J kelių! 
Svajų rožės sužydės!
Ei, pirmyn, nors širdį gelia!....
Ei, pirmyn, užmiršus dalį! 
Vargo, skausmo verpetus! 
Žvaigždė, šviečia laimės kelių! 
Jinai mano buvo.... bus! 
Ei, pirmyn, užmiršus dalį!....

Tyrų Sūnūs.
Prienai.

w
JONINIŲ NAKTIS

Risčia atprunkšlavus naktis trumparege 
Nusišlavė žemės varsas;
Rytuose šešėliai ramumo neradę 
Bučiuoja sidabro rasas.
Ir veltui vainikais gamta padabinta, 
Nors erdvėje gintarai švinta, tik švinta. 
Nublango rytai ugnimi pasipuošę,- 
Tarytum dažyti aušros;
Ir skristi į žygį ragana ruošias, 
Užsėdus ant šluotos senos;
Kaime prie sėdybų ir girių pauksnėj, 
Vaidinasi raganai baisus šermukšniai.- 
O čia už.sodybų, virš miško vainiko 
Iškilo sidabro galva;
Kur žibciojo gintarai — žymės paliko — 
Nauja apsitaškė spalva.
Sidabro šviesoje laukai įrakinti, '
Nors erdvėje gintarui šaiposi, spindi....

Aras.Doviernastįs
įtaką mieštai ir kultūra padarė 

.L kam^; Tį|t i ne tik į burtus, prietarus 'bet aplamai Į vi-j 
|sų /tautosaką, kas labai apgailėtina!....

Kaimuose dar galima rasti žmonių mo- 3352 Superior Avė.

Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų. t

‘DIRVA”
Cleveland, Ohio.

SMUKLĖJE »
Pramuštgalvis bernas jaunas 
šeimininko batais aunas,

■ Skuba, rengias Į miestelį — 
Ten pajuto jis stiklelį, 
Gaus degtinės paragauti, 
Jis nežino jog prigauti 
Kvietė jį klastus kaimynas!

Smuklėj kvepia miežių vynas, 
Putos kįla nuo ataus, 
Pilna svieto ten dailaus. 
Vyrai geria, bobos siurbia, 
Stiklas skamba, šnekos burbta, 
Linksma geriančių veiduos, 
Kol degtinės jiems priduos!

Vienas kito laižo burnas, 
Čia užmiršę jie pikčiurnas, 
Seilių tystančių ryšiais 
Ir žodeliais tiek gražiais 
Mezga prietelių draugystę, 
Neapikantsi suvystę...., 

šnekos tyla pamažu — 
Smuklės asloj negražu! 
Mikas guli po stalu — 
Atsikelti jau vėlu — 
Burgės klanas apie jį, 
Jojo kailiniai nauji
Maudos, punkščia vėmaluos — 
Mikas ilgai negalvos!

Ten prie krosnies dar jauna 
“Ožius lupa” mergina.
Boba knarkia išsižiojus — 
Jai sapnuojasi rytojus.... 
Musų bernas prašmatnus, 
Tėvo vargdienio šunus, 
Sėdi smuklėj sau ramiai — 
Jo nebaido įnamiai 
čia suvirtę po suolais 
Su ištuštintais stiklais.

Myli jį duosnus kaimynas;
Nors čia smuklėje mėšlynas: 
Geria alų jie abu, 
Net žiūrėti nuostabu.

Tuščios bonkos sustatytos, 
Slenka pilnos* užsakytos, 
Putos vilgo jo usus — 
Liejas prakaitas gausus. 
Pasijuto pasigėręs, 
Jog kaimynas, ausin žėręs, 
žvengia linksmas, sau kvatoja. 
Berno veidas tik liepsnoja, 
Dūksta pyktis, apmauda: 
Jis nemanė niekada 
Jog alučio apsvaigintas 
Biis taip Šlykščiai padabintas.

G. S.

Nuo Juokų Red.: Prie šitos 
“poemos” komentarų nereikia, 
bet mes neiškenčiame nepasakę 
kad bereikalingai tiek daug 
prirašyta iki prieita ( kad kai
mynas (koks?), bernų apgavo 
(kaip?),

Ir tai yra šlykščiausias poe
tiškas kurinis kokį mes kada 
matėme. Stebėtina kaip kiti 
poetai taip moka rašyti, o kiti 
laikraščiai, talpinti.

Kad nepultų kalte ant musų 
už šių “eilių” talpinimų pasa
kome kad tai yra perspaudintos 
iš Kauno “Trimito”. 

.
Mes skaitėme pereitam num. 

žiniose iš Lietuvos kad tūlas 
G. iš Katino žada pėkšČias eiti 
aplink pasaulį'.

Ale kaip jis ateis į Ameri
ką, mes norime žinbti.

Ir darbininkai lupa kailius. 
Mes btiVom aiįt Džimdzi-Drim- 
dzi ir girdėjom vienų Dzimdzių 
pasakojant pasaka apie bulvę. 
Kas yra bulvė, kįla klausinias. 
O atsakymas, buvo toks kad 
vienatinis daiktas ant svieto 
sutverta darbininkams tai bul
vė kad ir jie turėtų kain nors 
kaili lupt.

Sakytum kad visi ant Dzim- 
dzi-Drimdzi vodevilio juokiasi, 
ba tai labai linksmi dalykai.

Ale daug žmonių ir gražiai 
apsiverkia.
• O kitiems Dzimdziai ašaras 
išspaudžia ir savo linksmu bu
do. Kur buvo kur nebuVo vis 
jie linksmi: salėj ar namie, ant 
lovos ar po lova (ba jie visoko 
sutinka).

Kada šio .niėnėšib 28-tų die
nų Džimdzi-Drimdziai vėl atke
liaus į Cleveland^, nebus nei 
vieno Lietuvio kuris nenueis į 
jų vodevilį.

Puikiausios Pavasarines Po
ezijos koritėstui eilių paruošti 
turite dar mėnesį laiko. Bet 
nelaukite paskutinių dienų, nės 
kartais ir geriausios j ūsų eilės 
gali bepatekti į kontestų dėlto 
kad ateis pervėlai.

Kur ’ eina lenktynės, priežo
dis ‘geriau vėliau negu niekad’ 
reikia padėti į šalį, o skubinti 
siųsti.

Pasklido gandai kad Lietuvos 
seimą reiks paleisti.

Bet tuo tarpu pasklido gan
dai kad “krikščionįs” gali pra
laimėti.

Ir gali taip stotis kad šėiniaš 
nebus paleistas, nes .geriau tu
rės dviejų didumą, negu desėt- 
ko mažumų....

ElizabethO (N. J.) kunigėlis 
numirė Kaune palikdamas $80,- 
000 savo turto, ir didelę skolą 
ant bažnyčios. Pasiekus mir
ties žiniai Elizabethą, parapijo- 
nai užpirko net trejas mišias už 
kunigo dūšią. Gaspadinės pa- 
gelbininkė tai išgirdus pradėjo 
garsiai kvatotis.

Ona, nagi kas tau?
— Juoktumeis ir tu kad ži

notum kaip kunigėlį užklupo 
gaspadinė (išsigėrus), o jis tik 
susirietė kad nieks nematytų. 
Ka, ka, ka....

*#*
Brolis iš Lietuvos atrašė Le

onui naujienų.
“O Baužų Mikas turi tris 

vaikus ir pačią pasivogęs nuo 
kaimyno.”

■ Kanauninkas* Kun.‘ Staugai- 
gaitis, Lietuvos Seimo pirmi
ninkas ir Lietuvos Vice-Prezi- 
dentas, ir kunigas ir Fryburgo 
“daktarus” Purickis buvo Ro
moje ir Papos’nematė.'

***
Pereituose metuose Mr. Jo

seph F. Rock, vadas National 
Geographic Society, Kinuose 
nuo Lamos Muli gavo dovanų 
auksini rožančiui Dabar musų 
Fryburgo “daktarai” turėtų iš
aiškinti ar rąžančius yra sko
lintas nuo Budistų, ar Budistai 
skolino' rožančių nuo Katalikų.

Mano Magdė ginčijo kad ro
žančių gavo gerb. Domininkas 
iš dangaus nuo Panos Marijos.

Vokietijos oficieriai yra ne
klaidingi kaip Papa ir Purickis.

Part iot<s.

£XjPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
tfll ‘.Dirvos’ spaustuvė at- 
□1 lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
MĮT Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konyertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 

□I kiomis spalvomis, pa
darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvienų dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
Q E R A I 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Rašo ISABELLE KAY
-. . - Amerikoje visados trokšta gauti patari-mu^aKeritamu ?os žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 
mikfnkž ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLE No. 52
Virimo Receptas Naminiai Pasigelbėjimai

Tomatė yra labai maistingas svei
kas valgis ir turi žymią vitaminą 
vertę. Ji yra keliariopo didumo ir 
formos. Geriausią tomatč namams 
yra ta kuri turi vienodą spalvą, ap
vali ir lygi, vidutinio didumo, storu 
viršum ir rnąžom sėklom. Dėžinės 
tbniatės naudojama daugiau negu 
kokios kitos dėžėse, dėtos daržovės, 
nes jas lengva nusipirkti, nebrangios 
ir yra veik geros kaip šviežios. Pa
vaišink sipro šeimyną skania tomatų 
zupe iš apačioj* paduodamo recepto. 
Esu tikra kad visiems ji patiks. •

SKANI TOMATŲ ZUPĖ
1 dėžė evaporated pieno
1 dėžė tomatą
1 maža bonkutė kimštą alyvą
3 šaukštai tarpyto sviesto
3 šaukštai miltą i .
1 puodukas vandens
1 šaukštas cukraus
Druskos ir pipirą pagal skonio
Žiupsnį sodos
Po gerą žiupsnį: nutmego, gvaz

diką, curry, celerių druskos.
Užkaitink iki virimo tomates (pa

naudojant tik ją skystimą). Užkai
tink paskiram puode pieną atmieštą 
vandenyje. Sumaišyk miltus, svies
tą ir prieskonius ir sudek į karštas 
tomates, maišant iki sutirštės. Ka
da bus gatava duoti, dadėk žiupsnį 
sodos j tomates; paskui palengva 
įmaišyk karštą pieną, nuolat mai
šant. Uždaryk druska, pipirais ir 
cukrum. Pridėk pusiau pjaustytu 
kimštų alyvų ir duok į stalą arba 
su džioviniais arba kreklais.

Virtuvės Reikaluose
Nuvalymui - varinių katalikų, pa

imk riekutę lemono su biskiu drus- 
k°,s trink paviešį. Nušluostyk 
greitai su šmotu chamois.

Kuomet šildai torielkas in indus 
ant pečiaus viršaus, padėk po jomis 
laikrašti. Tas neduos torielkoms 
sutrukti nuo šilumos.

Kad kepsnis neparuduotu perdaug 
laike kepimo įdėk į pečių indą su 
vandeniu. Vandens garas neduos1 
hpdegti ir mesa turės geresnį skonį.

į Sutandinimui palaidų pintinių krė
slų apačių, numazgok juos karštu 
vandeniu ir padžiauk atvirame ore. -

Niekad nedėk proso ant gerosios 
pusės materijos prosinant. Viena
tinis išėmimas yra vata. Būtinai 
užtiesk kitą šmotą materijos laike 
prosinimo.

Plėtmai padaryti karštais indais^ 
ant rakandų galima prašalint tri
nant biskiu saldaus niter spirito. Po ■ 
to greitai nutrink su skaruliu pada
žytu saldžiame aliejuje.

Dažus nuo langų stiklų galima 
nuimti su biskiu ammohijos.

Drožti arba malti muilai yra daug 
geriau skalbimui negu šmotai.

Labai geras rakandams švaksas 
galima padaryt iš vienos dalies ac-. 
to ir po tiek pat dadėjus sėmenų 
aliejaus ir terputino.

Grožės Patarimai
Perdaug svorio reiškia persidirbi- 

iną. Kožnas ekstra svaras uždeda . 
sunkumą inkstams ir širdžiai. Re
tai kuris žmogus normalės vogos es
ti auka diahito—tiktai ptrriebius vy
rus ir moteris ta liga atakuoja.

Saugok savo svorį ir užsilaikyk 
gerai. .Štai kaip, galima numažint 
savo perriebų padėjimą.

1. Turi būti tvirtas pasiryžimas 
apsimažinti svorį.
. 2. Turi būti apmąžinta kasdien 
suvalgomų maistų kiekis. . •

3. Vidurius liuosuojanti maištai 
turi būti naudojama.

4. Reikia rinktis maistus su ma
žomis kalorijomis.

5. Reikia gerti pakankamai van
dens.

Ypatiška Sveikata
Grudų maistas yra ekonomiškiau

sias šaltinis maitintis. Pusryčiams 
grudus valgoma su grietine, duona 
su sviestu, ir tas yra labai maistin
io. . Riebalai kaip Smetona, sviestas, 
aliejai ir suris reikia valgyt liuosai. 
Pieno galima pridėti prie kiekvieno 
valgio arba gerti tarp valgių. Re
guliavimas maistų labai svarbu. Sė
lenų maistas palaiko vidurius gera
me stovyje. Vaisiai ir daržovės sti
muliuoja apetitą ir sykių priduoda 
mineralus, vitaminus. Grudų mais
tai ir juoda duona taipgi yra geri 
reguliatoriai.

MES RE OMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet perkat pieną, žiūrėkit n- <• ■ .... . .

butų Borden’s Evaporated Pienas c ^!kall?g8s«ki
ne koks kitas. Kožnam namų’rėika ASn1lnK,t B.01lui jis duoda geriausias ^sir^” * ’".. ..amų renca-
lui Jis duoda geriausias pasekmes.

„_  kaip cukrus ir
., Atminkit Borden’s Evapo- 

. ,e?. rtenV kada kitu sykiu eisit

Dabar užsirašyk 
“AMERIKOS LIE

I P^i'skaibAnų?STiaudhTffu 1̂Sfti! laikraštis rainių

H žinių, yra niiudine4q ?1<?ks®.^kū straipsnių, ir svarbių
I ii ir turėsit Užsirašyfcit.
I davinėti\ny™asa^rng^^s}"rt ‘‘Amerik°s Lietuvį”, par- 
I kit pinigus ir laiškus siųsdami-^1115 popieras* Aare3U°- 
Į 14 v “AMERIKOS LIETUVIS” 
g 14 Vernon Street

,,

Worcester, Mass. |

-K-0'.
’J

to

■ -

vienu ii daugelio ,»? kalba pata i) .
liudijant anie dtu laisvanoriai mun,. . save. Jis yra tik 
nuo vidurA U«»i.?US davinius'nt?uS..iaiun£'ai?1Il pranešimų, 
«i.rrhX "U UŽkk«i“o. ‘“iu^“ ““«’tant Bamboo 

'S“0' viduriavimo

’Sį Mo.

3-» Brooklyn N.



DIRVA

} PINIGAI

By Junius

of (oppressed nation- 
the object of the

We Guess She Always Knows 
It.

A successful marriage is one 
where the wife is boss būt

SSc i. . „ __
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

są, Platiną’, Si- 
už Dantų Auk- 

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

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

Nemanykit -kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment) 

visai prašalins tą kentėjimą.
Kreipkitės

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

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

Lai PAIN- \
EXPELLERIS T

Praveja Skausmus! i
Trinkite greitai taip, kad Šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per* odų į pat tų vietą, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 

?sukepimą -ir atsteigia normali 
- kraujo tekėjimą gjslomis.

Ir 70c. vaistinėse. Tėmykite, kad butų

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

-------- o--------
"The shade of the old apple I 

tree” is O. K. Its growing up i

l°ws' ' Men who ch
i 1. Lithuania was for manyki Jankauskas, should 
centuries an independent State. įrown sujts

RISE OF NEW Jtion
LITHUANIA ithen “nderi occupat ion.

'pronounced
A few days later, August 30,' organizfltion_____

1915, the Lithuanians demand-1 (]ependent Lithuanian ____ ,
ed their independence from thejan(i justified its demand as fol- Į 
Russian Duma. The Lrthua-: 
nian deputy, Januškevičius, in 
a memorable speech traced the!
material and moral ^sufferings L ‘2. Tfie Lithuanian people 
endui-ed by thq Lithuanian have nev(jr ceased to - demand 
people He closed his remarkstheir logt Jiberty> 
with this appeal: “Come to the, 
aid of our unhappy country, 
and give us the assurance that 
our just demand for national) 
autonomy will be fuliilled.” 

This was the __
• that the Lithuanian question 

had come before the Russian I 
Duma. Previously, in August 
1914, a Lithuanian, deputy, M. 
Yčas, from Kaunas, had spoken) 
in fovour of autonomy and the | 
annexation of Prussian Lithu-1 
ania to Russian Lithuania. • 

Lithuania was represented at 
the congress of oppressed na
tionalities held at Lausanne in) 
February 1916.‘Here the Lith-j 
uanian delegates made the fol
lowing declaration:

“The issue of the war is un-1 
certain. Whatever 'it may be, I 
Lithuania does not wish to re
turn to political servitude or to 
revert to a situation which I 
would permit Russia, or Ger
many to 
upon the 
Lithuanian 
the entire, 
and having 
tellectual, and economic deve
lopment, — such are the 
mands oį. the Lithuanians 
all parties.”

■ This declaration clearly 
pressed the end proposed 
the Lithuanians; it was arti
culated thill niorecleąrlwat an 
exclusively" Lithuanian assent-' 
bly which took place at The 
Hague; here the Lithuanians, 
conscious of their rights, acted 
on thoir own initiative.

Shortly afterwards, f ,r o m 
March. 1—5, 1916, Lithuanian 
delegates from Lithuania, the 
United States and Switzerland, 
assembled for the second time 
at Berne to discuss the situa-

in Lithuania whicR was 
German military 
This conference 

in favour of the 
of a free and in

State,

OFFICE CAT
“Any part of the city for 

fifty cents!” yelled the taxi) 
driver.

. “You can't stick me again!” 
retorted Silas. “I bougth the desn’t know it. 
city hall last year and they 
wouldn’t give it to me,”

. -------- o--------
A husband is the legally ap-| 

pointed audience of his wife, j 
-------- o--------  ’

l< Geo. Kaupas says he would) 
I rather have what some birds ] 
Į owe than what they own.

Men who chew tobacco, says 
wear

TOLYN I JURĄ DIDŽIU 
LAIVU

gllllllllllllllllllllllllllll

PO
P' A S

į 3. Lithuania possesses a ver-y in, the shade of the family tree 
clear ethnographic character, - 
and a national culture, and she 
forms a distinct political or
ganism.

secon time: Only an independent Lith-
; .' | uanian Government will be able

to repair the immense , damage 
which the War has caused' to 

Į Lithuania.
5. Tl?e creation of a free and 

independent Lithuania will fa
vour the establishment of a Į 
durable peace.

6. At the outbreak of the 
War the Allies proclaimed the 
liberation 
alities as 
War.

7. The
also,

that’s hard!
. -------- o--------

Girls may be interested in 
clothes, but, F. J. Zuris, they’re 
never completely wrapped up 
in; them.

-<------ o--------
A kid, thinks V. P. Banionis, 

is a creature that can get just 
as much fun out of - a tin pan 
and a stick as he can get out of 
a brandnew drum and two 
sticks. ,

iK>in:|iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiut>iir.iaiiiinuiiiiiiitiiiirniniiiinniii(uiiiiiiiiniiii>iu|iiiun<n^

V. J. PUGHERIS I 
LIETUVIS ADVOKATAS I

Ofiso vat: 9 ryte- iki 5 po pietų | 
Subatomis 9 ilii 2:30 po pietų. | 

930 Williamson Bldg.
.Cleveland, Ohio.

impose • their yoke 
country. A free 
people occupying 
national territory, 
free political, in-

German Government 
through the Imperial 

Chancellor, has declared that 
the German troops have “del-] 
ivered” Lithuania.

The delegates further 
dared that the alliance 
ween Lithuania and Poland 
been ipso, facto and juridically 
abolished through the parti-

de
bet- 
had

de- 
of

by

4 ’
tions of the two countries a- 
mong Prussia, Austria and | 
Russia in 1772 and 1795,: and 
that the Lithuanian people de-1 
sired ■ to be masters within 
their ethnographic boundaries 
and protested against any en
croachment on their rights by 
Poland.
’ ’ The latter portion of this de- 
iclaration was inspired by the 
consideration that the Poles 

i were representing Lithuania as 
a Polish province; that the 
Poles wished to usurp the legi
timate rights of the Lithua
nians; and that they were ev
erywhere posing as the repre
sentatives of Lithuanian 
rights.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

The muffler front
V auto!

--------- o--------
“What’s ‘become of the fel

low who used to cheat himself I 
at solitaire?”

“Still up to his old tricks. 
He’s blacking in the cross-word 
puzzle-squares he can’t fill with 
the right letters.”

- -------o--------
One doctor say? that the 

worst 'sort of nervous break
down is the stalling of the en-1 
gine on the bootlegger’s truck.

—-----o--------
“Porter, five dollars for an

other pitcher of ice water.”
“Sorry, suh, but if ah takes 

any i mo’ ice, dat corpse in de 
box car ann’t gonna keep.” , i 

—1----- o--------
Dad: “Mother, you are ruin-1 

. ing Billy, why do you humor 
him so?”. ;_ t

. . Mother i ^VVells--.įf.,vsant.--him 
to grow up to be a great hum-

! orist, like Mark Twain.”
- -------o--------

’ Just for a joke hė gave hi? 
friend a drink -of alcohol;

He thought the prank, though 
somewhat rough, would hurt 
no one at all.

But when his friend fell 
floor,, it wasn’t quite 
thrilling,

And as an end to all his 
found his joke was killing.

-------- o--------
We announce with pardon

able pride that the Saturday 
Evening Post has just accepted 
a^short bit of writing which we 
submitted to them. A check 
for a year’k subscription.

-------- o--------
A beautiful woman, ^ays A. 

Žukas, can easily spoil it all 
by haying an ugly temper.

-------- o--------
All play and no work makes 

Jack go fast.
-------- o--------

Americanism: Howling for 
sanitary watfer cups; drinking 
front, the same bottle.

-------- o------- -
Fashion as well as history 

repeats, itself.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

to the 
so

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

faBIL|QlJSNESS
Imk BEECHAM’S

PILLS nuo vidurių ir 
cepenų ligų. Geras odai. . 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomėlio
Pįrkit vaistinėse j 

25c ir 50c dėžutės

P\IUO 1856 metų, kuomet pirmas kro
vinis geležies rudos atidarė moderniš
ką ežero vežiojimą, %šis bankas turėjo 
draugišką ryši su ežero laivų darbi
ninkais.

> Incorporated-1649

jn thc City of Cleveland
PUBLIC SQUARE 

irk giliai, kuomet kiji miega;- ir 
turėsi gruihj parduoti ir sau

Tiems kurie valdys laivus šj sezoną 
the Society for Savings pasiūlo savo 
patarnavimą. Ji priima padėjimui pi
nigus per paštą.

Ar norite kad prisiųstume aprašymą 
pie šį patarnavimą? Prašykit kny
slės “Banking by Mail”.

šniniiniiiiiiiiiiiuiii

Rėmimai 1
Krašt

Vihiiu^ — Valli 
linai Siidiškiū vg] 

Mas savaites sui 

jaimij vyrų Lietyi 

gabenta Vilniun t 

laikomi kalėjime, 

mi priklausę prie 

toto' organizacijų 

tos žmonių pranei 

nus hieku nepan 

ėmimą! įvykę de 

asmeniniu pykčiu 

Kai kurių sodžii 

|yra padavę valdži

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku jeigu gali taip 
‘ 'padaryt, jog kitiem patiktunt 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin. ■

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroins turėsite ta 

, kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lis t erine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

tastelesscastoroil
Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui." Stipru- 

. mas ir grynumas nepakeis- 
’ ta. Be sbknio ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. , Parsiduoda 
visose vaistinėse.

ANTANAS BARTKUS

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu- Clevelando Lietuvių 

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

ir teatrų lošėjams. .
1197 .East 79th Street

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road. ’fun he

beecham’s

C HEuuo.boIA 
|HowŠ tricks ° 
ilM SHouhn DiS , I UJir MG 
Vde e>uR£>

By Thornton Flshiei
RUOE--------sTHIN4 how> OftHE 

■you Strike he -Vou * uEfwe we be 
-you FueSHiE.

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

Children’s Maaterole (milder form?35c.
Better than a Mustard Plaster

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

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave. 

Youngstown, Ohio.

LV5TER4NE 
THROAT 
TABLETS

&lade by
Lambert Phartnacal Co., Saint Louū, U.S.A

Antiseptiškos

Prašaliną 
ir Paliuosudja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosuliais

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*« tikrų Specialiu, o m 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėa kokia liga sergi ir Inu 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys,' 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos

J Mano aparatai RadioScope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnai Baktš-

J j“ S—’V
Lhd suimtieji nėr 

inš toks pareiški 

keliasdešimt parai 

i'M’S d. Vili 

■ padarė kratą Liet 

viij bendriibutyj 

vėje ir suėmė kel 

’ Gudu laikraštis 

ja Dūla” praneša 

krašte, paskutinė 

esą suimta 1368 i 

suimtųjų j'ra tris 

Bernardas Uždav 

kštuoiis ir Jonas 

(iu Lieponių kai 

Geina įr Ignotas 

pavardės; dar ne:

Paleisti iš
■ Vilnius. — Bali 

leista iš Lukiški, 

buvę teismo užde 

junėlis ir Jump 

ima, jie buvo ti 

Lietuviu ąbiture: 

budu iš jos byli 

•lietuviai abitui 

sas, Žemaitis ir 

įsas Tarasovas, 

dveji; meta i ’bau:

,Užimi
Kaunaj.. j-č 

kenavos vai. m: 

nas pi!. Rozalin 

iš Oreliu kaimo. 

‘Iicija nesenai si 
tais pasirodė 'f 

lės giminaitis, 

vienas, akmeninį 

[dystės priežastis 

įnesantaika. '

Džiovininku J 

' tomas. — Bjų 

žius ruošiasi džiov 

folijos panemunės 

lj» darbams. Iš 

: disforijos tam 

numota didelis n 

.Sanatorijos namas 

aukštą ir atsieis ai 

lijo® litu.
K 7’1 •' »________

•I nelogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnešsilj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, junl 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata’ ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėijuioi 
nervus ir kenčiate nuo užnuodljins 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Clovetani 

ANTROS GRINDYS, KAMBARI8 4. ’
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nu. 4 iki S vakaes. i 

Nedėldieniais nuo U &d L

Babies Lo
* What is it?

^^stlet
A Saugus Skustuvas kurs pats
/AUtOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor „PIkNA, sudėtis si.oo ir ss.oo 
—Sharpens Itself Parslduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Mr. I. Knowltt HO knows a bad guy when hė seesrondJ

USE

klFtt—

V-OUJ

Naktimis ir 
’ Rytmečiais

Sveikas Akis 
Jei jos Pa vargą, 
Turėk, Tyras,

Teka, jei skauda, arba Prisinešu 
naudokit Murine tankiai. Atgaivina,

ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom 
Parsiduoda visose vaistinėse.

Rašyk knygelės iŠ Mnri.eEv. R.m.dyCo.,0 Em< Ohio SC, CblMŠ.

DR. HUMPHREYS*24
TABLETS
BUILD YOU UP

Tt>UW*

s um.

.; Xuo visų skirvio i 
‘negerovių ir skaus 

dantų augimo, nei 
’ ntsnio kaip saugi 
oj ir Vaikų Liuos

Mrs. Wjnsi
Syrup

Prospect 2420 • Csntral Mil

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

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

į iTnutoi vaistai j 

S tokie kaip jus m 
* tai daug daugi 

Rmiot“.

i James Pea

Drama one

PE»RIM 
hjelbejo umiosem 

įbe tsiiejia daugiau 
Pakįsdešimts t

.Gydo kotai, šalti,4 

rariu irzamu pagedi 
įtaikus katarinius 
Įim

' Pirsiduoda vimr 
liMtiuote ir kaip ilty, 
•n * '



DIDŽIU
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|PO LIETUVAI
I P A S I D A I R J U S

et pirmas kr#, 

larė moderniš- 
bankas turėjo 

o laivų darbi.

ivus šį sezoną 
s pasiūlo savo 
i padėjimui pi-

uine aprašymu
Prašykit kny-

7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniir 

B Suėmimai Vilniaus 
E- Krašte -
f. .Vilnius. — Valkininkų ir da
ilinai .Rudiškių valsčiuose prieš 
kelias savaites suimta keliolika 

įjaunų Vyrų (Lietuviu, kurie at
gabenta Vilniun ir ikšiol tebe- 
haikomi kalėjime. - Jie kaltina- 
mi priklausę prie slaptų gink
luotų organizacijų. Anot vie- 
fįos žmonių pranešimų, kaltini- 
mas nieku neparemtas, ir su? 
ėmimai įvykę del įskundimo, 
asmeniniu pykčių vaduojantis.

•kurių sodžių gyventojai 
padavę valdžiai pareiškimų 
'suimtieji nėra kalti. Vie- 
toks pareiškimas turi net

veland

r

Kai 
[yra 
kad 
.nas 
keliasdešimt parašų.
, Bal. 9 d. Vilniaus policija 
padarė kratą Lietuvių mokslei
vių -bendrhbutyj Filaretų gat
vėje ir suėmė keletą mokinių. 
E Gudų laikraštis “Bielaruska- 
ja Dola” praneša kad Vilniaus 

Beraštę paskutinėmis dienomis 
•esą suimta 1368 žmonės. Tarp 
[suimtųjų yrą trįs Dargužiu k.: 
(Bernardas Uždavinis, Vin. Au- 
kštuolis ir Jonas Pfečiukonis; ir 

; dfi Lieponių kaimo: Motiejus 
Geina ir Ignotas Rujai Kitos 

^pavardės' dar nežinoma.
(“L.”)

Jaunimas Žvėreja
šiaudinė (Šiaulių apsk.) — 

Velykų pirmą dieną po vakarė
lio trįs patvirkę -vaikinai, girti 
būdami, užpuolė kelyje j Triš- 
kunus, pilietį Praną Gužauską 
ir jį nužudė. Užpuolikų tarpe 
figūravo jau plačiai žinomas 
savo žiaurumais gryžęs iš Ru
sijos Leonardas Lotužas. Jis 
nelaimingam Gužauskui sudavė 
net septynis smūgius.-Tas'pats 
patvirkėlis Lotužas Velykų na
ktį su bizunu prakirto galvą iki 
kraujų vienam vaikui.

Apskritai jaunimas padykęs. 
Miestelyj prasiplatinęs slaptas, 
degtines paędavinėjimag. Jau
nimas susirenka į slaptus vaka
rėlius ir ten vėl girtauja, mu
šasi, pjaustosi. Nėra kas juos 
ir suvaldo. 'Policija 
tolyje jos nėra.

toli, mies- 
(“L.”)

Byla

J. G. SAROČKA

natinis ‘Dinos” į1 
t Agentas Younjst, | 

i nori užsirašyti K 
:iiis, ar pasiskaityti į [ Paleisti iš Kalėjimo 
is pas

J. G. SAROėlU

1374 Grandview fe

Youngstown, Oh

LISTERIN 
. THROAT 
I TABLET

E Vilnius. —- Balandžio 9 d. pa
teigta iš Lukiškio kalėjimo at
buvę teismo uždėtą bausmę Ti
jūnėlis ir Kumpa. Kaip žino
tiną, jie buvo teisiami garsioj 
Lietuvių abiturentų byloj. Tuo 

įbudų iš tos bylos dar' tebesėdi 
•Lietuviai, abiturientai: Umbra- 
sas, Žemaitis ir valstietis Ru
sas Tarasovas, šiems, liko dar 
dveji .metai bausmės.

fe- vAJ'Oh

dfadtij j | 
ibert Pbaraucd £

|i . ■ Užmušimas
Į Kaunas.. — -Kovo 27 d.' Kre- 
kenavos vai. miške rastą lavo- 

mas pil. Rozalinos Janulaitienės 
iš Orelių kaimo. Kriminale po 
licija nesenai susekė žmogžudį 
kuris pasirodė esąs Janulaitie
nės giminaitis. Jis užmušė ją 
Menas, akmenimis į galvą, žu- 
[dystės priežastis — šeimyninė 
inesantaika. ' (“L.”)

“Liet. Rytų
Bal. 16 Vilniaus mięsto tai

kos teisėjas nagrinėjo “Lietu
vos Rytų” bylą. Redaktorė-lei- 
dėja buvo kaltinama kad 67-me 
numeryje (1924 m.) kronikoj 
įdėjus žinutę pavadintą “Len
kija Sugrąžino Inkviziciją”. 
Teisėjas tarp kita ko paskaitė 
jog ten buvę rašyta kad tų me
tų birželio 2 d. praeiviai eidami 
pro arešto namus girdėję mo
teries šauksmą ir kad praeivių 
akįs degusįos keršto ugnini.

Iš valdžios pusės buvo pa
statyta liudytojas kurs nurodė 
kąd ištiktųjų te nrėkta tūlos 
Sobolytės. Pati Sobolytė teis
man neatvyko, nes neva del li
gos negalėjus, ir byloj tebuvo 
tik jos pasirašytas pareiški
mas. Kaltinamosios liudininkų 
teisėjas nesutiko kviesti.

į “Lietuvos Rytų’’ redaktorė- 
leidėja nubausta 50 auks. 
ginęs pabaudos ir “5 auks. 
mo išlaidų. Pinįgaį gali 
pakeisti savaite kalėjimo, 
loj bus paduota apeliacija.

pini- 
teis- 
bpti 
By-

ECIAL1STAS
tikrą SpecitlilV' 

l Miilavinti) diktat1

Eį Džioyininkų Sanatorija 
^Kaunas. — Raudonasis Kry-

I neiBuiviuvij jsv. v. . . i
distas arba prole#®1 |ius ruošiasi džiovininkų sąna- 

torijos Ranemunės miške sta- 
JiinMOymo darbams. Iš žemės ūkio 

tegalėjo jm ministerijos tam reikalui iš- 
ffijopiuota didėlis miško plotas. 
Sanatorijos namas bus keturiiį 
aukštų ir atsieis apie pusę jni- 
lijono litų. (“L.Ž.”)

i kokia ligi i,1 
tisai pati fe jum f“ 
minavimo. DaugyM ®

žtektinai apsiputo"! I 
i neiirado ju»| timJ Į 
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it® nuo Į Babies Love It
Irano ir DSM* "

?Nuo - visų skirvio ir vidurių, 
B« negerovių ir skausmų delei 

dantų auginio, nčya nieko 
geresnio kaip saugus Kudi- 

K Kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Csntrilty.

ERMANW 
induotojai ir 
rijų. Rakandą re 
sukraunant.

Cleveland, #

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

James Pearson,
i' Box 192. Drummond, Wi>®

PE-RlbNA
ir i

>..0 Ban OM>

/ Pagelbėjo ūmiose negero- 
yesę kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.
f‘Gydo kosulį, šalti, katara, 
yrdųriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius ato
kius.

Parsiduoda visur , ? \ 
Tabletuoae ir kaip skystimas

Veliuonos Kalno Su?
, tvarkymas

gaunąs. — (Liefųvąį Pagrą
žinai Draugijos pąminklų ko- ■' 
mitetas buvo šeštadienį, balan- : 
džip 18 jį,, yęlitįonoję apspręsti < 
Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Gę^įmino kapo kalno ir pilią- ; 
kąlnio . sutvarkymą. Nutarta: . 
kapo kalne panaikinti taką iš 
Nemuno pusės ir atgaivinti ta
ką .iš šiaurės pusės, kursai, 
kaip matyti, buvo senovėje ir - 
yrą idiliškas užėjimas į kainą.

Kalno- viršūnę apsodinti gy- ; 
va tvora, kryžių stilizuoti Lie
tuviškai, už kryžiaus pastatyti 
Gedimino mirčiai paminėti ak
menį ir už akmenio pas’odinti 
vęrkiantį medį. Piliakalnį nu
spręsta sutvarkyti sulig paga
mintų planų, būtent: padaryti 
takus, klombas ir paskirti vie
tą businčiam paminklui.

Taip pat išspręsta klausimas 
dpi projektuotos mokyklos,. a-' 
pįe kurią jau buvo daug ginčų.

žemės Reformos Komisija 
yra paskyrus žemės mokyklai 
nę visai tikusioje vietoję, apie 
tris ' kilometrus už miestelio, 
baloje, švietimo ministerijos 
nęsutiko ir sumanė (statyti mo
kyklą tarp bažnyčios 'ir pilia
kalnio. Lietuvai Pagražinti D- 
fos centro vajdyba protestavo, 
motivuodama kad mokykla ga
dins bendrą vaizdą kada bus 
pastatyta' Gedimino paminklas. 
Paminklų komitetas dabar su,- 
tiko su sąlyga kad mokykla tu
ri but statoma ant- kalno, šiau
rės pusėje, taip kad reginis 
tarp projektuojamo paminklo 
ir bažnyčios- kurią pastatė Vy- 

nebus uždengtas. Mo- 
stilius turi būti pritąi- 
prie bažnyčios ir pąmin-

Nubausta Mergina
Šiaulių apigardqs teismas 

nubaudė šerkšnėnų kaimo, Tir
kšlių vai., Mažeikių apskrities, 
gyventoją Agniešką Rožinskai- 
tę, 30 metų merginą, *penke- 
riems metams-sunkiųjų darbų 
kalėjimo už nužudymą 
vainikio kūdikio trijų 
amžiaus.

Ji neturėdama kuo
maitinti įmetė ties ISedųs mies
teliu upęlin. (“L.”)

savo pa- 
mėnesių

kūdikio

Kun. Tumas Tą Gali
• Kaune kovo mėn. pradžioj, 

Lietuvos karo invalidas. susi
tarė su drauge dalintis visukuo 
gyvenime, o kad (nėra registra
cijos gavėnios ląike vestis tai 
jis nuvyko prie Kun. Tumo — 
šis kunigas palengvina ceremo
nijos, ausinės nereikia atlikti.

Jaunavedis paklausė kunigo 
kiek reikės. Tumas atsakė jog’- 
80 litų. Vaikinas padavė 100 j 
[litų iš kurių 20 litų .skyrė baž
nyčiai. • ' ;

tąutas 
kyklos 
kįntas 
klo.

Kauno apskrities mokyklos 
inspektorius Vokietaitis sutiko 
su tokiu sprendimu. Konsta
tuota tokie faktai: žemės re
formos komisija nepatenkina 
visuomenės kultūros reikalavi
mus. Pavesta Lietuvai Pagra
žinti Draugijai tik Kapo kalnas 
ir piliakalnis be jokio priėjimo 
prįe Nemuno ir be Kelio į pilia
kalnį. Parkas, apie iškirtimą 
kurio buvo -užpernai spaudoj 
daug rašoma, nenusavintas, ši
tą parką skiria Įgilus griovis ir 
maža kūdra nuo dvaro parko. 
Visuomet čia buvo Lietuvių ge
gužinės ir vakarėliai.

Sulyg Lietuvai Pagražinti D- 
jos nuomone parkas tiek 
nįams Lietuviams, tiek 
Lietuvai lygiai brangus, 
dyti tautos šventoriui. 
L. P. Draugija prašė jį
nusavinti, čia buvo numatyta 
statyti paviljoną, bufetą ir ai
kštę gegužinėms. . Kadangi nu- 
sąvinimo aktas pabaigta, , rei
kės vietą išpirkti. Atstatyti 
parką taip kaip buvo užpernai 
galima tik per 30—40 njetų.

Sodinimo ir .tvarkymo darbas 
jau pradėta. Liet. P. Draugija 
turi vilties kad tautiečiai kurie 
iki šiol gausiai aukomis prisi
dėjo ir toliau teiks lėšas su
tvarkyti tai brangiai vietai dar 
šių metų iškilmėms. (“L.”)

vieti- 
visai 

papil- 
Todel 
kartą

'Kunigas atliko ceremonijas gosna'. 
vienas be klapčiuko. Palaimi
no jaunavedžius Dievo žodžiais 
ir paleido abu gyvenimo bah-

Kiti kunigai negali to atlik
ti gavėnioj be dvasiškos vy
riausybės pavelijimo. K-kas.

PRANEŠIMAS
Musų Advokatas

A. L. GLASER

. Telefonas Main 6111

p? j, keršis 
baigęs Teisiu Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER
• 307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su vigais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai,\ Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą pątarpąvimą.

JOHN p. >

POLTERIS & Co. 5 
LIETUVIS POPIERIUOTOJAS, į 
MALIAVOTOJAS'' DAPYTOJASį 
Darbas atliekama greitai už \ 
gana pigią kainą, ir garantuo- 51 
jamąs. • (21) jj

1134 E. 77th STREET į

randasi musp ofise kas va- 
kąras ir suteiks, dykai pa
tarimus visuose legaliuose 
klausimuose.
Geo. Kaupas & Co.

Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen
tūra, Ręal Estato ir Insurance

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

Keistas Gyvunaš
Šiaulėnai (Šiaulių apsk.).-—- 

Viliosiu polvai^c vasario mėn. 
avis turėjo nepaprastą gyvū
ną: kojos ir užpakalis panašus 

•į avinuką, bet be plauku, visas 
plikas,1. snukio nesįmątė, kaktoj 
viena labai didelė akįs, nosis 
ilga, į snapą parfaši, ir ant gal
vos viršaus kuokštas ilgų- plau
kų. Gyvūnas atsiradęs v negy
vas. .Apžiūrėję žmonės išmetė 
jį lauk, kiti ir žiūrėt nėjo.

Didieji Lietuvos Ežerai
Drūkšių .............
Dryvėtų .............
Naručės ........

. Smudų ........... !..
Dusios .................
Disnų ... . .............
Strusto ..........
Svyrių .................
Čarnių ........... .-..
Ugarių .................
Sporovskio ..........
Avilių ............. . .
Lazdijų ............. .
pią|;e|įų ...............
Metelių ...............
Pikyvo .................
Alošų .................
Žuvinto ............... •
Daugų a. ... • • • • •

(“TripĮ.”)

4356 
3492 
3400
2700 
2264 
2160
2160
1980
1720
1620
1347 
1368 
13181

1207
1174
1058
1039
1002

h,

“Kunigas” Šliupas
Šiauliai. — Vagone vaikas 

siūlė pirkti “Šiaulių Naujie
nas”, “Lietuvos Žinias” ir tt. 
Paklausus ką rašo, vaikas atsa
kė: “Lietuvos žinios” rašo apie 
kunigą šliupą ir tt.

Sėdėjęs drūtas klebonas iš
girdęs apie Kun. Šliupą nusi
gando, pašokęs sako: “Ar 
Šliupas kunigas?” Vaikas 
saį<ė: Aš biskį paklydau — 
įdaras šliupas. *

Kunigui net lengviau
plaučių paliko, tik išbarė vaiką 
(tam bedieviškus laikraščius 
pardavinėjąs, esą čia cicilikų 
nėra ir cicilizmo niekas nenori. 
Bet vaikas atsakė 
tiškus laikraščius

jau 
at
ida?

ant

kad sociąlis-
daugiau per-

(“L.Ž.”)
Šaukėnai.—Apiplėšė elgetą.

Netoli Šaukėnų miestelio bal. 1 
fį. nežinomi piktadariai užpuo
lė keliu einančią 91 metų am
žiaus elgetą ir atėmė 5 litus 
ir 75c.

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?
Kada jūsų.pečius nedega kaip reik?a jus pirmiausia, išvalot 

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

, . Tas galiina sųlygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
ki np.smagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekmė yra ta pą.ti kaip su 
pečium.

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

Musų šios dienos jaunuomenė iš dalies per vartojimą nuodin- 
v gos “Munšainos” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die- 

t nų žmonės yra daugjan ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
‘ kurie vėliau priveda į baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi
na f»y\renimą.

Jeigu jūsų nesmagumas .yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmą; galyoje, pergalimas, ramątįški gėlimai x paeinanti nuo 
šalč o, pailsifitas diegtys skilvyje ir žemutinėj žarnoj,' prastas no
ras valgyt, nevalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 
užniiodijimas, kepenų ^r inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 
jūsų nesmagių pądęjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjimo, tai]^ pat ir skilvio nrąstp padčjiipo ir susirinkimą 
sistemoje nuodų, kas turi būti išmęsįa šu pagalba geros gyduolės 
tam tikslui.^\į’

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padjėjime kad jis galėtų 
išmesti ta nuodą. Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duole kuri yi?a galingiausia, bet ir nepavojinga. ’ Atminkit, šitą 
gyduolę ir vartoki t laike' kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavę ir per ką užsilaikydavo drųstais ir prailgino savo 

( gyvenimą. 1
Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei

na i žmogaus skilvį ir ant šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
ligų gemalai i į* nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nfesniagumų, 
taigi sutaisyt šiąs ,dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gydųolcš/ o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir nuo visko ęų kuo jos. susieina, lies jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio budo if gelbsti žleociojimo take nuo kosc- 
i’ės'žemyn, o ne info skilvio žemyn, taip kaip yra su ^pilsomis.

Taigi jeigu norit g.erespčs iąžiuros ir geresnio jausmo 
laikyt savo vidutfĮisCŠveikus. _ '- 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
Ši gyduolė nėra j1’ ’ /J; , ” - J. - 7

Dept. D. L.

Verta Pagalvoti
Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- 
sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytu išsykio ir tur
tingu.' • • - . /

Jeigu biednas, ar beveik biednas žmogus galėtų sutau- 
pyt biskelj, nors dolari Į savaitę, jis jau butų kelyje pir- 
mynžangos. ' ■ •

Biednysta 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 reguliąriai ir užsi- 
spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekmėmis.

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

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

Kiekvienas žiųogus jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą 
'tięsiai jeigu jam bus duotą teisinga proga. Taupomi 
pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo.

už-
'artohit EGIUTERRO dažnai ir per

jokis bandymas; ji išdirbama jau suvįrš 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro -
Kainos -35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
Plymouth, Pa.

Ateik pas'mus ir užvesk taupymų sąskaitą šiąndien arba 
pasiųsk per paštų. Atminki neatidėliok iki rytojaus tą 
ką gali padaryt šiandien.

f

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

Cleveland, Ohio

$

$990 ANT
LENGVŲ
IŠLYGŲ

Sensacines “Atpigintos Kainos” Duodama šiame Atidaryme

Upson Park No. 2
Randasi lenti’e greitai augančios srities stovinčios prie dviejų SVARBIŲ VIEŠKELIŲ, ir penkios minu- 
tos ėjimo nub Nickel Plate gelžkelio—rengiamo Rapid Transit kelio.

. ST. CLAIR AVE. IR UPSON ROAD (E. 260th St.) 
Nuosavybė prie St. Clair avenue VISADA buvo ir VISxXDA BUS užsimokanti pirkti 
šioje ypatingoj srityj pakilo 400 nuošimčių periode pstąrų keturių metų. Parinktini 
retėja ir sunkiau gauti prie DIDŽIOJO VIEŠKSLIO šioj vietoj.

del pelno. Žemė 
pirkimai kasdieną

DUODAMA
ABSOLIUTIŠKAI DOVANAI PER SUPAŽIPįDYMO

išpardavimą

Naujas Ford us Kožnu Parduotu Lotu
JIE EINA SMARKIAI

Šis pastebėtinas pasiūlymas sukėlė dideli susižin-* 
geidavimų visame Ulevclande, ir. kasdien daugybes 
teiraujasi musų ofisuose ir prašo kas pratęstume 
šį pasiūlymų iki ateinančio nedėldienio, dėlto kad 
pereitų buvo blogas' oras.

Del labo tų kurie negalėjo cjalyvauti atidaryme 
šito išpardųygegužes 10 . d., pieš pratęsiame šį 
planų iki pabaigai šios savaitės, priskaitant į tai ir 
Nedėldienį Gegužės 17 <1. •

Nuo tos dienos šis pasiūlymas bus viziškai nu
trauktas—ii kainos kils prisitaikant prie aplinkinių 
vertybių.

PARDAVĖJAI

ĘANDAįSI 

„ANT 

VIET.OS

KASDIEN

IKJ 

7:30 V A L. 

(VAKARE

RASITEIRAUKIT TUOJ
Daugybė Fordų jau buvo atiduota dykai—daug 

dar bu» atiduoda bėgyje sekančių kelių dienų.
Važiuojant į tų vietų, išvažiuokit i Euclid arba į 

Babbit Road Stop 16, pasukit į1 pietus link -St. Clair 
ir į rtyųs linkusį tos vietos- Arba važiuokit tiesiog 
St. Clair' iki East 260th St.

Arba, dar geriau—telefonuokit Superior 3460 . ir 
mes pasiųsime jums muaų automobilį. Tas patar
navimas yra dykai. . Neatįdėliokit ir hedvejokit kad 
nebūtų pervėlu.

Šį sritis yra businti kolonija Lietuvių šiame mieste gyvenančių.- Nekuria lotai turi vynuogių medžių.

Musų susitarimas su Forcį agentūra yra toks'kad jus galėsit įduoti savo senų Ford ir pakaitysime tų 
ką už ji duos kaipo įmoRėjimą ant jūsų loto kokį pasirinksiu

KNICKERBOCKER LAND COMPANY
Superior 3460 Sixth Floor Bulkley Bld:



“Dzimdzi-Drimdzi” Vėl. 
Bus Clevelande!

. Pereitą pėtnyčią ir subatą 
Clevelandiečiai turėjo nepapra
stą 'linksmybių pokilį «atsilah- 
kius čia Lietuvos artistams ar
ba geriau žinomam .'“Dzimdzi- 
Drimdzi” vodeviliui, kuri suda
ro kompozitorius A. Vanagai
tis ir dramos artistai J. Diki- 
nis, V. Dineika, J. Olšauskas, ir 
p. B. Dikinienė, kuri šį sykį 
buvo nąuja, nebus su Jais pir
mu jų atsilankymu Clevelande.

Gegužės 8 d. bažnytinėj sa
lėj. buvo vaidinama tas pats 
ką.seniau, “Jovalas” ir “Lais
va Lietuva”, su biskį jVairias- 
niais juokais ir dainomis “Jo
vale”. Publikos nebuvo poros 
iįimtų pirmą vakarą, kažin ar 
kad tikėjosi tą' patį matyti, ar 
šiaip del kokių priežasčių. Bet 
buvo labai daug tų kurie pir
mu “Dzimdzių” atsilankymu 
matė tą patį programą du sy
kiu. Taigi galėjo būti dikčiau 
nauju, ko nebuvo, .1

Lietuvių Salė pilna.
Kas kita buvo’Lietuvių salė

je subatos vakare. Čia buvo 
ir ketvirtą kartą juos pamatyt 
atėjusių, ir antrą, ir pirmą, ir 
visi neapsakomai džiaugėsi.

Šio vakaro programas susi
dėjo iš jų pačių užvardinto vo- 
devilinio “mišinio”, kuris ištie
sti buvo puikus mišinis, sukėlęs 
juoko ir plojimų.

Artistas V. Dineika pradėjo 
su savo juokingais perstaty
mais progaamo dalyvių, įmai
šydamas biznierius, profesiona
lus, krautuvninkus ir grabo- 
rius įdėtinius.

Po to gana prijuokino publi
ką J. Dikinis -savo ypatinga 
“prakalba”, kuris buvo persta
tytas kaipo “Prof. Herbačevs- 
kis”, žinomas Lietuvos bedie
vis neturintis Lietuvoj vietos, 
bet jis pasisakė kad jis tik per 
klaidą paskaitytas tuo profe
sorium, dėlto kad labai į jį pa
našus ....

Po to J. Dikinis ir V. Dinei
ka pusiau dainuodami pusiau 
kalbėdami irgi gražiai publiką 
Užbovijo.

J.,. Olšauskas dainavo "Gir
tuoklių Himną”; po to sekė ki
tos dainos, ir prieita prie labai 
gražaus vaizdelio, kurį atliko 
J. Olšauskas ir B. Dikinienė. 
Tai buvo Lietuvio jaunikaičio 
ir mergelės susitikimas sodne, 
susidėjo iš dainų, šokių ir mei- 
lavimųsi bei susipykimų, ką 
jiedu labai 'puikiai padarė.

Olšauskas su p. Dikinįene 
šalip to sudainavo gražią dai
ną apie Lietuvius,, kanklėms 
pritariant.

Visiems vyrams dalyvaujant 
sudainuota kelios dainos, po to 
padaryta pertrauka.

Po pertraukos vaidino Dinei
ka ir p. Dikinienė vaizdelį iš 
vedusių gyvenimo, iš ko publi
ka turėjo gardaus juoko. Gale 
vėl buvo visų vyrų dainos.

Kada vėl jie čia bus?
Tas jums rupi žinoti. Gal 

butų daugiau (bent šį1 sezoną) 
savu noru neatvažiavę. Bet ka
dangi gegužės 28—30 -d. Cle
velande įvyksta Sandaros sei
mas, ir kadangi jų maršrutas 
baigiasi .Pittsburge gegužės 27 
d., Seimo* rengėjams prašant 
“Dzimdzi-Drimdzi” artistai su
tiko pasukti ‘ iš Pittsburgo pas 
mus vėl, ir rengiama jiems di
delis vakaras Lietuvių svetai
nėje gegužės 30 d., šubatoj, per 
Decoration Day. Kurie ren- 
giat tą dieną piknikus ar išva
žiavimus atidėkit ant nedėlios, 
nes turėsit nuostolių.

Artistai žadėjo paruošti vi
sai naują programą kokio dar 
nematėt ir negirdėjot.

Po Cleveland© vakaro artis
tai išsiskirstys, vieni važiuos į 
Lietuvą, kiti važinėtis po Ame
riką, bet žada rudenį vėl susi
eiti ir vėl padaryti maršrutą po 
musų kolonijas. Solo.

Artistų Vaišinimas
‘Dzimdzi-Drimdzi’ artistai šį 

sykį Clevelande priimti la
biau negu pirmą sykį. Mat, vi
si juos pamilo.

Juos priėmė ir vaišino Kar- 
payičiai, Čižauskai, Jankauskai; 
Vitkai, taipgi važinėjo savo au
tomobiliais A. Žukas, P. Vasi
liauskas, Dr. • Vitkus, A. Vir
bickas, A. Zdanis ir kiti.

Prie' surengimo daugiausia 
darbavosi p.. J. Cižauskais ir K. 
S. Karpavičius.

Sandaros Seimo Vaka
rienės Tikietai Gatavi

. Sandaros seimo delegatų ir 
svečių vakarienės tikietus gali
ma gauti “Dirvoje” ir pas, ko
misijos narius. Kurie negalė
sit dalyvauti “Dzimdži-Drim- 
dzi” koncerte dalyvaukit vaka
rienėje gegužės 28 d., ten jie 
irgi dainuos. Vakarienė atsi
bus ketvergo vakare, nuo 7 v., 
Flynh salėj. (Tikietai vyrui 
$2, porai $3, moteriai $1.50.)

Vakarienėje prie to dainuos 
vietiniai: p-lė J. Baltrųkoniutė, 
J. W. Bendlerjs, gros Aldona 
Jankauskaitė ir N. Vilkelis.

Svečių bus iš visų valstijų.

Justinas Zagriackas, iš 7918 
Bellevue avė., gegužės 23 d. iš
važiuoja Lietuvon laivu “Le
viathan”. Laivakortę į abu ga
lu pirko “Dirvos” agentūroje, 
kur jam parūpinta ir visi ke
lionei reikalingi raštai. Jis pa
eina iš žuklijų kaimo, Pabaic- 
ko p., Ukmergės ap. Vyksta 
ant kelių mėnesių aplankyti tė
vus kurie gyvena paminėtame 
kaime. Linkime jam smagios 
kelionės. 

__ •_______
Sand. Seimo Reikalai
Sandaros Seimo Rengimo ko

misija susideda iš: A. Lapė, K. 
S. Karpavičius, A. Žukas, V. P. 
Banionis ir J. V. Mitchelliš.

Seimo atidarymui parinkta 
A. Žukas, Sandaros Apskričio 
pirmininkas.

Vakarienės vedėju gegužės 
28 d. — K. S. Karpavičius.

Prakalbų vedėju gegužė/ 29 
d. — A. Lapė.

Baliaus vedėju gegužės 30 d. 
išrinkta J. Brazauskas.

Delegtatais į Sandaros seimą 
18-ta kuopa išrinko: K. S. Kar
pavičių, A. Praškevičių, A. Žu
ką, J. V. Mitchellį ir A. Lapę.

Aukų seimui paskirta iš kuo
pos iždo $25.

Nutarta kad gegužės 30 d. 
prie “Dzimdzi-Drimdzi” vaidi
nimo ir dainų butų ir vietinių, 
o po programo bus balius.

' Svarbus Išguldymas
Temoje

bus
NEDĖIJOJ

Pradžia 3 po pietų.
7017 Superior Avenue

------įžangos ir Kojektų Nebūna------Netikėtos Sukaktuvės
Praeitais metais šiuo laiku 

vienas vyčių veikėjas, atsižy
mėjęs kazirninkas, kėlė dide- 
liausias išleistuves važiuoda
mas Lietuvon pasimatyt du:| 
Kauno ministerijomis. Prašvil
pė pinigėlius, ir gryžo Cleve- 
landan pasislėpęs nuo savo stir
nos. Bet kitaip rado negu pa
liko. Tą stirnelę paliko pas ki
tus ant kambario, o atrado ap- 

■sigyvenusią ant savęs su savo 
11 metų sunum. Kaip pasiro- j Katrė Jurgelienė .......
dė tas smarkus vyras savo šei- į Adomas Navalinskas . 
mynoje, šeimininkė nepriėmė į Antanina Petrikienė .. 
nei sušilt. Po nekurio laiko ji j Steponas Urbšąitis ... 
gavo-atsiskyrimą nuo savo vy-| Antanas Vaicekauskas 
ro ir liko gyventi su savo su-;Juozas Pervažas ........

Zigmas Jonytiš ......

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
Marcelė Mįščikaitė ....Lt.100 
Antanina Daškevičiutė .... 100 

... .500 

....100 

....200 

. k. .100 

.........60 

....100 
.. .400 

....100
Šeimypų Sargas.(Marcelė Urbonavičienė ....300 

j Ona Ba jerčienė ............ 150 
• Marė Sereikaitė .  200

ro ir liko gyventi su savo su
nftnu ' ■

Tai kaip greitai dalykai kei- j Kašte Morkunaitė
čias. —«.-■ o------- ... ■- .

Svečiai iš Kitur
Visoj Cleveland© Lietuvių 

kolonijoj pasidarė linksma su
laukus “Dzimdzi-Drimdzi”, ku
rie čia buvo du vakaru. Jie pa
liko labai gražų įspūdį Cleve-, 
landiečiuose ir tas liks ant il
gai. Jie' parodė ir vietiniams 
artistams kaip turi lavintis lo
šimuose.

Šių svečių koncerte dalyvavo 
ne tik vietiniai, bet buvo ir iš 
kitų miestų atvažiavusių. Tu
riu priminti kad buvo atsilankę 
iš Chicagos J. A. Jankus, ku
ris čia vieši savais reikalais. 
Buvo ir iš Akrono nemažas bu
ris atvažiavę pamatyt tuos pa
garsėjusius Lietuvos artistus.

Iš Akrono-buvo šios ypatos: 
J. Santauskas su savo moteria, 
S. Kubilius, A. žentelis, J. Zda
nis ir kiti, kurių pavardžių ne
sužinojau ,nes neteko su jais 
pasisveikint.

Akroniečiai labai 
“Dzimdzi-Drimdzi” 
jų kolonijoj.

Akrono

“Dirvos” Agentūra

Clevelande persipjovė britva 
sau gerklę ’ Vienas darbininkas, 
59 metų, neturėdamas darbo.

trokšta, kad 
apsilankytų

Pažįstamas.

i Hillsboro, O. —’iš kalėjimo 
išbėgo šeši kaliniai. Septyni 

i kiti nebėgo, bet davė valdybai 
žinią apie anuos.

Kas do laikas, do gadynė
I Kad mus rankose Tėvynė!

į Lietuvą laiškus visuomet 
rašykite ant drukuojamos ma
šinėlės. ■ • .

A. J. Naunčikas parduoda jų 
dvi, su Lietuviškomis ir Ang- 

(Jiškomis raidėmis.

Nauji Žemės Plotai Na
mų Statymui

The Knickerbocker Land Co. 
pradėjo pardavinėti žemės plo
tus namų statymui. vietoje ku- 
ri savu laiku pataps Lietuvių 
kolonija, šiame laikraštyj ant 
puslapio 7 telpa apgarsinimas 
suteikiantis visas informacijas 
apie tą žemę.-

Ta nuosavybė randasi ant 
St. Clair ir pasiekiama gatve- 
kariais. Kiekvienas plotas tih 
ri geriausius- įrengimus ir ant 
nekuriu jų yra (daugybė vyn
uogių medžių.* Kainos yra ,pri-_ 
einamos kiekvienam pasibuda- 
voti sau namą už mažą įneši
mą, o likusi išsimokės mažais 
mėnesiniais mokesniais. Kai
po paakstinimą kompanija duo
da naują Fordą Dykai pirmiem 
50 pirkėjų j oš lotų. Skaitykit 
jos apgarsinimą ant pusi. 7.

Reikalinga jai taipgi keletas 
gerų pardavėjų kurie moka 
Lietuviškai, būti ant .šios nuo
savybės.

Vidugirio Vestuvės
Utarninke Lietuvių bažny

čioj paėmė ĄJiubą Jonas Vidu
giris su p-le Prane Sakalaus
kaite. Vestuvių puota buvo tą 
pat vakarą Lietuvių salėje.

Linkime porelei linksmo ir il
go gyvenimo.

Abu typewriteriai gerai dru- 
kuoja. (Viena Hammond, kita 
Corona). t

7835 St. Clair Ave. . 
“S-do Bažnyčioj”.

ANT RENDOS KRAUTUVĖ, su 5 
kambariais gyvenimui. įlenda po 

$3 už krautuvę ir kambarius, gali
ma imti ir paskirai.
7 kambariai ant rendos, viršuj, ren- 

da $35. Kreipkitės prie savinin
ko, 7032 Wade Park avė. viršuje.

—NEDĖLIOS—
ESKURSIJOS 

ANT 

jsjicįųj. Pate j^DAD 

NEDĖLIOJ, GEG. 3
Ir kožną Nedėldiepj po to laike 
Vasaros Sezono j Daugeli Pun
ktų Vakaruose nuo CleveJando.

Smagios Ekskursijos

GREEN SPRINGS,
BELLEVUE, FOSTORIA and 

MORTIMER
Geg. 1 iki Spalių 25
Tikietai parsiduota Euclid Ave. 

(E 120th St.); Broadway (mies
te); W. 25th St.; Rocky River 
(Lakewood) Popiečio Trūkiams 

| Pėtnyčiomis ir Visiems Trūkiams 
Subatomis ir Nedėliomis. Geri 
sugryžimui Panedėlį po pirkimo.

MIESTE TIKIETV OFISAS 
2010 East 9th St.

ALTS. Valdybos Balsa
vimai

Gegužės 12 d. Sandaros kuo
pa turėjo balsavimus ant Cen
tro Valdybos. Balsai ant pir
mininko 'paduota už Dr. Dran- 
gelj, S. Kodį ir K. J. Paulauskų 
maišytai. Ant vige pirmininko 
už St. Mockų vienbalsiai. Ant 
iždininko už A. B. Bartoševi
čių vienbalsiai.

Iždo globėjai nutarta remti 
šie: F. Pikšriš, J. Ambraziejus 
ir A. Lapė.

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Kova ppeš Gazolino 
Aptaksavimą •,

Columbus, O.—Vaisi, taryba 
perleido įstatymą .taksų už ga
zoliną, tai yra kad kožnas pir
kėjas autobbmiliui gazolino tu
ri mokėti 2c.'už galoną taksų.

Neapsieina be kovės, ir visi 
kas turi galės imasi griežčiau
sių įmonių tą taksų įstatymą 
panaikinti. Taksų 'įstatymas 
skaudžiai atsiliepia ant auto
mobilių industrijos,

Prieš tą įstatymą išraąta du 
punktai, vienas kad toks įsta
tymas priešingas konstitucijai, 
o antras, kad reikalinga vįsuo- 
tino balsavimo. Teismuose už
vesta bylos 'tame klausime.

Apsisaugokit Lupikų
Clevelande (gal. ir kitose' ko

lonijose) eina baisus Lietuvių 
išnaudojimas tūlų 'notarų ir 
šiulerių už padarymą Lietuvoj 
reikalingų popierių, įgaliavimų 
ar titm panašiai. Už paprastą 
įgaliavimą tie šiuleriai nuo ne-1 
žinančių žmonių 'lupa po $20 ir 
daugiau dolarių, kuomet sii vi
sokiomis išlaidomis pilnai už-
tenka $10. Tų susekė “Dirvos” 
redakcija ir šiuomi persergsti 
visuomenę neiti pas šiulerius ir 
nesiduoti išnaudoti.

Negana, kad tie šiuleriai nu
lupa žmones, bet dar išeina kad 
jų , dirbti popieriai • yra netikę, 
reikia per naujų daryti, ir atėję, 
žmonės pas mus prašo viską 
pataisyti.

Yra tokių kurie rekomenduo
jąs! save "Lietuvos Konsulo at
stovais’* kad tik daugiau, iš 
žmonių išlupus, o tuo tarpu nė
ra nei Konsulate ar Atstovybėj 
užsiregistravę.

Gerus ir teisingus jgaliavi- 
mus pirkimo ar pardavimo že
mės ir pervedimo kitiems arba 
išprovojimo iš neteisingų savi
ninkų padaro tik “Dirvos” A-’ 
gentura, o nė kokie nelpsipaži- 
nę su Lietuvių kalba šiuleriai.

1”

PO apačia Ohio valstijos randasi, brangus mi
neralai—anglis, aliejai, molis, druska ir 

būdavojamas akmuo.. Gamtiškas gazas taipgi 
randasi didėlėje daugybėje.

Ohio yra septinta valstija eilėje vertybės .sa
vo mineralinių produktų, kurių vertybė kas me
tai neša $150,000,000. su anglimi vadovaujan
čia. ši valstija yra penkta anglies išdavimą su 
apie 35,000,000 tonų kas metai. Anglis guli be
keik po vienu trečdaliu valstijos ir randama 28 
apskrityse. Apsknitliuojama kad 97 nuošimčiai, 
.sluogsnių dar nebuvo paliesta.

Aliejus gaunama šiaurvakarinėj ir rytinėj 
dalyse kuomet nąturalis <<azas randasi biskį i 
rytus nuo Ijnijos dalijančios valstiją, nuo Erie- 
Ežero iki Ohio upės. Pe t role jus lošia didelę ro
lę . išvvstyme šiaurvakarinės Ohio. Kasmet iš- 
,gaminama apie 7,330,000 bačkų. Tarp 50,000,- 

. 000.0005 ir OO.OOO.OOOįOOO kubiškų pėdų natūra
lia gazo išimama kas metai ir apteikiama dviem 
trečdaliams valstijos.

Kalkakmenis, randamas visose valstijos da
lyse, yra trečias Ohio mineralinis produktas su 
apivarta ant $0,500,000 kas metai. Pietvakari
nė dalis duoda daug molio, kuomet druskos de
pozitai skaitoma brangus ir randasi keliuose di- 
st rikiuose.

Telefonas lošė savo rolę išvystyme šių gam
tinių šaltinių ir kad jis galėtų lošti-didesne ro
lę ateities valstijos augime. The Ohio Bell Tele
phone Company praleis $71,000,000 sekančių 
penkių metų bėgiu paplėtimams ir pagerinimui.

Publika visada užprašoma atsilan
kyti ir pamatyti i bile stotį kaip 
telefonai veikia, kaip jie užžiurima ■ 
ir viskas bus išaiškinta. .

The Ohio Bell Telephone Company

Akrono Naujienos
Smulkmenos•

—Prakilnus Akrono Lietu
viai Vincai Puišiai rengia iškil
mingas vestuves savo dukte- 
ries. Tikisi turėti daug svečių. 
Vestuvių pokilis atsibus pobaž- 
nytinėj svetainėj. Vestuvės 
businčios gegužės 30 d.
,—Nekurie Akrono Lietuviai 

'neapkenčia Rodavičiaus ir lau
kia kada jisai nueis kalėjiman, 
tarsi kad jiems kas iš to kliūtų. 
Romuvos ordenas nemiega, .o 
paprasti darbininkėliai »nea't- 
skirdamį jų šelmystės, tiki ir 
daro visokias paskalas, apkal
bėjimus. Jei tik Rodavičia kur 
kelioms dienoms pasitraukia ar 
išvažiuoja jie tuoj paleidžia pa
skalas per laikraščius ir tarp 
savęs kad jau va jis pabėgo.
”Vyručiąi," nesirgkit svetimom 

ligom, ir blogais neteisingais 
apkąlbėjimąis neužsiimkit. Jei 
priešai ir blogi žmonės Rodavi- 
čių ir įstumtų kalėjiman, žino
kit kąd jisai už garbę ir Lietu
vius galvą padės, kaip ne vie
nas jau yra padaręs.

Apkąlbėtojai ir trukšmada- 
riai geriau skaitykit “Dirvą”, 
knygas, ir sunaudokit laiką ge
riems tikslams, tada turėsit 
naudos.

—-S. Mielaika važiuodamas 
automobilįu' susimušė su kitu, 
pats ištruko nesužeistas, bet 
automobilį labai sudaužė. Var
giai begalės sutaisyti.

—Apdraiidos agentas Balčiū
nas pagijo ir vėl pradėjo dirb
ti savo darbą. Sako Lietuviai 
jį remia, nes jis atstovauja ge
ras gyvasties apdraudos kom
panijas.

—Elzbieta Mięlaikienė darė 
per “Dirvos” agentūrą įgalia- 
yimo popieras' savo giminei 
Lietuvoje, ir džiaugiasi kad 
darbas atlikta atsakančiai. Pa
taria ir kitiems kreiptis į “Dir
vą”, nes teisingai viską padaro 
ir už prięipamą kainą, kuomet

kiti kiek girdėti labai žmones* 
nulupa už tokių popierų padįr-į 
bimą. Meiženis.-

Iš Ratelio Vakarėlio
Gegužės 2 d. atsibuvo Akro-, 

rio Ratelio vakaras, kurį apra
šė Clevelandietis, kuris čia lai
kėsi.

i Prabočyk, Clevelandieti,' bet 
p. Skiedris šalę manęs sėdėjo 
salėje, ne dainavo, rodos kas 
kitas dainavo, ir mažas vaikas 

. deklamavo, po to dainavo p. 
Skiedriėnė, ir niekas nieko ne
užgavo.

Gal ir čia kas butų pakilę jei 
kunigėlis butų buvęs, bet da
bar buvo viskas gerai.

Noriu tik patėmyt moterė
lėms kad neatsisakytų nuo šo
kių, jeigu kas. veda, nes čia vi
si, atėję šokti. Aš pats gavau 
atsisakymą nuo dviejų moterų, 
kurios paskui su kitais šoko. 
Bet gal kunigėlis jas taip ma- 
kina. ž

Viskas šiame vakarėlyje pa
sibaigė gražiai- Šokęs.

Biblijos ir Sterilizavimo 
Biliai Atmesta

' Ohio valstijos gubernatorius 
Donahey atmetė verstiną bib
lijos skaitymą mokyklose ir 
sterilizavimą nepilnapročiu. vy
rų.

Del biblijos skaitymo buvo, 
kilę daug ginčų už ir prieš, bet 
del sterilizavimo palaidų esan
čių silpnapročių mažai kas ką 
sakė. Gubernatorius tą bilių 
atmetė nepritardamas Įstaty
mui kuris verstų valstijos ve
dėjus daryti operacijas vaiky 
be sutikimo jų tėvų arba glo
bėjų. IBiliuje buvę tas pralei
sta ir užtai atmetė del nepib 
numo.

.PARDAVIMAI
PARSIDUODA BUŽĖRNĖ ' 

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

BUčERNfiS RAKANDAI • 
Visokios' reikmenis mėsinyčibs, tin
kamos naujai pžsidedančiam krautu
vę. Kaina labai prieinamai Kreip
iatės: Pėntvaris, 2306 Lakeside
Ave.; ? v.- (20)

PARSIDUODA, ant 4220 Superior 
- av<ą.,_ kąmpipė cash mėsinyčia ir 

.groserhė, ■ $500 savaitėje ineigų ga
rantuojama: Trumpos valandos, už
daryta, pedėldieniais. Taipgi gro- 
sernė po 6207 Lexington Ave._. Krei
pkitės . prje agento, <Zimennan, 5907 
Scovill avė. (20)

6 Kambarių pavienis, dideli kamba
riai, 3 .garadžiai, lotas’ 185 pėdų 

ilgio, elektros šviesa skiepe ir ga- 
radžiūje. Greitam pirkėjui didelė 
nauda. Kreipkitėsi 1644 East 70 St. 
2 šeimynų, kožnai paskiras skiepas, 

fumasas, skiepe skalbyklos. Ilgas 
lotas, arti mokyklą ir bažnyčių. 'Sa
vininkas— 6609 Schaefer Avenue, 
N.E._____ y (21)

Padalinimui palikimo, 2 šeimynų na
mas, W. 14 arti Clark avė, po 7 

didelius kambarius prie šono, atti- 
kas, skiepas, kietos grindys, fuma
sas, kreipkitės 1412 Mentor avė.

REIKALINGA

Lietuviai Pardavėjai
kurie kalba1 Angliškai. ant 
musų naujų žemės plotų 
Lietuvių sekcijoje.* Geriau
sia proga tikrąm vyrui. 
Atvykit į musų ofisą ir 
mes paaiškinsim kaip len
gvai jus galit patapti geru 
Real Estate pardavėju.

Ateikit šiandien į.

THE KNICKERBOCKER 
LAND COMPANY 
611 Bulkley Bldg., 
Euclid pųie 14th St. ■

BANDYK ŠĮ ant SAVO 
PLAUKU
15 DIENŲ, 

c" C 5^ LAI VEIDRODIS 
T -T ĮRODO PASEKMf

.Tusų* plaukai nepri; 
valo suployėt, neigi 

galva nuplikt, nes štai būdas sunai
kint mikrobus kurie naikina plaukui 
Ši skirtinga metodą sulaikys plauky 
plonėjimų ir negyvumą, prašalini 
pleiskanas, niežėjimą, nutamsins* ži
lus plaukus ir sulaikys slinkimą, su* 

j stiprinant plaukus vyrų ir motery.
DYKAI IŠBANDYMAS: Prisiąsk 

savo vardą dabar iki dar ne pervėlu,' 
del 15 dienų dykai išbandymo.

* AYMES CO.
416 S. Dearborn St., H-82, $ 

Chicago, 111.

:■

Lietuviški Rekordai 
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
' I1 

rakandąi už prieinamas kainas !Puikiausi
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
muš pasirinkti.
Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Avenue


