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Anglija is Francuzija
Susitarė del Vokietijos

ANGLIJA PASIŽADA UŽSTOS FRANCUZI
JA NUO VOKIEČIU, IR NORI SĄJUNGOS 
SU VOKIETIJA KAIPO VIENA IŠ NARIŲ.

Ponai Lenkai Nusiminę kad Jų Ton Sąjungon Ne
priima. Bus tik: Vokiečiai, Belgai, Anglai 

ir Prancūzai.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

New Yor- 
krautuves 
rakandus 

$2,840 už

Geras kapitalistas, 
ke vienas rakandų 
šoferis išvežiodamas 
surinko nuo pirkėjų
atvežtus rakandus. Bet jis tuos 
pinigus ėmė ir pametė. Pasi
taikė kad juos rado iš artimo 
miesto kapitalistas, šoferis .sa
vo pametimą raportavo savo 
darbdaviui. Kadangi prie pini
gų buvo ir jo adresas, radėjas 
pinigus pristatė į jo namus. Iš; 
namų tuo sykiu kai šoferis ra- 
poptavo nuostolį kompanijai, 
telefonu pašaukė jo moteris su 
linksma naujiena. Pargryžęs

G ALIAUS SUSITARĖ 
DEL VOKIETIJOS

Geneva. — Anglija ir Fran
cuzija priėjo sutarties Europos 
apsaugos klausime, ir jeigu Vo
kietija kuriai tas susit,arimas 
pranešta sutiks ant tų išlygų, 
tuoj įvyks keturių valstybių su
sitarimas paremtas ant neper- 
žengimo Reino rubežių kaip' iš
dėstyta Versailles sutartyje.

Ta sutartis apims Francuži- 
ją, Angliją, Vokietiją ir Belgi
ją. Italija į tai neineina, bet ji 
gali daryti paskiras sutartis su 
Vokietija ir Austrija.

Pirmos keturios valstybės 
susitarę viena tkitą nekliudyti 
padarytų didelį žingsni linkui 
taikos Europoje. Anglija pa
sižadėjo visada užstoti Francu-:namon ir atgavęs pinigds, dar- v,saaa uzsl°“ franf'

kinkas iš džiaugsmo siūlė ra- ži» •>«»" Vokiečiai atakuotų.

Ky. kasyklos eksplo-

ir trokų, .arba 4 
mažiau negu ba-

prasidėjo 20-ta 
mūrininkų 

Svarbiu

tlėjui atlyginimo, bet tas juo
kais nuleisdamas pasiūlymą, iš 
savo pusės pasiūlė darbininkui 
atvykti su žmona ir penkiais 
vaikučiais į jo vasarnamį vaka- 
cijoms ir pasilsint.

Sturgis,
zijoj žuvo 17 darbininkų, trjs 
iš jų- dar nesurasta, kiti lavo
nai išnešta.
& Clevelande Vienas darbinin
kas, laimėjo bylą prieš metalo 
darbininkų uniją, gaudamas 
nuosprendį $3,075 atlyginimo 
už tai kad jam atvykus čia iš 
Pittsburgo, vietinis unijos sky
rius nepripažino jį nariu ir ne
priėmė į uniją.

Gegužės mėnesį Suv. Valsti
jose pagaminta 404,300 naujų 
automobilių 
nuošimčiais 
landyje.

Clevelande
metinė konvencija 
ir tinkavotojų unijos, 
konvencijos klausimu, tarp ki
tų, yra ar unija turi atsisakyti 
mūryti plytomis kurias padaro 
kaliniai. ■

Pas New Philadelphia, Ohio, 
streikuoja kasyklos darbinin
kai, kuriems kompanija nori 
uždrausti atkalbinėti streiklau
žius, ir užvedė prieš uniją bylą 
teisme tame reikale.

■ Kompanija užmeta unijai kė- 
lirną riaušių apie kasyklas, bet 
unijos vadai atsako jog riaušes 
kelia kompanijos sargybiniai, 

Youngstowne, O., delei- karš
to oro pereitą savaitę negalėjo 
visi geležies ir plieno darbai ei- 
‘i. Bet kadangi kompanijos 
beturi perdaug užsakymų tai 
karštis nepadarė keblumų.

Akron, O., delei pakilimo ne
išdirbto gurno kainų, kompani
jos kelia kainas ant visų gurno 
produktų, ypač automobiliu ra
tų.

Puodininkystės darbai Ohio 
valstijoje eina 65 nuošimčiais 
normalio,

Lenkija ir Čeko-Slovakija, iš
tikimos Francuzų draugės, ir
gi ton sutartin neineina, tik jas 
Francuzija remtų atsitikime 
Vokiečių'atakų.

Lenkai ir Čeko-Slovakai nu
siminę kad į apsaugos sutarti 
jų nepriimta.

Vokietijai reikia tik priimti 
nekurtuos Anglų-Francuzų rei
kalavimus. Jų tarpe yra: pra- 
šalinimas Vokietijos armijos 
komandieriaus Gen. Hans Von 
Seeckto; sumažinimas šalies 
policijos iki 30,000 ir panaiki
nimas jos centralizacijos; suar
dymas $18,000,000 vertės dirb
tuvių mašinerijų kurios gali 
būti panaudota karo reikmenų 
gaminimui. Tais klausimas no
ta paduota Vokiečių valdžiai.

Jeigu ant to sutiks Vokiečiai 
tai* aliantų kariumenė bus iš
traukta iš Koelno ruožto.

Ant šitų reikalavimų, ypač 
del sunaikinimo mašinerijų, vėl 
Vokiečiai turi gerus argumen
tus: jeigu jie sunaikins maši
nerijas, kuo galės uždirbti at
lyginimus reikalaujamus pagal 
Dawes plano? Dabar tos ma
šinerijos visai neišdirba nieko 
karo reikalams.

Tas parodo kokiose pinklėse 
randasi 
nors iš 
kos.

susitarimo klausimas, 
abieju pusiu norima tai-

Mirė Garsus Astrono
mas Flammarion

Paryžius. — Birželio 4 d. mi
rė garsus Francuzas astrono
mas Camille Flammarion. 
gimė 1842 metais, tokiu 
turėjo 83 metus amžiaus.

Jokis moksliškų raštų 
tojas nebuvo taip plačiai 
mas kaip Flammarion. 
puliarizavo astronomiją
damas žingeidžių budu, patrau
kdamas ir nušviesdamas mintis 
net paprastų skaitytojų. Jisai 
rašė apie planetas ir kitus kū
nus, žvaigždes, įvairius gamtiš
kus apsireiškimus ir viską kas 
tik jam į mintis užeidavo.

Jis 
budu

rašy- 
žino- 

Jis po- 
rašy-
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I MOKSLAS ATSIDU- I
RIA PAVOJUJE

New York. Lankydamasis 
Čia mokytojas iJ. T. Scopes iš 
Tennessee valstijos, mokytojas 
kuris, buvo areštuotas už mo
kymą evoliucijos ką tos valsti-

I jos jstatyriiat •- draudžia, 
škė sekančiai 
sakyda~"." j:

----- i---- •■■■ -r—r-—-r—— šakoms, ,__ _. .
Chicago-Londonan Oru iftatymaą prieš mokymą sutiko, Jr 0 *z\l • 1 Tzii a a rroriii niūri mwro ii'zai

Reikalinga SudraudimoDIDELI KARŠČIAI; 
MIRĖ 5:00 ŽMONIŲ
Astuonias dienas ištisai di

delis karštis laikė užklupęs di
delę dalį Suvienytų Valstijų ir 
pridarė įvairių nuostolių.

Per tas astuonias dienas nuo 
parei- karščio arba su tuomi bendrų 

škė sekančiai: “Neperdėsiu pa- priežasčių 500 žmonių neteko 
'sakydamas jog visoms mokslo gyvasčių: Vieni mirė tiesiog 

is. gręsia Tennessee vals- nuo karščio, Teiti kitaip mirtį 
r daug žuvo perkuni- 

evoliucijos. Jei aš galiu būti' joms- užėjus po baisios šilumos, 
areštuotas, įtartas ir teisiamas I Karštis beveik visoje apim-1 Tyj valsčių 1 
už mokymą Darvino teorijos toje dalyje viršijo 90 laipsnių ’ ’ •
apie žmpga'us išsivystymą, tai pavėsyje, iki 106 laipsnių sau- 
reiškia jog tai yrą atakas vi- lės kaitroje, 
sam mokslui ir- bandymas pa
naikinti moksle žinijos. ,r~ 
nėra rubežių. Jeigu -net evoliu
cijos teorijos mokymąsi 'galima 
drausti įstatymiškai, taigi ga
li būti uždraustą mokymas fi
zikos, geologijos, astronomijos 
ii* kitų mokslų neparemtų ant 
biblijos raštų.

j Day ton. Tenn., busi teismas 
r vienas brang- viešai to mokytojoj kur rengia- 
sžesi 20,000 fr. nia didelė arena ir dalyvaus 

Plėšiku buvo -dęšėlkai tūkstančių žmonių pa
klausyti-tų žemų biblijos šali
ninkų išvedžiojimų jog mokslas 

“ is, biblija jTa dirižiau- 
I šias mokslas.

Tennessee valstijos fanatikai 
dar tik keli mėnesiai kaip tą 
įstatymą pravedė, ir Scopes bu- 
vo pirmas mokytojas įstatymą 
peržengęs, iš ko kilo dideliau- 
šia sensacija.
- Bryan, garsia',biblijos, rėmė
jas, sako kad Scopes nebus tar
domas už 'jo evoliucijos įsitiki
nimus, bet už peržengimą vals
tijos įstatymo kuris draudžia 
tą mokslą mokinti. Biblijos ša
lininkai kitaip ir . gėdijasi kal
bėti kaip tik remtis fanatišku 
ir paikų įstatymu, vietoj jį pa
smerkti.

Chicago. — Kalbant jog nuo 
liepos 1 d. bus Įsteigta New 
York-Chicago orinė pašto lini- 
nija kuri per naktį perveš laiš
kus, skelbiama kitas dalykas, 
jog manoma rengti kitą orinę 
liniją tarp Chicagos ir Londono 
laiškų vežiojimui, kam butų 
panaudota naujo tipo orlaiviai.

Pirma Orinė Vagystė
Berlinas. — Pirmutinė žino

ma ore papildyta vagystė įvy
ko orlaivyje kelyje iš Viennos] 
į Budapeštą, kur 
menų pirktis Ve: 
vertės auskarui.
jo paties sekretorius, kuris, ap
svaigino kloformu ir išmetė iš I 
orlaivio. - Lavonas vėliau atras- J'ra nieką 
ta pievoj.

Amundsen vis Neatsi
randa, Visi Susirūpinę

Spitzbergeh.
Amundsen, Norvegas 
poliaus typipėtojas, 
gūžės 21 
orlaiviais 
Šiaurinio 
žuvęs su 
apie juos 
vaitės.

Su Amundsenu buvo antras 
tyrinėtojas, Ellsworth iš Ak
ron, Ohio, kuris finansavo tą 
ekspediciją. Jo tėvas pereitą 
savaitę mirė Italijoj nei nežino
damas kad jo sūnūs išskrido 
tokion pavojingon kelionėn — 
seniui apie tai žinių nebuvo su
teikta.

Amerikietis tyrinėtojas Mac 
Millan, kuris ryšėsi šį mėnesį 
skristi kitais keliais šiaurėn, 
žada apskraidyti Grenlandijos 
pakraščius ir apj ieškoti žymių 
tų žuvusių lakūnų.

Suv. Valstijų kariško laivyno 
sekretorius atsisakė leisti Zep- 
pelinus 'Shenandoah arba Los 
Angeles jieškoti žuvusiųjų, nes 
tai esą perdaug tuščiai pavojin
gas darbas.

Kap. Roald 
šiaurės 

kurią' gė
ri. išskrido su dviem
ir šešiais vyrais ant 
žemgalio, turbut bus 
visu buriu, nes nieko 
nežinoma jau tris sa-

kaltininkais 
•Bet jie bu- 
Birželio 18 

kur randasi 
vyksta pats

Hindenburgas Išbandys 
Francu žus

Berlinas. — Didžiausių “ka
ro, kriminalistų” lakšte aliantai 
turi, Hindenburgo vardą, šalip 
keleto kitų. Francuzija. jau ke
lis Vokiečius * karo 
išrastus nubaudė, 
vo mažos svarbos, 
d. Į Dusseldorfą, 
Francuzų kareivių,
Hindenburg kalbėti'1,000 meti
nėse sukaktuvėse Reinlando 
susijungimo su Vokietija. Jei
gu 'Francuzai spirsis jie gali jį 
areštuoti. Gal Francuzai Hin
denburgo nekliudys, bet jis no
ri juos išbandyti ir iššaukia 
pasirodyti kaip jie narsus.

Hindenburgas jeigu nevyktų 
tenai kaipo Vokietijos prezi
dentas, jį kiti, ypač Francuzai, 
galėtų paskaityt baikščių, bi
jančiu jų, ir esančiu 
tininku.

karo kal-

Belgijoj atsibuvo 
balionų už ilgiausia 
ore ir toliausia nuskridlmą pa
veju. Dalyvavo 24 balionai.

lenktynės 
išbuvimą

ki asmenis privalo abiejų tų 
kalbų mokėti ir abi lygiai var
toti. Štai jau metai laiko kai 
musų respublikos konvencija 
yra užtvirtinta, kai ji yra pra
dėjus veikti. Musų valstybę 
tos konvencijos/ laikosi. Reikia 
tat žiūrėti kad ir Klaipėdos 
krašto piliečiai, o ypač dar ne
išaiškinę savo pilietybės, jos 

i laikytųsi ir nešauktų ją viešai 
Lietuviškai kalbančių tarnau- ial)žyti. (“Trimitas”)'
tojų, nors didumą valsčiaus gy- Į -------------------
ventojų Lietuviai. Tokiose val
dybose negalima gauti jokio

I Lietuviškai parašyto liudymo.
Mokyklose kai kur neigiama 

'Lietuviška kalba labiau negu 
Vokiečių okupacijos metais.

Kai kurie krašto valdininkai 
atvirai prisipažįsta tarnaują 
dar ir “kitai” valstybei ir dėl
to nematą reikalo mokytis Lie- 

! tuvių kalbos.

Vokiečių Sauvaliavimai 
Klaipėdos Krašte

Kaunas. — Iš Klaipėdos kra
što vėl ateina niūrių žinių. Tei
smuose vėl pasikartoja Lietu
vių kalbos varžymo Įvykių. 
Valsčiuose viskas vedama vien 
Vokiškai, ir Lietuvių kalbai ne
duodama jokios vietos: dauge- 

valdybų nėra visai

Stinnes prie Bankruto
Berlinas. — Pagarsėjęs Vo

kietijos pramonės karalius-ka- 
pitalistas' Stinnes priėjo prie 
bankruto iš priežasties suiru
čių Vokietijoj. Vokietijos ban
kai pasiryžę gelbėt jį duodami 
$10,000,000 paskolos, nes ban- 
krutijimas jo išdirbysčių atsi- 

I lieptų blogai ant Vokietijos
mė- i ekonominio gyvenimo, 
k u- --------- -------

Nedėlioj vietomis jau įvyko
Tam permainos ir oras atvėso.
"',r' , Bostoniečiai eidami j basėj 

bolės žaismes dėvėjo ploščįus.
New Yorkas ir Philadelphia 

nukentėjo daugiausia. Phila- 
delphijoj mirė 136 ypatos.

Ohio valstijoj mirė apie 60
j’patų. |

Karščio nuvarymui, vietomis .nmv
užėjo smarkios perkūnijos siį Kulturbundas nelegaliai 
lietum, kas paliko savo žymėsi to įvairius atsišaukimus,
— nuostolius laukuose ii* atė- riiioše kursto- prieš Lietuvos p . > '* ’ A
me gyvastis keletui žmonių. Į respublikos konstituciją, prieš r^Dieve JJrlaiVlU Ap-

Hamilton, Ohio, vienas žmo- įmušti suverenitetą ir konvenci-| lanke A.mką 
gus, 43 metų amžiaus, pamišęs ją. Priešvalstybiniai j ’ 

karščio, nužudė aštuonis 
šeimynos narius šaudydą- 
iš revolverio.

nuo

mas
bandė nusižudyti, bet 
žeidė. Jis suimtas ir 
tas kalėjime.

Prieš valstybiniai gaivalai Paryžius. — Painleve, Fran- 
suka sau lizdą Klaipėdoj ir dry- euzijos premjeras ir karo rai
stą viešai rodytis. . Tų gai-1 nisteris išskrido orlaiviu į Mo-

Pats irgi valų spauda tuo tarpu vis te- rokką, kur eina kova tarp Rif- 
tik susi- bešaukia apie “Lietuvių smur- fų ir Francuzų kariumenės. Tas 
pa talpi:

lilei-Automobiliams 
džiami Pinigai

Suv. Valstijų gyventojai iš
leidžia apie $8,000,000,000 me
tuose pirkimui ir užlaikymui 
automobilių, kurių kaip pasku
tinės skaitlinės rodo yra apie 
17,500,000 pasažierinių ir bro
kų naudonėje, arba vienas kož- 
niems septyniems žmonėms.

in- tus” krašte. Mat, jie nori tuo atsitikimas pertikrino daugu- 
savo rėkimu pridengti kad jie mą šalies žmonių jog Francuzl- 
Lietuvišką gaivalą muša. ja turi tikrą karą.

Tai yra perdaug, Lietuviu Nprs Painleve yra taikos ša- 
i kalbos neigimas ir niekinimas j liniukas, bet negalėjo apsieiti 
yra tai konvencijos nustatyto pramiai kada kova plečiasi. Jis 
statuto laužymas, kurio 
straipsnyje šiaip yra 
pasakyta:

“Lietuvių ir IVokiečių
bus pripažintos lygiai oficiali- 
nėrais kalbomis Klaipėdos te
ritorijoje”.

Tai reiškia kad visi oficiališ-

27-me j norėjo dar laukti su tikru ka- 
aiškiai ru, bet Riffai nenurimsta, delei 

to reikia ruoštis tikron kovon.
kalbos

Brisbane. Australijoj, pašto 
traukinio susidaužyme užmuš
ta devynios ypatos ir 40 sužei
sta.

Chinijos Sumišimai Ple
čiasi Visomis Pusėmis

Washington. — Gauta rim
tos žinios jog Chinija artinasi 
prie visuotino karo, kuris išsi
plės iš dabar einančių sumiši
mų šanghajuj, Kantone ir Šan- 
gšajuj. Manoma kad kils su
sikirtimai už vyriausią milita- 
rišką valdymą Chinijos tarp 
nekuriu vadų.

Tėmytojai žiuri ką darys 
Čang Tso Lin, Mandžurijos ka
ro lordas su 200,000 kareivių ir 
je negyvas vyras, 27 metų, ir 
Feng Yu Hsing, su 175,000 vy
rų. Kivirčiai tarp jų jau pra
deda apsireikšti. Iš Mongoli
jos ateina daug amunicijos ka
ro vedimui.

Šanghajuje sujudimas - prasi
dėjo Rusams ir Chinams bolše
vikams sugundžius Chinus at
sikratyti svetimtaučių. Japo
nų dirbtuvės tame mieste ir 
distrikte suparaližiuotos.

Anglijos, Amerikos ir Itali
jos jūreiviai jau išsodinti mie
ste apsaugojimui jų paliečių 
nuosavybių.

Rasta Nužudyta Vyras 
ir Moteris

Portsmouth, Ohio. — Netoli 
Wheelersburgo atrasta virtuvė
je neguvas vyras, 27 metų, ir 
jo moteris, 23 metų amžiaus. 
Jų kūdikis; dviejų metų amž., 
matė tą žudystę, bet ką jis ga
li papasakoti? 
tėvas suimtas 
Įėjime ir gal 
žmogžudystėje,
sigina neturėjęs nieko bendro 
su žmogžudyste, sako jog jo 
sūnūs nužudė Savo pačią ir sau _ 
galą pasidarė. Tėvas visą lai-i s 
ką gyvęno su sunum įpo moti- <5 
nos mirties. Manoma jog šau- g 
dymas įvyko laike vakarienės, = 
nes valgis buvo išdraikytas po I E 
virtuvę. E

Nužudyto vyro 
ir laikomas ka
bus apkaltintas 

Suimtasis už-
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9 Žuvo ant Gelžkelio | 
Peru, Ind. —•_ Netoli Coneer-|g 

se, Ind., traukiniui sukantis ke-Į® 
lio užlankoj nugriuvo i._  __ia.
gių ir 
astuoni 
tas.

8 Nuteista Mirtin
Kairo, Egiptas. — Aštuoni 

vyrai, apkaltinti 'nužudyme Si- 
daro, Anglo Stack, nuteisti nu
mirti. Už tą žudystę kilo 
deli kivirčiai tarp Egipto 
Anglijos.

di-

Nužudė 9 Ypatas
Vokietijoj vienas įsirustinęs 

vyras nužudė devynias ypatas, 
nuo 71 metų. amžiaus iki • dvie
jų mėtų. Po tol jis. pas pasi
korė. Nesutikimai su pačia bu
vo to priežastis. '

nuo be- S 
užmušta- devyni vj’rai, | a 
juodukai ir vienas bal-|s 
—:— . ii

Chiropraiktikams Nesi- 15 
seka Prasimušti S 

Čblumbus, O. — Chiroprakti- 5 
kų pastangos pervaryti įstatą*- g 
mą duodantį . teisę išduoti jiems |~ 
praktikavįmo leidimus iš jų pa-| 
čių profesijos žmonių susideju- 
sios tarybos' liko atmestas ir 
vėl pasilieka po senovei.

Chiropraktikai jau ilgi me
tai kaip stengiasi tą Įstatymą 
pravarytu bet jiems griežtai 
prieštaraują, medicinos dakta
rai ir valstijos -niedikaĮČ drau
gija.
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KAD aš galėčiau pavirst i paukštelį, — 
rašo nekurie Amerikos Lietuviai sa

viškiams, — tai parskrisčiau jus aplankyt 
Bet nereikia to, i dešimts dienų galit 

būti Lietuvoj, plaukdami ramiai, gražiai, • 
gardžiai pavalgę puikiausiais, didžiausiais 
laivais, išsipirkę laivakortę ‘Dirvps’ Agen-’ 
turoj, ir išsistoroję visas reikalingas po- 
pieras pas mus.

“Dirvos” Agentūra išrūpina gryžimui 
popieras ne-piliečiams, išgauna pasportus 
ir vizas ir atlieka viską kas reikalinga iš
važiavimui ir gryžimui.

Praleiskit gražiausius vasaros mėnesius 
Lietuvoje, kada suauga viskas, sunoksta 
vaisiai. Dar gražiame ankstyvame 
nyj spėsit sugryžtL

Visų kelionės informacijų klauskit 
vos” Agentūroj-

rude-

“Dir-

-s
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“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

(Taipgi siunčia Pinigus ir padaro ĮgaUavfmuB)
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DETROITAS - AUTOMOBILIU 

MIESTAS
| ZT GERB. Q =
i ^Spragilo kampelis^ į

DETROIT, MICH.
Kun. Jonaitis Pralaimėjo Bylą 

su Austinu.

Gerai žinomas kunigas, Jur
gis Jonaitis, 8700 Longworth 
st., Lietuvių šv. Petro parapi
jos klebonas (Rymo Katalikų 
kunigas) turėjo sensacingą by
lą. Kun. Jonaitis traukė į tei
smą tūlą Lietuvį Austin (Auk- 
šftiolį) ir jo moterį už norėji
mą iš jo išvilioti $1,000. Tei
sme paaiškėjo visa istorija, ir 
kunigas bylą pralaimėjo.

Lapkričio 22 d. 1924 m. Ale- 
liuno vestuvėse kunigas Jonai
tis susipažino ir šoko su Aukš- 
tuoliene-Austin. Jo pasielgimu 
pasišlykštėjo svečiai, bet kad 
tai vestuvės ir kad kunigas tai 
niekas nekreipė didelės domės 
į tai. Teisme nors ir buvo liu
dininkai, jų apie vestuves nie
ko neklausinėjo.

Austinienė aiškinosi kad po 
tų vestuvių Kun. Jonaitis tele
fonavo jai ir prašėsi leisti jam 
atsilankyti pas ją. Jos liudy- 
mu, trečią dieną po tų vestuvių 
Kun. Jonaitis atsilankė. Jos 
manymu buvę kad nieko blogo 
dvasiškos ypatos paviešėjimas. 
Išeinant kunigui per jų krau
tuvę, ir joje nieko nesant, ku
nigas moterį prisispaudė ir pa
bučiavo, Ji nusistebėjus (pasa
kė jog tai blogas dalykas, bet 
kunigas nuordęs jog tai baikos.

Kun. Jonaitis kelis sykius p. 
Austinienę aplankęs. Kaimy
nai pastebėjo kad Kun. Jonai
čio automobilis visada buna pa
liekamas bloko atstume nuo 
Austinų namo. Vienas iš kai
mynų, žinodamas tai, suėjęs su 
Austinu pasakė: “Jei tu nesi- 
dabosi tai pas tave atsiras ku
nigiukų”. Kai Austinas sužino
jo daugiau, sumanė pasergėti.

Gruodžio 27 d. apie. 1 vai. ry
te Austinui pasitaikė sugryžti 
namon moteriai ir kunigui ne
žinant. Jis pravažiuodamas pro 
namus pamatė. Kun. Jonaičio, 
automobilį ne prie jo namų, bet 
daug toliau.
automobilį,
važiavo pro namus ir pamatė 
savo moteri

Ąustinai susimo.kinę ir norėję 
iš “biedno” kunigo išvilioti pi
nigus.*
' Austinas savo pačią pusėti
nai apmušė ir jų 
jau suiro. Jiedu 
skyrė.

Kun. Jonaitis sau
tą turėjo Watts, valstijos pro
kurorą, . 
apgynėju 
man, o 
Lietuvį

gyvenimas
tuoj persi-

už ąjvokar

Austinas turėjo savo 
advokatą V. Wįde- 

Austinienė pasiėmė sau 
advokatą J. P. Uvick.

Bylos Eiga
Jonaičio advokatas kal-

Pažinęs kunigo
Austin palengva

besikalbant su ku
nigu. Jis jiems nepasirodė, ąp- 
slėpė savo automobili ii’ per 
užpakalines duris inėjo Į vidų, 
pasislėpė rūbų kamaroj ir klau
sėsi. Jis viską girdėjo. Kun. 
Jonaitis pasakojo Austinienei 
šlykštų anekdotą. Paskui su
sėdo ant sofos ir pradėjo mei
lautis. Austinui, kaip jo pri
sieks liudijo, pasidarė karšta, 
jis iššoko, nusimetė švarką, nu
ėmė 
jam 
šęs, 
nigą
telefono pasišaukti policiją.

kunigo akinius ir pradėjo 
per ausis taškyti. Primu- 
pastudmęs, nusitvėrė ku- 
ir tempė Į krautuvę prie

Kun.
tino Austinus kad jie pasišau
kę nekaltą (kunigą neva pas li
gonį. Ligonio nesant, Austi
nienė prašius jo pinigų pasko
linti, ir. kunigas žadėjęs, nors 
vyro nebuvo namie. Antrą (Įkar
tą kunigas atvažiavęs pas Aus
tinus važiuoti į'banką išimti ir 
paskolinti Austinams pinigus. 
Nevažiavę į banką todėl kad 
nebuvę ką palikti krautuvėje. 
Kun. Jonaitis teisme prisipaži
no kad tris kartus puvo atsilan
kęs dėl pinigu paskolinimo ;ir 
tame laike jį Austinas užėjo.

Austininienės advokatas už
klausė kunigo: “Kada Kuri. Jo
naitis važiavai pirmą kart kai
po šauktas pas ligonį, ar kartu 
turėjai ir švenčiausi sakramen
tą?” Kunigas atsakė kad taip.

Advokatas klausia: “Kur va
žiavai iš Austinu kada apleidai 
jų namus (ligonio neradęs) ?” 
Kunigas atsakė neatmena. Ku
nigas neatsiminė nei kad ves
tuvėse 'gėrė (kurie- vestuvėse 
buvo sakė kad buvęs girtas), 
nei kad šoko su Austiniene; 
neatsiminė ir kiek kartų buvęs 
pas Austinienę namuose; jis 
manė kad tris kartus'. Kunigas 
teisinosi kad nerado ligonio,' 
nes jis jau buvęs ligoninėj; b,et 
jis ligonio ir nej ieškojęs;
'' Per visą teismo laiką išrodė 
kad Kun. Jonaitis laimes, nes 
teisėjas jį rėmė- Paskutinėje 
teismo dienoje paliko tik viena 
išeitis — suminkštinti jury šir
dis ir įtikrinti kad Ąustinai nė
ra kalti. Advokatai pąąakė ge
ras kalbas. Ypač Adv. Uvick, 
užsistojo už bažnyčią ir tikybą, 
'bet pasmerkė nedorus kunigo 
Jonaičio darbus. Jis parodę į 
verkiančią Austinienę: “žiūrė
kite, sakė jis, ji pakutavoja jau 
dabar, o jis, kunigas, ąr paku
tavoja?” Kunigas nulenkęs gal
vą niurksojo kaip nesavas.

Jury po 45 minutų pasitari
mo išnešė nuosprendį: “Austi- 
riaį nėra kalti tame kame Kun. 
Jonaitis juos kaltina.”

Eina kalbos kad Ąustinai 
trauks į teismą Kun. Jonaitį už 
apšmeižimą ir ■ garbės nuplėšli- 
nią. B.

(“Naujienos”)

DAYTON, OHIO.
Įvairianybės

Gegužės 30 d. įvyko net 
piknikai — SLĄ. 105-tos kuo
pos ir SLRKA. 191-mos kuo
pos. Katalikų piknike buvo ofi- 
ciališkai pardavinėjama “Mag- 
dąlenos ašaros” del didesnio 
pelno. Kam kam, bet šventai 
katalikiškai kuopai tai yra gė
da ir nuodėmė pardavinėti nuo
dus ir platint nedorybes per ją. 
“Garso” korespondentas Day- 
tppietis turėtų nėdaleisti savo 
geruosius narius taip bedieviš
kai elgtis.

Nors SLA. 105-tos kuopos 
pikinike ir nepardavinėta to 
nuodingo rašalo, bet atsirado 
pakrantėje tūlas krįaučelis, nuo 
kurio kas norėjp galėjo gauti 
kai nuo žąsino avižų. Net pri
buvo agentai paimti tą kriau- 
čelį. belangėn, bet nabagui pa
vyko pasprukti.

Gegužės 24 d. pasimirė Kun. 
Frohmiller. Kadangi senelis 
buvo gerbiamas visų tai jo lai
dotuvės buvo iškilmingos. Sa
koma kad mažai tokių katalikų 
kunigų yra kai velionis buvo; 
jis ir Lietuviams daug patarna
vo dvasiškais reikalais ir mokė
jo biskį Lietuviškai kalbėti.

Vieno gero kataliko sūnūs 
buvo bepradedąs užsidėti jval- 
gyklą, bet dėdės su lazdomis 
neleido jam tai daryti. Mat 
vaikelis buvo pasiskolinęs pini
gus iš vienos dirbtuvėlės nak
ties laiku, niekam nematant.

Gegužės 29 d. vidurnaktį ki
lo ugnis 
džiuje, kur sudegė du automo
biliai, vienas priklausė svetim
taučiui, kitas Lietuviui, J. 
biliui. Kadangi Kubiliaus 
tomobilis ir Juknevičiaus 
radžius buvo neapdrausti 
jie panešė po pora šimtų dola
rių nupstolių.

Vienas vaikinas gavo galvos 
pamišimą. Mat prie ko prive
da blogi darbai kai girtuoklia
vimas, kaziriavimas iš pinigų ir 
peštynės. Reikėti)“ imt, lekci
jas kitiems iš saW:"drhu'go' ne
laimės ir mesti prastesnį negu 
gyvulišką gyvenimą ir blogus 
papročius.

Lietuviai katalikai pamilo 
naują kleboną, kuris laikinai 
čia paliktas Kun. V. Šia vyno 
vietoj. Ir ištiesų Kun. Slavy- 
nas nėra vertas valgyti Lietu
vių duoną, lai jisai eina pas, sa
vo Anglus ar Lenkus, kurie 
jam prie širdies arčiau negu 
Lietuviai ir Lietuviški reikalai.

Teisybės Sargas.

Siūlė Austinui §1,000
Kunigas ėmęs melsti, prašyti 

Austino paleisti, siūlęs pinigus, 
ir galiau prižadėjęs duot $1,000 
jei jis niekam nesakysiąs; Au- 
stinienę teisino, tik save kalti
no. Austin sutikęs tylėti už 
$1,000.
• Kun. Jonaitis su Austinu va
žiavo Į banką išmainyti čekj. 
Banką rado uždarytą, ir čekis 
liko neišmainytas. Kunigas ža
dėjo sekamą pirmadienį, gruo
džio 29 d., 11 vai., pristatyti tą 
tūkstantį dolarių į Austino na
mus. Atėjus tai dienai, kuni
gas telefonavo Austinui nega- 
lįs pinigų pristatyti, turįs pa- 
grabą, lai jis atvyksta į klebo
niją, pasiimti pinigu^. Austin 
nuvažiavo pas kunigą i klebo
niją. Kun. Jonaitis 
nigus ant stalo ir 
sugrąžintų tą čekį 
parašęs šeštadienį.

LONDONAS, Anglija
Tarp kitų įvairių draugijų 

čia nesenai tapo atgaivinta dr- 
ja “Rūta”, kuri gana ilgokas 
laikas kaip buvo nustojus ža
liuoti. “Rūta” yra tai jaunuo
menės draugija, kuri, pirmiau 
gana silpnai, gyvavo, tačiau ar 
žaliuos atgaivinta tai prigulės 
nuo jaunuomenės.

Draugijų čia yra šiokių h- to
kių kelios, tačiau tvirčiausia jų 
tai pašalpinė “Vienybės”, 
rių turi rodos per du šimtu

na- 
su-

ne-Lietuviai savo klubo dap 
įsisteigė; pirmiau kiek laiko 
ątg’al tąs klausimas buvo ganą 
klibinamą, 
ąpie klubo 
girdėti.

Užstojus 
oras atšilo, 
bai žymiai 
tu užsiima
vių. Siuvėjai per kokius tris 
ar keturis mėnesius uždarbiau
dami gali kiek ir susitaupyt.

Į , pavasarį žymiai ir pienaą 
atpigo.- 
ir pusę

Mat buvo tvirtinta kad kur.

bet pastaram laike 
įsteigimą nieko ne

gęgužęs mėnesiui 
taipgi siuvėjų dar- 
pagerėjo; tuo ama- 
dauguma ir Lietu-

padėjo pi- 
prašė kad 
kurį buvo 

Nespėjus 
paduoti čekį, du detektivąi puo
lė prie Austino ir jį sumušę su
areštavo. Vėliau areštavo ir jo 
pačią kaipo išnaudotojus. Tei
gėjas paleido Austinus po du 
tūkstančiu dolarių už kiekvie
ną^

pųskvortė kainuoja du 
penco ir du pencai kai 

Kaina vert is.

Detrojtas, automobilių mies
tas, randasi vakarinėj pusėj 
Detroit upės, tarpe St. Cląir ir 
Erie ežerui Vardas paeiną nuo 
Francuziško žodžio “de’-troit”, 
kas reiškia siaurą vandens ke
lią. Detroitą. .įsteigį Prancū
zas, Cadillac, 1701 metais. Pat 
pradžioje buvo 'visai maža ko
lonija, kurią Indijonai negalėjo' 
išnaikinti. 1760 metais Detroi
tas prigulėjo Anglams, bet bu
vo paimtas Amerikonų, po va
dovystė Generolo Wayne, 1796 
metais. Anglai vėl paėmė mie
stą 181'2 m., bet sekančiais me
tais Amerikiečiai ■ (Suv.. Valsti
jas) vėl jį atgavo. Kuomet Mi
chigan tapo valstija Detroitas 
turėjo 5,000 ‘ gyventojų; 1873 
metais turėjo 100‘,000 gyvento
jų. Nuo to laiko miestas labai 
greitai augo. 1888 metais mie
stas turėjo- 200,000 gyventojų; 
1900 metais 286,000; 1910 m: 
465,-000 ir 1.920 m. 994,000. Da
bartiniu laiku turi suvirš mili
joną, du šimtu tūkstančių gy
ventojų.

Detroitas atrodo kaip žemla- 
pis įvairių tautų. Apie 60 nuo
šimčių gyventojų 'skaičiaus yra 
svetimšaliai arba svetiimšalių 
vaikai. Čion randasi didis skai
čius i Vokiečių, žydų, Lenkų, 
Italų, Negrų, Vengrų, Rusų, 
Lietuvių, Rumanų, Čekų, šve
dų, Serbų ii- kitų,

Detroitas tikrai yra automo
bilių miestas.1 Pirmas bearkli- 
nis vežimas buvo ' išbandytas 
Detroito gatvėšė'1 ‘18'94 metais. 
Jo išradėju buvo Charles B. 
King. Bet tuo pačiu laiku Hen
ry Ford vedė'savo bandymus ir 
tik dviem metais Vėliau pabu-1 
davojo savo p'ii’riią j 
automobilį. Ir- galima sakyti' 
kad tas -buvo pradžia motori
nės pramonės” Šiandien Det
roite -arba jo.-'iApielinkėše - yra 
apie 35 automobilių fabrikai. 
Apskaitliuojama- jog čia paga
minama du trečdaliai- Ameri
kos automobilių produkcijos, ir 

| beveik pusė pasaulio automobi
lių. Fabrikuose dirba nuo 230,- • 
000 iki 240,0'00' žmonių. Jie ■ 
dirba ne tik automobilius bet 
ir gamina Įvairias automobi- 1 
liams dūlis1. Tarpe, Svarbiausių 
fabrikų yra Fordo (tas fabri- ' 
kas pagaminą 8,0.00 automobi
lių į dieną ir užlaiko 110,000 ' 
darbininkų); Dodge Brothers, 
Packard, Cadillac, Studebaker, 
Maxwell, Hupmobile, Hudson, 
Paige ir tt. Tie fabrikai užlai
ko apie 165,000 žmonių.

Detroite randasi ’daugybė ki
tokių pramonių. Nekurios bu
vo pradėtos iš pat pradžios 
mieąto įsteigimo. -Galima mi
nėti vaistininkystės pramonę, 
laivų statymo pramonę, rnalia- 
vų pramonę, tabako ir cigarų 
išdirby sies, pečių fabrikus, ir 
daugelis kitų, 

Miestas' turi 
kyklų iš kurių 
nes mokyklos. 
175,000 mokinių 
mokytojas,: administratorius ir 
prižiūrėtojus. .Apart tų viešų 
mokyklų yrą apie 100 kitų mo
kslo įstaigų. Tai . yra, biznio 
universitetai, medicinos kolegi
jos, teisių kolegijos, automobi
lių mokyklos, Detroito Univer
sitetas, ir tt. Naktines mokyk
las lanko 30,000 . mokinių! Di
delis nuošimtis iš jų yra suau
gę mokiniai, att'sovaują nuo 30 
iki 40 tautu.

Detroitas turį" apie 400- įvai
rių tikėjimų bažnyčių. Seniau
sia yrą St. Anns Church (ka
talikiška). Ji įsteigtą 1701 m.. 
dviem metais po atvykimo . to 
miesto įsteigėjo, Cadillac.

Mieste randasi labai, daug 
žingeidžių vietų -ir budinkų iš- 
kurių tik sekančius paminėsi
me: |Dętrpįto Dailos .Muzeju.s, 
Belle. Isle Parkas (didžiausias 
miesto parkas) . Grand Boule
vard (■vienas iš puikiausių bul
varų),. Boųk: Building-iš 42 aų- 

'Dzimdzi-Drimdži” Dalyve, kštų, ir General Motors budin-

kas, kuris yrą didžiausias ofisų 
budinkas pasaulyje.

.Detroitas maloniai priima vi
sus svečius. Miestas užlaiko 
informacijos biurus' svečiams, 
ir didelės automobilių įstaigos 
ir kiti fabrikai turi žmones ku
rią aprodė svečiams viską Ein- 
geidaus jų įstaigose.

Detroito istorija yra labai i 
žingeidi, nes nuo mažos koloni-j 
jos išaugo Į šių dienų 
didžiausi miestą Suv. 
se.

ketvirtą 
Valstijo- 
F.L.I.S.

Conn.

Juknevičiaus gara-

<Kii- 
au- 
ga- 
tai

suprantama kodėl 
kitaip stojosi. Jei 
šį kraštą ir radau 
gražių valandų tai

DIKINIENES ŽODIS
Septyni mėnesiai mano buvi

mo Amerikoje labai greit pra
bėgo. Nesinori tikėti kad aš 
ką tik buvus Amerikos Lietu
vių tarpe,'štai jau skruosdąma 
Atlantiko vandenis artinuosi 
prie savo gimtos šalelės Lietu
vos.

Tarytam sapnas — buvau ir 
pranykau. Jei kas skundžiasi 
Amerika tai tik ne aš. Man ne
prailgo, nors' ten, anapus van
denyno, buvau palikus savo 
vaikučius.

Ir man 
taip, o ne 
aš pamilau 
jame (iaug
dėka tam kad čionykščių Lietu
vių gyvenime nestigo nei sve
tingumo, nei puoširdumo. Bro
liai Amerikiečiai! Nebandysiu 
čia suminėti tų pavardes kurių 
pastogėse' rasdavau malonų ir 
nuoširdų priėmimą; nesuminė
siu ir tų kurie suruošė, rėmė ir 
lankė mano išleistuvių vaidini
mą — tai butų paršunku.

IŠ visur radus užuojautos ir 
paramos tarsiu visiems bendrą 
ąėiu! dryžus sąyp tėviškėn 
niekę blogo apąrt gero apie 
Amerikiečius negalėsiu pasaky
ti. Jei Imsite kada nprs savo 
tėviškėje Lietuvoje ir atminsi
te mane, bukjfe brangiais mano 
svečiais. Nenorėdama pasaky
ti sudiev, tariu iki pasjinaty-. 
me!

Bronė Dikinienė,

i NEW BRITAIN,
Margumynai.

Gegužės 17 d. L. N. Varpo 
Draugija parengė taip vadina
mą margumynų vakarėlį, kur 
buvo sulošta inaža komedija po 
v. “Nenorėjai Duonos, Graužk 
Plytas”. Vęikalukas nors trum
pas bet pusėtinai juokingas. 
Veikiančios ypąltos buvo: Ka
zys, išdykęs mokinis, ĮJ. And- 
reičikas, kuris savo užduotį at
liko pusėtinai gerai. Pranas, 
Kazio draugas, J. Miežlaiškis, 
kurs irgi vaidino pusėtinai ge
rai, ypač 'daug juoko padarė 
kada apsirėdė kaipo mergina 
ir norėjo prigauti Kazio dėdę, 
kuris Kaziui pinigus duodavo. 
Dėdę vaidino J. Sinikas, kuris 
kaipo senas !musų lošėjas visa
da .savo' užduotį atlieka gerai, 
Dabar jis pasirodė kuogeriau- 
sią, iš ko publiką 
nėdinta. ; Gaila tik 
žaį buvo.

Po tam 
Bružausko 
Pavasaris

DUE-

buvo užga- 
kad jos ma-

choras 
sudainavo

Prašytas”,

vedama's P. 
“Ateis 
Ųždai- 

“Ašpasekmingą nuokim, Brangus Broliai
>■ ... I Mavirtri’a"

170 viešų mo- 
10 yra ąukštes- 
Mokyklas lanko 
;. jose yrą 6,471

Mergytė”.
Paskui dainavo solo p-]ė S. 

Matuliutė: “Sudiev (Lietuva”, 
ir vieną Anglišką dainą.“ P-lė 
Matuliutė kaip visados taip ir 
dabar savo gražiai pralavintu 
balsu klausytojus . užganėdino. 
Turiu pažymėti kad p-lė Matu
liutė yra gera “Varpo”' Draugi
jos darbuotoja, visada dainuo
ja prie choro, ir ima privatines 
lekcijas skambinime piano, to
dėl visi Varpiečiai ją myli, ir 
linki jai geriausių pasekmių jos 
muzikaliuose siekiuose.

Antra, p-lė B. Burneckiutė, 
irgi sudainavo solo, “žvaigžde
lės” ir “Kur Bakūžė Samano
ta”. Ji nors dar jauna mergai
tė ir jauna Varpiete, bet turi 
nepaprastai gražų balselį, ir 
klausytojus labai užžavėjo. Pa
tartina p-lei Burneckiutei la
vintis dainavime, nes gali būti 
labai gera dainininkė.

Trečias dainavo solo tenoras 
S. Jurkūnas. Jis jau tris metai 
kaip lavinasi dainavime, bet iš 
jo turbūt tada bus dainininkas 
kai meška pavirs į aviną, nes 
jis neturi tinkamo balso ir pri
gimto gabumo. Publiką iš jo 
turėjo gardaus, juoko.

Solistams akompanavo 
A. Kazakevičiūtė.

Paskui choras vėl dainavo: 
“Žalioj Lankoj”, “Už Jūrių Ma
relių”, ir “žalioj Girioj Augo 
Pušis”.

Choro visos dainos išėjo la
bai gerai, už ką garbė P. Bru- 
žauskui už jo nenuilstantį ir 
gabų mokinimą.

Apgailėtina kad mažai publi
kos apsilankė, dėlto ir Draugi
jai mažai pelno teliko.

Dzukęlis.

p-lė

Reikalaukit— 
“Dirvos’’ Knygyno

1925 Metų 

KATALOGO 
Siunčiama dykai kiek- 

. vienam ant' pareikala- 
;vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

GERB. SPRAGILO 
TAS SU ŠV. PETRU 

APIE SEIMUS
, Kai praėjo visi seimas — 
vieši ir slapti; vieši ir slap
ti delegatų su delegatėmis 
pasiflirtavimai ir meilių iš
reiškimai, ant rytojaus po 
seimų sėdžiu sau ramiai 
prie radio ir klausau. Gerb. 
Šonkaulis varo bulvių skųst 
ale aš sakau kad man koją 
skauda, ba perdaug turėjau 
lakstyt po seimus visokių 
nuotikių šnipinėdamas.

Pasibaigė Dzimdzi-Drim- 
dzių himnas iš jų nakvynės 
lizdo kur dėdės buvo atėję 
apčiupinėti visus kampus ir 
ant ko jie, nežinodami, gu
li, ir štai išgirdau dangiš
kos priemenės telefonistės 
saldų balselį per mano ra
dio atsimušant į mano že
mišką ausį: -

— Alo, čia -kalba šv. Pet
ro telefonistė. Gerb.- Pet
ras nori su tamista pąsikal- 
bęt.

— Pavadink jį čia, — sa
kau aš.

—.Ne, ne, jis .negali ateit,
— sąjco ji.

— O, atsiprašau, aš ma
niau kad man gerb. šon-[ 
kaulis praneša apie atsilan
kymą kokio svečio, — sa
kau aš.

— Alo, čia aš, 
gerb. Petras.

— Labą dieną, čia aš, — 
sakau aš.

— Tu vėl 'apie savo die
nas: sąjiiau kad pas mus 
nėra nei dienų nei vakarų, 
nei valandų nęi laiko, — 
ko jis.

—Ale aš gyvenu ant 
mės ir turiu prisilaikyt 
vo mados, — sakau aš.

— Ale kodėl tu manęs 
daugiau nepašauki, jau pa
siilgau tavęs, — sako jis.

— Neturėjau laiko, prie 
seimų rengiausi. Ale kad 
pas jus nieko nėra, iš kur 
gali rastis pasiilgimas? — 
sakau aš.

— Pas mus yra amžinas 
ilgėsis ir troškimas sulauk
ti čia visų gerų dūšelių ir 
mes trokštam kad greičiau 
jos čia ateitų, — sako jis.

— Alė mus Dievulis lei
do čia gyvent, ir nežiūrint 
kokį kas gyvenimą turim, 
linksmą ar verksmingą, nei 
vienas nemanom iš čia sku
bėlis pas jus, — sakau aš.

— Tąi jus nedėkingi su
tvertojo vaikai kad nenorit 
ateiti prie jo sosto ir gar
binti jį amžinai, — sako jis.

— Mums pavesta ši aša
rų pakalnė valdyti, ir mes 
sau politikaujam, pešamės, 
mušames, bučiuojamės ir 
ruošiamės prie geresnio gy
venimo, visai nemanydami 
aide kitą gyvenimą, — sa
kau aš.

— Ale jūsų politikavimai 
gali jus nuvesti į tokią pusę 
kad mudu niekados galim 
nepasimatyt, užtai dabokis, 
— sako jis.

— O kame dalykas, gerb. 
Petrai ? — sakau aš.

— Ugi tie nepaskelbti ta
vo Slaptos Spragilų • Sąjun
gos tarimai, ar-manai jais

sako

sa-

že- 
sa-

dangų užsipelnyt jeigu taip 
darai — saiko jis.

— O jeigu kunigai pada
ro slaptus nutarimus ir ne
paskelbę juos kunija, ar jie 
užsipelno dangaus karalys
tės? — sakau aš.

— Nepaisyk ir nesek jų,, 
jie jau iškalno nuskirti eit? 
pas Belzebubą gyventi, tik 
saugok savo dusią, — sako, 
jis.,

— Slaptos Spragilų Są-. 
jungos slapti nutarimai yra ’ 
ant -naudos žmonių, todėl, 
už tai priekabių negali prie 
manęs jieškot, — sakau aš.

— O kas do nauda iš jį j 
žmonėms? — sako jis. . JI

— O ar nežinai kas atslf 
tiko pereitą rudenį Detroi
te?' Slapti spragilaičiai no- - 
ri kad kunigai ženytųsi ir 
neviliotų kitų žmonių pa
čių tai nauda žmonijai, kad . 
augintų savo vaikus, tai" 
didesnė garbė dievui; kadi 
laikytų juoduką už virėją, 
o ne kelias gražias -“pusse-'j 
seres”, tai butų nauda pa- 
rapijonams, — sakau aš. j

— Gal tavo ir teisybė, ale I 
tu eini prieš mano įpėdinių, 
palikimą kad kunigams ne
valia ženytįs ir čystatą su-,: 
naikint, — sako jis.

— O jeigu jie dabar su-, 
naikina ne tik savo čystatą, ■ 
ale ir savo gaspadinių ir.' 
kitų, kas do garbė tau ir ta
vo Įpėdiniams? — sakau; 
aš.

— Tavo teisybė, ale kodėl' 
tu tų nutarimų nepaskelbei ' 
viešai? — sako jis.

— Skelbimas yra nenau-' 
dingas jeigu nevykinsi gy-į 
veniman. Todėl mes slap
ti spragilaičiai ir kunijam 
tą j gyvenimą.-o ne tuščiai^ 
kalbam, 9

— O kur jūsų nuveikti:? 
[darbai? — sako jis.

— Ar nematai kaip daro-J 
si Lietuvoj: Slaptos Spraei- < 
lų Sąjungos Spragilaičių j 
slaptas skyrius Slabadoj ■ 
savo vaisius parodė: kele- ■ 
tas Lietuvos kunigų pame-■■ 
tė kunigystę, apsivedė iri 
pradėjo dorą gyvenimą. Ir 
netoli musų miesto yra vie-1 
nas kuris taip padarė ir gy- ' 
vena sau ant ūkės, — sa- >į 
kau aš. »
— Ale kas dūšias ganysI 

jeigu visi kunigai pames 1 
kunigavę? — sako jis.

—rKada kunigai nekląi-1 
dins žmonių, žmonės ir ne-1 
griešys, o nuo blogų darbu 1 
sulaikyti yra labai geri is-1 
tatymai pačių žmonių pa
sidaryti, — sakau aš.

— Tai tu nori sugriaut i 
mano pastatytą bažnyčią, i 
jei taip kalbi, — sako jis.

— Tavo bažnyčia jau se
nai sugriuvus, ir jos vietoj 
išstatyta tokios kokios ku- 
nigams patinką, — sakau 
aš.

— Ale aš tau netikiu, aš ' , 
patyrinėsiu. Iki pasimgty- 
mo, — sąko jis.
' '— Iki pasimatymo, — sa- 

kau aš.

Lietuvos Konsulatai i
Lithuanian Consulate ' 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

Adomkus iš Waukegan, 
Ill., rašo: Prdsiunčiu čekj už 
septynis naujus “Artojo” skaiį 
tytojus, ir Vieną “Dirvos” skai
tytoją.

S. Adomkus pasirodė vienas 
iš uoliausių šių metų “Dirvos", 
ir “Artojo” platintojų.

S.
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KATALIKU BAŽNYČIA IR MOKSLAS
KčTYRAUGAS” viename sali vo numerių kalba apie 
K “Pasakas ir Mokslą”, ir pall’ kedenęs laisvamanius ir be- I dievius pasako šitokią vai- 
i kišką pasakaitę: M “Katalikų .bažnyčia tikro 
| mokslo skleidėja.... Jei ji t ir nieką daugiau nedarytų, 
■tik tą apreikštąjį, tikriau-, 
r siąji, dieviškąjį mokslą tei- 

ktų, tai žmonija turėtų būti Ii jai už tai pilna dėkingumo, 
K nes tikėjimo mokslas yra | K viršiausias mokslas ir tei- I kia neišnykstamus mokslo ;

vaisius, bet amžinus.”
■ O jau ir vaikas šią gady-1 I ne žino kad “'bažnyčios mo- Į E kslas” yra tai tas pats pa- 
į sakų “mokslas”, paremtas t tik ant (pasakų, nei viena I raide nesutinkąs su tikruo- 

ju mokslu.
Ir taipgi kiekvienas apsi- 

| skaitęs žmogus žino kaip 
^bažnyčia elgėsi kada paju- 
į to jog pasaulyje pradeda 
i užimti vietą tikras moksli Tas, stumdamas bažnyčios 
g pasakas nuo arenos.

Tai buvo tas baisus kan- 
|Ę. čių, korimų, deginimų, ar- I ba Inkvizicijos protarpis 
į kuriame dvasiškija — baž- Į nyčios galvos — kiekvieną 
| pašalesnę nuo bažnyčios I pasakų minti, kiekvieną 
| faktą bandė tuojau nuslo- 
I pinti, apšaukdama žmogų 
I eretiku ir nukankindama. 
E* Toliau dar tas laikraštis 
| kalba buk bažnyčia “ir pa- 
| sauliniame moksle užima 
| pirmą vietą’7. Ir buk “se- 
r novėje ir dabar nėra beveik 
I mokslo šakos kurioje kata- 
į likų bažnyčios nariai 
•. tų padarę daug gero.”

Jau “Draugas” ir nukry- 
;; psta nuo bažnyčios prie na- 
į rių jos, ką mes pabraukia- 
I me. Taip, katalikų bažny
tėles nariai daug padarė 
| tikrajam mokslui, bet už 
į: tai ta jų motina-bažnyčia 
į juos tuojau griebėsi psrse- 
I kioti, daugelį ir nukankino ! 
1 kaipo eretikus. Geriausias 
^pavyzdis tai Kopernikas, 
[kuris pradėjo skelbti jog 
[.žemė sukasi ir yra apvali, 
į ir štai bažnyčia! pareikala- 
į vo kad Kopernikas tą savo 
1‘pasaką’ atšauktų, arba tu- 
Irės panešti _ tinkamą baus- 
I mę kaipo eretikas.... 
| Už tikrąjį mokslą kuris 

' ėjo priešingai biblijai ir ka- 
talikų bažnyčiai, nukentėjo 

Ldidelė daugybė žmonių. At
vejus laisvesniems laikams, 
■nors jau deginti žmonių ne- 
įbuvo galima, jie dar kentė 
Er kenčia nuo bažnyčios ir 
įjos sufanatikintų avelių, ko 
t,pavyzdis yra ir šių dienų 
[atsitikimas Tennessee vals
tijoje, įstatymas ir arešta- 
įvimas už- mokymą evoliuci
jos. .1 
r Katalikų bažnyčios na
triai prisidėjo įprie išradimo 
daugelio praktiškų dalykų, 
kurių bažnyčia negalėjo ap
šaukti velnio pabūklais, bet 
ne jie vieni tik išradimus 
darė, daug daugiau išradi
mų padaryta šiaip svietiš
kų; prie to, tie bažnyčios 
nariai tą padarė ne dėlto 
ikad jie buvo bažnyčios na
riai, bet dėlto kad turėjo 
tokius pat smegenis kaip ir 
kiekvienas žmogus.
I Bažnyčios tikslas mokslą 
slopinti, kas ir daroma.

zoliucijas rašant, protestuojant 
prieš valdžią. /Lietuvoj dabar 
eina politiškos varžytinės, o tie 
darbininkų terorizavimas.

Patariame visiems tdutinin.-' 
kams šitą turėti mintyje ir ne- 
susidėti jokiems protestams su 
komunistpalaikiais. Jūsų 
nų protestai daugiau reikš 
gu su tais išgamomis.

vie-
ne-

ir kitos tautinės organizacijos 
ten atstovauta, bet mes neskai- i 
tome to jų savanoriu protestu, 
bet prikurstytu bolševikais.

Bolševikai prie Lietuvos nie- Igtatymų [įleidimas
ko neturi, neturi teises nei pro- ‘ . ......

rašinėti. Tie gali ru- Kainuoja Milijonus
apie Lietuvą kurie ją|^ Kaip Suv. Vaulstijų iždinė:

: I Skelbimas Nebūtų 
’ j Dalykų

“Naujienos” savo aprašy-1 
muose apie Clevelande įvukusį testus

Ja. L. T. Sandaros seimą pri- pintis 
kalba ir nebūtų dalykų. kūrė ir palaiko, t. y. tautinės ;akaitlinės parodo, šalies jstaty- 

I Vienas iš tokių, tai kad sei- *r iŠdalies katalikų organized-|mų leidimas kainuoja piliečių 
mė buvę nutarta remti visųM03- 
pažangiųjų srovių laikraščius.! "

Kadange “Naujienos'’ save į bininkų žudynės,’ 
[pažangiųjų tarpą įsidėjusios, išimas 
I to neva nutarimo kelia sau 
į džiaugsmą. .0 gal tik tyčia tą 
[žinią skleidžia priviliojimui ne- 
[ dalyvavusių ‘ir greitai negavu
sių žinių apie seimą Chicagos 
Sandariečių skaityti “Naujie
nas”, nes mat taip seimas nu
taręs.

Tuo tarpu seimas nei žodelio 
apie tai neužsiminė, abelnai vi
sai apie laikraščius nekalbėjo, 
oficialiai ar pašaliniai. “Nau
jienoms”, žinoma, iš to nerei
kia stengtis daryti Jceistų išva
dų kad va SandUriečiai, pirmei
viški žmonės, b apie spaudą, 
šviesos šaltinį, nei gu-gu. .

1923 metais Pittsburgo 
me laikraščių rėmimas ’ ir 
grupavimas padaryta, ir 
skaitoma pabaigtu. Seimas 
gyrė ir patvarkė rėmimą tokių 
laikraščių kurie prisilaiko San
daros principų.

Jeigu “Naujienos” rašo apie 
šio seimo “tarimus” tai tik iš
galvojus būdą patraukti Sanda- 
riečius skaityti “Naujienas”.

kišeniams nemažiau $25,000,- 
000 kas metai. Tie nauji Įsta
tymai įvesti atsieina nuo 5c iki 
tūkstančių dolarių, ir i metū’s 
algomis ir kitomis išlaidomis tų 
įstatymų įvykdymui išeina mi
lijonai dolarių.

Federal} įstatymą pravesti, 
su privatiniais priedais, atšiei-

Abelnos le-;

(. į Rezoliucijose minimos “dar- 
. i i_.-_.-_i... “terorizavi-

ar tam panašiai, neturi 
vertės.. Darbininkai ten neper
sekiojami kaipo darbininkai; ir 
jei kurie susideda su komunis
tais, jie nukenčia kaipo krašto 
priešai. O kurie šiaip terori- . _
zuojami ar persekiojami tai ne na apie $30,000. 
dėlto kad jie darbininkai, bet šos pravedimui valstijinį'o įsta- 
delto kad neatatirrka dabar vai- (tymo atsieina apie $1,200. O 
dančiam klerikalizmui. Todėl dar kiek kainuoja miestų ir ap- 
tais pamatais reikia remtis re- ■ skričių!

BEŽDŽIONES TEISMASTENNESSEE; 
Papos Jomarkas Romoj, ir tt.

sei-
su-

tikėtasi daugiau svieto, bet ne
buvo daugiau kai 1923 ar 1924 
metuose. Verbų nedėlioj ir tas 
pats, ir skirtumas tas kad nie-, 
kas neturėjo tikros verbos-pill- 
mų.. Visose “šventų metų” at
laidų bažnyčiose meldžionįs, tu
rėjo palytėti “šventą lazdą” iš- 

mažųjų griekų fe 
Apįe

Tennessee valstijos 1 (S. V.) 
legislature paėmus pavyzdį nuo 
katalikiško Lietuvos Seimo iš
leido įstatymą prieš beždžionę, 
kuriai nevalia 'pasirodyti jokio
je mokykloje, tačiau beždžionė 
nepaisydama to įstatymo pasi
rodė mokykloje Dayton, Tenn., i 
su profesorium Scopes, kuris Į naikinimui 
tapo suareštuotas už dėstymą Į pelnymui žadėtų at.aidų. 
evoliucijos mokslo, vietoje Die- i didžiuosius griekus niekas ne-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

mkųs iš WjiW E 
Pasiunčiu į E 

įaujus “Arfoj®"? | 
vien? "Dirvos"' R

nkus pasirodė ° . 
ų šių metu 
” platintoją

jį Papos atstovas Zecchini g" 
■liaus Rauną apleido, taipgi at
leistas 'ir Lietuvos atstovas Va
tikanui.
I Tuo budu santikiai tarp Va
tikano ir Lietuvos laikinai per
trūko.

ga-

vo sutvėrimo pasakos.
Beždžionės apgynimui pasi

siūlė dovanai garsus Chicagos 
advokatas Darrow ir Maloney 
iš New Yorko. Beždžionės kal
tinimui pasisiūlė senas “politi
kierius”’ William Jennings Bry
an. Daugelis biologų irgi pa
siūlė savo nuomones reikšti 
beždžionės byloje. Už Bryano 
stovi visoki kunigai, kurie ne
teko parapijojių delei evoliuci
jos mokslo, ir labai norėtų su 
įstatymų pagalba sugražint! 
paklydusias avis (bažnyčion.

ši beždžionės byla bus labai 
žingeidi. Bryanas s’u kunigais 
reikalauja nugriovimo Gamtos 

kuris

Nesusidėkit su 
Bolševikais!

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
ir A. L. T. Sandaros kuopoms 
bei kitoms tautinėms organi
zacijoms patemijame kad nesu- 
sidėtumet su bolševikais ar jų 
organizacijomis,/ nei Susivieni
jimo kuopomis kurias jie už
valdę tini, rašymams jokių re
zoliucijų ar protestų prieš Lie
tuvos valdžią ar ką kitą. ji 

Daugelyj kolonijų bošlevikė- 
liai apgauna Sandaros ir Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuo- Muzejaūs New Yorke, 
pas prisiviliodamos jas prisidė- parodo žmogaus išsilankstymą 
ti išliejimui savo pagiežos prieš i iš beždžionės. Esą 11,000 mok- 
Lietuvą. i alininkų Amerikoje vedą visą

Jie prie musų organizacijų! 110,000,000 gyventojų į bedie- 
prieina panaudodami |Susivieni-! vystę. 
jimo kuopas kuriose jie vado-Į 
vauja. Jie Susivienijimo kuo
pos susirinkime nutaria, kaipo 
bepartinėj organizacijoj, išneš
ti protestus prieš Lietuvą, per 
SLA. kuopą prikviečia Sanda
ros ir TMD. kuopas, o paskui 
žiūrėk tame pulke yra visa eilė 
jų organizacijų, jie parašo sa
vo šlykščias rezoliucijas ir ga
dina vardą musų tautinių orga
nizacijų jomis.

Dabar gavome tokį “protes
tą” iš Hartfordo. Nors TMD.

Redakcijos Atsakymai);

Biblija irgi bus; kamantinė- 
jama kaipo Dievo žodis sutvė
rime svieto, kas nesutinka su 
mokslu nei laiku. Kunigai sa
ko kad svietas tapo sutvertas 
4000 metų pirm Kristaus, spa
lių mėn. 23 dieną ant 9 valan
dos pirm pietų, 4004 metuose 
pirm Kristaus, kaip 200 metų 
paskiau jau atrasta, sutvėrimo: 
laike jau gyveno žmonės su I 
aukšta kultura-civilizacija E- 
gipte ir kitur. Visoki kunigai I 
neturi faktų parėmimui savo 
bibliškų teorijų.

Taigi žingeidi bus beždžionės 
byla ir be abejonės atsidurs 
Suv. Valstijų Tribunole.

paišę.
Po Didžiosios Seredos ŠV. 

iro katedroje kasdien buvo 
doma liekanos Kristaus kan
čių : šventa ragotinė, kryžius, 
Veronikos skepeta.

Po atvelykio įvyko pašven
tinimas šešių naujų šventų jų-^ 
trijų kunigų ir trijų vienuolių 
(moterų) — visi Prancūzai.

Tik viena Mūsšolinio (Itali
jos) valdžia gali pasidžiaugti 
“šventais metais”, nes pakėlę 
visų gelžkelių tikietų kainą 225 
nuošimčiais ant paprastos kai
nos. Mat užsinorėta pasipel
nyti iš “šventų metų”.

Bavarijos valdžia nors ir la
bai katalikiška, irgi pakėlė tį- 
kietų kainą kaip 
pasipelnyti, nes 
pasitaiko tik kas 
kietų brangumas 
kė nuo kelionės 
ir šventa, bet perbrangu.

Aš tikėjausi plačių aprašymų 
nuo Kun. Raščiuko, kuris da
bar mokosi Romoje į Jėzuitų 
kompaniją. Laukiam.

PeT
ro-

ir Italijoj — 
tokios progos 
25 metai. Ti- 
daugelį sulai- 
Romon. Kad

Seminaristui- (Lietuvoje). — 
Ačiū už rašinėlius, talpinsime 
juos prie kiekvienos progos, ir 
už tai siuntinėsime Tamistai 
“Dų'vą”.

Rašinius priimame su viena 
išlyga kad tie patįs nebus siun
čiama kitiems Amerikos laik
raščiams. Patėmiję telpant ki
tuose kokį mums prisiųstą raš
telį, netalpinsime kitų Tamis
tos įsiunčiamų.

Išimtis gali būti tiems raš
tams kurie turi visuomeninio 
pobūdžio, kaip atsišaukimai ar 
pranešimai. Kiti visi, straip
sniai kokiame nors klausime ar 
žinios reikia* apsiriboki siųsti 
kožnam laikraščiui kitaip pa
rašius.

šitą prašome įsitėmyti kitų 
Amerikos kores- 

iu.
Lietuvos ir Ameril 

jpondentų ir rašytojų

Gegužės 18 d, Romoje papa 
pakėlė šventųjų tarpan Teresę 
Martiniutę, gimusią 1873 me
tuose, mieste Lisieux, Franc u- 

Įzijoj (ji mirė 1897 m., vos 24 
■metų amžiaus), šventa Tere
sė buvo vienuolė, vadinosi “Se- 

I šuo Teresė Draugijos Vaikelio 
'Jėzaus” ir vadinama “Jėzaus 
I Kvietkelė”. Fetrinė bazilika 
: Romoje buvo ypatingai papuo- 
:šta; 300 darbininkų ant bazili- 
i kos bokšto ir bokštelių prikabi- 
|no 5000 liktumų su lajinėmis!

Papa kas 25 metai rengia | žvakėmis po 12 svarų talpos 
Romoje visakaffilikišką jomar- ■ (elektriškos šviesos papa nepri- 
ką, tačiau šį metą meldžionių Į ėmė), arba viso 30 tonu la-, 
suvažiavo daug mažiau negu jaus. šventinimo ceremonijos; 
kitais šventais metais . Ju- fęSėsį per šešias valandas nuo 
bilejaus Komisija apart didelio. 8 iki 2 po pietų; 400 Romos 
beprotnamio netoli šv. Petro bažnyčių varpai gaudė; katali- 
bažnyčios buvo dar nusamdžius kų buvo suėję apie 260,000, ju 
priemiesčiuose daug namų mel- tarpe ir 15r000 meldŽionių !š 
džionių nakvynėms, bet jų ne- Francuzijos.
reikėjo. Teresės nuopelnai Francuzi-

Oras kovo ir balandžio mė- jai yra labai dideli. Kareiviai 
nesiuose buvo labai lytingas; 1 eidami Vokiečių mušti imdavo 
vos viena diena buvo giedresnė, Teresės medalikėlį, kuomi at- 
prieš 12 dienų lytingų, kad nei Į mušė Vokiečius nuo Paryžiaus 
Romiečiai negalėjo išeiti.

Iki pusės balandžio mėnesio 
meldžionįs buvo iš Lenkijos ir 
Vokietijos daugumoje, 
saros drapanomis, taigi 
lis sušlapę peršalo.

Didžiosios Pėtnyčios

str va-
dauge-

dieną

ir Verduno ir prisuokė Suvie
nytas Valstijas stoti karan.

Lietuvai tokia šventoji butų 
labai naudinga išgijime 'Lenkų 
ir visų klerikalų-krikščionių-de- 
mokratų iš Lietuvos.

Patriotas.

’ (Tąsa)
SKIRSNIS XLV. 

Atlankymas.
Užžiurėtojos, nusileisdamos 

nės maldavimams, ir, virš visko, jos priža
dams užsilaikyti tvarkiai, laikė ją apvilk
tą ta varžytine tik tūlą laiką. Paryčiu jos 
leido jai atsikelti ir pačiai apsirengti, ne- 

1 sikišdamos.
Andriennė sėdėjo ant krašto lovos. Jos 

. išvaizdos pasikeitimas, didelis išbalimas, 
liguista išvaizda jos akių, konvulsiškas 
drebėjimas kuris ją visai išardė, jau rodė 
baisias pasekmes tos žiaurios nakties ant 
jos lengvo sudėjimo kunoį Pamačius dak
tarą Baleinierą, kuris davė ženklą ir liepė 
tom dviem moterim išeiti, Andriennė pa
stiro.

Ji jautė kokią tai panieką pamanius 
apie drąsumą to žmogaus pasirodyti jai 
vėl! Bet kada daktaras pakartojo, labai 
švelniu liežuviu ir dideliu susirupinimu 
apie ją.i “Na mano nabagute! kaip perlei
dom naktį?” ji prispaudė savo rankas prie 
degančios savo kaktos, lyg abejodama ar 
ji miega ar ištikro jį mato. Paskui, iš
tempdama akis į daktarą, ji pusiau pravė
rė savo lupas; bet jos taip drebėjo kad ji 
negalėjo žodžio ištarti. Piktumas, suju
dimas, neapikanta, ir virš visko kartus iri 
gilus skausmas jos geros širdies, kurios 
pasitikėjimu taip žemai paniekino, taip nu
bloškė Andriennę kad ji negalėjo nei kiek 
prakalbėti.

— Na, na! aš matau kaip tas viskas 
yra, — tarė daktaras, liūdnai linguodamas 
galva, — tu labai nepasitenkinus manimi,! 
ar ne? Bet aš to tikėjaus, mano brangus 
kūdiki.

Šitie žodžiai, ištarti veidmainingiau- 
siu pasityčiojimu, Andriennę sudrebino, 
jos išbalę veidai užsidegė, o jos viršutinė^ 
lupa susirietė iš kartaus juoko; paskui, 
pratylėjus piktai priešakyje daktaro, ku
ris sėdėjo sale jos, ji žingtelėjo smarkiai) 
link durų. Tos durįs buvo užkabintos iš- 
lauko. Andriennė atsisuko į daktarą,, ir 
tarė rustu išdidumu: — Atidaryk man tas 
duris!

— Na, mano brangi Mademoiselle An- 
driėnne, — tarė daktaras, — buk rami. Pa
sikalbėkim mudu kaip geri draugai—nes 
tu žinai jog aš esu tavo draugas. — Ir jis 
patraukė ‘žiupsnelį tabokos į nosis.

— Kaip matau, tamista, — tarė An- 
drięnnė, drebančiu balsu iš užmaudos, — 
aš negalėsiu išeit iš čia nei šiandien?

— Taip, tikrai nei Ne tokiame suju
dintame upe — jei tu žinotum kaip tavo 
veidas užsidegęs ir akįs ligotos, ir tavo 
pulsas muša mažiausia aštuoniasdešimts į 
minutą — aš patariu tau, mano brangus 
kūdiki, nedidinti savo simptomų šituo su
sijaudinimu.

Pažiurėjus įtemptai į daktarą, Andri
ennė sugryžo palengva ir atsisėdo ant lo
vos krašto. — Taip gerai, — tarė dakta
ras; — tik buk su protu; ir, kaip pirma 
sškiau. pasikalbėkim kaip geri draugai.

— Tamista kalbi gerai, — tarė An
driennė, surinkus visas savo spėkas ir pa
silaikydamas šaltai, — kalbėkime kaip 
draugai. Tamista nori pripažint mane už 
beprotę — ar ne taip?

— Aš norėčiau, mano brangus kūdiki, 
kad kurią nors dieną tu turėtum man tiek 
dėkingumo kiek dabar neapikantos. Tą 
neapikantą aš permačiau — bet, nežiūrint 
kaip, skaudžios nekurios pareigos mums

Andrien-

atlikti, visgi turime pasiduoti joms.
Daktaras atsiduso, tai tardamas, to

kia isitikrinimo dvasia jog per valandėlę 
Andriennė negalėjo sulaikyt savo nusiste
bėjimo; paskui, karčiai nusijuokdama, ji 
atsakė: — O, tai matomai tamista viską 
tą darei mano gerovei?

— Tikrai, mano brangi panele, ar aš 
turėjau kada nors kokį kitą tikslą kaip 
tik būti tau naudingu ?

— Aš nežinau, tamista, ar tamistos 
begėdiškumas nebus dar didesnis negu ta
mistos bailiukiška apgavystė!

— Apgavystė! — tarė Baleinier, su
traukdamas pečius, suerzintu tonu, — ap
gavystė, sakai! Tik prisimink, brangus 
kūdiki, ar tu manai, jeigu aš nedaryčiau 
su gerais noras, sąžiningai, tavo gerovei, 
ar aš bučiau atėjęs šj rytą pas tave išklau
syt tavo neapikantos, kuriai aš buvau pil
nai prisirengęs? Aš esu vyriausias gydy
tojas šio beprotnamio, kuris priguli man, 
bet aš turiu du kitu gydytoju, kuriems bu- 
■čiau pavedęs tave, bet aš to negalėjau pa
daryti, aš žinau tavo charakterį, tavo pri
gimti, tavo praeities istoriją, ir (išimant 
patį susidomėjimą koki 
vęs) aš galiu užžiurėti 
kas kitas.

Andriennė išklausė

aš turiu link ta- 
tave geriau negu

Baleiniero neper
traukdama jo; ji žiurėjo j ji įtemptai, ir 
tarė: — Meldžiu, tamista, kiek' jie moka 
tamistai už pavertimą mane beprote?

— Madame! — šuktelėjo daktaras, 
pasijutęs Įgiltas nežiūrint kad ir greitai 
neĮžeidžiamas.

— Tamista žinai jog aš esu turtinga, 
— tęsė Andriennė, — aš dusyk tiek tamis
tai užmokėsiu kiek jie. Meldžiu, tamista, 
vardan draugiškumo, kaip tamista tą va
dini, leisk man turėti tą malonumą per
viršyti juos. ,

— Tavo užžiurėtojos, — atsakė dak
taras, bandydamas būti šaltu, — pasakė 
man savo raportą iš pereitos nakties jog 

(tu panašų siūlymą darei ir joms.
— Atsiprašau, tamista, aš siūliau jom 

kas pritinka biednoms moterims, 'be moks
lo, kurias nelaimingas likimas privertė ei
ti Į toki skaudų darbą, 'bet tamistai-, žmo
gui su vardu, mokslu, žmogui didelių ga
bumų, tai jau kas kita. — užmokestis tu
ri būti žymiai didesnis. Prigavystės yra 
visokiomis kainomis; taigi neremk savo 
atsisakymo ant mažumo mano pasiūlymo 
tom dviem raganom. Pasakyk man, kiek 
tamista nori?

— Tavo užžiurėtojos, jų raporte, taip
gi pasako apie tavo grąsinimus, — tęsė to
liau daktaras, tuo pačiu šaltumu; — ar tu
ri tų grasinimų ir man? Tikėk man, mano 
nabage, jog tuojau tavo papirkimai patiks 
galo, ir tavo tušti grąsinimai nieko nereiš- 
gia. Mes prieisim prie tikro dalykų sto
vio.

(Bus daugiau)
063. Kišeninis Angliškai-Lietuviškaa žodynėlis. Sur

inkti visi reikalingiausi žodžiai, kuriuos išmokus, 
galima lengvai angliškai susikalbėti. Palengvina 
pramokime angliškos kalbos, nes kiekvienas gali 
visados nešiotis kišeniuje ir kožnamė reikle pasi
naudoti. Worcester, Mass., 1911, p. 231 ... 65c

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Raukius rei
kalingiausią žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai,' bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika. Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. So. Boston, Mass., 
1915, pusi. 95 .....................................   35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy;_ 
meta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną 50 $2.00
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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VILNIUS SOSTINĖ MUSŲ
Broliai prie karionės rengias, 
Plieno šalmais galvas dengias, 
Priešus Lenkus jos valdyti 
Ir iš Vilniaus išvaikyti.
Tėtušėliai žirgus kausto,
Motinėlės drobes masto, 
Baltinėlių reik paruošti, 
Dailiai sūnelius papuošti.
O sesytės rožes raško, 
Gailias ašarėles traško, 
Rožėm’s brolelius kaišys, 
Ašarom’s lapus vilgys.
Gryžkit priešą nugalėję,
Mus sostinę išgelbėję,
Mes vainikais jumis puošim, ' 
Saldžią ateitį paruošim.

1 Petronėlė M.

Ant jo — Tau duotos mano gėlės....
Ar jįs naikins likim’s žiaurus,
Gijas prarys liepsna ir juostužėlės?....
Bet ne — nežus juk mano gėlės!....
Nesuliepsnos duota Tau juosta!
Nes mano gėlės — svajonėlės,
Širdis gi mano — Tavo juosta....

Prienai. Tyrų Simus.

T. M. D. REIKALAI

GANA!
Gana jau man verkti, kentėti, 
Gana jau tikėti svajonėms tuščioms! 
Juk laikas jau dirbti, krutėti,
O verksmai telieka tegul pasląjpčioms....
Gana jau susnudusiai dvasiai miegoti, 
Gana jau skrajoti betikslėm erdvėm, 
Juk reikia, jau reikia į darbą stoti, 
Paskelbti galą norų beribėm.
Gana jau kančių, man jų užtenka!
Juk ne skausmams plaka krūtinėj širdis. 
Juk kelią kiekvienas sau pasirenka, 
Ir aš ten eisiu kur kvieč’ ateitis.

Lietuva. J. Narbutas.

PAVASARIO ŠALTIS
Tai gegužis, tai meilužis

Suvisai atšalo,
Kas išdygo, kas pražydo 

Sunyko ant galo.
Šaltas vejąs, niekadėjas

Blaškosi įšėlęs,
Laužo šakas, šaldo lapus 

Ir naikina gėles.
Ir miliniai, ir vatiniai

Ką žiemoj nešioti
Šalčiui dylant, orui šylant

Likos sukavoti —

Įsirašė Nauji Nariai
119 kp. Kenosha, Wis. — A. 

Kvedaras.
Pavienis — A. Kriauckas, iš 

Clymer, Pa.'
85 kp. Montello, Mass. — M. 

Jakavonis, J. Puidokas.
23 kp. New Britain, Conn.— 

J. Vasarius, J. Balčiūnas, M. 
Petuškevičius, F. Matula, J. 
Pašvenskas, J. Aukščiunas, J. 
Vinikaitis. P. Jukna, O. Micke
vičienė, O. • Matulevičienė, J. 
šušinskas.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

Todvi kuopos mano daugiau 
tokių parengimų suruošti. Svei
kas tikslas. Linkėtina geriau- 
švietos ir Tėvynės ,
siu pasekmių tolimesniame vei
kime apšvietos, ir Tėvynės my
lėtojams, naudai savo tautos.

M. K.

binti i kuopą 
gus, drauges 
veikkime visi 
vieno.

visus savo drau- 
ir pažįstamus, ir 
T. M. D. labui iš-

J. Misevičius,

Vėl jų reikia, šaltis veikia,
Lyg adatom’s smeigia,

Vėjas dūksta, sniegus pusto, 
Nors gegužis, 'baigias’.

Audra.

S.

VARDINĖMS 
(Skiriu M. M.) 

Siunčiu vardinėms puikų pluoštą 
Aš Tau baltų, kuklių gėlių, 
Siunčiu ir dovanų Tau juostą 
Išaustą iš ryškių, skaisčių gijų. 
Paimk gėles, krutinę puošk, 
O juostai — pasipuošt žadėk, 
Širdyj sav’ naują šventę ruošk, 
Toj šventėj juostą užsidėk....

ŠVENTOJI
Tyliai, maloniai tarp girių rangos 
Uipė Šventoji padangėj Lietuvos.
Jos meilios mažutės neliųstančios bangos 
Plaukia karkluotais krantais visados.

Vanduo, jos tyras, kaip ryto rasa 
Kuomet pabyra nuo gėlių, žolių. 
Ir puiku malonu buna vasarą, 
Kuomet banguoja tarp lankų žalių.

Ant krantų Šventosios suaugę miškai, 
Ūžianti nuo amžių anų, 
Mini Šventajai kad buvę laikai 
Grąžinę tėvynę darbais milžinų.

Ir šiandien Lietuvaitės mini tą gadynę 
(Kuomet vandenį semia iš jos vagos) 
Kad tuomet buvo laimingiausia tėvynė 
Kada vaidilutės giedojo miškuos.

Lietuva. J. Narbutas.Matau: štai aukuras niaurus,

Parašė K. S. KARPAVIČIUS

Prenumerata

Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdziais

' .Užsimokėjo už 1925 
Metus

lf9 kp., Kenosha, Wis. — A. 
Pakšys, J. F. Račkauskas, T. 
Bagdonavičius, S. Jocius,
Lukmonas, J. Kasp.utis, J. Kas
paras, V. čekas, P. Jankauskas, 
B. Mickevičius, J. Marcinkevi
čius, J. Pateliunas, S. Ruika,
J. Mitkus, F. Povilenskas.

9 kp. Pittsburgh, Pa. — J. 
Kazlauskas, O. Kazlauskienė,
K. Gutauskas, P. Januška, J. 
Blažaitis, J. Virbickas, A, Vai- 
norius, J. Dičius, A. žvirblis, 
A. Rauktis, P. Pikšlris, P. Sa
vickas, J. šermukšnis

10 kp. Pittsburgh, Pa. — S. 
Petrikis, M. Dajoras.

91 kp. Seltzer City, Pa. — 
Už visus 1925 metų knygų ap
darus užsimokėjo: M. Matulis, 
J. Daukšys, J. Rumbavičius, J. 
Žilinskas, P. Aidukaitis, J. Da- 
naitis.

85 kp. Montello, Mas.: — J. 
Davidonis, P. Norkus, A. Gu- 
reckas, P. Bagužis, J. Medžiau- 
skas, A. Saulius, E. J. Samso
nas (ir už 1924 m.)

Pavienis — Mikas Stakėnas, 
Boston, Mass. ,

23 kp. New Britain, Conn. — 
A. Buinickąs, A. čaškevičius, 
M. Daunis, J, Draucikas, J. Ka- 
jackas, M. Grimaila, J. Girdau- 
skas, J. Kojalis, J. Kučkailis,. 
J. Linikas, M. Mažeika, J. Mi
kalauskas, M. Naimonas, A. P. 
Osteika, J. Petkavičius, P. Pili- 
pauskas, A. Pilkionis, J. Skri- 
tulskas, A. Valinčius, V. Vitu- 
kinas, V. Vinikaitis, J. Zenonis, 
Apšv.. Dr-ja “žirgvaikis”.

149 kp. Portland, Ore. — J. 
P. Gritė, V. Pareigis, J. Šimu- 
konis, • Ona 
Kviklis, M. 
nevičius, J. 
cevičius,. V. 
Puišis.

20 kp. Cleveland, O. — A. 
M. Praškevičius, V. J. Mitchell, 
A. J. \ Nauųčikas, J Pečkaitis, 
J. Tėvelis, K. S. Karpavičius, 
Ona Karpavičienė, A. Šmigel- 
skis, A. Lapė, P. Vasiliauskas, 
P. žubinas, 
Garmus, J.
nionis, K. 
kauskas. '

So. Milwaukee, Wis.
T. M. D. Kuopų Bendras 

Veikimas.
Gegužėfe 31 d. 3 vai. po pietų 

National Hali bendrai Milwau- 
kės 60-tos ■ kuopos ir So. Mil
waukee 6-tos kuopos buvo su
ruoštas koncertas su perstaty
mu ir šokiąis. Programas iš
pildyta sekantis:

1) Daina “Par Darželį” — 
A. Aukštinaičiutė, M. Mazur- 
kaitė ir Justinas Baukus.

2) Sulošta juokingas dialo
gas “Daug Mokytas”, parašy
tas 'Prano Jurkaus. Atliko V. 
Kalvinas ir P. Jurkus.

3) Daina trio “Atlankysi 
Paukšteli Lietuvos Šalelę”,
išpildėA. ir ,M- Aukštinaičiutės 
ir M. Mazurkaiciutė.

4)
“Ai
tą”.
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ovarbot šeimynai ir testai 
ir nes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes ta-j 

rims mndfarUato tatto- 
tarplala atvirai .Ir

®perjviMcslL (

• KŪDIKIU • 
GEROVĖS skVRIUS

Siame skyriuje mes laiku 
nuo taiko gvildensime rtl- 
kalu įdomias būšanėlom* 
motinoms Ir motinoms Jau-, 
M

Kūdikių oprtplolmai ir

DEL APRŪPINIMO m
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATO&jjį*

svarstai kad Borden’s yra pienas 
vartojamas per tęis gentkartes ir 
vis labiau vartojamas didesnio skai
čiaus žmonių tai sakai' jog tam tari 
būti priežastis. O priežastis yra ta 
kad jis pasirodė esąs patenkinantū 
ir saugus per tiek laiko kad žmonės 
jame turi pasitikėjimo.

Dentistai pasakys jums s kad nau
jas būdas išsaugoti vaikų dantis yra 
tai vengiant {puvimą. Colgate’s Dan
tų valytojas užlaiko dantis sveikai.j 
Daugiau Dentistų' rekomenduoja j 
negu kokį kitą dantų valytoją. Ge
riausias ir saugiausias būdas užlai
kymui vaikų dantų sveikais ir gra
žiais yra šveičiant juos reguliariai; 
po kiekvieno valgio su Colgate’s 
Dantų Valytojų.

Skaif 'k atidžiai kas savaitę šitos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

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

PAJIEŠKAU pusbrolio Aleksandn 
Voišvilos, paeina iš Kūčių kaimo, 

Panevėžio apsk., ir Kazio Voišvib 
(jau mirusio) pačios. Jos vardo ne
žinau. Girdėjau kad“, ji gyvena ant 
33-čios g., Bridgeport, Chicagoj. Jie- 
patįs arba apie juos žinantieji atsi
šaukite, turiu svarbu reikalų.

IGNAS VOIŠVILA 
3348 Superior Ave. Cleveland, 0.’

vėl 
iš-

M. Butkienė deklamavo 
Mums tik Verksmas Skir-

Vit-

gie-

Kūdikis Turėtą Mankštintis
Jaunas kūdikis nejučiomis mankš

tinasi kada mėto rankutėm ar ko
jom, gniaužydamas delnus, volioda
masis po lovutę. Net verkimas yra 
mankštinimosi forma ir todėl sako
ma kad kūdikis kuris niekados ne
verkia nėra normališkas.

Dienos metu, budint, kūdikis nuo
lat kruta. Svarbu pridaboti kad jo 
drapanos nebūtų ankštos, nes kitaip 
jo krutėjimai bus varžoma. Nerei
kia jo nei perilgai laikyti prie sto
vimos kedėSj arba prie lovos kad jis 
negalėtų šliąužinėti.

Judinantis gardelis yra geriau
sia proga kūdikiui mankštintis. Jų 
galima pirkti įvairių ruišų. Vaikš
čiojamo krėslo nerekomenduojame, 
kadangi jauną kūdikį nereikia anksti 
pratint stovėti ant okjų. Dėlto daug 
kūdikių turi iškraipytas kojas, nes 
jų kūnas dar nestiprus vaikščioti.

Karietukę parinkti reikia atsižvel
giant Į kūdikio parankumą, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturiais ratais, 
geni sprenžinų, su geru apgaųbstu 
galinčiu apsaugot nuo saulės ir vė
jo. Ji turi būti ruiminga su užtek
tinai vietos paloms, kad ypatingai 
šaltame ore kūdikis butų gerai ap
saugotas nuo klimato. Sulanksto
mos karietukės irgi yra geras pa- 
rankumas, ypatingai jei kūdikį rei
kia vežti trumpą kelią. Vienok ne
reikia kūdikio palikti joje ilgam lai
kui, nes dažnai jos neparankios ir 
kietos. .

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.

LISTBRINE 
. THROAT
8 TABLETS

Antiseptiškos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjams 
Kosulius

Šimukonienė, S. 
Jonukaitis, L. Sta- 
Vieržbickis, J. Ba- 
Macukonienė, D. J.

LOŠĖJAI IR DRAMAS MĖGSTANTIEJI!
Štai proga įsigyti numažinta kaina naują teatrališką veikalą, trį- 

jų aktų dramą iš Lietuvių Pasakiškų kovų su Žmogėdziais!
75c. VERTĖS KNYGA TIKTAI KNYGA - UŽ CQ
SKUBĖKIT SU UŽSAKYMU - L — —

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

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

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

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

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

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

■ abi yra miško scenos,'kurių:yrą;veik5A^ošeN§vjėtSnėŠė.^^^V^^ ;
“GALIŪNAS” tinka lošti visokių pažiūrų žmonėms, nes nėra tai 

religiškas ar priešreligiškas veikalas, tik grynas meilęs romansas.

5) Duetas, jaunos Lietuvai
tės E. Vitkiutė ir S. šiškevi- 
čiutė dainavo “Dvi Našlaitės”.

6) Daina “O Lietuva Numy
lėta”, A. ir M. Auktšinaičiutės 
ir M. Mazurkaiciutė.

7) šoko klasinį šūki E. 
kiutė.

.8) Užbaigta programas 
dant Lietuvos Himną.

Po visko tęsėsi šokiai iki vė
lumai. Laike programo daini
ninkams akompanavo M. But
kienė. Jos rupesniu beveik vi
sas šis gražus programas buvo 
paruoštas. Publika visa liko 
pilnai patenkinta girdėdama 
gražų skambėsi dainų apdai
nuojant prigimtą šalį Lietuvą 
ir graudingą M. Butkienės de
klamaciją, paskiau vėl gyvą 
vaizdą dviejų mergelių, kurios 
buvo aprengtos tinkamais rū
beliais ir atrodė tikrom na.lai- 
tėm. Visa tai regint ir girdint 
dainas nevienas nubraukė gai
lias ašaras.

Buvo ir gana juoko kaip P. 
Jurkus lošė “Daug Mokintą”.

Dainuojant “'Lietuva Numy
lėta” dvi dainininkės buvo pa
sipuošė Amerikos vėliavos
buose, o jų viduryj stovėjo pa- 

Labai gra- 
Garbė rengė- 

toki

Kaip aukščiau rašyta, dažnai pa
sitaiko kad motinos neįstengia žin
dyti savo kūdikių ir tada reikalinga 
parup *iti jiems kitokio peno. Geras 
grynas sveikas karvės pienas tinka
mą! pasaldintas geriausiu cukrum, 
ir atmieštas reikalingu kiekiu van
dens parūpina motinos pieno vietos 
užėmėją. Geriausias mišinis parin
kto pieno ir geriausio cukraus parsi
duoda po vardu Borden’s Brand Pie
no. Per tris gentkartes Amerikos 
motinos atsidėjo ant šito puikaus 
pieno. Penint sulyg nerodymų jis 
duoda arčiausį panašumą į motinos 
pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien 
auklėja daug kūdikių kurių tėvai bu
vo juo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai 
buvo uto pačiu išauklėti 60 ar 70 
metais ano šimtmečio. Kada ap-

<?Made by
Lambert Phtrmacal Co., Saint Louts, U.S.A

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais i 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa:. draugai kreipdamiesi ta
rės teisingą patarnavimą.

NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZT 
ARTISTU DAINUOJAMOS 
A. Vanagaičio kompozicijos

ru-

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

F. J. žiuris, J. P. 
Juraitis, V. P. Ba- 
Rugienius, P. Šar-

Waukegan, Ill.
Gegužės 16 d. TMD. kuopos 

susirinkime dalyvavo apie 15 
senų narių. Svarstant reikalus 
paaiškėjo kad nekurie nariai 
nėra užsimokėję už 1921 metus 
ir neatsilankė į susirinkimą; jų 
nedaug tėra neužsimokėjusių, 
tiktai astuoni, bet butų.'geriau 
kad visi užsimokėtų. Bet tikiu 
jpg jie užsimokės, gal neturėjo 
laiko atsilankyti. Kurie nega
lit lankyti susirinkimų meldžiu 
kreiptis pas raštininką J. Mise
vičių arba pas iždininką, vi
siems gerai žinomą krautuvnin- 
ką Juozą Masiliūną, 826 — 10 
Street.

Susiripkįme prisirašė vienas 
naujas narys, Antanas Guzevi- 
čia.

Praeitais metais musų kuo
poje buvo, 27 nariai, . šįmet pri- 
šjrąšėyą^ubpjį^d^Bar/miisij • jąyl- 
ną'-kuopa;tiuli 35 narius:'".

Aš darbuojups ktippps augi
nime kiek tiktai įstengiu; ža
du pradėti prirašinėti merginas 
ir moteris, iki šiolei kuopoj ne
turėjom moterų.

Kviečiu kiekvieną narį kai.

tuo 
pasi-

§lr,ėdžius Lietuva, 
žų vaizdą darė, 
jams ir dainininkams už 
gražų programą.

Tokie parengimai yra 
šaltiniu iš kurio semiame
gerėjimą ir džiaugsmą, tfoški- 
nami-slopinami svetimose ban
gose: jie mums atnaujina gęs
tančią tėvynės meilę ir priduo
da Lietuviškos dvasios tolimes
niam gyvenimui.

ANTANAS BARTKUS

IRPIRMOS KOMUNIJOS 
MOKSLO BAIGIMO 

PAVEIKSLAI
Atveskit- savo vaikučius ir 
mergaites nusitraukti pavei
kslus , atminčiai pjjmos .ko-, 

{miiiiijps'.Y. taipgi y, užkyįečianiė''; 
student us i r. studentes ' nusi
fotografuoti savo mokslo jpa- 
baigimo atmintį. Paveiks
lai pirmos klesos, kainos pi
gios, ir duodama vienas dide
lis spalvuotas paveikslas do

ll 9? East 79th Street

Vilnius /
Labai daili ir įspūdinga daina, kvartetui ir chorui . .

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri, graži, romantiška.........................................

Malda
Labai graži ir įspūdinga, tinkama visokiems vakarams

......St.

,5fc

Dzimdzi-Drimdzi ir IŠ Rytų Šalelės
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainelė. Už abi....*.............. &

Stasys
Solo, romantiška daina, graži, liūdna ....

ASTUONIOS LIAUDIES DAINOS (mišram chorui ir kvartotui

5k

PAULAUSKO — “Ne^egk San Rožes” ................    50c
KELPŠOS: “Oi Berneli Vienturti" .... (abi Baritonui ir Sopranui)....W

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, 0.

t

“SANDARA
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite

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

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

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

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

L

Lietu 
kia ir gy 
gyvuliai 
gyvenimą 
veikiančis 
liai bei p:

Lietu 
gvai susi 
mi, kasdi 
kure vai 
bei kilmę 
turi savo 
lė; lokis 
vėžys —

Šios 
su pirmy 
liu pašau

Pavy

Vieni 
sutiko ge 
kūmai, t( 
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manęs n: 
tis.... 
aš lapo l
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' jei taip, i 
mą, ir k 
les, šok :

Kišk 
mą ir at 
iš krūmo, 

tApsidžiaū 
■ Juokėsi, j

Šatirii 
pramanyti 
šiepdavo įi 
pabrėždam 
ningumus. 

-. , Iš šių 
"senovėj s’te 
taroje. Pa

Ėjo kel 
jiedu valgyt 
Čigonas viš< 
viui:

- Valg 
paskui valg;

— Gera
Suvalgė 

liau Vėl is 
pasilsėti. Si 
čiuko nepriv

— Ką či 
kas gardus 
valgyti.... 
geresnį šapu 
viščiukas.

— Gerai
Atsigulė 

vis neiškentė 
bunda Čigoną 
sapną:

— Matai, 
gau, nusileidc 
ne ir nunešė į 
sodina mane 
girdėti, ar g 
Švenčiausia ki 
ir antienos, ir 
tai gulbės pie: 
it? gi sveikas

- 0 aš, • 
kad tau dangų 
ne kvailys, iš -t 
kalnę, ėmiau i

6. Vėjii 
Vėlė — ta 

kęjimas j vėlių



D I R V A 5
tai _ kad Borden’t . Į. 
jamas pėr tris g ' 
ibiau vartojamas K ■ 

žmonių tai sakai t?
priežastis.' 0 prig 
jis pasirodė esat J* 
ugus per tiek laiko ■ 

turi .pasitikėjimo, *

ntistai pasakys jm~ 
iudas išsaugoti vaik 5 
engiant puvimo, (kjj 
alytojas užlaiko. įjrt 
;iau Dentistį- reištį) 

kokį kitą daaUnEKr 
ias ir' saugiausiu į 
ii vaikų danių svev ’ 

yrą šveičiant jnijj 
kiekvieno valgio į, '! jį. 
;ų Valytojų. K

aif 'k atidžiai kas 
penius ir pasidėk u^į

LIETUVIU LIAUDIES 
KŪRYBA

(Tąsa)
J D. KUOPOS, UžSUu 
IU T. M. B. OK® f 
ik $1.50 METAMS, S f 
. D, REIKALUS įjį i 

IEŠKAU pusbrolio j į 

lišvilos, paeina iš K į 
rvėžio apsk., ir ĮįJ 

mirusio) pačios, jį; į 
u. Girdėjau kad. ji J f 
ios g., Bridgeport, (t k 
s arba apie juos iŠ | 
:ite, turiu svarbu jS I

IGNAS VOĖyjJ F 
i Superior Ava (į, •

J. G. SARO® Į-
enatinis “Dirvoj1, 
jo Agentas Yog* 
is nori užsirašyti (t 
ščius, ar pasiskaityti ; 
lės pas

J. G.SAROtgj | 

1374 Grandview į 
Youngstown, (Hj

LISTERII 
THROAT

Telefonas Mm I® ’

P. J. KERŠE I 

baigęs Teisiu Mokj&į rį. 
land Universitete, teį 
Teisiu Ofisu adtohb

C. D. AM 
307 WILLlAHil 
kur su visais teima 
Lietuviai, Slavai, lėk | 
Rusa: draugai kreipias - 
rėš teisingų pstamrip t

‘DZIMDZI-DBI
[UOJAMOS
ompozicijos

18 4
ir chorui ...l............

ludele

a
ięnis vakarams...... *

IŠ Rytų Šalelės 
dainele. Už abi....L;

ram chorui ir kvait®

(abi Baritonui ir M 

r Avė. Clevelu

ARAI
Mokslo, lA 

Einikį LaikrA " 
ienas iš geriat į 
Amerikoje, L 
ikoje metams’ į 
ron ir kitur | 
)ARĄ” ant nj • 
I, gaus knygr t

>ARA"J
BOSTON,I

4. Gyvulių Pasakos. ,
Lietuviai savo pasakosna mielai įtrau-

• kia ir gyvulius, nes jų pirmykščiu manymu 
' gyvuliai gyveną tokį pat kaip ir žmogus 
gyvenimą. Šioje atskiroje pasakų rūšyje 
veikiančiais asmenimis yra įvairus gyvu-

• liai bei paukščiai.
Lietuvis gyvendamas arti gamtos len

gvai susipažino su įvairių gyvių prigimti
mi, kasdien susidurdamas tyrė jų būdą ir 
kūrė vaizduotėje nuomonę apie jų būvį 
bei kilmę. Kiekvienas gyvulis šioj grupėj 
turi savo charakteristiką: lapė — gudruo
lė; lokis — kvailys; kiškis — baikštuolis; 
vėžys — storžievis, ir t. p.

Šios rūšies pasakos mus supažindina 
su pirmykščio Lietuvio pažiūromis į gyvu
lių pasaulį.

Pavyzdžiu.
Kiškio Lupos

Vieną kartą kiškis ėjo skaudintis ir 
į sutiko genį. Genys jo klausia: Kodėl tu, 
kūmai, toks nuliūdęs? Kur eini? — Kur 
aš- nebusiu nuliūdęs, — atsako kiškis: — 

‘ manęs niekas nebijo, aš turiu visų bijo
tis.... Visi iš manęs juokiasi, sako kad 
aš lapo bijąs.... Einu ir pasiskandinsiu.

— Nebūk kvailas, — sako genys, — 
jei -taip nori kad tavęs bijotų, nueik į krū
mą, ir kai pamatysi atvarant į pievą .avė- 

■ fes, šok iš krūmo, avelės ir išsigąs; .
Kiškis paklausė genio — nuėjo į krū

mą ir atsigulė. Pamatęs aveles, kaip šoks 
iš krūmo, avelės išsigando- ir nubėgo tolyn. 

^Apsidžiaugė kiškis- -ir pradėjo juoktis. 
Juokėsi, juokėsi' — net jam lupos perplyšo.

5. Satirinės Pasakos;
Šatirinemis pasakomis vadinasi tokie 

pramanyti pasakojimai kuriais liaudis pa
šiepdavo įvairias 'visuomenės ydas, žmones 
pabrėždama jų netobulumus Ibęi nesąmo
ningumus.

Iš šių pasakų matome kad jau gilioj 
senovėj stengtasi pakilti sąmonėje ir kul
tūroje. Pavyzdis:

čigonas ir Lietuvis.
Ėjo keliu Čigonas ir Lietuvis. Išalko 

jiedu valgyti. Lietuvis turėjo paršiuką, o 
Čigonas viščiuką.. Ir sako- Čigonas Lietu
viui :

— Valgykiva dabar tavo paršiuką, o 
paskui valgysiva mano viščiuką.

— Gerai! —- sako Lietuvis.
Suvalgė jiedu tą paršiuką ir einą to

liau Vėl išalko ir vėl sustojo pakelėje 
pasilsėti. Suprato Čigonas kad abudu viš
čiuko neprivalgys, ir sako Lietuviui:

— Ką čia terlensivos, ponuti! Viščiu
kas gardus daiktas, 'bet dviem nėra kas 
valgyti.... Gulkivos pasilsėti; ir katras 
geresnį sapną susapnuosiva tam ir bus 
viščiukas.

— Gerai ! — sako Lietuvis.
Atsigulė Čigonas ir užmigo. O Lietu

vis neiškentė ir suvalgė tą jo viščiuką. At
bunda Čigonas ir pradeda apsakinėti savo 
sapną:

—- Matai, ponuti, kai tiktai aš užmi
gau, nusileido pulkas angelų, paėmė ma
ne ir nunešė į dangų.- Čia Viešpats Dievas 
sodina mane šalia savęs, klausihėja kas 
girdėti, ar gerai klojas...... O Motina
Švenčiausia kad prinešė visokių valgymų: 
ir antienos, ir žąsienos, ir visokių.... Tik
tai gulbės pieno tenai nebuvo.... Na, o 
ką gi sveikas sąpnavai?

— O aš, — sako Lietuvis, — mačiau 
kad tau danguje laibai gera, tariau kad tų 
ne kvailys, iš tenai negryši į šią ašarų pa
kalnę, ėmiau ir suvalgiau tavo viščiuką.

j5. Vėlių bei Velnių Pasakos.
Vėlė — tai mirusio žmogaus siela. Ti

kėjimas į vėlių gyvenimą kunui mirus, mu-

si] liaudyj, yra arba buvo giliai Įsigalėjęs. 
Liaudį tuo pilnai;tikint matome iš daugy
bės užsilikusių pasakojimų apie vėlės, jų 
pasirodymus žmonėms, jų susirinkimus 
(vėilnes) ir tt. Šių pasakojimų yra daug.

Be pasakų apie vėles yra 'daug užsili
kusių ir apie velnius (piktas dvasias). Čia 
kalbama apie jų santikius su žmonėmis, 
įvairius pasirodymus ir daromas žmonėms 
kliūtis bei šposus. Tokių pasakojimų yra 
trumpučių ir ilgų. Ši grupė yra artima’ 
(išskyrus perdidelį fantastingumą) mi
tams, nes ir čia liečiama neva tikybiniai 
dalykai. Pavyzdžiai:

Apie (Vėles
1. Kai mano mamaitė mirė, — pasa

kojo Kalvaitis iš Girniškių, Stalupėnų pv., 
—■ buvau dešimties metų; po jos palaido
jimo vienų vakarų išėjęs arklių paganyt, 
jau prieš pusnaktį juos parvedžiau, tai pa
mačiau mamaitę su skepeta apsigobusių 
nuo klėties manęsp ateinant, o man drą- 
siai Į jų bežiūrint, lyg ir besidžiaugiant, ji 
po mano akių sunykdama prapuolė.

Apie Velnius
2. Vienas vyr’s naktį ant Kelio prie 

Trepenu veršį radęs, tųjį į šlajas Įsikėlė, 
tada veršis bulium pastojo; arkliai vos 
pavežti beįstengė. Važiuotojas tai ma
tydamas botkotį atsikreipęs pradėjo tam 
buliui kaili mankštint; tai jam neilgai te
patiko, nes jis tuoj išoško iš šlajų sakyda
mas: “Tai prigavau, tai prigavau;” į tai 
važiuotojas atsiliepė: “Tai primušiau kad 
primušiau velnių.”

7. Vaikų Pasakos
Vaikai kaip žinome labai mėgsta klau

sytis senolių pasakojimų apie įvairius nuo
takius ir dažnai prašo jas pasekti (papa
sakoti) Bet tankiai pasitaiko kad nenori
ma ar neturima ūpo juos pasakomis užim
ti, o podraug norima jais mandagiai atsi
kratyti, paprastai atsakoma trumpomis 
“vaikų pasakomis”. Šios dėlei savo turi
nio trumpumo ir nuobodumo vaikų labai 
nemėgiamos; matydami kad jiems nenori
ma pasakoti, jie pasišalina.

Pavyzdžiai.
Vaikų Pasakos

1. Buvo kitų kartų kalnas, ant to kal
no miškas, tame miške buvo- trobelė, toj 
trobelėj gyveno bobelė, turėjo baltų avelę; 
baltų avelę — vėl pradėsime nuo galo: Bu
vo kitų kartų kalnas, ir tt. ir tt.

2. Buvo kitų kartų senelis ir senelė/ 
turėjo šieno galų, iš vieno galo krovė Į ki
tų galų — vėj pradėsime nuo galo; Buvo 
kitų kartų, ir tt.

3. Buvo kitų kartų žmogus Vanag’s: 
lėk, lėk ir leidžia, lėk, lėk ir leidžias.

4. Kita kartų buvo kumelė starta, 
iš tos startos paliko bėra — uodegos ne
bėra ....

8. Įvairios- Pasakos
Įvairiųjų pasakų grupę sudaro tos ku

rios dar nėra suskirstytos Į atskirus vari- 
jąntus ir nėra priskiriamos prie aukščiau 
minėtų grupių delei savo formos skirtin
gumo. Jų yra nemažia, bet skirstymo dar
bas beveik dar nepradėtas.

Šios pasakos kaip ir kiti epiniai daly
kui turi savo vieta ir reikšmę.

(Bus.)Doviernastįs
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” Ageritu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

PAVASARIO VEIKMĖ
Negalėdama namuose

Eilių sugalvoti, 
Ėjau tolį Į giružę

Pagalbos j ieškoti.
Ji ne sykį man padėjo 

Supinti dainelę,
Atskleidė kaip knygos lapai 

Daug gražių vaizdelių.
Apačioje pamatysit

Kas man ten ats’tiko, 
Kokias eiles' parašyti

Parėjus pavyko.

ATSITIKIMAS
Einu per girelę 

Sumintu taku,
Girdžiu kaž kas šneką 

Po medžio šakų.
žvilgsni ten užmetus 

Matau tankumoj
Porelė meilužių

Linksmai šnekučiuoj’.
• “Kokia meili meilė”, 

Pati' sau manau, j
Ir žingsnius Į kitų 

Pusę pasukau;
Vos keletą žingsnių 

Šalin padariau, 
“Sustok!” garsų balsą

Aš JOS išgirdau....
Nors kojos nutirpo. 

Bet eiti bandau, 
“Sustok, ar negirdi!” 

Ir vėl išgirdau.
Sustojau ir žiuriu

Ištempus akis,
Iš išgąsčio liovės

Net plakus širdis.... ( 
salt’s prakaitas rieda

Kai ryto rasą,
Aš stoviu ir laukių 

Užmirus visa
Kada ta porelė 

Mane apdraskys,
Ir dar gal per galvą 

Kuomi užvarys....
iBet staigų pranyko

Ta baimė baisi:
“Ne tamstai sustoti 

'Liepiau”, sako JI.... • '
Biruta.

Nuo Juokų Red.: .Bijodami 
kad nereiktų rudens metu dar 
apie pavasarį čia ’eiles talpin
ti, pradėjome talpinti nekurtas 
prisiųstas! Pavasarinių Eilių 
Kontestan. šios gerb. Birutos 
eilės yra tam kontestūi skir
tos. Turime 'ir talpiname ki
tose vietose eiles kitų, o kon- 
tęstą laimėjusios tilps birželio 
26 d. numeryje, arba 26-me 
šių metų numeryje. •

Dar nežinome kas laimės, 
nes ateina daugiau eilių. Ga
vome pluoštą eilių nuo-gerb. J. 
Gogelio iš Lietuvos ir gerb. Vė
jo (Amerikoje), šalip pereita
me num. minėtų.' 'S

šios gerb. Birutos “dvilypės” 
eilės yra naujenybė dviem at
vejais: vienas,. kad yra dvily
pės, dviem paskirais antgal- 
viais dvejos eilės, bet. gailaus 
sueina į vieną-siekį; antra, jos 
apsako vieną) iš ypatingiausių 
prietikių kokis gaili, pasilaikyt 
poetui ir ne-poetui.

Jeigu musų butų buvę pa
skelbta Juokingų' eilių kontes- 
tas, o ne Pavasario Eilių, tik
rai gerb. Biruta butų gavus 
dovaną už taip gabiai apsaky
mą poeziškai dalyko kuris vi
sai neturi bendro su poeziją.

Skaitant Lietuvos laikraš
čius užtikome jog Lietuvoj yrą 
Įkurta 'Lietuvos Vaiko Draugi
ja, Pieno Lašo Draugija, tik 
dar reikia sutverti draugiją tuo 
vardu iš kur pienas išlaša, ir 
buą visas “kompletas”.V

Ar ne keistas Dievas kad an
gelų ir velnių sutvėrė daugybes 
ant sykio, o žmones tiktai du.

Smagu mums pasigirti jog 
gavome naują juokų šal 
atsivėrė mums (o sykiu ir šio 
kampelio skaitytojams) gausus 
juokelių šaltinis ypatoje gerb. 
Patrioto. Jis. paliuosuoja mus

nuo rūpesčio užpildyti šias pus
antros špaltos juokeliais ir tei
sybės žodeliais, taipgi skaityto
jai turį įvairesnių juokų negu 
gali išplūsti iš musų perdaug 
užverstus galvos.

Tik pageidautume kad gerb. 
Patriotas juokeliams pasirink
tų kitokį slapivardį, nes tas 
pergeras juokuose naudoti, ka
dangi jis kitame puslapyje tu
ri rimftj dalykų tuo pačiu pa
rašu.

Jule Mažrimienė iš Sedos ra
šo savo vyrui Brooklyne jog 
Zenio Petraičio jau nėra. Jo 
žmona su savo broliu užmušė 
nabagą balandžio mėnesį ir at
sisėdo Šiaulių kalėjime. Dau
giau naujienų nėra.

. New Yorke buvo “vaikų sau
gos” paroda, kaip vaikai turį 
sergėtis einant skersai gatvę, 
ir nepaisant to, tris vaikai ta
po užmušti ir 13 suaugusių su
žeista.

“Labai ačiū tamistai, advo
kate, už tokį puikų apsakymą 
mano gyvenimo. Aš pati nie
kad nemaniau kad esu tokia ne
kalta.

Pirm karo Papa savo pinigus 
laikė (Vokietijos bankuose, kur 
jie sutirpo kaip sniegas. Da
bar papa dės savo pinigus An
glijos bankuose. Italijos ban
kai yrą negadni laikyti papos 
pinigų.

—Broleli, didelę nelaimę tu
riu, boba sukųlė puodą.

—» Gal labai brangų?
Ne, molinį puodą/ į mano 

kaktą.

O, Viešpatie, koks nuobodus 
tas gyvenimas. .. . Ir kokia 
neteisybė pasaulyje. Net gam
ta turi keturias atmainas* me
tuose, o aš per visą gyvenimą 
turiu tiktai vieną vienintelį vy
rą....

Patriotas.

RODYKLĖ No. 53

Šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkę Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motiną. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Daugelįs šeimininkių nežino kaip 

pasirinkt geras bulves. Kuomet ren
ki bulves iš bačkos jos turi būti kie
tos. Tas geriausias būdas patyrimui 
ar bulvė gera iš viršaus. Paskui rei
kia perpjaut pusiau. Jei spalva yra 

Į gelsvai balta tai gera bulvė. Jeigu 
j bulvė perdaug vandenuota, ji pasida
rys muilinė verdant. Bulves reikia 
laikyt tamsioj, vėsioj, gerai venti
liuojamoj vietoj, neperdrėgnoj nei 
nepėrsausoj. Bulvės yra geras vi
taminų produktas, todėl reikia val
gyt jų kiek daugiausia gali. Sekan
tis receptas bulvių zupei yra skanus 
ir sveikas ir jūsų šeimyna bus paga- 
nėdinta.

Bulvinė Smetonine Zupė
1 puodukas evaporated pieno
3 vidutinio didumo bulvės, smul

kiai supjaustytos
3 šaukštai sviesto arba riebalų
3 vidutinio didumo svogūnai, su

kapoti
1 žalias pipiras sukapotas (vidu

tiniškas)
1 kvorta verdančio vandens
1 šaukštas p,etniškų
1 % šaukštuko druskos
Keletas pipirų
Sutarpink sviestą dviejų kvortų 

skarvadoje ir palengva kepink svo
gūnus ir žalius pipirus iki suminkš
tės. Dadėk vandeni ir priesmogius, 
sykiu su bulvėmis, ir virk iki jos su
minkštės, paskui dadėk petruškas ir 
evaporated pieną; užvirink ir duok 
j stalą.

Virtuves Patarimai
Popieriniai rankšluosčiai yra labai 

patogu virtuvėje, ypač po vartojimo 
žuvinių ir kitokių gilių kvapu daiktų.

Bruknes reikia virti porceliniame 
inde arba palivuotam puode ir po 
išvirimo reikia dėti į stiklo ar molio 
stotims.

Nuvalymui puodų prie kurių prili
po maistas laike virimo, naudok me
dinius drapanų segtuvus nugramdy- 
mui puodų. Tas nesubraižys puodo 
ir palengvins darbą.

Naminiai Pasigelbėjimai
Išvalymui maliavojamo šepečio i- 

merk jį j" terputiną ar benziną, pas
kui išmazgok su vandeniu ir muilu, 
ir nušluostyk skaruliu, šepetis rei
kia suvynioti popierin iki vėl reiks.

Pirm kalimo į medį vinies, per- 
smeigk jį per šmotą muilo. Vinis 
lengviau kaltis ir neperskels medžio.

Sausa drusko arba actas trina
mas ant plėtmų ųnt; marmuro panai
kins plėtmus. Nuplauk tyru vande
niu, paskui numazgok muilu ir van
denių nuėjimui rukščių.

Grožės Patarimai
Nėra klausimas kiek miego' gauni, 

bet kaip miegi, tai yra svarbu jūsų 
sveikatai ir grožei. Šioje šalyje žmo
nes mažai kreipia domės Į miegą. 
Reguliaria miego prisilaikymas 'yra 
taip svarbu kaip valgis. Jeigu ne
gauni ganėtinai miego jūsų kūnas 
badauja tokiu pas budu kaip neval- 
gant per dieną. Miegant atsigaivi
na kūno plėvelės ir energija kuri iš- 
sinaųdojo bėgyj dienos, atgryžta at
gal. Del stokos miego musų visas 
kūnas atkenčia. Žmogui reikia kas 
nakt miegoti mažiausia astuonias ar 
daugiau valandų.

Ypatiška Sveikata
Duona buvo priprastu valgiu per 

daugiau laiko negu įsivaizdinam. Ji 
buvo ir bus gyvenimo bei sveikatos 
reikmenis. Vienok, nerauginta duo
na dar vis tebevartojama iki tam 
tikro laipsnio. Mes perėjom per 
daugybę laipsnių ir musų duona pa
liko lengvesnė ir baltesnė. - Nors 
lengvesnė geriau virškinusi, bet abe
jotina ar baltumas yrą geras atsie
isimas, ir del sveilcatos priežasčių 
žmonės raginama gryžti prie juodes
nėj duonos. Priežastis to kad juoda 
duona turi sėlenų ir grudų iš kurių 
ji daroma,’ o tos sėlenos suteikia mi
neralų ir virškinančios mėdegos.

pavaduotojas reguliario pieno' arba

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kųponę paženklinant kokias pamokas norite, 
ir męs prisiiįsim jas dovanai.

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

THE BORDEN COMPANY 
Bordes Building, New York'

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet jums reikia pieno dary- ted Pieną -kadangi jis yra geriausias 

mui pudingo, zupių, pyragų, etc., 
būtinai naudokit Borden’s Ėvapora-

Evaporated Milk

Geras pienas prasideda pa-- 
čioje pradžioje pieninyčįoj. 
Jis turi but iš švarią, svei
kų karvių—iš švarios, tur
tingos ir geros ūkės. Turi 
b.tui melžiamas į švarius 
kibirus, gerai uždengtas ir 
tuojau nuvežtas į švarią 
pieninyčią ir gerai sudėtas.

Generaįis sanitariškas nu
rodymas išdirbime Evapo
rated Pieno yra pagamin
tas pagal tiesų. Kad prisi
laikius tų tiesų, The Bor
den Company tūri įsteigus 
special; ir tikrą prižiūrėji
mą padarymui jų pieno ti
krai grynu ir geros rūšies.

KUPONAS
Pądažalas
Duona
Saldainiai 
žuvis Zupė

Vardas

3 (Lithuanian)
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WE know a. man so stingy 
that he 
to save 
teach.

talks through his nose 
wearing out. his false

or anything like

RISE OF NEW . i
Lithuania!

The Lithuanian Taryba on j 
December 11, 1917, first pro
claimed the liberty and inde
pendence of Lithuania, but a' 
more authoritative proclama-: 
lion was that of February 16,| 
1918, which .is now regarded .as; 
the official date. Inspired by, 
very obvious ulterior motives 
Germany was the first foreign. 
State to recognize Lithuanian 
independence de jure on March 
24, 1918. 
cognition, 
Kaiser 
pan-Germanic Party subse
quently made desperate efforts] 
to effect the annexation 
Lithuania to Germany, 
failing that some sort of “ 
sonal” union 
Lithuania and 
then between 
Saxony, 
sternly 
anians 
dearly 
the disastrous consequences of 
the union with Poland, were in 
no hurry to repeat the experi
ence with Germany. In the 
course of this remarkable 
struggle the Taryba, which 
meanwhile had assumed the | 
title of State Council on July 
11, 1918, with a view to check
mating German intrigues, ac
tually proclaimed Lithuania a 
democratic monarchy and of
fered the crown to the Duke 
of Urach, a descendant of the 
ancient Lithuanian dynasty of 
Mindaugas. Fortunately 
the future of the country 
verbal pronouncement 
never implemented 'in fact, 
Lithuania has remained 
puhlic;-

The Allied victory favour, 
the rapid development of ev
ents in favour of Lithuania.1 
The Taryba adopted a provis- P™ A™aį7d 
lonal constitution; a Directory ]ished a ]jne of demarcation on 
of three members for the ex- April 26 191£) whjch wag
ercise of executive functions prompt]y violated fey the Poles> 
was appointed; and Dr. A. 1 a]so the second
Sme'ona served as alPres-L by Marghal on
ident of the State Council, in j jn|y

TO—
Fair daughter of the Muses who inspires 
The human voice to lift its note in praise 
Of your achievements, and the mind to raise 
Itself to lofty heights where it transpires: * 
Consumed with heat of countless inward fires 
Whose great intensity will shortly raise 
The barriers, that still prevent our gaze 
From penetrating thru our own desires;
How can these words of mine express the thougth 
That surges onward like a flooded stream, 
Tho beautiful, still by the fields unsought. 
For beauty uncontrolled is but a dream.
Dance on, dance on until we see your name 
Illuminated on the distant heights of fame.

P. A.
ln spite of this re- , . .. .. . „, . ., ./ this capacity oficially repres-signed by the then . .... . . ., . ... , enting the Lithuanian Statehimseli, the powerful,... . I until the supercession ol theParty subse-! , , ' , ... . .I Taryba by a Constituent As- 

’flsembly (Steigiamasis Seimas) 
° on May 15, 1920. But before 

that date Lithuania was doom- 
... . , led to undergo many vicissitu-first between I „ . . , „. des. The Provisional Govern- Prussia and , , , , ,.... . , ment had been established atLithuania and . , . , „... . (Vilnius, but when the GermanAll these efforts were . , .. ... D , . .,.... ,. . front collapsed the Bolsheviksresisted by the Lithu- , . . . T,, . , I began to advance early in Jan-themselves who, With i - ” , ..., . . , , , „luarv 1919, and the Lithuanianbought knowledge of , '. . , ’. , „administration has perforce to 

be removed to Kaunas, which, 
| with a brief interlude in 1920, 
I has since been the temporary 
capital of the State.

Driven out of Vilnius, the 
representatives of the young 

| Lithuanian State did not des
pair, but embarked vigorously 

| upon the task of organizing an 
armž, with such success that 
the further 

j Soviet forces 
severe defeat

P upon them at
> I April 1919 for 1

this 
was

advance of the 
was checked, a 
being inflicted 
Kaisedbrys. In 

the Lithuanian
troops were closing in on Vil
nius when the Polish army ad- 

and I vancing from the direction of 
Lyda deliberately forestalled ro-1 j■ ‘and entered the town On April 

,j20th of that year. < To prevent 
an armed conflict between 

I Lithuania and Poland the Sup- 
' kreme Command of the Allied

And do they know that they 
must never, never go around 
the house unshaven or with 
(heir shoes off,. or with- their 
shirts off,

I that, and ne^er, never be im
patient with Honey Bunch, no

I matter what SHE says, or does 
I or thinks?

-------- o--------
THE ONLY thing the world 

has been made safe for, so far 
ar the late lamented was is 
concerned, is about one gener
ation.

-------- o--------
The easiest job. in the world, 

fire

you

-------- o--------
SO MUCH for appearances. 

Everybone thought him intel
lectual when he spoke of Plut
arch’s lives. But it didn’t mean 
anything. Plutarch was his 
cat.

--------- o------- —
■ If you are not opportunity, 
don’t knock.

Isays P. Akšis, is to be 
chief at the North Pole.

o--------
I Man (to waitress): Do 
have frog’s legs?

Waitress: How dare you!!!
-------- o—;-----

Į IT COSTS a lot to live these 
days, more than it did of yore, 
but when you come to think of 
it it’s worth a lot more.

---------o—;-----
There is more patience ip the 

world than a neighbor’s child
ren may be let to believe.i -------- o------- -

that I The way to run brass into 
ralue gold id to’go on a note when 

letter of his contract you are asked.
is not going to have — ■ ,.—------ ------------

in getting another

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių Žurnalas.
“Gydytoją” leidžia Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugija,
Redaguoja Dr. A. J. Karalius ir 

Dr. S. Biežis.
“Gydytojas” mokina kaip apsi
saugo! nuo ligų, duoda tinkamų 
patarimų sveikatos dalykuose ir 
suteikia tinkamai prirengtų mok
slinių straipsnių, talpina gražių 
paveikslų. Kaina metams Ame

rikoje ar Lietuvon $2.
Pavienis numeris 20 centu.

“GYDYTOJAS“
IV. 22nd St.' Chicago, II2201

Junius
toSpring flowers come 

set spring poems. 
-------- o--------

IT IS a truism to’ say I 
the man who gives more v; 
than the 
calls for, 
difficulty 
contract.

off- —NEDĖLIOS
ESKURSIJOS

ANT

Įs|ick£|- Pate Road
ŽEMOS ROUND TRIP KAINOS

n

—-------- O------------
She: What is your'idea of 
smart girl ? į
He: One who can make her

complexion taste as good as it 
looks. ■

-------- o--------
ONE swallow doesn’t make 

a summer, but several are 
to cause a fall. 

-------- o--------
“It’s all overtown that 

turned me down”, sang 
flapper’s stockings as she 
’em on.

apt

you 
the 
put

-------- o---------
“I’m horning in,”., bellowed 

the bull as he attempted to 
push open the barn door with 
his head.

-------- o--------
ANOTHER dismal failure is 

the flapper’s attempt to con
tinue her pose of boredom 
when the refreshments appear. 

-------- o--------
June Brides will please, note 

that they are expected to know 
how to: Cooc and Sweep and 
Bake a pie and Make a straw
berry shortcake and •— Look 
pretty and bė sweet and gentle 
and merry and sympathetic all 
the time, and never be het up 
or flustered, and never have 
their hair unkempt, and never 
be flushed or have shiny noses, 
ant never, never, never be im
patient with Honey, no matter 
what he does, or 1 thinks, or

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Ft. Wayne—Green Springs Fos
toria—Bellevue—Loraini ir kitus 
punktus i vakarus nuo Clevelando 

—taipgi— 
SAVAITĖS GALO

Jaunistes 
Isivalzdinimas
WAIKAMS ir mergaitėms 

kurie šį mėnesį išeina iš 
mokyklų ir kolegijų, su au
kštomis viltimis ir tvirta 
drąsa, Society for Savings 
siunčia gerų linkėjimų lai
mingai ateičiai, pasekmin
gai pradėti gyvenimą.

Musų linkėjimas yra sekan
tis: Budavokites sau tvirtą 
finansini pamatą savo gyve
nimo siekiniams. Pasidary
kit ankstyvą pradžią kokia
me nors gerame banke

incorporated

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dek Taupymus Į Taupymu Banką

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia: 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

MIESTE TIKIETŲ OFISAS 
2010 East 9th St.

VASARINĖS kelionės 
i daugybę 

Kalnu. Ežerų ir Pajūrių Resortus

PINIC A I s9> Platiną, Si- 
* T už Dantų Auk-
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bjle 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

rakandai už prieinamas kainas

_____
TASTEtESSCASTOR OIL

Puikiausi
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų daiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit peš 
mus pasirinkti.

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

S

į

. UNCLE WIGGILY’S TRICKS

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

A x Cj. Saugus Skustuvas kurs pats 
AUtOutrop Išaštrina Savo Ašmenis

PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Fair enough. And on their 
part let the June bridegroom 
come through.

Do they, f’rinstarice, under
stand :

Looking after the fires;
Putting up the screens;
Beating rugs?
Cleaning the flue?
Scrubbing the front porch ?
Making a living/?

^gąiLIgįŲ^HĖ^Š Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be sbknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse. -

[eveland Furniture Co
6412 Superior Avenue

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

BEECHAM’S

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

Better than a Mustard Plaster

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o M 

prie kokią neišlavintą daktarų,, Tik
ras Specialistas arba profesorių^ ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po isegzaminavitno, Daugybe dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipaiinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ilges. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Uakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi} ligos prieSasM 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt* jwa> 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. Lil5th St. Cleveland į 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki t vataaa 

Nodėldieniaia nuo 18 fld L z

DR. HUMPHREYS*

24
Valet

Mr. 1. Knowltt • He cpn reap French bac.kwards-«-main!y backwards F

tF » DOmT 
6KT 300*^

VT BRJtOCe
OS SoMS OF TUl3

Razor 
—Sharpens Itself

lRRRM.xiu WetOMvl ________
FCAA AtCOHINCl *> S

Poa ui Botu

Pu V
On MC1

INTERNATIONAL CARTOON CO.. N. T.

S£E

Aiškios, Tyros, Svei- 
kos, Puikios Akjs

Yra Puikiausia Dovana, 
Murine Valo, Palengvina, At,

- gaivina ir Nepavojingas.
Jis jUTOS patikB-

9 kC Knygelė “Akių Užžiura” arba
MurincGo^Dpt.H.S.,9E.oiiioSt.,Chicago “Akių Grožė** Dykai. Į

Mrs. Winslow’s 
Syrup

TABLETS
BUILD YOU UP

Tnormon uisner
ZAT EES 1 
ze music!

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, išleidžiam ir sukraunant.
' 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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Įlavintų daktaru, ® 
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na liga sergi it b 
pati ta jonu pu# 
rimo, Daugybe iii* 
jo jus pagydyt W> 
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irado jūsų tikru # 
i Radio-Stope-Eiąjl 
tgeno ir pilnai Uii* 
aminavimas 
ura jūsų ligos pnM 
įimsiu jus rii M 

lėnoji juaų sveiksti1 
pi turite nusiipjėg 
įčiate nuo uinw 
ūso kūno ir bumu* 
ilgiau laiko Ir ink* 
i ištyrinėjimo tiknl P 

ir tų padarysi! ut» 
reikalingo jaus *

ĮAUSTAS 
h St. QevW 
BASIS A

nuo 6 iki I ub** 
id L

Centai^ !

itMANCtt 
duotojai ir sW 
ų. Rakandus^ 
įkrauna®.

Cleveland,

, Tyros, Sy» 
3uikios Akis
’lakiausia Dovani
alo, Palengvini, » 

ir Nepavojingi
: jums patiks.
‘Akių Uižiuh"
jų Grožė” Dyka.

D .1 .R VA -.-”-

matprialė padėtis eina blogyn,1 
ūkio išlaidos ląįku neatiduoda
mos, mokyklų nuomos laiku ne- 
apmokampe, kai kur dar ir su
taptos nepadarytą. Kažin ar 
kada bus galas tam materia- 
lįarrj skurdui.

Pačiuose Šimkaičiuose yra ti-

vietomis nukirtę žieminius jr 
vasarinius javus. Bet tąi tik 
retenybė, šiaip oras girtinas. 
Nekartą ir senukai sako: Senai 
toks oras bebuvęs. Vasarojai 
kai kur jau atsėti, }cąi Jcųr bai
gią sėti. Ląfiogąs.

Geg. 10. Paparčiai.

njjos nebuvusį keleivį vijosi 
šąukdąmi sustoti, peršausią.

Reiktų policijai atkreipti do
mės ir peštukus tinkamai sų- 
vąldyti, kurių dar Lietuvoj pa
sitaiko. Ladogas.

Ar Tamsta žinai kad Chicagoje tapo atida
rytas vienas iš didžiausių Lietuviškų knygy
nų? Jei nežinai, ir neturi jo katalogo, tai tuo
jau pareikalauk, o pamatysi kai baisi daugy
bė naujausių knygų, gaidų jr kitokių dalykų 
tapo pargabenta iš Tėvynės Lietuvos. Rašy
damas adresuok: “švyturio” Knygynas, 3305 
So. Halsted St., Chicago, Ill. (32)

Paparčiai
(Šimkaičių v., Raseipių apąk.)

Balandžio 26 d. vietos mo
kyklos suaugusių kuršininkų 
mokytojui padedant surengta 
vakaras ir vaidinta “Ant Be
dugnės. Krašto”, trijų veiksmų 
scenps vaizdelis. Pats vęjkąlo 
principas atatiko sodiečių gy
venimui ir yra pamokinantis — 
susilaikyti nuo girtuokliavimo, 
reiškia išvaizduota girtuoklių 
gyvenimas, jo likimas, etc.

Publikos galima sakyti buvo 
dąug: pilna mokyklos salė, se
nų ir jaunų. Matoma tenkina 
sodiečius suruošti vakarai gra
žiam, naudingam pamokinimui, 
todėl šį vakarą publikos buvo 
dvigubai tiek negu per pirmes- 
nįus parengimus. Patsai su- 
vąidinimas bendrai visų artis
tų pagirtinas. ' Geriausia atliko 
A. Stankaitytė ir Dz. 'Stankai
tis ir K. Vaitekūnas, jie gavo 
daugiausia iš publikos bis ir 
rankų plojimo.

Po vaidinimo buvo šokis, vi
si špko su didžiausiu tipu, nors 
ir muzika nekokia buvo. ,

Laike šokių buvo įvesta 
skrajutė, bet mažai kas tesirą- 
šinėjo. Mat laiko nebuvo, r<|i- 
kėjo šokti....

Publikos tarpe buvo ir iš 
Amerikos gryžųęių 'Rietuvių, 
taip pat ir iš Anglijos. Jie pa
reiškė didžiausį pasitenkinimą 
tokiu kultūros kilimu Lietuvo
je-

Vakaro pelnas skiriama ku
riamam sodžiaus knygynui. 
Knygas bandoma įgyti reika
lingiausias ūkio srityje, ir to
dėl (jų daugiausia užsisakoma. 
Ateityje manoma dar daugiau 
knygyną praplėsti. Valio jau
nuoliai! Bukit geru pavyzdžiu 
kitiems. Kas gyvas krutėkite 
įvairiose sekcijose, k. t. dra
moje, ir tt. Lai žino musų dar
bą ir Amerikiečiai musų broliai 
ir jie .mus neužmirš reikale.

Lai gyvuoja Lietuva su bro
liais Amerikiečiais! Valio! Va
lio!
" Be to dėkojame mokytojui 
A. Stankaičiui ir Pr. Bakučiui 
už jų trus£ prie to vakąro.

/ Ladogas.

Paupys
(Viduklės vai., Raseinių apsk.) 

: Jau savu antgalviu Paupys 
reiškią gražią, žavinančią vie
tą, gražią apielinkę. Nuo žo
džio Paupys galima suprasti 
kad čia bėga-srovena per tam
sius miškus, per žaliuojančias

Nori Žinot

pievas “Upė” — ją tąip žmo
nės vadina, reiškia toks* jos 
vardas. Iš abiejų pusių ją ly
di tamsus miškai, o ji pati rė
žia gilią vagą. Tik kai kur įsi- 

i lindęs miško tankmėje žmoge- 
• lis gyvena, kvėpuoja eglių, pu
šų, aržuolų ii- kitų medžių gry
nu oru.

•Jau treti metai kaip bekuria- 
ma Paupyje bažnyčia. Dabar 
tik pastatyta laikiną, panaši į 
daržinę. Bet joje pamaldos bu- 

1 na, ir žmonių prisirenka pilna, 
žmonės toj apielinkėj daugu
moj tąmsųs, kunigėlis su savo 
pąmoksląis pučia į Romos dūdą 
aiškindamas konkordatą ir tuo 
gina klerikalus ir Romos jungą 
Lietuvai. Nelieski jo aiškini
mais, nes daug vietos užimtų 
aprašymas.

Kunigėlis kai kada žmones 
paskaito gyvuliais, o save dva
sišku paršų. Tai tuo nėra ko 
nei stebėtis. Čia jau yra ir da- 
vatkynas su ‘savo organizacija, 
tik nežinau ar skaitlingas,.

Rugsėjo mėn. 1924 n/ėtais 
įkurta pradinė mokyklą apžėlu
sios .girios viduryje, įkas reiš
kia kulturps kilimą visuose už
kampiuose. Mųkytųjas Vacas 
Šveikauskas darbštus, surengė 
du vakaru, kurie pavyzdingai 
įvyko.

Paskutinis buvo perstatytas 
(balandžio 19 d., buvo statoma 
i ‘Vargšas Tadas”, “Abejotina 
Ypata” ir “Bobos Viršus”. Su
lošė pagirtinai visi artistai, kai 
kur buvo klaidų, bet maža. Šo
kiams griežė dūdų orkestras. 

(Vakaras buvo viešas, su šokiais 
I ir tautiniais žaislais.

Mokytojui Šveikauskui ne
trūksta energijos, dirba kartu 
su sodiečiais. Pelnas paskirtą 
įrengimui sporto įrankių.

Deja tik kad Švietimo Mi
nisterija neskiria atlyginimo už 
pamokąs suąųgųsįų kursu mo
kytojams, kas žymiai sumažina 
sodiečių švietimą.

Po pasilinksminimo žmonės 
išsiskirstė \su tipu. Ladogas.

Šimkaičiai
(Raseinių apsk.)

Šimkaičiai nevisai mažas val
sčius, turi regis 12 mokyklų, iš 
kurių yra trijų ir dviejų kom- 
pletų. Mokyklos beveik visos 
atsidariusios prie Lietuvos, to
dėl gąlirpą sakyti pąžanga ne
maža. Yra ir valsčius su savi
valdybe. Bet deja, mažai jis 
tesirūpina piliečių reikalais, 
ypačiai keliais ir tiltais per 
upes ir upelius, kurių nemažą 
valsčiuje yra.

kinčiųjų koplyčia ir kapinės ži
nioje . Vadžgirio klebono.

Palei Šimkaičius yra laisvai 
manančių žmonių. Klebonėliui 
tas kaip tik nervus erzina. O 
davatkėlėms tai dar daugiau, 
štąi pasipurus doram, teisin
gam žmogui Miliauskui kuni
gas užgynė laidoti jį kapinėse 
kaipo bedievį socialistą, neatli
kus} išpažinties ir tt. Be to 
ir bažnyčioj iškeikė negyvėlį. 
Davatkos tam su visa dūšia ir 
kunu pritarė. Nors buvo jau
palaidotąs tose kapinėse, da
vatkos pamanė kad jo dūšia ga
li nueiti į dangų, b kaipo so- 
cialistas-laisvamanis galįs ir 
Dievą užrūstinti, sumanė na
bagės iškasti lavoną ir, pagul
dyti šalę kapinių. Tas joms ir 
pavyko padaryti. Matot kaip 
Dievo avelės pavydi ramaus at
ilsio ir mirusiam, o ką kalbėti 
apie gyvus.... Ladogas.

Vadžgys
(Šimkaičių v., Raseinių apsk.)

Tai pląčiai žinomas apielin- 
kei miestelis, pagarsėjęs savo 
demokratizmu, su davatkomis 
priešakyje. 1924 m. rudenį 
baigta mūryti nauja muro baž
nyčia ir uždengta blekomis. 
dar vidų neįrengus persikėlė iš 
senos bažnyčios su ~visa šven
tenybe j naująją.' Nugriovus 
seną bažnyčią buvo pastatyta 
laikinoji šalia, tat perėjus į 
naująją, senoji parduota pilie
čiui. Liet. Jaunimo Sąjungai 
paprašius savininko, leido toje 
senoje bažnyčioje statyti vaka
rą. Viskas buvo paruošta va
karui balandžio 26 d. Bet da
vatkos Pavasarininkai su kuni
gu griežtai užprotestavo ir už
kalė Kuris. Kunigėlis pamok
slą sakydamas labai daužėsi 
sakykloj, tersdamas, keikda
mas laisvamanius. Pavasari
ninkas V. Krikščionaitis net 
ketino peiliu nudurti einančius 
artyn prie tos bažnyčios. To
dėl vakaras ir suardyta. Pa
kviesta policija nieko negel
bėjo? durjs jau buvo užkaltos, 
o plėšti nedryso, liepė eiti teis
mo keliu. Labai keista kad L. 
J. Sąjunga tik policistą patrau
kė atsakomybėn.

Kunigo perdaug didelė ger
klė; kaip patarlė sako, pats^ 
muša, pats rėkia. Taip ir čia: 
kunigas su Pavasarininkais 
priešakyje, mokykloj surengė 
vakarą, ir dar regis su lioteri- 
ja, kurioje irgi tūlą laiką bu
vo' bažnyčia. Keista jog jie 
šu šventenybėmis. Kaista jog 
patįs taip daro, o kitiems drau
džia. Tas tikrai perdaug “de
mokratiškai”! Ladogas.

▼▼▼

Orai Lietuvoje
Pavasaris Lietuvoj senai bu

vo toks šiltas. Šalnų visai kaip 
nebuvo. Rugiai išliko beveik 
tais pačiais laiškais ir todėl jau 
pradeda plaukti.

Tikisi ūkininkai ^įmet labai 
anksti sulaukti šviežios duonos 
ir pyragų.

Numatoma kiek žieminiuose

Užpuldinėtojai
Balandžio 30 d. iš Raseinių Į 

'parvažiuojant per Kalnųjį mie-| 
stęlį per šaltuoną ties šauk-j 
liais įvyko muštynės tarp kelei
vių ir. vietos pusbernių, dar 
dienos metu. Keliautojai bu

lve tris vyrai, ir gerokai įsigėrę,, 
nedyvai kad ir jie butų pradėję 

įsu šauklių kaimo pusberniais 
muštynę. Mušis buvo nema
žas, tvorgaliais, akmenais ir 
plytomis, o prie kelio butą ne
mažo purvyno, taip kad ir jį 
gerai išmankyta. Vienas peš
tukų sako per naktį tame pur
vyne nakvojęs. Muštynėse da
lyvavo ne tik pusberniai, bet ir 
moterįs su merginomis, apsi
šarvavusios kąčergomis ir šluo
tomis, atakavo važiuojančius.

Net ir visai prie tos kompa-

,/Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“, j f- ‘

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi*.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį? šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus kątarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimaso
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V. J. PŲGHERIS 
| LIETUVIS ADVOKATAS 
| Ofiso va J.: 9 ryte iki 5 po pietų 
j Subatoniis 9 iki 2:30 po'pietų.'

930 Williamson Bldg. 
Cleveland, Ohio.

National Registers
Nauji ir Vartoti — Visokiv 
miei’j — Parsiduoda Mažais
Inmoikėjimąįs. — Procpecį;
2650 — 1314 Huron Road.

—yąr tąi 
tinkamą Jęainą 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

TpAI yra pinku jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms 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- 
raikai pagalios surado aus tat a 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gaųgitc per Savo aptickoriu. 
Lambert P Ear macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Savaitinis ir MoksloVisuomenės, Politikos, Lįteyąturos 
Laikraštis— Einą kas šeštądįgpis. 
Metams Snv. Valstijose - - - 
metų ------

3

Jį
2

■ Kaina
Pusei
Užsienyj ir Lietuvoj metaĮiis - - -
Pusei metų - - -

“Varpas” yra laisvos ir pažangios minties 
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli
tika, paduoda daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
nepriklausomos^ laisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikaiiis. Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk 
“Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

“VARPAS”
3251 So. Halsted St. Chicago, Ill.

$2.00
1.00

• 3.00 
L5o

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

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

Rosedale Dry Cleaning Co.
n r nrmiiTir Randolph 7906

savininkas C, F. PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE
Palei Lietuviška Bažnyčią. Vakarais atdarą iki 8 valandai. Ateikit.

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

viską nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekmė yra kad pečius 
vėl (legą gerai. |

Tas galimą sųlygijrt su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
kį nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalaują gero išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
pečium.

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

Musų šios dienos jaunuomenė iš dalies per vartojimą nuodin
gos ‘^Vlunšąinės” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žmonės yrą daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėliąu priveda į kaišios ligos kelią ir pačių laiku sutrumpi
ną gyveninių.

Jeigu jūsų nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausjną: galvoje, peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šąlČ o, jiailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no
ras vą|gyt, neyalųs kraujas, dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 
ų^uioįlijjmas, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 
^‘usų nesmagių padėjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjįpĮp, taip pat ir skilvio prasto padėjimo ir suąirinkimo 
sish.moją nuodų, kas turi būti išmesta su pagalba geros gyduolės 
tąm tilislui.

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti ta. nuodą. Mes ndrim priminti jums kad mes sutaisom gy
duole kuri ĮTą galjngiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartokit laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir pep ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvęnjįpą.

žinomas dąlylvąs kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na į žmogaus skilvi ir ąpį šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
ligų gemalai ir nuo jų užeina dąug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi s u taisyt šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystąs gyduoles, b ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui gpyos, bet ir pųo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chpmįkąĮąi) yra tpkip budo ir gelbsti žlebėiojimo take nuo kose- 
ręę zepiyp, g ųe puo sĮ<įlvip žemyn, taip kaip yra su pilsemis.

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

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
Dept. D. L. Plymouth, Pa.

Verta Pagalvoti
Taupymas yra vienas tikras keliąs gavimui pradžios, pa- 
sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur-. 
tingu.

Jeigu biednas, ar beveik biednas žmogus galętij sutau- 
pyt kiškelį, nors dolarį į savaitę, jis jau butų kelyje pii’- 
mynžangos.

Biednysta sunaikina ambicijų, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsi
tikrini; savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.

Pradėk.taupyt po mažai, bet taupyk reguliarią! ir užsi- 
spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ii’ patenkintas 
to pasekmėmis.
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Net keletas šiiptų dolarių bus didelę pagalba pacįėt jums 
prasidėt bizpį vienas sau ar įsu geru pusininku.

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

Kiekvienas žmogus jaučįąsi kad galį sutikti gyvenimą 
tiesiai jeigu jam bus duotą teisingą proga. Taupomi 
pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo.

Ateik pas mus ir užyęsk taupymu sąskaitą šiandien arbą 
pasiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok iki rytojaus tą 
ką gali padaryt šiandien.

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

Cleveland, Ohio
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Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artinti ir tolinti kai
mynai. koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
jr visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nųotikiųs tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug‘nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vieųas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Kiną kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
.Prenumerata Amerikoj 83 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvėj Al. 26. ' Lithuania.

Vienur supuvę, kitur baigią 
puti, dar kitur nugriauta ir ki
tur nuvežta. Kai kada pilietis 
ir. gerai apkeikia valsčiaus po
nus už tiltą-nętaisymą. Tilte 
skylės ir važiuojant gali labąį 
lengvai arklys kojelę nusilauž
ti. Pavyz. kaip tiltas ties Paiš- 
lyniu per šaltuoną ir šlyną. 
Pagaliau po Stulgiais per Šal
tiną buvo Vokiečių okupacijos 
metu nepabaigtas statyti, ir 
valsčiaus savivaldybė priešakyj 
su Krikšč.-Demokrątų davatkų 
opozicijos pirmininku Kaziu 
Survilų, nutarė panaikinti mi- 
pętą tiltą. Žmonės ir po šiai 
dienai tebeapgaįlauja -to tilto. 
Kažin ar susipras valsčiaus val
dyba kada nors tiltų klausime?

Pagaliau mokyklų žvilgsniu

tiek ir pavasariniuose javuose 
|ąbai didelis derlius, jeigu lai
dui bėgant oras nepasikeis ir 
pepakenks.

Lietaus užlyja dažnai, ypač 
augalus kelia į viršų didelės si
dabrinės naktų rasos. Naktįs 
šiltos. Tiesiog visa gamta nu
budo ir žadina žmoguje sielą, 
virpina jos stygas. .

Saulutės spinduliai taip pat 
ne vėsus, užšildo labai kaitriai 
jįemutę, bet neretai ir lietaus 
suteikia.

Gegužės pradžioje įsigalėjo 
perkūnas,' kai kur uždegdama^ 
trobas, kai kur medžius suskal- 
dydamas, slenka ore aukštai 
jsilindęs į tamsų debesį. Lie
tus kai kada vietomis su ledais 
nųkrįntą. Sąkomą kad ledai

nDsxzxzxxxxxxxnxcxxxxxxxxxxxxiccaxxxxzxxxxxxxxxzxpn 
j SUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ j 

; Didžiausia Lietuvių Apdraųdos ir Pašalpos 
j organizacija Suvienytose Valstijose, 3
; Kurios turtas siekia arti $1,QQO,OOQ.()O. 3
m Nuo stisiorganiząvimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 4 
J > pomirtinių. Pašalpų išmokėtą $413,550.15.
į SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
m imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T3- J 
j vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. j 

; Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
; Pašalpos Skyriai —$6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 5
; Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

“Vienybe”
Tas kuris turi 37 mėly “VIENYBES” konjpletųs, tu- ■ 
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

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

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

“VIEN Y B E”
193 Grand Street ' Brooklyn, N. Y.

............................ ..... mįi—u7iįui.,aįimį,Uį,^„,„,i.UiFn;įmįį,,r„i»i.
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Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki’ 9 vai.

v,aw/avawawawa'ava,ava\wawAsvav,waw\w?.wav.,aw.wav?..
“Dzimdzi-Drimdzi” Vėl 

Pralinskmino Cleve- 
landiečius

Trečias seimo vakaras, geg. 
30 d., buvo paįvairintas “Džim- 
dzi-Drimdzi” koncertu, kas at
sibuvo Lietuviu salėje.' Diena 
■buvo labai šilta, bet vakarui 
atėjus Clevelandiečiai skaitlin
gai suėjo svetainėn. iškalno 
buvo pas visits girdėti tik kal
bos apie “Dzimdzi-Drimdzi” ir 
rengimasis eiti pamatyti. Ir 
neapsiriko, nes kaip tik gerb. 
artistai su kompozitomium A. 
Vanagaičiu priešakyje pasirodė 
scenoje, tuoj jie publiką ir pa- 
mai, svetainė ūžė po kiekvieno 
ėmė, ką liudija garsus ploji- 
jų dainavimo.

Programe pirmutinė stovėjo 
vietinė dainininkė Julė Baltru- 
koniutė, bet nežinia del kokios 
priežasties p-lė Baltrukoniutė Į 
laiką nepribuvo, taigi jos vietoj 
pirmiausia išėjo “Dzimdziai”. 
Jie sudainavo: “Dzimdziu Ke
lionė iš Lietuvos i Paprūsę”, 
‘^Leiskit j Tėvynę”, “Ritas Mai
šas”, “Stasys”.- Po to atvyko 
ir p-Jė Baltruokniutė, kuri dai
navo ariją iš operos “Madame 
Butterfly”, akompanuojant p- 
lei Aldonai Jankauskaitei', ir iš
šaukta dainavo dar vieną dai
ną. '

Sekantis dainavo J. Alsaus- 
kas, A. Vanagaitis, toliau sekė 
solo J. W. Bendleris, po to vėi 
dainavo iBaltrukoniutė, iBendle- 
ris, pagaliau vėl “Dzimdziai” ir 
jie užbaigė programą “Dzim
dziu” himnu, pažadėdami apie 
kitą rudeni vėl Clevelamlą at
lankyti.

'Po programo sekė šokiai, ii 
visi kurie tik' turėjo savo šon
kaulius, nei vienas nenustovėjo 
nešokęs, nes griežė puikus Lui- 
zos orKestras. Anot “Dzimdzi- 
Drimdzių” dainos, pora už po
ros sukosi, 'sukosi, kartais į 
priekį, kartais atgal, ir taip vi
są vakarą visi sukosi, sukosi.

Šoko artistai ir artistės ir 
visi dalyvavusieji delegatai ir 
svečiai, kurių buvo iš Chicagos, 
iš Akrono ir iš kitų Ohio mie^ 
etų, žinoma ir švilpukas šoko 
kol visai švilpukas uždulkėjo, 
nes jau praėjo kelios dienos 
po to. koncerto, bet mano min
tyse vis ta “Dzimdzių-Drim- 
dzių” muzika-muzika sukasi- 
sukasi, ir turbut ilgai tas va
karas pasiliks mintyse.

Clevelandas ir Dzimdziai
Kaip Clevelandas stovi, nie

kad dar čia Lietuviai taip nebu
vo prisirišę ir pamėgę nieko 
kaip dabar “Dzimdzi-Drimdzi” 
artistus. Nevienas klausia ko
dėl? Tas klausimas sunku at
sakyti, reiktų kelias plunksnas 
sugadinti. Trumpai suglaudus 
padarysiu mažutę išvadą. Mat 
šie artistai yra labai nuoširdus 
ir geri, simpatingi žmonės, pa
aukavę mums Amerikiečiams 
visą dainų skrynelę. Mes dai
nomis išlaikome savo tautišku
mą ir todėl turime Dzimdziams 
būti labai dėkingi, nes jie dai
nuoja, dainuoja ir tįar dainuo
ja. .. . ir vargsta.... Kaip 
malonu klausytis jų dainų; dai
nos mus mintyse nuneša į mu
sų gimtą šalį, mes jaučiamės 
esą kur Lietuvoje, surūkusioj 
bakūžėj, pasitenkinę. O kiek 
Lietuvių, taip sakant ištautėj tį
sių, musų mylimi Dzimdziai 
prikėlė ir atgaivino jų tauti
nius jausmus. Tegul kas mano 
kaip nori, o aš sakau jog dai 
niekas tiek naudos Amerikos 
Lietuviams nėra padarę kaip 
šie Lietuvos artistai. Ne tik 
Amerikoje bet ir Lietuvoje jų 
vardas su pagarba turi būti 
minimas. . Vanagaičio dainos, 
muzika, deklamacijos ir jo 
draugų vaidinimas ir dainavi
mas yra tai tautystės gyvybės 
šaltinis. Kiekvienas išėjęs po 
jų vaidinimo jaučiasi lyg nau
jai Amerikon atvažiavęs.

Stigryžkim ir prie jų atsi
lankymo gegužės 8-9. Pama
čiau “Dirvoje” paskelbimą kad 
bus vaidinimai pobažnytinėje 
salėje ir Lietuvių salėje, nuvy
kau paklausyti. Ir ką jus pa
sakysit ! Apie tris valandas 
laiko jie dainavo. Sudainavo j 
30 dainų, ir galiaus nusileidus, 
uždangai žmonės nenori na
mon eiti.... Taip ausyse ir 
skamba jų dainų aidai.

O, kad aš bučiau milijonie- 
’ ritini, aš vienas pastatyčiau 
del Dzimdziu teatrą ir tegul 
jie dainuoja ir dainuoja, o mes 
Clevelandiečiai vis butume su 
jais. Oi ta “Muzika, muzika”, 
sukasi, sukasi dieną ir naktį, ir 
vis sukasi..... švilpukas.

Naujas Milžiniškas Budinkas Clevelandui

K. šimonies paveikslų paro
da praėjo nelabai pažymiai, nes 
del karšto oro ir del neatsakan
čios vietos mažai publikos lan
kėsi. Lietuviai dar nei nežino 
kas yra paveikslų par.ėda, bet 
daug nustojo nematę jų. Rim
kus atsivežė apie 20 įvairių pa
veikslų ir išstatė juos parapi
jos mokyklos knygynėlyje, kur 
mažai kas ir lankėsi, neš kiti 
nežinojo, o kiti benorėjo į to
kią vietą eiti. Prie to, net at
važiavimas Rimkaus• nebuvo 
tiškiai žinomas,, todėl, jiebuvo 
kam nei kaip išgarsint.

Rimkus išvažiavo Chicagon. 
Sekančią žiemą, mano atsivežti 
iš Lietuvos daugiau paveikslų.

SLA. 14-ta kuopa tūrėjo, sa
vo reguliarį susirinkimą birže
lio 4 d. Tarp kitų dalykų, pik
niko rengimo komisija pranešė 
kad114 kuopos piknikas rengia
ma ant rugpjūčio 1.6 d., . .bus 
ant Pearl Road Gardens.. Na
riai ir draugai nepamirškite 
šios dienos.

Finansų raštininkas pranešė 
kad pasimirė kuopos narys P. 
Morkūnas, 22 d. gegužės, ir ta
po palaidotas geg. 23 d.., ir ka
dangi nebuvo suspėta nupirk
ti gėlių vainikas tai kuopa nu
tarė pridėti tą sumą prie pa
minklo pastatymo kurį rengia 
velionies draugai.

Ligonių kuopoje yra trįs. ;
Prisirašė trįs nauji- nariai, 

Ona Tamošiuniutė, J. Milmonas 
ir I. Kunitskas. Persikėlė iš 
kitur du, A. Rudzenskas iš 198 
kp. Akron, ir J. Gražulevičia iš 
213 kp. Pursglove, W. Va.

Susirinkimas buvo gana gy
vas kad ir neskaitlingas.

F. J. Žuris, Užr. Rast.

VYČIAMS. “Dar-ko” num. 
45-me tilpo atsakymas Teatra
liško Choro artistui. Aš nesu
tinku su Jonelio atsakymu, ma
lonėk atsakyt teisingai, o ne 
taip negražiai plusdamas, ir tik 
į pora mano sakinių atsakai, o 
kitus visus nenori nei paminėt. 
Turbūt juose buvo viskas tei
sybė. Nubėgai nuo mano saki
nių su keturkojais, maišai va
karykščią su šiandiena. Netei
singai užmeti sakydamas kad 
aš sumaišau Kun. Kemešį su 
purvais. Aš pasakiau kad Ke
mėšis pagimdė vyčius, su tuo 
ir tamista sutikai. Labai ne
užganėdintas mano pasakymu 
kad vyčiai yra kunigų veislės, 
ką aš nuspėjau, ir man dėka- 
voji už pagarsinimą “Dirvoj” 
tokios veislės.

Pirmas Teat. Choro Artistas.

The Ohio Bell Telephone Company 
išleis $29,000,000 Didžiajam Cleve- 
landė bėgyje penkių metų periodo 
baigiantis gruodžio 31, 1929, ir kož- 
na miesto dalis ir jo pašaliai turės 
iš to daug naudos.

Tose $29.000,000 išlaidose bus apie 
$4,000,000 statymui naujam telefonų 
budinkui ant Huron rd., tuoj i vaka
rus nuo E.. 9th st. Tas budinkas bus 
aukščiausias kokis. iki šiolei Cleve- 
lande "yra, ir sieks 324 pėdas j orų.

Pranešime apie tą naują budinką 
ir tą $29,000,000 išlaidą tik ką pa
skelbė’ Randolph Eide, vice preziden
tas ir genėrališ vedėjas’ The Ohio 
Bell Telephone Co,

Bėgyje penkių metų periodo kom
panija tikisi padidėti 54,000 tėlęfo- 
ųų Didžiam Clevelande. To. padary
mui .reiks ’įdėti 260,000 stočių.','Tas 
programas apims -pastatymą 20,000 
stulpų, 27,000 ' mylių orinių vielų, 
1,500,000 pėdų požeminių, du bilijo
nu -suvedančių pėdu vielų į namus, 
430. pozičijų suvedimui stoties su 
stočia, 100 pozicijų mokamų telefo
nų švičių, 35,000 linijas' rankom su
jungimų ir 26,000 linijos mašįniškai 
sujungiamų vielų. Abelnai tie'pra
plėtimai apims Clevelaudą, Lake
wood, East Cleveland, Cleveland 
Heights, Shaker Heights ir jų'gre
timas teritorijas. .

Naujos -požeminės vielos bus su- 
tiesta ant Lorain Aye., Broadway, 
Euclid ave., Noble rd., Taylor rd, 
Ę. 105th st., St. Clair ave., Lake
view rd., Lee rd., Fairmont blvd.. 
Cedar rd., Mayfield rd., Woodland 
ave., Union ave., E. b5th st., E. 
93rd st., Kinsman rd., E. 65th st., 
Hough ave., Alger ro., Marlowe ave, 
Clifton blvd., Lorain rd., Wooster rd. 
Detroit ave., ir daug kitų vietų tie 
pravedimai ir pagerinimai aprūpins 
telefonu visas miesto sritis ir apie- 
linkęs;

Naujas $4,000,000 ofisų budinkas 
Ohio Bell kompanijos bus vienas iš 
vaizdingą miesto vietų. Jis bus 20 
aukštu ir bus užimtas išimtinai pa
čios The Ohio Bell su išskyrimu ke
leto krautuvių apačioje.

šiame milžiniškame budinke bus 
sutalpinta visi išsimėtę departmen
tal tos. kompanijos. Generaliai ofi
sas ant 4300 Euclid Ave., lokaliai 
komerciniai ofisai Anisfield budinke. 
dirbtuvių divizijos ofisai ant 6215 
Carnegie ave., American Telephone 
and Telepgraph Company ofisai ant 
4300 Euclid ave., direktorija, opera
torių mokykla, komercine mokykla 
ir šiaurinės divizijos komercinio in
žinieriaus ofisas dabar esantis Elec- 
tic budinge ant Prospect ave. Jame 
taipgi tilps, dabartiniai Main, Cher
ry ir Superior centraliniai ofisai, du 
pirmieji, ir tolimu vietų šaukimo 
stotis persikels iš jų dabartines vie
tos ant W. 3rd ir Champlain sts. Ja
me bus 308,000, ketvirtainių pėdų 
grindų vietos ir bus turbut tvirčiau
sia subudavotas budinkas šiamė mie
ste.

Kuomet bus užbaigtas, 2,000 Ohio 
Bell darbininkų sudarys to budin- 
ko populiaciją, kuris bus visiškai 
moderniškas savo saugume nuo ug
nies, elevatoriais, ventiliacija, švie
sa, ir visais atžvilgiais.

Parsiduoda Pigiai
Didelė Furniture-Rakandu 
krautuvė, kaina pigi, ran
dasi labai geroj Lietuviu 
kolonijoj. Lietuviams gera 
proga pasipirkti, KreipkL 
tęs informacijų “Dirvon”.

MIRĖ J. VALAITIS. Birže
lio 5 d. apie 5 vai. vakare, Sv. 
Jono ligonbutyj mirė vietinis 
biznierius ir daugeliui pažįsta
mas Lietuvis J. Valaitis. Kaip 
daktarai sako, mirtis paėjo nuo 
pneumonijos. ‘

Palaidotas birželio 8 d. su 
bažnytinėmis apeigomis, daly
vaujant keliems desėtkams 
lažjstamų, šeimynos nąrių 
iraugų.

Paliko našlė žmona Elena 
ivi dukteris, 10 ir 4. metų, di
leliame nubudime.

jo
ir

ir

A. Ramanauskas, daugeliui 
ilevelandiečių pažįstamas, rašo 

iš Panevėžio kad Rapolą Žit
kevičių, irgi žinomą Clevelah- 
Jietį, nakties laike vagiliai ap
vogė įlindę per langą: išsigabe- 
.10 kas tik jiems patiko: drapa
nas ir pinigus išnešė.. Nužiūrė
ta vagystėje viena kaiminka, 
ji suimta.

Visoj apielinkėj, rašo, pasi
taiko daug vagysčių ir žmog-

Panevėžyje, sako, įvesta žy- 
lams švęsti katalikiškus ■ Žven- 
Adienius, nedėldienį, ka« jiems 
nelabai patinka.

Ramanauskas, kuris Panevė
žyje išdirba. armonikas, sveiki
na visus Clevelandiečįus savo 
iraugus ir pažįstamus.

S. čerauka.

DIEVO KARALIJA 
ATĖJO

MILIJONAI DABAR GYVENAN
ČIŲ NEBEMIRS. V

Jau praėjo 1900 motų kaip Krikš
čionis maldose:, prašė Dievo karali
jos. Jėzus išmokino juos taip: melstis, 
jis pasakė kad ta karalija ateit ty
lomis, kaip -vagis naktyje. Dabar 
turime visokių įrodymų kad ta kara
lija jau čia. ? •

Ką mes suprantam sakydami “ka
ralija?” Kokią tvarką įsteigs ant 
žemės ta karalija? Kokius įspū
džius ji padarys tautose ir žmonė
se? Ar ji įteiks žmonėms tas pa
laimas jr tą suraminimą lolrit, jie 
laukia?

1 .šituos klausimus gaus tinkamą 
atsakymą kiekvienas kuris 
Biblija yra Dievo Žodis, 
yra labai ąingeidi ir labai palinks
mina nusiminusius
kit ir bukit linksmi! Prakalbą sakys

Akrono Naujienos
Gavo

tiki kad 
Ta tema

žmones.

NEDĖLIOJ, Nuo ■ 2:30 po pietų 
7017 Superior Ave.

-^-Įžangos ir Kolektų Nebūna-----

Greitai išsisuko
Teisme čia padaryta naujas 

rekordas pirmo laipsnio žmog
žudystės byloje, kuomet jury, 
į trylika minutų laiko atrado 
nekaltu 17 metų amžiaus Vai,' 
kiną Frank Pusateri, kaltintą 
nužudyme savo švogerio, Carl 
T risciano.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos
Jcgnieška Navickienė ..Lt. 100 
Ant. St. Žilinskas .............. 55
Jonas Kazakevičius ...............50
Juozas Adomaitis ...............100
Jonas Stanisiovaitis ...........200
Antanas Stanisiovaitis ....300 
Jieva Zalieckienė ..........J. .150
Pranas Adomaitis ........... ..100
Morta Rimkienė ...............   ,100
Grasilda Bluntaitienė .........100
Alena Stancliutė ...........    .100.

t...100 
....100

Dirvos” Agentūra

Utarninkę ant Woodland av. 
kėli žudeikos .sutikę prie namų 
parvažiąvųši Italą Rini suvarė Barborą Kundrolienė 
Į jį kėlias kulkas ir pabėgo. Sa-j Magdė GriŠkauskienė
koma kad ,tai yra prietikis už 
degtinės slaptą ■ platinimą, nes 
Rini tnręj.o beveik visą mono
polį, todėl jo priešininkai jį nu
tarė nugalabint. PARDAVIMAI

PARSIDUODA MEZGIMO Dirbtu
vė, daro $50,000 apivartos kas me

tai. Ir dviejų šeimynų namas, dvi 
(krautuvės. Telefonas Melrose 1164. 
I Bile biznio pirkimui arba mainy- 

........... . “ /■* . :: 1 
Cor. Bridge ave. (24)

Ant Statė Road, Royaltone, 
netoli Cleveland©, liko nušau- 

I tas cemento kontraktorius. Ji ..... ... “I UIZ.IIIV ptxfvtttiui <*a joasssj -

STASE GREIČIENĖ dainuos PaRlv,’° kltas >° žinomas vyras, mui kreipkitės prie Zimerman, 1940 
. radio bii-fclio 16 d. antradie- |aytonwbiliu .ir po ginčų nušo- w. 45th st. " ” " 
.lio vakare apie 8 vai., iš Wųi-|v^-. Sovimas. atsibuvo ties p:l' Wa(€
ton viešbučio (WHK). Dainuos. nia,!į< 
dvi daini: “Stizosso'Mio”, Ita-1 nįat® 
iškai, ir vieną ILietuviškai.

Pereitą sekmadienį S. Grei- 
čienė buvo specialiai pakviesta} 
uit iškilmingo i Euclid Heights; 
Mr. ir Mrs. Duggan banketo ir i 
sudainavo “Karvelėli” ir 
3akužė Samanota”.

Nedėlioj Akrono Stow orlai
vių pievoj 75,000 žmonių ma
tė orlaivių žaismes, kuriose la
biausia pasižymėjo Prancūzas 
lakūnas Nungesser. Tą dienį 
viskas apsiėjo laimingai.

Subatoj' prieš tai, bandymui 
se vienas lakūnas užmuštas ir 
kitaą sužeistas jų orlaiviams 
susimušus.

Akronas1 taipgi matė mažu- 
tį gazinį .zeppeliną, kuris yra, 
mažiausias pasaulyje tos rūšies' 
orlaivis. Tas orlaiVųkafy yrš'ffį 
110 pėdų ilgio ir jame telps'iZ 
tūkstančiai kubiškų pėdų gazd. 
Jis gali lėkti 60 mylių į valais 
dą varomas 60 arklių spėkos 
motptų. Tų orlaivių daugiau 
nebus išdirbama kolei nebus iš 
valdžios gauta leidimai naudoti' 
heliūm gazą, kuriuo jie pasilni- 
ko ore. Helium gazas yra ne? 
eksploduojantis, didelė paslap
tis laikoma Šuv. Valstijų karq 
orlaiviams-zeppelinams.

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

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti ‘ dusuliu, ja

CHIROPRAKTIKOS METODĄ
(Spinal Adjustment) 

visni prašalins tą kentėjimą. .
Kreipkitės

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

Nedėllomis 12:30 iki 1:30. ■ 
Ofiso telefonas Pennsylvania 1321

• i,,...;..__ 1 - 115714 Waterloo Road., cigarų, deli-111 motei 1S soviką catessen krautuvės. Savaitinė in-
JlSRi suimtas, bet užsi-ieiga $450, sykiu parduodu savo 3 

Sakoma jog piktumai iš- šeimynų namą, 3 krautuves ir gara- 
bvla teisme. džius, lotas 110 per 112 pėdas. In-

‘ I formacijų kreinkites prie Zimerman
1940 W. 45th St. (25).

Per Cuyahoga klonį nuo Hu-‘parsiduoda GposERNĖ ir deli- 
Ton road i Lorain aye. bus pra-! catessen krautuvė, Lietuvių apey- 
dėta statyti milžiniškas tiltas.! Ventoj vietoj, netoli Lietuvių sales 
Paskirta tam $12,500,000 suma; j1- 
ir užsakyta tiltui planai, 
bas bus 3;600 pėdų ilgio.

j gina.
ėjo už

“Kur

preziSANDAROS naujas 
dentas, Dr. K., Drangelifd, "Išva
davo paSivifešėtį; Lietuvon.

“Dirvos” redaktorius gavo iš 
Jlevelando stoties paleistą laiš
kelį su sekančiais žodžiais: »

‘‘Sveikiname ■ iš Cleveland© 
nuo stoties pakelyj į Lietuvą.

Dr. K. Draugelis, Jonas Sin
kus. M. Rozenskis, A. Buchas.”

Mat, važiuoja net keturi vy
rai. Linkime jiems laimingos 
kelionės ir greiTo" sūgryžimo.

Til-

Su-
Dr-

Draugijos mažėja. Liet, 
nų Kareivių Šv. Kazimiero 
ja liko likviduota ir ojs turtą 
pasidalino nariai po $5C'. Del 
stokos; naujų narių draugija 
neaglejo gyvuoti.

ANT RENDOS GERI KAMBARIAI
Lietuvių šeimynoj, tinka vyrams 

ar merginoms, pavieniai ir po du. 
Arti Superior ir E. 105th St. I^arų. 
108j 3 Tacoma Ave.

Know 
Your 
State

OHIO
Kasyklų ir 

Akmenyčių Valstija

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

davojamas akmuo. Gamtiškas gazas taipgi ran
dasi didelėje daugybėje.

Ohio yra septinta valstija eilėje vertybės sa
vo mineralinių produktų, kurių vertybė kas me
tai neša $150,000,000, su anglimi vadovaujančia, 
ši valstija yra penkta anglies išdavime su apie 
35,000,000 tonų į metus. Anglis guli beveik po 
trečdaliu valstijos ir randama 28 apskrityse. 
Apskaitlinojaina kad 97 nuošimčiai siuogsnių tos 
anglies dar nėra paliesta.

Aliejus gaunama šiaurvakarinėje ir rytinėje 
dalyse kuomet natūralia gazas randasi biskį į 
rytus nuo rubežiaus dalijančio valstiją, nuo Erie 
Ežero iki Ohio upės. Petrolejus lošia didelę ro
lę pakėlime šiaurvakarinės Ohio. Kasmet išga- 
minama apie 7.330,000 bačkų. Tarp 50,000,000,- 
000 ir 60,000,000.000 kubiškų pėdų naturalio 
gazo ištraukiama kas metai ir apteikiama dviem 
trečdaliams valstijos.

Kalkakinenis, randamas visose valstijos da
lyse, yni'trečias Ohio mineralinis produktas su 
apivarta ant $6,500,000 kas metai, 
nė dalis duoda daug molio, 
sniai skaitoma brangus ir 
t riktuose.

Telefonas lošė savo rolę
tinių šaltiniu ir kad jis galėtų lošti didesnę rolę 
ateitie? valstijos augime, The Ohio Bell Tele
phone Company praleis $71,000,000 sekančių 
penkių metų bėgiu praplėtimui ir pagerinimui.

PO apačia 
neralai-

Pietvakari- 
taipgi druskos sluog- 
randasi keliuose dis-

išvystyme šių gam-

Publika visada užprašoma atsilan
kyti į bile stotį ir pamatyti kaip te
lefonai veikia, kaip jie užžiurima ir 
viskas bus išaiškinta.

The Ohio Bell t /
Telephone Company r 1

netoli Lietuvių sales 
'• bažnyčios. Biznis eina gerai' ir 
kaina labai prieinama. Kreipkitės 
6921 Superior Ave. ' (25)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ, LIE-
TUVIAIS apgyventoj vietoj, biz

nis gerai išdirbtas, yra visokių sal
dumynų ir groserių, daroma gera 
apivarta. Kaina prieinama. Kreip
kitės šiuo adresu: (25)
1802 Crumb Ave. V. Storaitienė.

PARSIDUODA PIGIAI 2929 Wood
hill Road, Auskarą krautuvės pre

kės ir rakandai, verti $2800, persi
duos už $1100. Geri bile vyrui ar 
moteriai bizniui. Taipgi Restauran- 
tas, savaitinis neinąs $200, duodama 
garantija. Telefonuokit Lincoln 3689 
Klauskit Zimerman. 1 (26)
PARSIDUODA KRAUTUVĖ, Saū 

• dainių ir grpserne, ant gražaus 
kampo, biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Pardavimo priežiastis- — au
tomobilis užmušė, mano sūnų, iš di
delio susikrimtimo tufiu apleist biz
nį ir eit pailsto: Vyras pirmiau mi
ręs. Sūnūs buvo .15 metų amžiaus. 
Ateikit persitikrint del biznio. 6900 
St. Clair Avė.

Sanitariškos ‘Lietaus .
MAUDYNĖS 25c. J

921 St. Clair, arti E. 9th SI

Municipal Savings and Loan 
Co. ir su ja bendros kompąnk 
jos stengiasi atnaujinti- savo 
biznius ir išgauti teisme, atė
mimą receiverių. Teismui pri- 
statomi daviniai rodo paganei 
dinantį progresą linkui utgįk 
viniitib. ' ” .

Pereitą savaitę nusižudė ,b|i- a 
vęs Clevelando tramvajų dart 1 
bininkų unijos prezidentas Polk 
paimdamas perdaug stimulių<įĮ| 
jaučių vaistų. Jis vadavąvo ,tį 1 
uniją audringiausiuose' tos imi* | 
jos istorijoj metuose.

PRANEŠIMAS
Pranešame Lietuviams kad mes įrengėme 
labai didelę i rpuikią svetaainę sodne, ren
gimams išvažiavimų. Randasi ant Pros
pect St., Route 1, Stop 68, Brunswick, O; 
Trhough karas nuo Publik Skvero. Vie
ta patogi šokiams ir pasilinksminimams, 
ypatigarii vasaros laike. Patogiausia pik
nikams, privatinėms grupėms paviešėti, 
vestuvėms, ir tt. Lietuviai, važiuokit čia, 
o sykį buvę kitur nenorėsit vykti.

NEURA & CO.
2047 Hamilton Ave. Prospect 1248-M.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiMj

ant taupymų nuo dienos padėjimo iki 
dienai ištraukirno.

Taupymas nors ir po truputį, bet nuo- 
latai, neša geraš pasekmės.

Atdara kasdien nuo 9 iki 3 vai.
Utaminko, Ketvergo. ir Siibatos vakarais 

nuo 6 iki 8 vai.

LIETUVIU TAUPYMO IR PASKOLOS 
BANKAS

67,12 Superior Ave, - .7
š 
s 
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