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“DIRVA*’ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose....?,.............. $2.00
Kanadoje ir Meksikoje.........................  2.50
Lietuvoje ir kitur.................... .............. 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy-
mo, ne nuo Nauju Mėtų, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimų kainų klauskit laišku.

“DIRV A” 
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 25
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“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
' X Published Weekly at Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
kas da Yearly Subscription Rate:

bet F1 the United States............................... $2.00
' . .. anada and Mexico............................... 2.50
11 atSl ithuania and other countries..... 3.00

■MailO, Advertising rates on application.
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Kruvina Streikerių
Kova Kanadoj

ANGLIAKASIAI STREIKUOJA KELIOLIKA 
SAVAIČIŲ; KOMPANIJOS PERSEKIOJAMI 

SUKILĘ UŽĖMĖ DARBAVIETES.

Pašaukta Kariumenč, bet Valdžia Nenori Vartot 
Prievartos kad Nekiltų Didesnių Sumišimų.

Dar Šeši Komunistai 
Pakarti

Sofija. — Bulgarijos kariš
kas tribunolas nuteisė dar šešis 
įpainiotus susprogdinime kate
dros ir komunistų riaušėse. Jie 
pakarti.

36 UŽMUŠTA GELŽ-
KELIO NELAIMĖJ

Hackettown, N. J. — Birže
lio 16 d. paryčiu atsitiko baisi 
nelaimė ant gelžkelio: nušoko 
nuo bėgių traukinis su keliais 
vągonais ir vagonai su pasa- 
žieriais iš smarkumo buvo per
mesti per lokoųiotivą, sudaužy- -----  c --
ti ir sulankstyti, ir toj nelai- užgesinti jokiu budu negalima 
mėj užmušta 36 žmonės, dau- buvo, nes vietos gaisrininkų 
giau šimto sužeista, iš kurių'komanda buvo labai silpna, o 
daug mirs. . ( ..... ...

Nelaimės priežastis buvo tai vyko. tada kai miestelis buvo' 
smarkaus lietus suvaryta ant beveik visas sudegęs, 
bėgių smėlis, ant kurio užbėgęs Sudegė 134 gyvenami 
lokomotivas nušoko nuo J—■- ’■
ir nugriuvo į šalimą griovį.

Nukentėjusieji buvo tai ke-' įstaigos,

BAISI ŠVĖKŠNOS NE
LAIMĖ

Švėkšna. — Gegužės 15 paj 
Siame vidurdienyj 'Švėkšnos 
miestelio viduryj užsidegė vie
nas gyvenamas namas, nuo ku
rio, esant sausam orui ir gana 
smarkiam vėjui, liepsna persi
metė į visą miestelį. Gaisro

p}

Bergždžios Kunigų Pastangos

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ne-
iš-

na-

Laimingai išsigelbėjo. Ka
lifornijoj, netoli Grass Valley, 
kasykloj vadinamoj Baltic, už
griuvo vieną (darbininką, bet jis 
po 57 valandų liko išgelbėtas. 
Jeigu tik minuta vėliau, jis bu
tų likęs užmuštas, nes ęinant 
iš kasyklos užgriuvo ineiga dar 
jam nespėjus prie jos daeiti.

Per užgriūtą žemę buvo per- 
kišta ilga plieninė dūda, per 
kurią su užgriūtu darbininku 

.kalbėtasi, jis pasakė kad laukia 
išgelbėjant, turi .gana vandens, 
bet maisto visai neturi.

Youngstowne geležies gami
nime dirbą 65 nuošimtj^/nor- 
malio saiko. Darbai abelnai ap- 
mažėję, išskyrus nekuriu dir
bančius automobiliams reikme
nis.

Mėto angliakasius. Wheeling, 
W. Va. — Richland anglies 
kompanija įsakė 350 darbi
ninkų išsikraustyt iš kompani
jos namų, delei to kad jie strei
kuoja. Jeigu darbininkai 
išeis patįs geruoju tai bus 
mesti. .
■ Kadangi ten nėra kitokių
mų kaip tik kompanijos, darbi
ninkai turės gyventi laukuose 
pasistatę budeles. Tokis darbi
ninkų likimas kurie nesutinka 
klausyti kompanijų ir reikalau
ja sau geresnių algų.

Fordo automobilių organiza
cija per visas Suv. Valstijas 
užlaiko 161,000 darbininkų, su- 
lyg paskiausių raportų. Dau
giausia jų dirba Fordo įstaigo
se Detroite, kur nuo kovo 1 d. 
šįmet priimta j 14,500 naujų 
darbininkų. Dagiausia jų dir
ba Highland Parko ir River 
Rouge dirbtuvėse; River Rou
ge dirbtuvėse dabar yra 52,800 
algas imančių, arba daugiausiąi 
negu kitados kada. Highland 
Parke užlaiko 55,300 ddrbinin- 
kų, bet 1923 metais turėjo dar 
daugiau.

Fordo įstaigose išdirbama po 
8,125 automobilių į dieną, arba 
daugiau negu kada nors pir
miau. Ta skaitlinė apima sy
kiu Detroito ir užrubežines dir
btuves Fordui • priklausančias.

Fordas turi dirbtuves Kana- 
djo, Europoj ir Pietų 
koj.

Clevelando laikraščių 
statėjai išsiprovojo 25

‘darbo savaitę vietoj iki šiolei 
dirbtų 48 valandų. Taipgi nu
statyta algos sekantiems trims 
metams, su $1 daugiau į sa
vaitę pradedant nuo gegužės 1, 
1926 metais.

Steigiama didelė orinė linija'. 
Chicagoj organizuojama $10,- 
000,000 kapitalo orinė linija 
vežiojimui prekėms tarp Chi- 
caogs ir New Yorko.

Ameri-

raidžių 
valandų

ANGLIAKASIŲ KO
VA KANADOJ

Halifax, Nova Skotia. — 
pe Bretono angliakasyklose 
rias valdo British Emipre Steel 
korporacija, jau kelinta savai
tė kaip streikuoja keli tūkstan
čiai darbininkų. Pereitą savai
tę atsibuvo mušis darbininkų 
su policija, kame du darbinin
kai užmušta ir apie 40 darbi
ninkų ir policistų sužeista. Mu
šis tęsėsi visą dieną aplink dar
bavietes. Po mūšio streikeriai 
užvaldė darbavietes.

Streikeriai skaičiuje 1,000 
> žmonių užpuolė darbavietes ir 
nugalėjo policiją ir užžiurėto- 
jus.

Kompanija tuoj pasišaukė j 
pagalbą kariumenę, ir atvyko 
specialia trūkis su 500 vyrų su 
karo, įnagiais.

Spėkos gaminimo dirbtuvė 
buvo darbininkų užimta, bet ją 
policija anksti ryte užpuolus 
atėmė išvarydama darbininkus. 
Neužilgo ,‘vėl darbininkai puolė 
ir policiją išvaikė. Galiaūs vi
sa dirbtuvė liko suardyta ir ją 
niekas nesaugojo, nei streike
riai nei policija. Ją galės pa
taisyt tik po kelių 'savaičių dar
bo

Darbininkai užpuldinėjo ir 
plėšė, kompanijos krautuves. 
Plėšimais ir ardymais padary
ta į $100,000 nuostolių.

Kariumenės vadai bijo kariš
ku keliu streikuojančius anglia
kasius valdyti, kurie dar 
kontroliuoja streiko sritį.

Jau kariumenei pribuvus, 
deginta dar dvi kompanijai 
klausančios krautuvės.

Būriai darbininkų vaikštinė
ja apie darbavietes, bet nedaro 
nuostolių. •

Streikas tęsias ketvirtas mė
nuo, ir kadangi darbininkai nu
sialinę, Kanados valdžia mano 
jog neverta kariumenės naudo
ti prieš juos kad nekiltų kruvi
nas susirėmimas ir karas toje 
srityje.

Apie 60 nuošimtis tų darbi
ninkų sakoma buvę kareiviai.

Streiką veda United Mine 
Workers of America .unija.

Ca- 
ku-

vis

su- 
pri-

Belgija Veik Be Val
džios Visas Pavasaris
Brusselis. — Nuo balandžio 

mėnesio Belgija buvo beveik 
be valdžios. Karalius Albertas 
keliais atvejais buvo pavedęs 
vienam tai kitam žymiam vy
rui sudaryti kabinetą, bet sei
mas vis atsisakė užgirti. Kle
rikalai nesutinka ant jokio ka
bineto, ir nors paskutinis prem
jeras buvo jų žmogus, jie ne
rėmė jo dėlto kad kabineto na
rių tarpe buvo socialistų.

Manoma kad reiks paleisti 
seimą. t

Skrenda Jieškot Amun- 
dseno

Spitzbergen. — Norvegija iš
rengė du orlaiviu skristi jieš- 
koti Amundseno ir jo draugų 
kurie išlėkė ant šiaurinio žem
galio kelios savaitės atgal ir 
negryžo. Bet kolei kas del 
drų tie negalėjo pasileisti 
lionėn.

leiviai iš Chicagos kurie važia
vo Europon.

au- 
ke-

Persija Pasitraukė 
Konferencijos

Geneva. — Persija pasišali
no iš karo įnagių kontroliavimo 
konferencijos po konferencijos 
nutarimo kad Persijos laivai 
Persijos užlajoj gali būti kre
čiami nužiūrėti uždraustų gink
lų gabenime.

Penkios Valstybės Mo
kėjo S. V. Karo Skolų
Washington. — Penkios sko

lininkės valstybės sumokėjo sa
vo pusmetinę sumą' ir nuošim
čius S. Valstijoms

' Anglija įmokėjo 
dalį bondsais, dalį

Lietuva įmokėjo
•jų $45,225 yrą nuošimčiai ir 
$30,000 sumos. Lietuva sumo
kėjo pinigais.

Suomija mokėjo $133,650; 
Vengrija $14,905; Lenkija — 
į $500,000.

karo skolų.
863,310,000 

pinigais.
$75,225, . ją

Popiežius Šauksiąs Vys
kupų Suvažiavimą

Roma. — Romos laikraštis 
“Sereno” rašo kad popiežius 
nori šių metų pabaigoj sušauk
ti šventą tarybą, kurioje turi 
dalyvauti visi katalikų bažny
čios vyskupai. Paskiausia to
kia taryba buvo 1869 metais 
laike Pijaus IX. šis suvažiavi
mas sako tęstųsi visus metus.

Tokių bažnytinių tarybų bu
vo tik devyniolika išviso. Pir
mutinė įvyko Nicejoj, Mažojoj 
Azijoj, 325 metais. Paskutinė 
buvo sušaukta 1869 metais Ro
moj, bet pertraukta del kilu
sio Francuzų-Vokiečių karo.

Turbut pasaulyje perdaug 
bedievių priviso, popiežius nori 
pasitart su savo generolais ką 
daryt.

Bol-

Francuziją 
visai aplenkė 

su- 
ne- 
už-

prieš Rusus,-” Rusai 
pastangas susitaikyti 
kaimynėmis valstijo- 
aliantus. Maskva la-

visas
savo
prieš
susirupinus tokiu aliantų

ži-

Lenkai Laižosi prie 
ševikų

Berlinas. — Lenkai pasisku
bino ‘daryti tarybas su Rusija 
atkeršinimui Anglijai ir Fran- 
euzijai už tai kam Anglija pa
sižadėdama ginti 
nuo Vokietijos,
Lenkiją su tokia pagalba, o 
pyko ant Francuzų kam jie 
reikalavo Anglijos kad ji 
stotų sykiu ir Lenkiją.

Jeigu (Vokiečiai (sutiks1 leisti 
aliantų kariumenėms eiti per 
Vokietiją 
dės 
su 
mis 
bai
reikalavimu iš Vokietijos, 
noma, Vokietija tik tada galės 
leisti svetimas kariumenės jei- 
gii ant to sutiks Tautų Sąjun
ga, o Vokietija taipgi bus są
jungos narė, kur galės išreikš*- 
ti savo nuomonę ir protestą.

jos ir Ispanijos diktatorius. Šie 
ponai, viešpataudami priešin
gai žmonių valiai, turėjo pas
kelbti krašto gyventojams ka-' 
ra, ir jie kariauja. Vadinasi 
jie seka imperatorių, carų pė
domis: visaip spaudžia gyven
tojus, šaudo, leidžia kuožiau* 
riausius įstatymus. Likimas 
jų aiškus — jie žlugs kaip žlu
go carai, nes negali gi. saujelei 

'jie griebiasi kuoaštriausių prie-'smurtininkų pasiduoti milijo- 
... , . . . . ! nąma’’ monių prieš savo pavaldinių nai. Taigi paprastai smunkan-

rėlių jų tarpe trjs mūriniai, kuriuose priešingą nusistatymą, kad sa- ti valdovai pirmi paskelbia gy- 
| tilpo vietos valdžios ir švietimo vo soatuose galėtų išsilaikyti, ventojams karą, kariauja, kiek 

3’ ir ■ 0 iĮesyv®oamų j.'e tajp g^ant, paskelbia su laiko dar viešpatauja ir paga- 
namų. Apdrausta buvo tik du krašto gyventojais karo padėtį, j liau neišvengiamai žlunga pa- 
yamai; penken buvo apdraus- *jnoinaF ięaro paskelbimas jų likdami ateinančių kartų at- 
ta dabar sukankrutijusioj ap-'neišgelbsti, o tik daugiau pri-'minčiai tik žiauriu prispaudė- 
draudos įstaigoj Memelloyd , jartina . ,viešpatavimo galą. I...................... -
užtai abejojama ar padegėliai! Tajp 8U savo
—n bent kokią pašalpą. Gy- krašto g^to;jai^ „usiraičio- 

jo kaip grybai nuo savo sostų 
visokį karaliai, kaizeriai, carai, 
imperatoriai ir kitokį žmonių 
teisių užgrobikai.

■ Rusijos caras su šimtais tūk
stančių didžiūnų nuolatos buvo 
karo stovyje su pusantro šim
to milijonų gyventojų, kariavo 
žiauriausiomis priemonėmis, o 
vis tik tas jo neišgelbėjo.

Apskritai, karalių, carų, im
peratorių gadynė prhėjo. žmo
nija visame žemės kamuolyje 
pradėjo imti j savo rankas val
dymą, sudarydama parliamen- 
tarines, demokratines valsty
bei...Vienok it dabar atsirandą
senų prispaudęjų vaikų ir ainių 
valdžios užgrobikų šalininkų, 
kurie apgaulės ir smurto keliu 
paima į savo rankas valdžią ir 
mėgino jos neišleisti, prieš pa
čių gyventojų valią. Iš to mes 
šiandien matome Rusų bolševi
kus, Italijos fašistus, Bulgari-

Klaipėdos krašto komanda at-
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Mek-

Valsti-

Nesusipratimai su 
sika

Washington. — Suv.
jos pasiuntė Meksikos valdžiai
reikalavimą kad ten butų ap- 
saugojama Amerikos piliečių 
teises h- gyvastis, bet Meksika 
piktai atsakė kad tai yra jįiek- 
sikos /vidaus reikalas ir kad ■ ji 
žino kaip, su svetimais piliečiais 
elgtis.

Meksikoj prasidėjo nauji ju
dėjimai ir bijoma naujos revo
liucijos.

Gyvastis už Gyvastį, 
Šaukia Chiniečiai

Šanghai. —Chiniečiai agita
toriai ir kurstytojai savo tau
tiečių išsivaryt iš, savo žemės 
visus svetimšalius kurie tik ap
sunkina Chinų gyvenimą, šau
kia kad už kožną Chiniečio gy
vastį žuvusią svetimšalių ka- 
riumenėms veikiant bus nužu
dyta vienas svetimšalis.

Vienas Anglas liko nužudy
tas už Chinų skerdynes Han- 
kowe, delei ko Anglijos konsu
las pridavė Chinų valdžiai pro
testą.

šanghajuje ir kituose mies
tuose kur svetimtaučiai įsigalė
ję padėtis yra nerami, sukilė
liai/ veikia visomis pusėmis.

Svetimšaliai iš visų miestų 
bėga į jų kariumenių laikomus 
apsaugos ruožtus. Laivais mi
nios svetimšalių plaukia į kitus 
portus.

šanghajuje prekių vežioji
mas ir atgabenimas laivais vi
sai sustojęs.

Sovietų amatų unijos pri
siuntė 50,000 rublių Pekino 
streikerių paramai.

Kantone buvo susirėmimai 
tarp pačių Chiniečių, ir miestą 
užėmė Kantoniečiai išvydami 
Yunnanus, kurie buvo pirmiau 
miestą užvaldę.

šanghajaus sukilimuose su
ardyta daug Japoniečių krau
tuvių ir sužeista Japonų. Ja- 
poniečiai šaukėsi kariško lai
vyno į pagalbą.

Kitų kraštų valdžios bijosi 
imtis drąsių žygių prieš Chi- 
niją, nes didesniam sukilimui 
prasidėjus Chinams gatava .ei
ti į pagalbą Rusija.

Atlantic City, N. J., eksplo. 
davus motoriniam laiveliui pri
gėrė penkios ypatos.

bent kokią pašalpą.Kaus 
vulių beveik nesudegė, 
gėlių 
nuostolių apie 3,200,000 litų su
mai, tačiau yra pamato many
ti ka<t tie gyventojai perdeda 
ir nuostoliai daugiausia gali 
siekti 2,500,000 litų. Be pa
stogės liko apie 80 Lietuvių ir 
1OO Žydų šeimynų, 
nukentėjusių davė pastogę p. 
Pliateris savo dvaro

žmonių sudegė du, viena apie 
60 metų senutė ir vienas silp
naprotis, kuris šoko j degančių 
namų tarpą ir užtroško, 
kiau ir 
■žmonės.

Pade-
pareiškimais, padaryta

Daugeliui

rūmuose.

Sun-
lengviau sužeista šeši 

...... (‘SL..U.”)

Kijeve 
Marusia 
ninko, už 
sovietams 
kurie
du metu, 
rio irgi suimti.

nuteista mirtimi Rusė 
Treiko, žmona pulki- 

vadovavimą garsių 
priešingų banditų

terorizavo- 'Ukrainą per 
Septyni kiti jos bu-

Nors Žengia į Pražūt}, 
Bet Atsisako Ją 

Matyti.

gyve-Kaunas. — Valstybių 
nimas parodė kad kai kurios 
nors šalies valdovai pradeda 

(jaustis savo soste nepergeriau
sia, kaip yra sakoma, pradeda 
nejausti žemės po savo kojom,

-'llllllllllIllllHII'AllimbR,

V
TZ AD aš galėčiau pavirst Į paukštelį, — 

rašo nekurie Amerikos Lietuviai sa
viškiams, — tai parskrisčiau jus aplankyt.

Bet nereikia to, į dešimts dienų galit 
būti Lietuvoj, plaukdami ramiai, gražiai, 
gardžiai pavalgę puikiausiais, didžiausiais 
laivais, išsipirkę laivakortę ‘Dirvos’ Agen
tūroj, ir išpistoroję 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 

rude-vaisiai. Dar gražiame ankstyvame 
nyj spėsit sugryžti.

Visų kelionės informacijų klauskit 
vos” Agentūroj.

"DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland,

“Dir-

Ohio.

(Taipgi siunčia Pinigus ir padaro Įg’aMavittms)

jų, slopintojų vardą.
Ir Mūsiškiai Toki

Musų Krikšoionįs-Demokra- 
tai, tikriau pasakius kunigijos 
luomas, leidžia ir dar rengiasi 
leisti naujų įstatymų kurie rei
škia ne ką kitą kaip .'karo pa
skelbimą vidaus gyventojams 
nepritariantiems kunigijos luo
mo viešpatavimui. Kitaip “val
stybės apsaugos įstatymo” taip 
gudriai suredaguoto suprasti 
negalima.. Tur būti geras tas 
įstatymas kad Seimo komisija 
pripažino jį priešingu musų 
Tautos valios nustatytai Kons
titucijai. O jeigu jau yra pasi
kėsinimas prieš Konstituciją 
tai tuomi pat kėsinamasi prieš 
tautos valią. O- iš to jau- seka 
kad darosi kas '"negera, lead 
kad “krikščionių” blokas pra
deda nejausti žemės po savo 
kojom. Juk jeigu “krikščio
nims” krašto gyventojų dau
guma pasitikėtų ir jie tą jaug
tų tai kam tuomet toks nežmo
niškas įstatymas kuriuom no
rima paminti musų tautos iš
kovota laisve? Yra juk pa
prasti įstatymai kuriais einant 
galima puikiai suvaldyti kiek
vieną priešvalstybiniai veikian
tį pilietį.

. “Valstybės apsaugos įstaty
mu” Krikšč.-Demokratai mano 
apsidrausti save per ateinan
čius Seimo rinkimus. Pavarto
dami tokias priemones jie gali 
kartais rinkimus ir laimėti, bet 
tai jau nebus laisvai pareikšta 
krašto piliečių valia. Tai bus 
aukščiau minėto karo laikinas 
laimėjimas. Bet yra aišku kad 
tokio laimėjimo vaisiai ne am

žini. Savo likimo jie neišvengs. 
/Jie žlugs lygiai taip kaip žlugo 
ir žlunga tie kurių pėdomis jie 

§ užsimoję sekti. Tikra demo-* 
g kratija del kurios musų , tauta 
g tiek kovojo vistiek įsiviešpa- 
= taus. (“L. U.”)
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Vokietija apie galą šių metų 
išleis naujus krasaženklius su 
paveikslais garsių savo vyrų 
Beethoveno, Goethės, Schillerio 
ir Bacho. Jie buvo muzikai, po
etai, dramaturgai.

Lietuva ,tą turėtų padaryti, o 
ne brostveles ant krasaženklių 
dėti.

Koblenze. Vokietijoj, užimtoj 
teritorijoj, balione sudegė pen
ki Prancūzai kareiviai, 
nui eksplodavus.

Kalifornijos pakraštyje 
vertus žuvininkų laivui 
prigėrė, 12 išsigelbėjo.

Chicago. — šiaurvakarinėse 
valstijose pereitą subatą siau
čiant perkūnijoms ir audrai žu
vo keturios ypatos, daug kitų 
nuostolių padaryta.

balio-

apsi- 
penki
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t Is Lietuvių Gwaimi
BROOKLYN, N. Y.

Sugauta Lietuviai Bolševikai 
■Pinigų Dirbėjai.

Jokia žinia taip nesuįdomino 
vietos Lietuvių kaip ta kad pa
kliuvo valdžios naguose Įpora 
bolševikų dirbusių pinigus. Ži
nant kad bolševikai, o ypatin
gai Šimoliuniutė, buvo artimi 
"Laisvei” ir kitiems '“proleta
rams, visi nekantriai laukė 
pamatyti ką pati ’’Laisvė” apie 
tą dalyką sakys. Bet (ant lai
mės ar nelaimės), “Laisvės”1 
presas esą pagedo ir pora die
nų laikraštis negalėjo išeiti. 
Todėl nežinia kaip bolševikų 
dirigentai šimoliuniutė dalyką 
išaiškins.

Sako Daugiau į tai Įsivėlę
Bet žmonės kalba kad į daly-, 

ką įvelta bus ne tik Račis ir 
Šimoliuniutė. Nėra, esą', [abe
jonės, kad čia veikė visa šaika. 
Paaiškėjo kad ta daina kuri 
buk buvus lyg Arabiškų pasa
kų “Sesame, atsidaryk”, yra 
garsi Rusų burliokų daina, “Ei, 
Dubinuška”. Tą melodiją Ra
čis švilpdavęs norėdamas ineiti 
pas Oną ir pradėti darbuotę. 
Tą dainą pramokęs ir Ameriko
nas? šnipas, ir taip nušvilpdavęs 
kad apgavo Onutę ir įsiveržė į 
jos kambarius..

Teko matyti ir vieną pinigą 
kurį tie “Lietuviški pramoni
ninkai” padirbo. Pinigas labai 
gražiai padarytas, net ant šil
ko popieręs. Turi prezidento 
Jacksono paveikslą. Tik žiū
rint su nuožvalga galima ma
tyti kad tas pinigas (dešimts 
dolarių) netikras. New York 
Journal rašė panedėlį kad tokių 
dešimtkių valdžia turinti su
rinkus jau virš $1,000. O kiti 
Anglų laikraščiai skelbia kad 
jų buvo paleista apie 100,000 
štukų.

Račis Sau Dykaduoniavo '
Račis,’ kaip jis prisipažino, 

raštinėj ęs straipsnius į Lietuvių 
laikraščius. Jis nerašinėjo į 
tautininkų laikraščius, tai aiš
ku kokių laikraščių bendradar
biu jis buvo. Jis mokinęs ke
letą vietinių bolševikų “mote- 
katikos”. Dirbti jokio naudin
go darbo jis nenorėdavęs j Po 
Grand strytą jį galima buvo 
matyt daug sykių vaikštinėjant 
su knyga po pažasčia.

Jiedu abu dabar sėdi kalėji
me ir bus kvosti federalio ko
misaro birželio 27 d. Daug Lie
tuvių ruošiasi tą dieną vykti 
teisman pasiklausyti. Kadangi 
išklausymas atidėta tokiam il
gam laikui, net trims savai
tėms, tas patvirtina nuomonę 
kad agentai nujaučia daugiau 
“draugučių” ir jieško kaip pri
kibti prie jų.

Sakoma kad Prudential tap- 
draudos kompanija, kurioj dir
ba ir keli Lietuviai agentai, ga
vus net šešias netikras dešim
tines, Keli biznieriai ant Grand 
atryto irgi tuo nusiskundžia. 
Ar buvo manoma pakenkti 
“buržujams” tokiu pinigų dir
bimu, ar ne, bet aišku kad nuo 
jų daugiausia nukenčia tie pa
tįs darbininkai arba biednesni 
biznieriai kurių reikalus Šimo
liuniutė sakius yra pasišventus 
ginti. —“Vienybė”.

LltwsswiV DOMEI
KaijNauj stikim visiems yra 

žinom ėtuvoa vyriausybė 
uždra1.1. ~ —>ietuvos paštui per- 
siuntii i' aiškus į užrubežį be 
pašto į, Ulelių, nes per tai ‘Lie
tuva t^ffldaug nuostolių, o tie 
kurie WT<us apturi, turi ketu- 
rigubaęBnokėti. Prie to gi, ir 
sarmatW nes užrubežyje paštų 
valdininkai matydami kad iš 
Lietuvos tiek daug laiškų eina 
be pašto ženklelių mano kad 
Lietuva yra turbut vien ubagų 
šalis. Tat labai gerai Lietuvos 
vyriausybė padarė uždrausda- 
ma persiuntinėti be pašto ženk
lelių laiškus.

Vienok, teko girdėti kad tūli 
rūgo ja už tai. Girdi, kas man 
reiškia čia už tokį laišką užsi
mokėti 20 centų ir tuomi musų 
neturtingiems giminėms Lietu
voje pagelbėti!

Akivaizdoj tokių dalykų, mes 
Philadelphijos Lietuvių Veikė
jų Tarybos nariai nusprendėm 
visuomenei paaiškinti kaip,’ ne
darant sau tiek daug nuostolių, 
o ypatingai sarmatos Lietuvai, 
tame atvejuje galima lengvai 
prigelbėti giminėms Lietuvoje.

Štai, rašant laišką į 'Lietuvą 
(arba į bile kitą kurią šalį) rei
kia pašte nupirkti taip vadina
mą Tarptautinį' Atsakymo Ku
poną, kuris Angliškai vadinasi: 
Internacional Reply Coupon. 
Tas kuponas kainuoja 11-centų.

Jį, tą kuponą, reikia įdėti j 
laišką ir paaiškinti kad gavėjas 
rašydamas laišką, nuėjęs į paš
tą už jį gaus tiek Lietuvos paš
to ženklelių kiek reikia laiško 
pasiuntimui į Ameriką.

Čia reikia [pažymėti kad tas 
kuponas geras vienam pusme
čiui, po to jis praranda savo 
vertybę. Jį reikia pusmečio 
bėgiu nuo pirkimo sunaudoti.

s Toliau, -kas reikalauja para
šyti ką nors tik trumpo, be' se
kretų, tenuperka -dvigubą atvi
rutę, Angliškai vadinamą In
ternational Reply Postal Card, 
ir pasiunčia; ji kainuoja 4c. Ji 
niekad nepraranda savo vertės. 
Ją siunčiant, reikia rašyti ant 
tos jos dalies kur ant priešakio 
yra žodžiai “Message Card”, o 
kita jos dalis-pusė yra del at
sakymo.

Tas atvirutes ir kuponus (rei
kia pirkti tikrose paštų stoty
se, Sub-stotyse jų nelabai ga
lima gauti.

. .Ph. L. V. Taryba.
P. S. Prašomi yra ir kiti 

laikraščiai tą perspausdinti.

Atnaujinkit “Dir
vą” Saviškių Lie
tuvoje kad jie ne
liktų be laikraščio.

Prenumeratos kai
na tik $3 metuose. 
Pusei metų $1.50.

NEW BRITAIN, Conn.
Parapijonų Sorkės

Per ilgą laiką musų parapi- 
jonąi labai gražiai taikoje su
gyveno sų savo klebonu Kun. 
E. Grikių, bet šį. metą kas. to
kio jau pradėjo nerimauti,

Priežastis turbut tame kad 
pirmiau musų piemuo kirpo sa
vo aveles pagal numerį 6; pas
kui pradėjo kirpt pagal num. 
7, arčiau prie odos, o dabar 
kerpa visiškai prie pat odos, 
pagal num. 10. Avelės turbut 
pajuto skausmą ir ’ pradėjo 
bliauti. Pirmas riksmas pra
sidėjo sausio mėnesį šių metų, 
tapo sušauktas .visuotinas su
sirinkimas' ir, išrinktą dvylika 
atstovų kad jie nuvyktų pas 
kerdžių ir apskųstų piemen* 
kam jis taip plikai kei^pa ir'kur 
jis tas Vilneles padeda. Na ir 
šie dirbo iki gegužės 24 dienos 
ir vėl sušaukė visuotiną susi
rinkimą kad išduotų raportą.

Raportas Sekantis: Butą pas 
kerdžių du sykiu, ir prie jokių 
rezultatų neprieitą, nęą žinoma 
skerdžiaus norai ir patarimai 
— bukit ištikimi savo ganyto
jui, nes jis jus gano ir. kerpa 
pagal geriausi išrokavimą, ir 
jei busit ramus tai susilauksit 
amžinos (linksmybes pa mirties, 
(o. jis visokių laimių ant žemės 
gyvendamas—Koresp.).
s Po raporto 
sias lermas. 
geras musų 
vėl tekia kad
kito, kuris gal musų vilnų be 
mūšų žinios nesunaudos; ypač 
vienas avinas jkūrįs buvo labai 
pripratęs prie piemens per ke
lis metus, ir gaudavo sunaudot 
dalį kitų vilnų, bet per kokią 
priežastį tapo pavarytas, dabar 
taip elgėsi kad tik sudemora- 
lizuoti ir kitus. Tai mat vis 
pagieža.

Po to viso trukšmo vėl tapo 
užtvirtintas tas komitetas, ir 
darinkta pora naujų del toles
nio' veikimo. Kas bus vėliau 
nuveiktą pranešiu.

S. S. S. Spragilaitis.

prasidėjft didžiąų- 
Vieni, sako kad 

piemenukas, kiti 
ne. Girdi, reikia

ITALAI AMERIKOJE

Kristoforas Kolumbus buvo 
pirmas Italas atvykęs Ameri
kon. 1497 metais Giovanni Ca- 
boto atvyko į ■ Nova Scotia, ir 
vėliau • jo sūnūs, Sebastiano, 
plaukė Atlantiko pakraščiu pa
kol pasiekė Chesapeake Užlają. 
Ir del tų dviejų -Caboto šeimy
nos narių eksploracijų Anglija 
pasisavino Amerikos kolonijas.

Amerikos vardas paeina nuo 
vardo kito Italo, Amerigo Ves
pucci.

Tarpe Italų su kuriais Ame
rikiečiai iš istorijos nėra taip 
gerai apsipažinę,’ randame Al
fonso Ponti, kuris Amerikon 
atvyko su La Salle, ir apsistojo 
Detroite; randame Paolo Bus
ti, agentą Holland Land kom
panijos, kuris apsigyveno Buf- 
falbj, ir vėliau-davė miestui že
mės del viešų įstaigų. Nuo aš
tuoniolikto šimtmečio daugelis 
Italų pagarsėjo Suvienytose 
Valstijose.

Italams priguli garbė įsteigi
mo pirmos ’operos Amerikoje, 
1833 metais. Pirmas orkestras 
Amerikoje buvo Italų suorga
nizuota. Generolas die Cėsnola 
buvtf įsteigėjų Metropolitan 
Dailos Muzejauš New Yorke.

Dabartiniai imigrantai iš 
Italijos yra darbininkai, bet 
pirmieji imigrantai buvo profe
sionalai, prekėjai ir žurnalistai, 
kurie apleido Įsavo šalį išvengi
mui politiškų persekiojimų. 
Pirmieji Italai vyko į vakarus 
ir prisidėjo prie išvystymo Ka
lifornijos, kiti vyko j pietus ir 
apsigyveno apie New Orleans.

Daugumas^ lltąlų imigrantų 
atvyko Amerikon devynioliktai 
me šimtmetyje. Bet daugelis 
tūkstančių atvyko nuo 1870 iki 
1880 metų.

Sulyg 192b metų (gyventojų 
surašo; Suvienytose Valstijose 
yra 1,610,000 Kilių-.'; Jeigu prie 
to • skaičiaus/ priskaitytume A-. 
menkoje;, gimusius vaikus iš 

j Italų tėvų (1,721,761),. .išviso 
butų 3,331,874.- Beveik. ,-70% 
Italų Suvietnytose Valstijose 
gyvena rytuose*. Jų daugiau
sia randasi! New Yorko -ir Penn- 
sylvanijos valstijose, 
ri centrus ii’ Ohio, 
California valstijose-.

Italijoj beveik- 80 
tų imigrantų buvo
ir tik apie 15 nuošimtis dirbo 
industrijose. Galima sakyti kad 
atvykusių Amerikon tik apie 
15 nuošimtis užsiima žemdir
byste. Ir nors-,jų- skaičius yra 
mažas'bet jie čionai yra daug 
nuveikę.

šioje šalyje • Italai pradėjo' 
šilko pramonę, ir jie buvo pir
mutiniai partraukę Amerikon 
įvairius vaisius. Labai daug 
Italų randasi buday'ojimo pra
monėse. Kalifornijoj jie augi
na vaisius. New Yorke apie 
80,000' dirba drabužių siuvyk
lose.

1849 m. pirmas Italų laikraš
tis pasirodė New Yorke. Pir
mas dienraštis pradėta leisti 
San Francisco. 1880 metais, ir 
jais New Yorke pradėjo eiti 
“Progresso Italo Americano”. 
Šiandien New Yorke yra trįs 
Italų dienraščiai sų cirkuliaci
ja iš 225,000. Išviso šioje ša
lyje yra 
iš kurių’ 
čiai.

Pirmos
pašalpinės organizacijos, ir ..se
niausia iš jų, kuri dar šiandien 
gyvuoja, buvo Įsteigta Bostone 
1868 metais. • 187.0 metais San 
Francisco įsteigtą politiškų pa
bėgėlių draugystė. Didžiausia 
Italų organizacija Amerikoje, 
“Italijos Sūnų Ordenas” (pa- 
šalpinė) įkurta 1964 metais. Ji 
turi 
mis 
joje, 
prie 
kaip 
lumbus, Royal Arcanum, Maso
nų ir tt. New Yorke randasi 
dešimts Italų Masonų skyrių.

bet jie tu-
Illinois ir

nuošimčių 
žemdirbiai

| ^Spragilo kampeliS^
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Italai turi savo Gerovės (Ly
gą, kuri teikia pagalbos naujai 
atvykusioms imigrantams. Vi
sos kitos draugystės yra pą- 
šalpinės, tikėjimiškos, sociales 
ir pramonės draugystės.

Daugelis Italų dalyvauja A- 
merikos -politikoje, tarpe kurių 
sekanti gan plačiai pagarsėję: 
LaGuardia, Salvatore Cotillo, ir 
Fręsco.

1920 metų gyventojų sąrašas 
rodo lead 419,723 Italai yrą na- 
turalizuoti Amerikos piliečiais.

F. L. I. S.

AR ŽINOT —
Kad 21,000,000 laiškų nuėjo 

į Mirusių Laiškų skyrių pereitą 
metą? '

Kad 803,000i pakelių taip pat 
ten atsidūrė?

Kad 100,000 laiškų patenka 
į paštą kas metai visai be jo
kio užrašo vokuose?

Kad $55,000 pinigais išima
ma kas metai iš klaidingai pa
siųstų vokų?

Kad $12,000 vertės pašto 
ženklelių randama panašiu bu- 
du?

Kad $3,000,000 čekiais, draf- 
tais ir money orderiais niekad 
nepasiekia taikytų savininkų ?

Kad Dėdė Samas iškolektuo- 
ja $92,000 kas metai už pašto 
ženklelius už sugrąžinimą siun
tinių patekusių į (Mirusių. Laiš
kų skyrių?

Kad Dėdei Šamui kainuoja 
$1,740,000 į metus sužįurėji- 
mas adresų ant klaidingai par 
'rašytų siuntinių ?

Kad 200,000,000 laiškų buna 
tokiu budu peržiūrima, ir

Kad viename mieste tas 
nuoja apie $500 į dieną?

IR AR JUS ŽINOTE
Kad ši milžiniška suma

lėtų. būti, sutaupyta ir Mirusių 
laiškų skyrius panaikintas, jei 
kožnas paštu siunčiamas daly
kas turėtų užrašytą gryžimui 
antrašą, ir jei kožnas pakelis 
butų suvyniotas tvirtame po- 
pieryje ir Surištas stipriu šniu-

kai-

ga-

SLAPTO SPRAGILAIČIO 
RAPORTAS APIE SMER- 

TELNUS GRIEKUS IR 
VYČIŲ ROTĄ

Arba: Kaip Slaptas Spra
gilų Sąjungoj Spragilai- 
tis Ištyrė 'kad Nevalia 

Skaityti “Dirvos”.
, ir kad 'Vyčiai Nori Iš- 
krautys savo Vargamistrą.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 

■ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192« Drummond, Wil.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 9 
Tabletuose ir kaip skystimas 

O

Padėkos Žodelis
Pasvalys. — Gavu nuo bro

lio Simo Armino laišką iš Cle- 
velando, kuri,ame rašo kad už
rašė man ant metų laiko Ame
rikos Lietuvių laikraštį “Dir
vą”, iš ko labai pradžiugau, 
nes jau penki metai kaip bebu
vau skaitęs ir matęs “-Dirvą”, 
“Sandarą” ir kitus. -O vakar 
ir sulaukiau tą taip brangią 
viešnią “Dirvą”, su 19-tu nu
meriu. Dovana puiki ir džiu
ginanti, nes eis kas savaitę per 
visus metus, iš to turėsiu pro
gos dažinot apie Amerikos Lie
tuvių gyvenimą ir bendrai apie 
Suvienytas Valstijas.

Butų labai geistina kad ir 
visi Amerikiečiai Lietuviai to
kias dovanas suteiktų saviems 
gyvenantiems Lietuvoje, nes 
jus musų broliai Amerikiečiai 
gyvenate kultūringoje šalyje, 
kur apšvieta pakilus iki aukš- 
čiąusio laipsnio. Neužmirškit 
musų gyvenančių čia Lietuvoje 
po šiaudiniais stogais,- vargin
gose aplinkybėse. Užrašykit 
visi “Dirvą” savo artimiems, 
tėvams, broliams, kaimynams, 
nes laikraštis tai brangiausia 
dovana, nes ir mes norime ap
sišviesti; gana jau mums tam; 
sybėje skursti. Todėl padėkite 
mums tas tirštas miglas sklai
dyti. Kazys Armonas.

Padėka ir Prašymas 
Amerikiečiams

Gerb. draugai ir draugės 
tautiečiai, laikraščių ir knygų 
siuntėjai! Dėkodamas už siun
tinėtus laikraščius ir knygas, 
pranešu kad iš Kauno Karo Li
goninės išvažiavom viršiau 30 
tokių kuriuos nelaimingas liki
mas slopina net metus, kitus1.

Dabar esam kitoj ligoninėj, 
prie girios; miško oras, tinka
mas, kad pavyks nevienam at
gauti nors kiek sveikatos ir at
sikratyti nelaimingos ligos ku
ri džiovina sielas ir kunus jau
nystės dienose, ir gal kitam at
eis tamsus likimas.

Gerb; laikraščių skaitytojai, 
perskaitę pažangesnį arba lais
vesnį 
siųsti 
munio 
būsim 
me ir

Kurie pirmiau siuntėt gavom 
ir kliūčių nenumatoma, 
kingumu 1 
siunčiant', 
su:

Vin.
Lauko

laikraštį malonėkit pri- 
mums, kurie priduos ra- 
ir stiprins sielas, ir mes 
dėkingi. Taipgi meldžia- 
knygučįų.

Su dė- 
lieku laukdamas at- 

Rašlykit šiuo adre-

Sakalauskis, 
Ligoninė, Alytus, 

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

14$ Italų laikraščiai, 
dešimts yra dienraš-

jų organizacijos buvo

200,000 narių, su. kuopo- 
beveik kiekvienoje valsti-

Daugelis . Italų priguli 
Amerikoniškų., draugijų,’ 

tai, prie Knights of Co-

Pamokinimas: Kožnas žmo
gus žino .savo antrašą jeigu ne 
žino to su kuo susirašinėja.

Užrašykit savo antrašą laiš
ko ar siuntinio gryžimui kairia
me viršutiniame kampe!

is

Vista,
‘Dir-

Laiškas “Dirvai” 
Brazilijos

Juozas Garšva, iš Boa 
Brazilijoj, rašo: “Gerb.
vos’ Rėdyste, meldžiu siuntinė
ti man ‘Dirvą’, prisiunčiu $5, 
paskaitykit už tiek kiek išpuls. 
Man’ labai liūdną be Lietuviš
ko laikraščio. Brazilijoj gyve
nu kai girinis, nieko nežinau 
kas dedas. Lietuvių Brazilijoj 
yra kelios šeimynos ir tos už
krėstos Lenkų nuodais; tie mū
sų vientaučiai jokio laikraščio 
neskaito.

Meldžiu kaip tik gausit ma
no antrašą netrukdykit laikraš
čio. DąUgiąu jums parašysiu 
apie Braziliją.”

Nuo Red.: Meldžiame apra
šyti tą kraštą visapusiai kaip 
tik tamistai seksis; Kokie dar
bai, orai, žmonės, kur saulė ma
tosi ; ar patartina ten kitiems 
Lietuviams važiuoti ir tt.

Petras Klega iš Springfield, 
Ill., užrašė “Dirvą” savo bro
liui Jonui Dilių miestelin, Va- 
valninkų pašto.

Lietuvos Konsulatai
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.

Aną metą, ant dvasios šv. 
pašaukimo vienas Slaptas 
Spragilaitis slaptai nuėjo j 
bažnytėlę atlikti savo meti
nę ausinę ir užganapadaryt 
už savo griekus: Nobažnai 
priėjo įprie ausinyčios ir at
kišo tėveliui dešinę ausi 
kad geriau galėtų išgirst 
tėvelio dvasiškus klausimus 
kurie atima nuo griešnos 
dūšelės visus žemiškus nu
sidėjimus.

Atkišo ausį ir girdi:
Vietoj paklausimo: Kada 

buvai spaviednės, kunigėlis 
sako: » .

— Ar skaitai “Dirvą”?
— Skaitau, — atsako pa- 

tykiai Slaptas Spragilaitis.
— Ar visada ją skaitai?

— klausia 'kunigėlis.
— Visada, — atsako S. S.
— Nuo kada pradėjai ją! 

skaityt? — klausia spavie- 
dorius.

— Nuo tada kai ji pradė
jo išeidinėt, — atsako S. S.

— Kodėl tu ją skaitai?— 
klausia dvasiška asaba.

— Todėl kad ji man 
tinka, — atsako S. S.

— Ar užsirašai ją j 
mus ar iperki pavieniais 
zemplioriais? —klausia 
Kristaus vietininkas ant že
mės.

— Nei taip, nei kitaip, tė
veli, — atsako S. S. '

— Tai kaip ji pas tave at
siranda: ar tau ją kas už
rašė, ar tavo vardu ateiną?
— klausia popiežiaus karei
vis.

— Ne, — atsako S. S.
— Gal taują kas slapta 

per langą Įmeta? — klau
sia prabaščius.

— Ne, — atsako S. S.
— Gal gyveni pas tokius 

bedievius kurie turi užsi
rašę, tuoj išsikraustyk 
susirask geresni butą, 
liepia dangiškas piemuo.

— Ne, — atsako S. S.
— Gal kitas įnamis

pa

na- 
eg-

ir

SU 
tavim gyvena kuris užsira
šęs turi? — klausia bilietų 
j dangų pardavėjas.

— Ne, — atsako S. S.
— Gal redakcija tau dy

kai siuntinėja už rašymą 
žinių? — klausia cnatlyva 
asaba.

-‘-Ne, — atsako’ S. S.
— Tai kaip ji pas tave 

atsiranda? — klausia dū
šių ganytojas.

— Mano pati ją užsira
šius, — atsako S. S.

— Tai kodėl tu nesakei 
kad tu esi ženotas? — bara 
avelių kirpikas.

— Kunigėlis manęs to ne
klausei, — atsako S. S.

— Tai pasakyk pačiai 
kad tu daugiau “Dirvos” 
neprisiimti j namus, — lie
pia tikėjimo sargas.

— Kad ne aš bosas ant

jos, ale ji ant manęs; —’sa
ko S. S.

— Tai negyvenk sū tokią 
bedieve, — ragina bažny-1 
čios tarnas.

— Kad musų abiejų nuo^ į 
monės sutinka, — atsako 
S. S.

— Tai judu griaunat ti- ;į 
kėjimą tą laikrašti skaity- 4 
darni, — bara doros sargas.. I

.— Ale kunigėlis griauni ii 
šeimyniškus gyvenimus ši- j 
taip Įkalbėdamas: man Die- į 
vulis davė šonkaulį, ir1 mes J 
gražiai sugyvenam, o ku- J 
nigėlis liepi pamesti: kat- g 
i'ie labiau eina prieš Dievo | 
ir bažnyčios įsakymus?. —J 
sako S. S.

— Tu manė sukritikavai; | 
te išrišimą ir gailėkis ųžį] 
griekus, — pasakė jagama-tl 
sčius, ir Slaptas Spragilai-1 
tis nuėjo nuo spaviednyčiok J 
ir paskui nuėjo Į vyčių su
sirinkimą, kur išgirdo šito- 
kį nutarimą: >

Kas nedėldienį visi vy- | 
čiai ir vytės turi susirinkt i 
prie bažnyčios durų anksti t ‘ 
išryto ir važiuot visi sykiu « 
Į plynus laukus daryt muš- ( 
trą per sumą, ba ateina di- |; 
delis mušis kurį turi išlaidį 
mėt, o jeigii ne tai išnyks 
jų gvardija ir daugiau apie ! 
juos niekas nekalbės.

Ta armageddono ko va
pi asidės neužilgo ir tęsis j 
po visus užkampius, priešą- | 
kius, skiepus, susirinkimus'*! 
ir ant stogų, isštumimui iš’l 
Šio mietso diždiausių grieš- *! 
ninku ir nusidėjėlių, jų my- 
listos vargamistros ir vap j 
gamistrienės, už tai' kam . 
jis eina į “Dirvą” pirkt na- 
tų ir iš jų nori mokint vy
čių į priešininkus dainuot 
karišką”1;dairią 
vyčių gvardijos.

Taipgi uždraudė ir įgrą- 
sirio visiems vyčiams ii* vy- j 
tems kurie eina i “Dirvą” į 
pirkt knygelių ir natų, kad a 
nesakytų niekam jog taip j 
daro kad paskui juos pa-" 
čius neapkaltintų ir nereik
tų pralaimėt mūšio.

Kad mūšį išlaimėjus, vi-, S| 
si vyčiai turi surast laukuo- 
se tokius “gaivinančio sky- 
stimo*’ šaltinius kurie in'e-:|| 
kad neišdžiųšta ir iš jų pri- 
silakus' 'but drąsiais ir jau- ; 
stis nepergalimais dvasioje,,,1 
jeigu kūne kas ir nugalėtų.'!

Šituos visus slaptus daly-,! 
kus Slaptas Spragilaitis su- 1 
žinojęs skubiai atbėgo pas 1 
vyriausią Slaptos Spragilų w . .. 
Sainn.o’bs cralva onanh Snra- 1
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Sąjungos galvą gerb. Spra- j 
gilą ir pranešė kad 'žinotų -
kas šiame pasaulyje dėsis “i
ir kad butų pasirengęs pa-<^ 
siųsti Slaptus Spragilaičius | 
Į-visas tas;vietas kur einą' 
manebrai ir mo’bilįžačijos į 
armageddono mūšį.,
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Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 'I 

1925 Metų

KATALOGO 
Siunčiama dykai kiek- J 
vienam ant pareikala-; J! 
vimo. Rašykit tuojąu ’^9 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Ay. Cleveland, .0. j
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KUR LINK MUSU “KRIKŠČIONIS” ŽENGIA?
į I/OMUNISTŲ vyriausiu 

-troškimu yra kad žmo- 
t nės,/s ypač darbininkai, bu- 
I tų labiau slopinami, spau- 
f džiami, skriaudžiami ir iš- 
fc* naudojami, nes tik tada, jie 
| patyrė, geriausia dirva re- 
Į vodiucijoms. Žmonių padė
ti ties nereikia gerint, patįs 
f nusimes prispaudėjus kada 
į negalės pakelt priespaudos.

Prie šito eina Lietuvos 
I “krikščionjs”, bet atsisako 
| :tų matyti. Tegul <jie .nesi- 
| elgia taip prieš darbininkus 
t kaipo tokius, bet jie taip 
[ daro su visa laisvesnių pa- 
| žiūrų ir blaivesnio proto vi- 
E suomene.

Prie ko jie mano prieiti?
Ir ar jie taip daro iš sa- 

Į vo liuosos valios? Ar jie 
f blaivai protauja'?' Ar tikri
■ yra kad už jų neguli Lenkų 

ar bolševikų -pinigų maišai?
Į Ar tikri fanatikai-atsida- 
f- vėliai dvasiškų tėvelių poli- 
t tikai tikrai žino kad kuni- 
* geliai dilba del tikėjimo ir 
i j tautos gerovės?

Nenoromis reikia many- 
j* ti kad kunigėlių, ta žiauri 
’’politika, įvairios Įmonės ir 
: budai slopinimui laisvesnės 

dvasios yra tikrai darbas 
L už svetimus pinigus ir stū

mimas Lietuvių tautos į na-
■ gus svetimųjų, Lenkų arba 
I bolševikų.

Juk turėtų suprasti kad 
kilus kokiam neramumui ir 
sumišimui Lietuvoje, tuoj į 
Lietuvą pultų bolševikai ir 

^Lenkai. Kapsukas Smolen
ske sėdėdamas nuolat seilę 

i varvina į Lietuvą žiurėda- 
: mas, o Lenkai nori kad tų 
^“Litvinų” neliktų neprigul- 
miijgų kad nebūtų kam,,rei
kalauti iš jų Vilniaus.

Kunigėliai gali gerai ži
not kad bolševikams atėjus 
nebus jiems rojaus Lietu
voje. Jei bent turi slaptas 

-sutartis tuoj įsikviesti Len
kus Lietuvą užimti.- Po po
nais Lenkais kunigėliai tu
rės tą patį rojų kaip dabar 
turi.

Jeigu jie ton linkmėn dir
ba ir ant Lietuvių tautos 
pražūties sau ateitį buda- 
voja tai jie neverti ilgiau 
valdžioje būti. O jeigu tu
ri mintyje Lietuvos gerovę, 
turėtų liautis savo jėzuitiš
kos taktikos, ar bent išjieš- 
koti kas jų tarpe slaptai 
verčia juos tokią politiką 
vykinti.

Laikas pradėti žiūrėti ar 
už kunigėlių pečių nestovi 
prošepanų arba bolševikų 
aukso maišeliai. 1

šia darbavosi Rusų priespaudos 
laikais.

Valančiaus paminklo staty
mo komitetą sudaro šie: Vysk. 
J. Skvireckis, A. Smetoha, Kan. 
J. Tumas, K. Šklėris, M. Biržiš
ka.

Amerikos -Lietuviai katalikai 
kurie deda aukas keikūnui Ka
pucinui, daugiau gero padarytų 
aukaudami Vysk. Valančiaus 

I paminklui.
Radviliškyj sumanyta staty

ti paminklas žuvusiems Karžy
giams kovose su Bermontinin
kais.

V ▼ ▼

“Naujienos” Neturėję 
“Skymo”

“Naujienos” atsako “Dirvai” 
kaslink prikišimo jog jos daro 
“skymus” priviliojimui Sanda- 
riečių skaityti “Naujienas”.

“Naujienos” prirodinėja kad 
joms “skymų” daryti nereikia, 
“Iš ilgų metų patyrimo žino 
kad' žmonės skaito ‘Naujienas’ 
ne dėlto kad jie nori, joms pa
daryti malonę, o tiktai dėlto 
kad jiems patiems tatai yra 
naudinga”.

Kad “Naujienos” medžioja 
Chicagos Sandariečius tai ’jau 
neturėtų ginčyti, ir kad taiko 
Įvairiai pasigauti Sandai’iečių 
šalininkus jau visiems aišku.

Kada neturi gerų kabliukų 
pameškeriojimui, sumano kokį 
nešvarų: išpila pamazgų ant 
Sandariečių, na ir tie norėdami 
matyt kaip juos “Naujienos” 
Šmeižia, griebiasi tą laikraštį 
pasiskaityti.

šitas būdas nėra tai “jiems 
patiems naudingas” skaitymas 
“Naujienų”, bet yra didelė ma
lonė “Naujienoms”.

S

Kadangi S'LA. kuopų susirin
kimuose visada dalyvauja ko
munistėliai visi kiek tik jų yra, 
o tautininkai neturėdami blogų 
tikslų nelanko užgultinai susi
rinkimų, taip ir susidaro kar
tais bolševikų daugiau ir jie sa-

Maskvos propagandos varymo 
lizdams, ir užtai kur tik toks 
lizdas pradeda suktis, tautinin
kai turi tuoj išardyti, o ne su
sidėti kokiems ten protestams.

vo tvarką ten įveda.
Bet tas nereiškia kad Bolše-

vikų yra daug, ir tuo “Vilniai” 
nereikia tiešytis. Kožnoj SLA. 
kuopoj tautininkai juos nugali 
kada užsimano ir visi sueina į 
susirinkimą.

KADA PRASIDĖJO IŠPAŽINTIS.
Prasižengėlių Palyginimas. Ir tt.

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

ikit— 
Cnygyno 
dėtų 
„OGO 
'kai kiek- 
pareikala- 
at tuojau
avo aiškų 
nėjai:

JOKUBYNAS REZIGNAVO 
f- “Dirvos” redaktorius, kaipo 
A. L. T. Sandaros - Apšvietos 
Komisijos narys, gavo iš Cen
tro pranešimą jog , rezignavo 
seimo išrinktas “Sandaros” re
daktorius V. S. Jokubynas ir 
kad reikia naujo redaktoriaus.

Rezignavimo priežastis ne
paminėta.

“Vilnis” Apsilaižė .. .
Bolševikų “Vilnis” gavo pro

gos pasigirti kad bolševikėlių- 
komunistų yra daugybė, jie ne
išnykę kaip “Dirva” nuolat sa-| 
kanti, nesą “Dirva” pripažįsta 
kad jie per Susivienijimo kuo- 
pas ar šiaip privilioja TMD. ir-j 
Sandaros kuopas protestuoti I 
prieš 'Lietuvos valdžią.

Jeigu SLA. kuopoj yra pusė 
tu?ino bolševikėlių tai dar ne-1 
reiškia kad komunistų yra la
bai daug. O užtenka ir vieno 
bolševikėlio įnešti kad ta SLA. 
kuopa išneštų protestą prieš 
Lietuvos valdžią, ir tam prita
ria dauguma, kadangi daugu
ma Amerikos • Lietuvių, ypač 
Susivienijime, Sandaroj ir Tė
vynės Mylėtojų Draugijoj, ne
pritaria dabartiniams Lietuvos 
klerikališkos valdžios darbams. 
Nieko blogo nemanydami, ne- 
bolševikai SLA. nariai pritaria 
protesto mitingo rengimui, tik 
gailaus juo pasinaudoja bolše
vikai, užtai Sandaros ir TMD. 
kuopoms reikia būti atsargioms 
su tokiais mitingais kur pas
kui susilenda komunistų kuo
pelės.

Yra nekurtos S. L. A. kuopos 
kuriose priguli visi tos koloni-

Spaviedis-išpažintis arba au
sinė tapo išrasta ir įvesdinta 
katalikų tikyboje 1204, ir pas
kiau jau visur praktikuota 
1215 metuose. To laiko tikin
tieji labai pamėgo ausinę ku
nigui išpažintį <— papasakoti 
savo nusidėjimus ir jų atleidi
mą gauti, kas paskatino tikin
čiuosius prie tankių nusidėji
mų, nes papasakojai kunigui ir 
viskas dingo — liko čystas kai 
baltas avinėlis. Ilgainiu papos 
ausinę pakėlė į sakramentą ir 
tikintieji po prievarta turėjo 
kunigams papasakoti savo nu
sidėjimus bent kartą metuose. 
Ausinė buvo ir yra kunigams 
geru įrankiu sužinojimui poli
tiškų priešų ir prikalbėjimui 
tūlų atlikimui katalikiškų dar
bų slaptoje irgi net ne politiš
kų. Dar ir dabar Lietuvoje ku
nigai per išpažintį ragina da
vatkas balsuot už kuniginę par
tiją, kaipo ir špiegavoja neišti
kimus klausdami, “O už kurį 
numerį balsavai rinkimuose ?”, 
kas yra laužymu Lietuvos Kon
stitucijos.

Spaviednis nėra vaistu žmo
nių dorai saugoti, o tiktai juos 
papiktinti, demoralizuoti. Mat 
pas katalikus nėra tokio nusi
dėjimo kurio kunigas neatleis
tų, ypatingai užperkant geras 
mišias. Pas kitatikius nesant 
atleidimo nusidėjimų, jie nei 
nenusideda , taip tankiai kaip 
katalikai.

Amerikos statistika pagal ti
kėjimus rodo didžiausį nuošim
tį" prasikaltėlių tai katalikų, ku
rių gyventojų yra tik 15 nuo
šimtis, o prasikaltėlių nubaus
tų kalėjimu 25 nuošimčiai. Vi
sokių protestonų gyventojų yra 
25 nuoš., o prasikaltėlių 30 n., 
laisvamanių Amerikoje yra 60 
nuoš., su 20 nuoš. prasikaltėlių. 
(1916 m. visų tikybų parapijoj 
rių butą 41,926,824," su 68,000,- 
000 gyventojų nepriklausančių 
prie jokios bažnyčios.)

Anglijoje kriminalistai pagal 
tikybas skirstosi šitaip:

Katalikų 1 kriminalistas iš 
40 žmonių,,

Anglikonų 1 iš 72 žmonių;
Protestonų 1 iš 661 žmonių; 
Laisvamanių 1 iš 20,000 žm. 
Lietuvoje ir Amerikoje mu

sų kunigai paprastai kaltina1 
laisvamanius už visokius prasi
kaltimus. Paveikslan girtuok
lystė, kur (kunigai dauguma ne 
tik kad geria bet laka kaip| 
veršiai, tačiau kaltinama lais
vamaniai už girtuoklystę. Tai I 
katalikas arba ir kunigas pa
daro kokią piktadarystę —. kai-: 
tinama laisvamaniai. Kunigas' 
padarė merginą nelaiminga ir 
pabėgo net į Ameriką — tylėk. 1 
Kun. Sutkaitis, 25 metai tam 
atgal, Pittsburge viešai užpuo-

jpaikyti ir tiki tokiai kunigo 
“dievystei” tai kunigui yra la
bai lengva klausinėti nusidėji- 
sių visokių tikslinių reikalų, 

I ypatingai moterų.... Męrgi- 
nos pirmu kartu besikalbėda- 
mos su “dievu”/kunigo kailyje 
gali iš proto išeiti, nedrysda- 
ntos “dievui” atsakyti nei pri
žadėti.... Drąsesnės tuojau 
nustoja tokių pasikalbėjimų su 
“dievu”, o bailiosios pakutavo- 
ja kaip “dievas” geidžia. — 
Kad moterjs ir merginos apra
šytų ausinius pasikalbėjimus 
su “dievu”-kunigu tai skaity
mas butų margesnis už Bocca
ccio “Decameron—Humana Co- 
media”.

Kad moterjs ir merginos bu
tų drąsesnės ir po ausinių pa
sikalbėjimų su “dievu”-kunigu 
paduotų teisman už papiktini
mą, .matytume daugelį tų “die
vukų” nuteistų kalėjiman, jei 
nepabėgtų.

Laikuose gerb. Domininko, 
Ispanijoje, daugelis moterų pa
siguodė net pačiam papai, kuris 
.paskyrė kvotimus", kuriuos 40 
notarų rašė per devynis mė
nesius, ir papa paskaitęs tuos 
protokolus paliko viską po se
novei, nes butų reikėję didesnę 
pusę “dievų”-kunigų pavesti 
gerb. Domininkui sudeginti.

Laikuose Napoleono, Francu- 
zijoj, kun. Achazius buvo per- 
dėtiniu mergų vienuolyno mie
ste Duren, kurio “geri darbai” 
pasiekė ausis Napoleono, kuris 
įsakė valstybės gynėjui Le 
Clerq ir profesoriui Gali pada
ryti tyrinėjimus, kuriuos per
skaitęs viską nugniaužė del 
Franctizijos garbės, ir baimės 
kad nepasikartoj ų 1792 metų 
kerštas, kuomet 30,000 kunigų, 
vienuolių ir “seserų" su lygia 
“dora” pakarta tapo.

♦ ♦♦
Gegužs 30 buvo diena papuo

šimo kapų, kurie yra kiekvieno 
antruoju gyvenimu, kur nėra 
godulystės nei" vaidų, ir miru
sieji guli sau ramiai. Atsilan
kius Trejybės- kapuose Brook- 
lyne matosi ant kapų akmenų 
ir kryžių vardai ir pavardės, 
kurie paduota daugelyje kal
bų kaip reikia, o Lietuviškai 
tai šventas Baidus tegul gelb
sti. Pavyzdžiai:.

Jonas Barsukas 
23 

morcos * 
1909 

matusy 
aruina atyby 

20 ulayos 1909

MATAUSAS BARTULIS 
Amžios: 39. Metti, 
mirįe June 20, 1922

• Czion Acilsineia 
Kūnas yr Kaulay

(Tąsa)
< — Tai tamista sakai jog mano grąsi-
nimąi yra tušti? — sušuko Andriennė, ga
ilaus paleisdama savo piktumą, kurį dar 
vis varžė. — Ar tamista manai jog aš, ka
da išeisiu iš šios vietos — nes ši niekšystė 
turės kada nors pasibaigti — jcg aš ne
paskelbsiu viešai tamistos žemą ir begė
dišką prigavystę? Ar manai kad aš, už
tylėsiu tamistos konspiraciją su Madame 
Saint-Dizier? Ar manai kad aš užslėpsiu 
tą žiaurų pasielgimą kokiu mane vaišini? 
Nors beprotė kaip tu mane laikai, aš ži
nau jog šioje šalyje yra įstatymai, kuriais 
aš atjieškosiu sau tinkamo atlyginimo už 
nuoskaudas ir pažeminimą, ir rasiu baus
mę tamistai ir tiems kuriems tamista dir
bi! Nuo dabar, tarp tamistos ir manęs bus 
neapikantos kova iki mirties! Tam bus pa
švęsta visa mano gale, visa įtekmė....

— Pavelyk man pertraukt tave, mano 
brąngi. Mademoiselle Andrienne, — tarė 
daktaras, visai ramiai ir švelniai; — nie
kas nebus pavojingesnių tavo išsigydymui 
kaip turėti tokias tuščias viltis; jos tik pa
laikys tave sujudimo laipsnyje; geriausia 
išstatyti aiškius teisingus faktus prieš ta
ve, kad galėtum suprast savo padėtį. Vie
na, tau nėra galimybių apleisti šią vietą. 
Antra, tu negali susinešti su niekuo už šios 
įstaigos sienų. Trečia, niekas neineina čia 
kuo aš negalėčiau visiškai pasitikėti. Ket
virta, man visiškai nieko nereiškia tavo 
grąsinimai atkeršyt, nes įstatai ir nuomo
nės, yra mano pusėje.

— Kaip! tamista turi teisę uždaryt 
mane čia?

— Mes nebūtume prie to apsisprendi
mo priėję neturėdami daugelio gana rimtų 
priežasčių.

— O, tai matyt tam yra ir priežastis.
— Ant nelaimės, labai daug jų.
— Gal teiksies man /jas pasakyti?
— Gaila! jos yra perdaug didelės; ir 

jei tu kartais bandytum reikalauti įstaty
mų užtariifio, kaip tu man dabar grąsinai, 
mes butume priversti tas priežastis išrody- 
ti. Fantastiškas kraštutinumas tavo gy
venimo pobūdžių, tavo keistas išrėdymas 
tavo tarnaičių, tavo didelis išlaidumas, pa
saka apie Indijos kunigaikštį, kuriam tu 
pasiūlei karališką užlaikymą, tavo nepa
lyginamas apsisprendimas jog gyvensi pa
ti sau viena, kaip jaunas kavalierius, atsi
tikimas su tuo vyru rastu paslėptu tavo 
mieg'kambaryje, pagaliaus, tavo vakarykš
ti pasikalbėjimai, kurie buvo smulkmeniš
kai užrašyti greitraščiu, ypatos pasamdy
tos tam tikslui.

— Vakar? — sušuko Andriennė, la
bai rusčiu nusistebėjimu.

— Taip! kad butume prisirengę viso
kiam atsitikimui, jeigu tu klaidingai su
prastum musų susirūpinimą tavo likimu, 
mes turim visus tavo atsakymus užrašy
tus žmogaus paslėpto kitame kambaryje; 
ir ištiesų, kurią nors dieną, ramesniame 
savo minčių stovyje, kuomet tu paskaitysi 
apie tuos atsibuvusius prietikius, tu nesi
stebėsi daugiau kodėl mes buvom priversti 
imtis tokių priemonių su tavim.

— Pasakok, tamista, — tarė Andrien
nė, įerzinta.

— Tie faktai kuriuos aš suminėjau ir 
kurie taip patvirtinti ir pripažinti, tu su
prasi, mano brangi Mademoiselle Andrien- 
ne, visai paliuosuoja tavo draugus nuo at
sakomybės. Tai buvo jų pareiga stengtis
pagydyt tave nuo tokio protiško nukrypi

mo, kas dabar apsireiškia tuščiose užgai
dose, bet kas, jeigu butų leista plėtotis, 
rimtai atsilieptų ant tavo ateities gyveni
mo. Mano troškimu yra matyti tave vi
siškai pataisytą, su pagalba morališko ir 
dvasiško gydymo; bet pirmutinė išlyga to 
pasiryžimo buvo prašalinti tave iš aplin
kybių kurios taip pavojingai tavo mintis 
plečia; ramioj prieglaudoj, paprastame ir 
vienodame gyvenime, pridėjus dar mano 
domią, galiu sakyti, tėvišką užžiurą, laip
sniškai tu visiškai pasitaisysi....

— Taigi, tamista, — tarė Andriennė, 
karčiu juoku, — meilė prakilnios liuosy- 
bės, duosnumas, garbinimas to kas gražu, 
pasmerkimas kad žema ir nuožmu, yra tai 
ligos nuo kurių tamista nori mane išgydy
ti; aš bijau kad mano padėtis yra despe
ratiška, nes mano teta jau senai bandė 
tą tikslą siekti.

— Taip, gal mes ir neatsieksinl; bet 
nors bandome tai. Tu matai juk, yra dau
gybė rimtų faktų, užtektinai pateisinimui 
to žygio prie kurio šeimynos taryba turė
jo prieiti, ko delei tavo grąsinimai visai 
mane pateisina. Dar noriu prie to sugryž- 
ti; mano amžiaus ir stovio žmogus niekad 
taip lengvai nesigriebia tokiose aplinkybė
se, ir tu gali gatavai suprasti ką aš tau da
bar aiškinu. Vienu žodžiu, neįtikėk apleis
ti šios vietos iki pilnai nepasitaisysi, ir buk 
tikra kad aš esu ir busiu liuosas nuo tavo 
atkerštų. Tą pripažinus, pasikalbėkime 
apie tavo tikrą padėti.

— Aš manau, tamista, jog, Skaitant 
mane beprote, tamista kalbi su manim per
daug protingai.

— Beprotė? ne, ačiū dangui,mano na- 
bagute, tu dar nesi beprotė — ir trokštu 
kad, mano globoje, tu tokia neipaliktum. 
Tiktai išgelbėjimui tavęs nuo išėjimo iš 
proto reikėjo laiku imtis priemonių; ir ti
kėk man jog jau laikas atėjo. Tu žiuri į 
mane taip nusistebėjusiai — papakyk man 
kokiu reikalu aš turiu taip į tave kalbėti? 
Ar tai tavo tetos neapikaritai aš noriu pri- 
jausti? Kokiam tikslui, paklausčiau! Ką 
ji gali padaryti man arba prieš mane? Aš 
apie ją dabar manau nei daugiau nei ma
žiau Įdek maniau vakar. Tai nėra nauja 
kalba tarp musų. Aš juk tau kalbėjau va
kar ir daug sykių pirmiau apie tą pavojin
gumą tavo protui kuomet tu pradedi gau
dyt visokius nebutniekius ir sieki savo už
sispyrimų. Tiesa, aš panaudojau priemo
nę tavęs čia atsigabenimui. Aš norėjau 
rasti priemonę, p ją tu pati man pasiūlei; 
nes tu niekad čia nebūtum atvykus musų 
patarimu. Kada nors mums Veikėjo rasti 
priekabę tavęs čia atgabenimui; aš tariau 
sau: “Jos reikalai pirmiausia visko! Da
ryk savo pareigą, kaip išgalėdamas!”

Daktarui bekalbant, Andriennės vei
das, kuris ikšiol rodė tai rūstumą tai ne
pasitenkinimą, paliko žiaurus" ir kerštin
gas." Girdėdama tą žmogų kalbant tokiu 
natūraliu budu, ir taip širdingai, protin
gai ir teisingai, ji pasijuto didesniame pa
vojuje negu iki šiolei. Begėdiška priga- 
vystė, padengta tokiose formose, pergąs
dino ją šimtą kartų labiau negu prisiekau- 
jama kunigaikštienės neapikanta. Šita at
vira veidmainystė pasirodė jai tokia milži
niška jog ji beveik negalėjo tikėti. 1

(Bus daugiau)

Ruošia Paminklą
Vysk. Valančiui

šįmet sueina 150 metai nuo

jos bolševikėliai ir ji faktinai 
skaitosi komunistpalaikių kuo
pa, o ne Susivienijimo, tokios 
kuopos darbai, varomi pašaliui

mirties žemaičių Vyskupo Mo
tiejaus III Kazimiero Valan-

SLA. tikslų, turi būti Sandarie- 
čių-tautininkų smerkiami, už-

lė Dr. J. šliupą už platinimą 
paleistuvystės, (šliupas reika
lavo prirodymo kur butų priva
čiai ar viešai, žodžiu ar raštu,

, Cleveland,“ čiaus-Valančiauskio, todėl pa- i 
kilo sumanymai pastatyti jam, 
kaipo Lietuvių tautos žadinto
jui, paminklą.
I Valančius išvyskupavo dvi
dešimts penkis metus, — nuo 
1850 iki 1875 metų, kada ir 
mirė. Keturiolika metų vys
kupavo Varniuose, ir vienuoli
ka metų Kaune.

Paminklas norima statyti •

I tai “Vilniai” nėra ko džiaugtis 
kad tautininkams esą tik tada 
Susivienijimas geras kada 
gal naudotis savo politikai.

Tas “Vilnies” pasakymas 
sako tiktai bolševikėliams, 
rie prie Susivienijimo skverbia
si kad galėtų juo pasinaudoti, 
ir naudojasi kur tik įstengia, 
ką parodo jų valdomose kuopo- 

;se jų darbai.

paleistuvystę toleravęs, ir rei
kalavo nuo Sutkaičio atsakymo

I MARIJOS KAMINSKIENIES 
Sienumo: 53. Miatu. 
yr. Aplaido. Aszaru 

IPakalna Sausio 21, 1923 mietą.
nusiskubino. Pas 
Dangiszka Tiewa

juo

ab- 
ku-

kam jie kiekvienas laikosi kle
bonijose ;po jauną gaspadinę 
kad sakosi esą doros sargais ? 
Sutkaitis nolens-volens pripa
žįsta kad kunigai irgi vyrai.

. ........ — --- ----
Kaune, kur Valančius daugiau-] Sandariečiai nori Susivieniji-

Pagal Dens’o “Theologia Mo- 
ralis” kiekvienas kunigas spa- 
viednyčioje yra “dievu”, ku
riam žmogsu papasakoja savo 
nusidėjimus ir gauna atleidi
mą. Kada žmonės yra taip su-

CHARLES PERVOZAS" 
KAZIMIERAS PERVAŽAS 
gimei September 17, 1901 

21. metu 
mirei August 18, 1923.

JONAS MAIAUSKAS 
Amžina 

Atsiilsiejima

Patriotas.

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi,
REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND



D I R VA
UNDINE

(Skiriu J. Jodaugai.)
L

Ant ežero skaisčių bangelių, 
Tapp lendžių gelsvų pakraštyj 
Pasirodė svajonių mergelė 
Pilkšvųjų rūkų sukuryj....
Plonutė iš parčo jos skraistė 
Taip liemenį glėbė lengva.... 
Mažutės bangelės ją laistė 
Krutinę bučiavo puta....
Ir žaidė Undinė gražioji 
Taškydama vandens 'bangas.... 
Ar arfos mėnulio šviesoje 
Žavingai judino Stygas....
Taip ardė balsai paslaptingi 
Sakmingą tylumą nakties.... 
Malonus, taip lipšnus, aistringi 
Judino stygas jie širdies....
Kiek skundo tuos’ tonuos’ girdėjos! 
Kančių kiek liūdnos vienumos! 
Juose tai vėjelis šlamėjo, 
Tai šėlo verpetai audros....

* II.
Ant ežero kranto bakūžė
Stovėjo mažutė iš seno, 
Globojo ją žalia giružė — 
Žvejys joje jaunas gyveno.
Pavasario naktį žvaigždėtą, 
Nerimdams bakūžėj senoj, 
Jis sėdo į laivą mylėtą, 
Ir dingo juodoj tolumoj....
Bangelės ritmingai valtelę 
Siūbavo ant sAvo krutinės.' 
Mirgėjo žvaigždutės nubalę, 
Nugąsdintos šypsos aušrinės.
Nematė jis grožio naktinio 
Paskendęs liūdnoje mintyj: 
Karionės jo mintį rakino, . 
Ir šėlo verpetai širdyj....
Niauri vienuma jam nubodo — 
Mylėti jo troško širdis....
Likimas gi kelio nerodo — 
Pražuvo jaunuolio viltis....

Kankinam’s juodų taip minčių, 
Nuvargusią galvą nuleido.... 
Melsvų gi liūliuojams bangų, 
Mintim’s jis pasaulį apleido....

III.
Undinės (įar arfos balsuose 
Giliai pasinėręs' lendrynas.... 
Valtelėj bangose melsvose 
Užsnūdęs liūliuoja vaikinas....
Nustemba Undinė gražioji 
Pažvelgus į veidą jaunuolio....
Lipšniau dar balsai užbanguoja, 
Ir arfa iš rankų jos puola....
Smarkiai jos kilnojas krūtinė —
Joj verda aršiausia kova:
Ar skristi atgal į židrynę, 
Ar žadint jaunuolį laive?....
Ilgai taip stovėjo Undinė — 
Gėrėjos suburtu vaizdu.... 
Priglaust jį norėj’ jos krūtinė, 
Bet žūti ant amžių — baisu....
Nors sielą jos tas taip kankino, 
Likimą kad tokį sutiko, 
Pakilus jinai sau nuskrido,' 
Bet arfa ant amžių jam liko....

Prienai Tyrų Sūnūs.
w

MANO TĖVYNĖ
Kur lakštutė čiulbuonėlė, 
Kur beribių girių kalnai, 
Kur tautiečiai brolužėliai — 
Ten tėvynė, ten močiutė....

J. Karklelis.
w

SUDIE
Sudie gimnazijos laikai, 
Jaunų dienų jus praeitis, 
Sudie brangieji jus draugai,

•Kurie man įkvėpėt mintis.
Neskirta man čionai ilgiau 
Su jumis žaisti bei' dainuot, 
Gyvenimo taku dygliuotu 
Keliauti jau rengiuos....

J. Karklelis.

Prenumerata 25c
LOŠĖJAI IR DRAMAS MĖGSTANTIEJI! ,

Štai proga įsigyti numažinta kaina naują teatrališką veikalą, tri
jų aktų dramą iš Lietuvių Pasakiškų kovų su Žmogėdžiais!
75c. VERTĖS KNYGA TIKTAI KNYGA — 1Q UŽ 
SKUBĖKIT SU UŽSAKYMU -

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. Galiūnui, kuris žmogėdas nuvei
kė ir išnaikino juos ant visados.

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

imkitės ir siųskit savo užsakymus dabar. Visų užsiprenu
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 yra veik visose svetainėse.
“GALIŪNAS” tinka lošti visokių pažiūrų žmonėms, nes nėra tai 

religiškas ar priešreligiškas veikalas, tik grynas meilės romansas.

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

T. M. D. REIKALAI
L___ , .____ _______________________

Musų Centro Valdybos 
Narių Neveiklumas

Jau metai suvirs laiko pra
ėjo nuo TMD. Seimo, o kaip or
gane žiūri, nesimatė nei vieno 
straipsnelio iš nekuriu Centro 
Valdybos narių (jei bent aš ne
atidžiai tėmiju). Sekretorius 
su pirmininku ką teužsiėmę T. 
M. D. reikalais, o kiti visi val
dybos nariai nei šnipšt neprasi
tarė organe.

Nejaugi TMD. nariai eina į 
valdybą tik tą urėdą turėt, ir 
sėdėt ištisus du metus nei A 
organizacijos labui neprasita
rus?

Visi valdybos nariai rodos ir 
parašyt gali, ir nusimano apie 
Draugijos reikalus, bet tyli ir 
tyli. Ir tikiu kad jie tylės iki 
pat galo savo termino, dar vi
sus metus. Gal nekuris prabils 
pasirodydamas kad dar gyvas 
ir kad vėl nori būti išrinktas, 
arba darys užmetimų kitiems 
valdybos nariams kąm tą ir tą 
padarė ar nepadarė.

Jei ne bendradarbių prane
šimai, šias organo špaltks ma
tytume tik vieno redaktoriaus 
užpildytas didesnę dalį laiko.

Kame priežastis tokio neran
gumo visų musų valdybos na
rių? Ir reikia pasvarstyti kam 
tokius rinkt kurie tik vietą už
ima, o organizacijai nei kiek 
naudos neduoda. Jų mintjs, jų 
agitacija, Įvairus pakelti klau
simai padarytų organizaciją 
gyvesne. Bet dabar, vienas 
nešioja vardą iždininko, kitas 
vice-prezidėnto, kitas globėjo, 
kiti ILiteratinės Komisijos, o 
kur jų nors žodelis organiząci- 
jos labui?

Viskas palikta sekretoriui ir 
pirmininkui: ir agitacija, ir 
vidaus organizacijos darbas, ii’ 
knygų leidimas ir viskas kitas.

Geistina ..butų kad valdyba 
visa prabiltų nors retkarčiais, 
o taipgi geistina butų kad ne
apsemtų į valdybą tokie žmo
nės kurių laikas, ar aplinkybės, 
ar gabumai neleidžia būti akti- 
viais organizacijoje.

Akronietis.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — - Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

prie tos istorijos išleidimo pri
klausys nuo nuosprendžio Cen-* 
tro Valdybos. Kadangi yra pa
siūlymas ii’ prašymas, Centro 
Valdyba turės tą išspręsti ir 
autoriui vienaip ar kitaip atsa
kyti. Tuoj bus paleista per C.! 
Valdybą krivūlė, o tuo tarpu- 
nariai lai išsireiškia savo nuo
mones apie tai.

K. S. Karpavičius.

uEROVės skYRIUS
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ir menkų kūdikių. Eagle Pienas yra 
lengvai suvirškomas, saugus ir pati
kėtinas kūdikiams penėti.

Saugiausias ir veikliausias meto
das užlaikymui jūsų vaikų dantų 
švariais ir skaisčiais yra vartojant 
Colgate’s Tooth Cleaner reguliariai 
Colgate’s valo ir šveičia dantis ir ne
suraižo jų. Daktarai ir Dcntistai 
visur rekomenduoja Colgate’s.

Naujas Draugijai Pa
siūlymas

Visi atmenate pora atsišau
kimų iš Lietuvos, Majoro Ru- 
secko, apie rinkimą medegos ir 
paveikslų apie musų spaudos 
draudimo gadynę, ir buvo su
manyta išleisti didelė tų laikų 
istorija vardu “Knygnešis”,

Medega veik visa surinkta ir 
suruošta spaudai. Darbą bu
vo pasiėmus atlikti “Švyturio” 
bendrovė Kaune, bet kilus joje 
krizini ji negali daugiau to dar
bo atlikti.

Maj. Rusęckas atsikreipė tuo 
reikalu į Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją siūlydamas musų Draugijai 
pasiimti išleisti tą istoriją-žy- 
gius ir patyrimus musų slaptų 
spaudos platintojų, jų pergy
venimo aprašymus ir tt.

Nežinia ar daug TMD. narių 
yra kurie atsimena tas dienas 
kada ir TMD. užsiėmė tuo slap
tu darbu, siuntimu knygų Į 
Lietuvą, per savo kuopas Eu
ropoje, Vokietijoje. TMD. ar
chive yra laiškai iš 1902 ir apie 
tuos laikus kuomet Vokietijoj 
gyvenanti tautiečiai, pasivadi
nę kitomis pavardėmis, bijoda
mi caro persekiojimų net už 
Rusijos sienų, priimdinėjo T. 
M. D. knygas ir persiuntinėjo j 
Lietuvą. .

Yra tokių narių musų tarpe 
dabar kurie atsimena kaip Lie
tuvoje po rugius buvo mėtoma 
pundeliai TMD. leistų knygų, iš 
Amerikos atsiųstų, kurias kai
miečiai rinkcĮavfy ir skaitydavo.

TMD. Į buvo vipna/iš didžiau
sių tais’ laikais knygų platini
mo šaltiniu, buvo viena iš tų 
kuriai rūpėjo prikėlimas Lietu
vystės. prisidėjo prie sudarymo 
tos slaptos ir žingeidžios isto
rijos.

Ai- verta Draugijai prisidėti

Ilgas “Pasaulio Istori
jos” /Laukimas

Jau šiuo laiku turėjo “Pa
saulio Istorija” būti Ameriko
je, remiantis Kultūros Bendro
vės pranešimu apie jos išsiun
timą. Bet kolei kąs redakcija 
neturi žinių apie tai. ‘

Organo redakcijai laukimas- 
irgi pabodo, ir taipgi rupi kad 
knygos butų atėjusios ir išda
lintos, nes ja'u senai laikas pra
ėjo, o nariai vis negauna.

“Pasaulio Istorijos” pirmas 
tomas yra 300 puslapių, dikto- 
ko formato, vidutiniško raidžių 
didumo, popiera graži, spauda 
aiški ir telpa daug iliustracijų 
atvaizduojančių pasaulio pra
džioje buvusius gyvūnus, žmo
nes ir žmonių platinimosi po 
pasaulį kelius.

Visos knygos yra tvirtais 
audeklo viršeliais ir bus puiki 
dovana nariams nuo Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos.

Knygos pavyzdžiai jau senai 
mums teko matyti.

Antras tomas jau ruošiamas 
spaudon ir'jo nereiks taip ilgai 
laukti..

Su pirmu tomu Istorijos at
eina ir kitos dvi knygos.

Viskas ko reikia jų gavimui 
tai pilnai užsimokėti mokesčius 
už 1924 ir 1925 metus ir už 
viršelius.

Kuopų valdybos malonės bū
tinai rinkti mokesčius už virše
lius.

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

žaidimas
Su kūdikiu dažnai yra perdaug, 

žaidžiama ir nuo to jie tampa ner
vingi ir neramus. Jaunas kūdikis 
reikalauja daug pailsio ir ramumo. 
Nors smagu yra matyti jį klykiant 
ir šypsantis kada kuteni ar mėtai, 
bet tas blogai ant jo atsiliepia ir 
gali padaryti jį nuvargusiu ir piktu 
vėliaus.

Kūdikio supimas,* kratymas, gla
monėjimas įpratina jį to visados 
laukti. Suprantama kad visi kūdi
kiai turi būti šiek tiek “leliojami”. 
Išbudus reikia jį paimti ant rankų ir 
palaikyti tai vienaip, tai kitaip kad 
vieni muskulai neįvargtų perdaug. 
Motina sunaudoja daug nervų ener
gijos pridabojant kūdikį, todėl reikia 
jį Įpratinti iš jaunystės mislyti kad 
yra kas nors daugiau pasaulyje ne
gu tik jis vienas. Kūdikis su* ku
riuo perdaug lepinimų dusileidžiama 
vėliau karčiai apsįvilsta kada pati
ria kad negali gauti mėnulio kada 
užsimano.

žaislai
Maliavoti, plaukuoti ir gauruoti 

žaislai nėra saugus, kadangi kūdi
kis viską kiša bumon. Jo -.žaislai 
turi būti plaujami, be aštrių kampų, 
nereikia duoti mažų žaislų kuriuos 
galima butų praryti.

Šioje mekaniško tobulumo gadynė
je nėra galo žaislų įvairybei. Papra
stas kūdikis turi jų tiek daug kad 
jo dome išmėtoma. Jis bus geriau 
patenkintas jei gaus tik vieną ar dvi 
zobovas žaidimui, ir tokie paprasti 
virtuvės dalykai kaip drapanų gryb- 
tukai, mediniai šaukštai,* arba karo
liai iš špuliukių, tiek pat jam bus 
malonus. Žaislus reikia dažnai nu
plauti, kadangi jie susipurvina, o 
kūdikis juos kiša bumon.

Jūsų kūdikis tinkamai tarps ir 
augs nuolatos didyn ir stipryn jei 
duosit jam geriausią priežiūrą ir 
geriausį maistą. Vikrią ir stiprią 
svekatą gavo tūkstančiai vaikų ku
rie buvo penima Eagle Pienu, kaip 
sako jų dėkingos fnotinos. Šiomis 
motinoms nėra maista labiau varto
jamo su tokiomis geromis pasckmė- 
mis kaip Eagle Pienas. Saugu sa
kyti kad daugiau kūdikių laimingai 
išaugo ant Eagle Pieno negu ant 
visų kitų dirbtinų maistų sykiu su
dėjus.

Neeksperimentuokit su savo kūdi
kiu teikiant jam peną apie kurį abe- 
jojat. Borden’s Eagle Pienas yra 
gamtiškas maistas kūdikiams, nes 
jame nėra nieko kito tik grynas pie
nas ir grynas cukrus. Nėra jokių 
abejonių apie jo grynumą, arba jo 
pasekmių puikumą. Gydytojai re
komendavo Ea£le Pieną tūkstan
čiams ir tūkstančiams nedaaugusių

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Dept. 3

Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradėkite var 
toti Eagle Pieną.

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai-, 
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti. 
Trys gentkartės 
juo išaugo.

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

LISTERINE. 
. THROAT g 
I TABLETS

ANTANAS BARTKUS

PIRMOS KOMUNIJOS IR 
. MOKSLO BAIGIMO 

PAVEIKSLAI
Atveskit savo vaikučius ir 
mergaites nusitraukti pavei
kslus atminčiai pirmos ko
munijos,' taipgi užkviečiame 
studentus ir studentes nusi
fotografuoti savo mokslo pa
baigimo atmintį. Paveiks
lai pirmos klesos, kainos pi
gios, ir duodama vienas dide
lis spalvuotas paveikslas do
vanai.
1192 East 7 9 th Street

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

Vilnius
Labai daili ir įspūdinga daina, kvartetui ir chorui

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri, graži, romantiška .........................,.....................J;.................. !W

Malda
Labai graži ir įspūdinga, tinkama vįsokiems vakarams .....................

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šalelės
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainele. Už abi....................&

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

ASTUONIOS LIAUDIES DAINOS (mišram chorui ir kvartetui)....^

PAULAUSKO — “Nesegk Sau Rožės” .................... ■’*
KELPŠOS: “Oi Berneli Vienturti" .... (abi Baritonui ii- Sopranui)...;#

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, 0;

SANDARA
•iHiiiiiuHiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiuiuiiiHiinmiiiiiuiiiiiiiiiuiuiwr.miiiiiinminmuiiiiiiiiiiiiitiMiiiiiiiiK-’uniiiiiucnitiiuMiiiiivuniiiiiuiiiiuiiiiiiinin

Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite
ratūros, Politikos, Žinių Laikraštį.

“SANDARA” yra vienas iš geriausių 
Lietuvių laikraščių Amerikoje.

“SANDARA” Amerikoje metams lė- 
šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.

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

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



Eagle Pienas» į 
as, saugus ir t 
i penėti. t

DIRVA

veikliausias j- 
jūsų vaikų jj 
Šiais yra vatųS 
Cleaner regujį! 
šveičia dantis j J 
darai ir Denuį 
ja Colgate's. ■

i kas savaite (ta 
ridėk ateičiai

ji ran

Jaunimas

LIETUVIŲ LIAUDIES 
KŪRYBA
- (Tąsa)

na zin- 
kūdikio 
dte yar 
’ieną.

is išau-
iu vai-, 
ti mais- 
sudėti.
itkartės

ite šitą 
i į The 
impany, 
iuilding, 
tai bus 
kalboje 
saip pe-

ru-

vėl 
čia 
su- 
jie

ZI-DRIMD2

išžudė, 
kad ir

Vokie-
Jis iš-

OS
jos

is

Šalelės
abi...........

r kvartetui)"" [

i ir Sopranui1"

Cleveland

A” 
do, Lite- 
kraštį. 
geriausią 
je. 
tams le* 
ur $3. 
,nt metą 
lygų do-

v b

N, 27, MA>'

smulkmenos.
Patarlėse atsispindi liaudies pažiūros 

j gyvenimą, jos filosofija išreikšta trum
pais aforizmais. Jose žmonėms yra tei
kiama įvairus patarimai bei įspėjimai. Be 
to, patarlės yra dviejų formų: paprastos 
ir neva eiliuosos kur žymu net rimas ir t. 
p., pastaros savo amžių jaunesnės už pir
mąsias.

Priežodžiai tai trumpi liaudies san- 
protavimai trumpais posakiais, kuriuose 
reiškiama kuri nors tiesa liečianti įvairius 
gyvenimo- reikalus. Priežodžiai kaipo gy
venimo išminties taisyklės žmonių labai 
tikiamos jų išreikštų tiesų teisingumui. 
Tarp patarlių ir priežodžių yra daug arti
mumo, to delei juos dedama viename epe.

Pavyzdžiai:

Patarlės
Piktas šuo — sargas geras.
Blogas vyras — ne našlystė.
Ilgu gero meto laukti.
Kad protą dalino, kame tu buvai? ■ 
Diena juokias iš nakties darbo. 
Nebūk galis, buk darąs.
Tamsus darbas šviesoje pasirodo.

Priežodžiai
Aklas aklą netoli tenuves.
Anksti balnojo, vėlai išjojo. 
Ant arklio jojo, arklio jieškojo. 
Bepigu vyti kad bėga.
Auksas ir pelenuose žiba.
Aš jam kalną pyliau, jis man duobę 

kasė.
Dovis prieš dovį.
Duok Dieve mažu gimti, didžiu augti.
Dievas davė dantis, Dievas duos 

duonos,

VI. Padavimų Epas.
Padavimais mes vadiname tokios 

sies pasakojimus kuriuose liečiama kokia 
nors vieta (žinoma vien tik sava, savo tau
toj), arba jos žmones, daiktus, istorinius 
kalnus (piliakalnius, milžinkapius), ežerus 
ir kitas žymias istorines vietas.

K/ Iš šio epinio skyriausipadavimų gali- 
, ma sužinoti kaip senolių gyventa ir veik
ta praeityje, tas sykiu duoda progos ir is
torijos medegos papildymui. Ypač kalbi
ninkams padavimai yra gerokai svarbus 
tuo kad juose galima susekti vietinių var
dų kilmė.

Sutrumpintas pavyzdis:
Džiugas.

Džiugas buvęs garsus ir garbingas 
milžinas. Jis šimtamečius aržuolus su ša
knimis raudavęs, kalnus supildavęs — to
kios -didelės jiegos buvęs. Jis gindavęs 
Lietuvą nuo neprietelių, ypač nuo Vokie
čių. Vokiečių buvę labai daug. Būdavo, jie 
lenda ir lenda į Lietuvą. Džiugas muša, 
naikina juos, vienu rankos mostelėjimu 
šimtus jų iškloja, nelyginant musių. Bet 
ką padarysi kad tų neprietelių daugiau 
kaip musių: vienus pulkus išmuša, kiti 
lenda. Galvojo, galvojo Džiugas kaip 
tais nevidonais atsikračius, ir pagaliau 
galvojo tartis su pragaro dievais kad
padėtų jam. Dievai sutinką, 'bet ir tai nie
ko negali padaryti, negali įveikti Vokiečių 
per jų daugybę. Daug Vokiečių 
daug suėmė, bet visų neišnaikino 
^pžin kaip stengėsi.

Džiugas ne tiktai kovojo su 
čiais, bet ir puošė ir turtino šalį,
kasė Masčio ežerą ir prie jo penkiose kal
vose Įkūrė'Telšių miestą.

Džiugas žinojo tą valandą kada mirs, 
todėl trįs kilometrai nuo Telšių, prie Alsė
džių kelio, susipylė 'kalną ir liepė jame pa
laidoti kai numjrs.

VII. Mįslių Epas.
Mįslėmis vadinasi tokie trumpi alego

riniai posakiai kur vienas daiktas vaizduo
jamas kitu, tūrinčiu, kartais ir menką, pa-, 
našumą. Jose (t. y. mįslėse) paprastasis 
daiktas pasakoma ne tiesioginiu, bet kitu 
vardu. Mįslėse senovėje buvo paslėpta mi
tinė išmintis duodanti net ir dabar nemažo 
galvosūkio. Jos senovėje liaudžiai buvo 
labai svarbios — nes tai jų (liaudies) pa
žiūrų mitinės formulos^ Dabartiniais lai
kais šių proto bei sąmoningumo žaislų 
liaudyj jau užmiršta pirmykštė prasmė.

Pavyzdžiai: K
Mįslės

Ne medis, o su lapais; ne drabužis, o 
susiūtas; ne žmogus o viską pasako. (Kny
ga.)

Sulopinėtas, sukarpinėtas, įmestas į 
vandenį neskęsta. (Žąsis.)

Aukštyn palipęs kiaušinius įdeda. (Ap- 
vinys.)

Lops ant lopo, adatos nei dūrio. (Ko
pūstas.)

Dieną ir naktį išplėtęs akis. (Langas.)
Mįslių tėvas klane guli. (Liežuvis bur

noje.) .
Kas daro — tas bijo; kam daro — tam 

nereikia. (Karstas.)
- Pilna trioba baltų vištelių. (Dantįs.)

Du kiškiu susipjovė, baltas kraujas 
bėga. (Girnos.)

Pliks į gauruotą lenda. (Pirštinė.)
Šiaudų dirva, akmenų sėkla, gyvi die

gai dygsta. (Žąsiukai.)
Namie palikau, lauke palikau ir savo 

gero nepažinau. (Svečias.)
VIII. Patarlių ir Priežodžių Epas.
Patarlės ir priežodžiai tai liaudies iš

minties trumpi posakiai, jos tverybos

ir

MOKINIS
Senai nusileido saulutė šviesi, 
Jau naktis žemėje senai viešpatavo, 
Ir buvo begalo naktis tamsi.... 
Tik vienam lange matyt vakaravo....

Visi ilsėjos po sunkių darbų, 
Tik mokinis dar miego nepažino, 
Su plunksnos pagalba kovojo kartu 
Prieš vargą kuris žmoniją kankino...

Buvo vėlus laikas; sunkiai dirbo,
Jis naktis kankinosi be miego,
Kad tik paliuosavus žmones nuo vargo, 
Nuo kurių jis negavo dar nieko.

Jau gaidžiai senai giedojo, 
Aušra nuo ryto jau blėso, 
Kuomet ant jo akių miegas užstojo, 
Kuomet surukus lemputė užgeso....

Lietuva. J. Narbutas.

NAKTIS
Tylu, ramu, žvaigždutės spindi, 
Naktis aplinkui, vien naktis, 
Tik viens lakštingalas budi, 
Dainą graudingą traukia jis....

Tamsa aplinkui ratu stovi, 
Pelėda štai tik vaitoja,- 
Ir vysto dejonėms, šnabšdena, 
Gal taip iš dangaus jai lemia.

Aukštai dangus, ir naktis spindi, 
Ir spindulius beria žemyn,

• Tik lakštingal’s padangėm’s lydi 
Graudinga' verkiančia gaida....

Graži upytė štai srovena 
Ir krantais lakštuoja tik ji, 
O štai jausme žmogaus krūtinė 
Vaitoja naktį nerami.’...

Paparčiai. K. Stankaitis.
H Doviernastįs

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

BIRŽELIO MĖNUO
Birželio mėnuo yr’ gražus, 
šiltas, šviesus ir malonus, 
Vėjelis pučia toks švelnus, 
Ore kvapsnis koksai skanus.

Javai auga Jkai ant mielių, 
O kas žydėjimas gėlių!
žiedai radastų lenk’ šakas, 
Nuotakos kaišosi kasas.

Ir paukščių čiulbėsis koksai - 
Ausis ištempęs tik klausai.
Rodos tikėt net negali
Kad gamta yr’ tokia daili!

Petronėlė 1M.

Nuo Juokų Red.: Mes skel
bėme kontestą Pavasario Eilių, 
o štai gavome vienas eiles ku
rios tinka Birželio Mėnesio Ei
lių kontestui. Bet kad tokio 
kontesto nebus, o birželis tuoj 
praeis, norime tas eiles sutal
pinti, kurios vienatinės bus be
ne pasitaikiusios į laiką. Kitos 
buna tai žiemą dainavimas apie 
rudenį, pavasarį apie žiemą, o 
vasaros laiku dainuojama apie 
tirpstančius sniegus. Ne poetų 
tame kaltė, jie daugumoj rašo 
tame sezone, bet kada eilės pa
tenka į redakciją, ten jos išgu
li kelis mėnesius, na ir patenka 
spaudon kada jau poeto upas 
pasikeitęs kitokių eilių rašy
mui.

Sekančiame num. tilps visa 
eilė kontestui prisiųstų poemų, 
ir kurios laimės dovaną ir ku
rios ne. Suėjo apie desėtkas 
Įvairių eilių, kurios gal visos 
netilps vienu sykiu, bet visų 
autorių po vieną vistiek sudegi
me kur tik vietos bus.

Gal dar tuo sykiu gausime 
iš Lietuvos nuo ko nors dau
giau eilių.

* SV
“Najienos” ’sakė kad MacDo

nald su Herridtu ėmė ir padare 
Europoj taiką'1 kurios neįstengė' 
kapitalistiški diplomatai pada
ryti. O dar tik dabar kapita
listai premperai priėjo prie su
tarties.

Gerb. Vėjas, paskaitęs musų 
pastabas prie gerb. Birutes ei
lių, kur mes sakėme kad .ji 'pa
rašo prietikį nieko bendro ne
turintį su poezija, sako kad tas 
gerb. Birutos prietikis turi po
etišką bendrą, nes, sako, ber
nelis ir mergelė yra poezija sa- 
vaimi.

Bet bernelis ir mergelė krū
muose ar po medžio šakomis 
tai jau ne poezija, sakome mes.

4/
. “Lietuvos Ūkininkui” pata

riame Amerikos ūkininkus ra
šyt “farmeriai”, ne “ferme
riai”, ir ūkį vadint “farma”, ne 
“ferma”, nes nežiūrint jūsų 
norėjimo “fonetiškai’ rašyt, šie 
žodžiai neskamba kitaip kaip 
tik paprastai “farm” ir “far
mer” (Lietuviškai ir Angliškai 
tariant).

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

"DIRVA"
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

— O kas kiaules ganys?
— Tai tau kiaulęs branges

nės už mokslą?
— žinoma, be mokslo gali 

gyventi, o be lašinių negali.

Tai tu tiki kad 13-ta yra 
nelaiminga skaitlinė?

‘— Tikiu. Juk visi žmonės 
gyvenę 13-mė šimtmetyje išmi
rė — nei! vieno nėra.

Teisėjas: — Ar tau ne gėda 
buvo apsivaginti del to 
laikrodėlio?

Vagis: — Aš mielai 
ir daugiau ką pavogęs,
prakeikti policijantai tuoj ma
ne sučiupo.

menko

bučiau 
bet tie

Didesni — brangesni
— Na, Mauški, po kiek šian

dien kvailiai turguje ?
— Niu, toki kaip aš menkas 

žydelis tai po tris rublius, o to
ki dideli ir drūti kaip .ponas i— 
po šimtą rublių.

— Ar pasakei tėvui apie mu
dviejų meilę?

— Pasakiau.
— Ir jis sutiko?
— Taip, sutiko ir pasakė kad 

tokia idiote kaip aš ir toks 
niekšas, vėjavaikis kaip tu la
bai tiksime į porą.

— Tai ir vėl tau, broleli, ne
laimė. Dievas atėmė tau tre
čią žmoną.

— Dievas ima tai ima, bet 
imu ir aš: jau padaviau, užsa
kus 'su ketvirta.

•— Dūšele, kai aš numirsiu, 
netekėk tu už kito, nes 
bus negera tau /atėjus su 
vyru pas mane į dangų.

— Nebijok, brangusis,
ištekėsiu už kokio girtuoklio ar 
piktadario, kuris numiręs nueis 
į pragarą, o aš viena ateisiu 
pas tave į dangų.

man 
kitu

Aš

Koks yra skirtumas tarp be
ždžionės ir žmogaus?

Beždžionė užgimus beždžio
ne'-ir pasilieka ant visados; gi 
žmogus užgema žmogum ir be
gyvendamas pavirsta į beždžio
nę.

Kunigas (jaunajai): — Ar 
nebuvau pasižadėjus kitam?

Jaunoji:
buvau, bet

— Buvau, kunigėli, 
neėmė, šelmis.

kuris kalba taiŽmogus
mano — yra kvailas.

žmogus kuris kalba ne 
ką mano — yra melagis.

žmogus kuris nekalba tai 
mano į— yra diplomatas.

žmogus kuris mano apie 
ką kalba — yra protingas.

žmogus kuris nemano apie 
tai ką kalba — yra Seimo na
rys.

žmogus kuris mąsto bet ne
kalba — yra nebylis.

žmogus kuris tik kalba ir 
kalba — yra boba.

Patriotas.

ką

tai

ką

tai

Arklys su keturiom kojom 
suklumpa, tai kodėl asilas ne
gali suklupti?

Vagis:-—Ar nematei kur po
licy antO?

žmogus:—Ne, nieko nema
čiau.

Vagis:—Tai atiduok pinigus 
ir laikrodėlį.

Už tai kad nieko nemylėjai, 
nieko nejautei, o vien tik save 
ir savo mintis — busi pasmer
ktas amžinai.

Plėšikai užpuolė keleivį, ku
ris pradėjo aiškintis: <— Tik 
nepjauk, mažai pelnysi, nes aš 
tik 30 dolarių teturiu.

Plėšikas: — Nebijok, aš ne 
daktaras kad už pjovimą im
čiau kelis šimtus.

— Mikai, kodėl neleidi vaiką 
mokyklon?

PTMIf' AI siL Platinę, Si- rllNlv>Z\luž Dantų Auk- 
dabrų, Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

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

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

Better than a Mustard Plaster

tASTELESSCASTOOtl
Visai tyras castor oil mędi- 
kaliįim -naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. " Parsįduocįa 
visose vaistinėse.

’»-» H

ŠEIMININKĖMS KELRODIS

RODYKLĖ No. 54

Rašo ISABELLE KAY
Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari-. 
mu nageriirimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo sei- 
miLtakė £ motina, šitose skiltyse kas savaitę ti ps straips- 

nliai kurio bus indomųs koznai Lietuvei seimininkei.

Virimo Receptas
Visi vaikai mėgsta daryt saldai

nius. Moliasų taffy yra ne tik po- 
puliare bet moliasai yra ir geriau 
negu baltas cukrus, kadangi juose 
yra mineralų. Ar žinot kad po try
nio ir grynų sėlenų, moliasuose yra 
daugiau geležies negu bile kokiame 
kitame paprastame maiste? Nėra 
geresnio užtikrinimo nuo valgymo 
netikusių saldainių kaip davimas 
vaikams turėti saldainių namie. Ši
tuo budu galima reguliuoti ne tik 
kiekybę, bet ir laikų valgymo ir ne
sugadinti vaiko apetitų. Bandykit 
šitų saldainių receptų.

Moliasų Taffy
2 puodukai moliasų
2 puodukai rudo cukraus '
% puoduko wandens
% puoduko sviesto
% šaukštuko druskos
Išvirk sykiu cukrų, moliasus ir 

vandeni iki įkais. . Nukelk nuo ug
nies ir sudėk druskų ir sviestų. Su
pilk j taukuotas blekinukes ir kada 
atauš kad galima čiupinėti, tempk 
iki pasidarys šviesios spalvos ir ga
na kieti pjaustymui į šmotus. Jei 
norit kad butų trapios vietoj minkš
tų, virk mišinį iki visai sukarštės. 
Reikia palengva maišyti prieš pa
baigų virimo kad neprisviltų. Nu
kelk mišinį nuo ugnies, dadėk svies
tų ir kad butų gardesnį, dadėk puo
dukų ir ketvirtdalį riešutų arba ker
nų flakes.

Virtuvės Patarimai
Jeigu uždėsi šmotų taukuoto po

piečio ant mėsos, tas neduos viršuj 
mėsos apdegti ir sudžiūti ‘ kepant.

Salotas reikia numazgoti keletu 
kartų -pirm naudojimo ir paskui nu- 
šluęstyti sausai švariu skaruliu, nes 
jos auga iš žemės ir turi ant savęs 
purvo ir perų.

Aptepimui ant pyragų plaktos 
Smetonos ar kiaušinių putų, pamerk 
peilį į karštų vandenį ir tas tepalas 
tepsis gražiai nelipdamas prie peilio.

Ar žinot kad jeigu dadėsit lygių 
dalį vandens prie evaporuoto pieno 
jis bus riebesnis negu paprastas iš 
bonkos pienas.

Naminiai Pasigelbėjiniai
Geriausias būdas nuvalymui žiūro

nų arba akinių kad žibėtų yra su 
ammonija ir vandeniu. Užlašink ke
lis lašus ammonijos ant spektaklių 
ir nuvalyk su skaruliu.

Išvalymui mezginių be suplėšymo 
jų pripildyk stiklinį indą (jar) mui
lo putomis ir sudėjus mezginius už
suk viršų ir kratyk stiklą.

Nuėmimui vaisių plėtmų nuo stal
tiesių, apiberk plėtmus krakmolo 
miltais ir palik keletui valandų. Vi
si plėtmai bus krakmolo ištraukti.

Grožės Patarimai
Abelnai, vyrai valgo perdaug to

kio maisto kuris jiems nėra tinka
mas, o moterįs valgo permažai. Sy
kį pradėjus kontroliuotis valgyme 
(diet), reikia tęsti tolei kolei manai 
yra reikalinga. Visi krakmoliniai 
ir saldus valgiai reikia vengti. Su 
kava ar arbata nereikia naudot cuk
raus. Duoną reikia apdegint (toast) 
ir tepti visai mažai sviesto. Valgy
kit ganėtinai vaisių ir šviežių daržo
vių. Gerkit vandens kuodaugiausia. 
Svarbiausias dalykas ko reikia ven
gti laike diet’o tai užkietėjimas ir 
nevirškinimas. Bandykit būti akti- 
viais kiek tik galima, miegokit už
tektinai ir kelkit anksti ryte.

Y patiška Sveikata
Amerikos valgių virimas yra ma

žai paįvairinamas visokiais uždarais 
ir daugelis šeimininkui težino gerai 
druską, pipirus, nutmeg ir babkavus 
lapus. Nuolatinis naudojimas tų pa
čių prieskonių kenksmingas sveika
tai. Aš nekalbu apie labai uždary
tus prieskoniais valgius, bet tik no
riu kad butų naudojama nuolat ki
tokie prieskoniai. Naujas skonis tai 
kaip naujas koks atsitikimas — jis 
suzipgeidauja valgytoją ir suakstina 
apetitą. Gražiai užtaisytas valgis 
patraukia prie valgymo. Reikia da- 

\ ?°^^us. vate*us kurie reikalauja 
visokių priesmokų. Veik su kožnu 
valgiu galima daryti skirtingus sko
mus ir priesmokas.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden s Evaporated pienas .yra I ških v , i

geriausias pavaduotojas peculiar’am u*!- i ,. .s Evaporated Pieną su 
pienuo arba grietinei. Tiktai almu i^a. da,.lmi vandens ir naudokit jį 
_______ 1 lygiai taip kaip bonkos pieną.

MONCRIEF . , ,
FURNACES Ar žinot kad

giau apie tai. suieait <lau-

The Henry Furnace & Foundry Co
3471 E 49th St. Tel R™ i YU°' 

lel- Broadway 4040

Dėkingos Motin™ t • j 
Auwti.upa€ilUMMW nos žudymas

U <“e«Uo> viduriavimo
Bamįino pavyzdis k a „

ratorijos. ’ S®na gauti tie^TSo-

“tooklyn N. Y
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RISE OF NEW I posing of 88 votes out of the
LITHUANIA totaI of 112-

Lithuania being essentially 
an agricultural country, as has 

I been shown before, possessing 
i a peasantr y passionately at
tached to the land, Bolshevik 
| propaganda 
, the slightest 
I a real hold 
; imagination.
i most strikingly shown during 
I the contest between Lithuanian 
■and Russian troops in Vilnius 
at the time of the joint occu
pation following the withdraw
al ' of the Poles. The Soviet 
Revkoms (Revolutionary Com
mittees) 
forts to undermine the strong 
national feeling of the Lithu
anian common soldier and by 
meetings and pamphlets ap
pealed to his “class conscious
ness”, but in vain. The native 
wit of the simple ranker was 
proof against these blandish
ments. Kipras, Juozas, Stasys 
and the rest had an inconve
nient habit of contrasting their 
own well-dad and well-fed 
condition with the often dilap
idated state of the Red Guards
man, with 
Lithuanian 

. from the 
“boorzhui” 
went into 
servers, profoundly 
of the real principles of Com
munism, have made the mis
take of confusing popular in
sistence upon division and dis
tribution of the big estates in 
the Baltic countries with “Bol
shevism”. Qf course iš it no
thing of the kind, but actually 
a movement in absolutely the 
reverse direction. True Com
munism denies the right of 
land-ownership, whereas no 

government in..Lithuania which 
sought to abolish this right 
could hope to survive twenty- 
four hours. There could, in 
fact, be no better earnest of 
national stability and prosper
ous development than the man
ifestation of this very land 
hunger which guarantees to 

Christian Democrats and Social the country permanent sources 
Populists constitute a bloc dis-1 of wealth.

Thq Constituent Assembly! 
was convened at Kaunas on! 
May 15, 1920'. Its first act■ 
was to ratify the proclamation 
of independence of the Repub-į 
lie of Lithuania. The Assemb-! 
ly recognized and approved all! 
the acts of the Provisional] 
Government, 
nounced the 
government, 
fundamental 
State Constitution.
sembly also, formed a fully 
thorized executive Government 
which 
former 
tion.

The
ically is the Christian Democ
ratic Party, which has an ab
solute majority. It is recruited 
largely from the rural districts 
where religious influence is 
powerful, but also numbers ad? 
krenta among the working 
classes of the towns. In the 
domain of domestic politics and 
social questions its tendencies 
are moderate. On the agra
rian reform question, however, 
it supports the policy of div
iding up the big estates to pro
vide (for the landless and the 
insufficiently landed, soldiers 
more particularly, but; recogni
zes the principle of compensa
tion and private property.

The Social (Populists. repreL 
sent more or less the same 
elements of the nation as the 
Christian Democrats, but dif
fer on religious -questions. They 
favour nationalization through 
gradual evolution rather than 
through revolution. They are 
a thoroughly patriotic group.

The Social Democrats are 
largely compbyndpd ■ of.- urban 
dweller# and industrial ~ worir- 
ers, and are advocates of so
cialization. In the assembly 
they form the opposition; nev
ertheless in moments of crisis 
they cooperate with the other 
parties in work (of positive or
ganization. Between them the

and having an- 
republican form of 

elaborated 
principles of 

The

the 
the 
As- 
au-

took the place of the 
provisional administra-

strongest party numer-

has never Stood 
chance of gaining 
upon the popular 

This fact was

made desperate of-

the result that the 
troops emerged 

ordeal rather more 
than when they 

it. Superficial ob- 
ignorant

build

good

base
Babe 
runs,

it is 
harp-

o

hiničiil

Kiimii
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Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

rakandai už prieinamas .kainas

MU’ 
niimlii 

s, , 
rife1* 
tai pm

Pin

M1

Although many men have 
started in with nothing but a 
shoe string we think suspen
ders are safer. 

-------- o-

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

—taipgi— J
SAVAITĖS GALO 

IŠVAŽIAVIMAI

jonas i
Niili

“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- 
saugot 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 centų.

“GYDYTOJAS”
W. 22nd St. Chicago,

rNEDELIOS
ESKURSIJOS

ANT

^jlCKy.pATE POAD
ŽEMOS ROUND TRIP KAINOS

The kankles was brought to 
America by a group of Lithu
anian dramatic artists who 
toured the United. States this 
spring. They gave concerts in 

| Cleveland, May 18 and 9. Į The Polish girl who killed 
Į This one was left at the Kar- her lover to end his suffering 
Ipavičius home in Cleveland by may have been O K, but the 

IN U. S. IS HERE jthe owner, while he returned| precedent is dangerous. All 
lovers suffer more or less.

-------- o--------
“Windy Wolf is certainly a 

good politician”, remarked a 
friend; “Yesterday he preten
ded to believe what we told 
him about one of the candida- 
tes“when all the time he must 
have known we were lying to 
him.”

ONLY KANKLES ’ Tėvams
Use of Pagan Bards’ Instru

ment is. Revievd
It’s the only one in America 

—the kankles, ancient musical 
instrument of the Lithuanian 
people, now in possession of K. 
S. Karpavičius, 
wood-dr.

Pagan bards

to Europe for the summer.
It is a beautiful hand-carved 

instrument, with 12 strings 
running thru an,octave and a 
half.

Its tone is said to be some
what richer than that of the

0IDŽIAUS1AS gyvenime 
nuotikis po apsivedimo, 

yra tai pribuvimas pirmuti
nio kūdikio.

at 844 park. i mandolin.
—The Cleveland Press.

Ištikro kas nors turi būti' pa
daryta tokiai svarbiai ypa- 
tai.

strummed ac-
ANCIENT HARP OF LITHUANIA

Mrs. K. S. Karpavičius playing 
ancient Lithuanian kankles.

companiments to their chants 
on it deep in the forest of 
Lithuania, 800 years ago. No 
one knows how old it is.

When the Teutonic knights 
brought Christianity to Lithu
ania in the fourteenth century, 
Druid worship was outlawed, 
and the kankles was heard only 
in secret religious meetings.

Lithuania was torn asunder. 
The kingdom became a prov
ince of the czars. The kankles 
was almost forgotten.

Obscure Kankles Found
In modern times, until very 

recently, Lithuanians have 
been prohibited even the use of 
their own language >in print. 
That was from 1863«to the end 
of the first Russian revolution, 

I in 1904.
i Patriotic 
created the 
nation after
out the obscure kankles and 
raised it to importance as a 
symbol of national history.

But in all Lithuania there 
was only one man, Joseph Pus
kunigis, who knew how to play 
the ancient instrument.

He was called upon constant
ly to teach his countrymen, es
pecially the young Ipeople, how 
to call forth tunes, from 
lęš that had been quite 
century or more.

In šižė ant shape the 
les is not unlike the lyre
Greek legend pictures in the 
hands of Orpheus, god of mus
ic.

-Traced To Orpheus
Indeed, Lithuanian mytholo

gy and folk-lore trace the in
strument back to Orpheus, and 
the Lithuanian people to 
Greece.- It is interesting that1 
the word Orpheus survives in 
Lithuanian as “arpius”, harp
ist.

sentiment, which 
free Lithuanian 
the war, sought

OFFICE CAT
By Junius

SOME men would rather 
face anything but an angry 

• wife.
A man returned home about 

two in the morning recently. 
He stumbled as he came, up
stairs.

“Is that you, John?” called 
I his wife, in an ominous voice.

“No, dear, I’m a burglar, call 
the police”.

-------- o--------
OUR idea of a perfect 

ball attraction would be 
Ruth to knock out home
Nurmi to run the bases for him 
and Dawes to ball out the Um
pire.

His 
plains

-------- o--------
Wife: A writer here ex- 
why some husbans con

sider their wives angels.
Her Brute: I suppose 

because they are always 
ing on something.

-------- o--------
Pittsburgh is going to

the highest college building in 
the world and also bne of the 
biggest jails.

-------- o--------
“AN honest man is the nob

lest work of God”, and a 
cbok the next.

-------- o--------
American divorces are 

or less cut and dried, vso
not call them hay-widows, says 
John Derighter.

more 
why

For BILIOUSNESS

LOTS of times the fellow 
who shouts the loudest for 
public improvements is dead 
silent when it comes to res
ponding to an invitation to fi
nance the plan. .

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Člair, arti E. 9th St.

MIESTE TIKIETV OFISAS 
2010 East 9th St.

Mes patariame kad užves- 
tu'ves jam — arba jai — tuoj 
taupymo sąskaitą šiam ban
ke.

Šiandienos kūdikis yra ry 
tojaus pilietis.

■otjį

IncorporateA i64S>(Society
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk Taupymus i Taupymu Banką

: Atnaujirikit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

.VASARINĖS KELIONĖS 
j daugybę

Kalnų, Ežerų ir Pajūrių • Resortus

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit |

Puikiausi
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.

leveland Furniture Co

ted

1
idpi»» 
litetas' 
•Dirvos”

ft Ml 
tv tail 
mokinti i

i 1 
ftflBsl 

[npjatiši 
Įlotojo pik 
Į II lip. 

f Iii Kama 
]i» nulosi 1 
l į po tiras 
Į Shpiikėmii 

$ tapo n 
si septynis Ii 
■tais yrą 
ii spiriete.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Babies Love It

kank- 
which

kank- 
for a

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

S 6412 Superior Avenue 4

carrying some - >•

There! I didn’t Break 
a single feather!’

'Mn I. Know!rferf tvss prtcscĄ

Imk BEECHAM’S^® 
SF PILLS nuo vidurių ir 
W kepenų ligų. Geras odai. ■ 

Liupsuoja gerai vidurius. I 
į Neturi savyje Calomelio .■

Pirkit vaistinėse 
25c ir 50c dėžutės

BEECHAM’S
gWH&Ste

Mrs. Winslow’s 
Syrup

X7 1 r
A ac Saugus Skustuvas kurs pats 
AUtOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis

R&ZOf PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00
Sharpens Itself ^>ars*(^lI0^a ^ur Parsiduoda Skustuvai

Neleiskite 
Pleiska-
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Atsargia! prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda* 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

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

T. AD. RICHTER A CO 
|Berry & South Sth Stj, 
/ Brooklyn. N. Y,

By Thornton Fisher

Eikite pee tikrų Specialistų, e n» 
prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne
si klausinė a kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 

gil Į neturėjo užtektinai apsipazinuno ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggn-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakts- 
riologiskas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslu 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijizM 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo C Ori I vakare. 

Nedėldieniaii ubo 10 fid L

Prospect 2420 Central 1766

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

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

« Aiškios, Tyros. Svei 
kos, Puikios Akis

Yra Puikiausia Dovanai 
__ . Murine Valo, Palengviną, At- 

gaivina ii- Nepavojingas, 
Jis jums patiks.

EC Ik I Knygelė “Akių Užžiura” arba
Murinę Co^ Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago “Akių GfOŽė” Dykai. fl
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Ar Tamsta žinai kad Chicagoje tapo atida
lytas 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 ir kitokių dalykų 
tapo pargabenta iš Tėvynės Lietuvos. Rašy
damas adresuok: “švyturio” Knygynas, 3305 

^So. Halsted St., Chicago, Ill. (32)

ULYTĖLĖ,
(Rokiškio vals.)

Šiame kaime yra remontuo
jamas butas kuriame bus kny
gynas, susirinkimaiSpaskaitoms 
ir vakariniai kursai. Paskaitos 
bus gedama pirmeiviškoj dva
sioje. Taipgi ten ineis ir N. M. 
šelpimo komiteto centras. Ko
mitetas 1 pageidauja laikraščių 
“Dirvos”, “Vienybės”; “Tėvy
nės” ir kitų tam panašių laik
raščių. Tikimės kad rasis šių 
laikraščių skaitytojų kurie ne
pasigailės mums prisiųsti savo 
išskaitytus laikraščius, kalen
dorius ir knygas.

Našlaičių Mokinių šelpimo 
Komiteto pirmininkas 

Petras Kriukelis,
• Kaimas Ulytūlė, Rokiškio p.

▼▼▼

Pirmeiviai Darbuojasi
.L. M. G. Draugija Brooklyne 

pradėjo steigti Lietuvoje naš
laičių mokinių šelpimo komite
tus kurie rūpinsis našlaičius 
mokinti ir dengti. Jau arti 400 
našlaičių tapo aprūpinta drabu
žėliais ir knygomis. Komitetai 
įsteigta Rokiškio, Ragelių, Pa- 
-nemunėlio, Kupiškio apielinkė- 
se. Bet yra tokių žmonių ku
riems ■■ šie - -darbai - - nepatinka,> 
kam pirmeiviški.

Seminaristas.

KAMAJAI
Gegužės 13 d. J. Rageliui va

žiuojant iš Kamajų kermošiaus 
pastojo piktadariai ir atėmė 
150 litų.

Ant Kamajų vieškelio vaka
rais matosi kaip kaž kokie vy
rai po ravus tupinėja.

Skapiškėnuose apie tą patį 
laiką tapo nužudytas žmogus 
už septynis litus.. 'Visur doros 
puolimas yrą labai žymus. Rei
kia apšvietos. P. Kriukelis.

▼▼▼
Kaip Klerikališka Valdžia Ru- 

pinasi Darbininkais.
Rokiškis. — Pradžioje gegu

žės mėnesio Rokiškio apielinkė- 
je pradėjo miškus sodinti. Bet 
prie sodinimo miškų daugiau
sia buvo priimama gražios ir 
turtingesnės mergaitės. Gegu
žės 2 d. apsilankė pas darbinin
kes miškų direktorius; darbi
ninkės pasiskundė kad mokes
tis labai maža, tik tris litai į 
dieną. Direktorius moteris iš- 
.Iceikė “svolačiais” ir liepė eiti 
namon, nes į jų vietą busią to
kių darbininkių kurios dirbs 
dįęną už litą. Seminaristas.

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai- 
ihynai, koks jų gyvenimas ir 
Hu! turinis plėtojimąsi —

SKAITYK

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

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausiu ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 

' Laisvės Al. 26. Lithuania.

Bijota Sukilimų
Rokiškis. — Gegužės 1 d. 

vietinė valdžia bijojosi kad ne
būtų sukilimų, tam tikslui buvo 
sutraukta į Rokiškį daug poli
cijos. Slaptoji policija vaikš
čiojo... po kaimus. Bet viskas 
perėjo labai iškilmingai ir ra
miai.

. ROKIŠKIS
Vietinis klebonas L., Rokiš

kio apskrityje laikosi kaip koks 
karaliukas, visur jis savo nosį 
kiša, ir prie žemės dalinimo, ir 
į valsčiaus reikalus, Taigi jis 
turėdamas pas mus didelę galę 
labai . persekioja pirmeiviškų 
pažiūrų žmones. Net valdinin
kus ir mokytojus atstato nuo 
vietos. Žemės duoda tik tiems 
kurie laižo jam rankas. Kai 
Rokiškėlių dvarą dalino nei vie
nas kumetis negavo žemės ku
ris skaito pirmeiviškus laikraš
čius.

Pats mylimiausias klebono 
užsiėmimas tai kortomis lošti, 
ne tik pinigus, pralošia, bet ir 
egzekvijas ir mišias, ir dar se- 
natikiams-i Tie po kaimus vai
kščiodami giriasi kad mišią iš
lošė kai karvę. Taigi kunigas 
pats tikėjimą įgrišujA; o kitus 
kaltina. Seminaristas.

DAVATKŲ ŠVEISTAI
Rokiškis. — Jau faktai pasi

rodė kad juo žmogus bus dau
giau įsigilinęs į tikybą tuo la
biau jis bus nenaudingas tau
tai ir visuomenei. Amerikos 
“Vienybei” paskelbus kad ge
gužės 30 d. daug Amerikonų 
važiuos aplankyti Lietuvos, da
vatkos su davatkinais jiems 
rengia Garmiškas kartuves. 
Rokiškio padangėje labiausia 
davatkos bijosi Sirvydo ir jo 
žmonelės, tai ant jų ir pila ki
birus pamazgų, ir visur agituo
ja kad juos niekur nepagerb
tų ir nepriimtų svečiuotis, mat 
jie esą dideli bedieviai.

Bet’ susipratę žmonės visai 
kitaip mano ir jiems lengia di
delius pasitikimus ir pagerbi
mus kaipo musų tėvynei dar- 
buojantiems.'

Ulytėlėj P. Kriukelis birželio 
20 d. rengia našlaičių ir naš
lių susirinkimą. Birželio 21 d. 
rengia vakarą jų pasveikini
mui, j kurį atvyks iš visos apie- 
linkės veikėjai ir jaunimas.

Matot, broliai, Amerikiečiai, 
jus ant tėvynės aukuro daug 
savo prakaito padėjote ir dabar 
dedate, bet klei-ikalai jums, už 
tai kartuves rengia. Tas svar
bu visiems Amerikos Lietu
viams. Seminaristas,į*. 

▼▼▼

APIE JŪŽINTŲ MUŠI
Jau “Vienybėj”, rašiau kad 

Jūžintuose Jurginių atlaiduose 
įvyko didelis mušis naujokų su 
policija. Dabar dar pažymėsiu 
kas ■ tame didžiausias kaltinin
kas. Muši sukėlė girti naujo
kai, ir tik reikia džiaugtis kad 
smarki užsidegus ugii'elė nutilo 
ant kumščių, galėjo taip įvyk
ti kad visas pasaulis butų su
žiuręs į Lietuvą. Kaip vyrai 
taip ir moterįs šaukė: “Muškit 
policiją!” žmonių rankose pa
sirodė revolveriai. >

Ir didžiausias kaltininkas ši

to viso tai degtinė, kurią protu 
galima suvaldyti.

Tą dieną budelių budelės su 
saldainiais Kamajų ' nuovadą 
uždengė, nes nebuvo pavelyta 
prekiauti kaipo didelėj šventėj, 
bet monopolis buvo valia atda
ras laikyti, 'žmonės kalba kad< 
nuovados viršininkas už tą ma
lonę nuo žydo gavęs litelių. Bet 
užtai neteko žipono, diržo, ir 
gavo gerai per pilvą.

Verti papeikimo Južintiškiai 
už tokius žemus darbus.

•Seminaristas.
▼▼▼

Kunigą Rado pas Savo Moterį
Pavasario pradžioj, 6-to pės

tininkų pulko vadas buvo kul
tai traukiniu išvažiavęs visai 
savaitei. Bet ar ką nujausda
mas ar netikėtai, jis sugryžo 
antrą naktį ir rado pas savo 
moterį to paties pulko kapelio
ną. Kunigėlis spėjo per langą 
išsprukti su sveiku kailiu.

Kapelioną paliuosavo iš da
lies arba pulko, o moterį išsiun
tė loskavos duonos jieškoti.

Lietuvos laikraščiai apie šio 
dūšių ganytojo “nesvetimote
riauk” nerašė. K-lf<is.

Krikštas, tik be Pinigų
Pradžioj gegužės mėn. pri- 

buvom iš Kauno Lauko ligoni
nėn. Praėjus dienai, raštinin
kas prądėjo surašinėti, ir tarp 
kitų klausimų buvo “kokios ti
kybos”. Atsakiau: Laisvama
nis. Raštininkas klausia, kodėl 
laisvamanis. Vėl atsakiau taip, 
nes čia ne vieta plačiau aiškin
tis. Kiti arti, desėtko irgi at
sakė laisvamaniai. Bet ir jų 
raštininkas nustebęs klausė ko
dėl laisvamanis ?

‘Paskui teko matyti tik du už
rašyta laisvamaniais, o kiti 
“Romos katalikai”. Nežinia 
keno tiesomis ir galybe rašti
ninkas perkrikštijo į katalikus. 
Tokių atsitikimų demokratiš
koj Lietuvoj kunigų (viešpata
vime nestokuoja. Kujokas.

r 
I I ▼VV •. ..

Šalina Lietuvį Vilniaus 
Vyskupą

Kaunas. — “Rzeczpospolita” 
praneša kad Vilniaus Vyskupui 
Matulevičiui pasiūlyta Čensta- 
kavos vyskupija, bet jis atsisa
kęs nuo to pasiūlymo. Pasak 
laikraščio, Vysk. Matulevičius 
nenumatytas Vilniaus arčivys- 
kupu, o jam bus pasiūlyta arci- 
vyskppo titulas in paritibus in- 
fidelium ir sugrįžimas jo prie 
užimamos vietos tėvų Marijonų 
zokone.

To ir tikėtasi iš Lenkų kon
kordato su Vatikanu: Len
kai pirmiausia pašalina tuo ba
du iš bažnytinės administraci
jos Lietuvį vyskupą, tą pavyz
dingo teisingumo ir politiško 
ramumo katalikų dvasininką, 
kad nei jis nekliudytų dabar 
jau nevaržomai pradedamam 
okupuotų Lietuvos rytų Lietu
vių ir Gydų Lenkinimui.

(“Kl. žinios.”)
▼▼▼

Klaipėdos Krašto Rinkimai
Klaipėdos Krašto Direktorija 

atsižvelgdama į trijų krašto 
apskrities tarybų prašymus ir 
ūkininkų pareikštus norus, pa
skyrė rinkimų terminą; liepos 
10 d., atkeldama iš birželio 26 
d., kadangi 4U0 laiku kaip tik 
prasideda pati didžioji šiena

Kaip Išsivystė Didelė 
Montgomery Ward & 

Co. Įstaiga
Paštu užsakymo biznį pirmiausia 

pradėjo A. Montgomery Ward 1872 
metais. Jis turėjo vieną mažą kam- 
ban 12 per 1 pėdų. .Tame kamba
ryje ta didelė idėja patapo aktualiu 

1 faktu.
Jis dirbo mažoje visokių prekių 

krautuvėje St. Joseph, Mich. Pir
kėjai kuriems jis patarnavo buvo di
dumoj ūkininkai. Jis pažinojo juos 
ir mėgo juos. Jie buvo pirkėjai, ir 
sykiu draugai. Iš jų ir iš savo pa
tyrimo jis žinojo ūkių. padėtį,, ūkinin
ku reikalavimus, inegimiis ir^neme1- 
gimus. Jis matė; kąd’'ūkininkas šuna
kiai daro sau pragyvenimą’iš žemės, 
ir kad pirkimas reikmenų buW. di
delis nepatogumas’ ir -mažas pasiten
kinimas.

Mr. Ward pasiryžo atgabenti rin- 
Įkas į pačias ukes; parduoti ūkinin
kui reikalingus dalykus per spaus
dintą atvaizdihimą jų. siunčiant paš
tu; pirkti’ prekes tiesiog nuo išdir
bo jų ir pristatyti jas tiesiog savo 
kostumeriams tik su vienu mažu pel
nu.

Neilgai truko iki Mr. Ward pama
tė kad- jis pasiėmė užduoties perdi- 
delės vieno žmogaus rankom ir sme
genims. Jam reikėjo pagalbos. Tai- 

jgi jis pasirinko savo draugą, George 
IR. Thorne, iš Kalamazoo, Mich., pa
gelbėt jam kaipo dalininkui jo biz
nyje.

Jų pirmas katalogas buvo aštuo- 
nių puslapių apie trijų per penkis 
liūs didumo. Buvo tik kainų surašąs 
be iliustracijų, ir tilpo keliolika tu
zinų dalykų, daugiausia kpsivilkimo 
reiknienų. Bet kainos buvo tinka
mos. Jie apsiėjo su pirkėjais teisin
gai ir pirkėjai nuo savęs elgėsi tei
singai. Jie garantavo “Pasitenkini
mą arba Jūsų Pinigai Grąžinami”, ir 
gyveno iki paskutinės raidės ir dva
sios tos savo garantijos.

Apie 1876 jie išleido 150 puslapių 
katalogą su iliustracijomis daugybės 
įvairių prekių, ir padarė tą metą 
biznio už $300,000. 1890 biznis pa
kilo iki $2.410,000 metuose.

1900 metais jie pastatė Chicagoj, 
ant Michigan boulevard, didelę bu- 
davonę su aukštu bokštu kuris dar 
stovi ir šiandien kaipo didelio- atse
kimo monumentas. Pirmutinis sky
rius buvo atidarytas 1904 metais 
Kansas mieste.

1906 metais biznis prasiplėtė iki 
$21,800,000. Pradėta tada budaVoti 
dalis dabar milžiniškos dirbtuvės ku
ri apima virš 40 akrų grindų vietos 
ir randasi ant Chicago avenue. Se
kantį metą pabudavota- budinkas 
Kansas skyriui. 1909 metais jis 
turėjo būti dvigubai padidintas.

1911 m. atidaryta skyrius Fort 
Worth, Texas.

Biznis didėjo Kansas City skyriu
je ir 1913 metais reikėjo pradėti bū
davot! .dabar jų užlipamą vietą. Tą

pat metą atidaryta skyrius Portland, 
Oregon, ir biznis padidėjo taip kad) 
1920 metais rtijęėjo budavpti jų da
bar užlaikomą budinką. Saint Paul 
budinkas buvo užbaigtas 1921 m.

1923 metais atidarytą astuonių au
kštų namas Oakland, Calif.

Bet Budinkai patįs nesudaro gerai 
organizuoto biznio. Didžiausias at- 

i siekimas Montgomery Ward & Co. 
buvo ne statymas tų j budinkų, bet 
palaikymas Pasitikėjimo ir ' Geros 
Valios tarp suvirs penkių milijonų 
žmonių kurie yra pirkėjai ir įraugai 
Montgomery Ward ® Co., ir sutrau
kimas į krųvą grupės žmonių, dirb
ti su Ward’u kurie yra verti tokio 
pasitikėjimo. Tokia tai budavonė 

; kurią subudavojo peniau dešimtų 
Į metų teisingas prekiavimas.

V. J. PUGHERIS j
LIETUVIS ADVOKATAS j

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

25r
—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25^

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

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šį garsų naminį 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaienklis ant pake
lio.

P^AD? RICHTER & CO.
'Berry & South 5th Sts. j 

^Brooklyn, N. Y.

rpAI yra piuku jeigu-gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum. 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauja badu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kur* istikro šveičia nedrasky
dama* dantų emalė* — tas sun
ku* uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Ar Neparankiąu
PALEIST ATVIRUTĘ ARBA TE- 
LĘFONUOT, negu nešt glėbį..dra
panų? Musų patarnavimas grei

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

Rosedale Dry Gleaning Go.
SAVININKAS G. F. PETRAITIS Randolph 7906

6702 SUPERIOR AVE
Palei Lietuviškų Bažnyčią. Vakarais atdara 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 degą gerai.

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
kį nesmagumo jausmą visame sudėjime tas Reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
pečium.

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

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

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

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

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti tą nuodą. Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duolę kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartokit laike Ūtos ligos pirmiausia, taip kaip jusu tė
vai darydavo ir per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimą.

Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na į žmogaus skilvį ir ant šonų gleivotos odos susirenka sfnulkus 
ligij gemalai ir nuo jų užeina ^laug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyt šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio budo ir gelbsti žlebčiojimo take nuo kose- 
rės žemyn, o ne nuo skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

Taigi jeigu norit geresnės išžiuros ir geresnio jausmo ir ūž
ia iky t savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
Ši gyduolė nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
Dept. d. L. ’ Plymouth, Pa.
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Verta Pagalvoti
Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- 
sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur
tingu.

Jeigu biednas, ar beveik bieęlnas žmogus galėtų sutau- 
pyt bisltelį, nors dplari j savaitę, jis jau butų kelyje pir- 
mynžangos.

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

Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- 
spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekmėmis. !..»twaas

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

Pradėk savo pasisekimo taupymą The Ą. B. Savings and 
Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums’ augti 
5%'nuošimčiai. _

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

Ateik paš mus ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba 
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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pjūtė. Alkoholio pardavinėji
mas rinkimų dieną užginta.
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| SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ 
r Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ; 
r organizacija Suvienytose Valstijose. :
S kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. !S . "
INuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 !

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. . ■
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- ■ 

Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T8- !

vynų” dovanai ir taipgi gauna SLA- išleistas knygas už pusę kainos. ;

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. ' ! 
Pašalpos ^tyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. ■

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: i

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

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

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

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

“VIENYBE”
193 Grand Street brookjyn, N. Y.

i~~" .. ........... . 'i|"įi"
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Akrono Naujienosl Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Nuskriausti Turi tik

p-

Gavo
Tula ,Elz-

apšmeiži- 
gaudama

kia, 
tus

nepasiskųsk, 
is ūž

tą kuris tau

NEDĖLIOJĘ, Pradžia 2:30 p.
7017 Superior Avenue 
Kalbės G. BIELINIS 

iš Rockford, 111.

Pabrangimas Gurno.
Pereitą savaitę, čia įvyko di

delės svarbos konferencija pa-

Šią gadynę virto taip kad jei 
kas tave nuskriaudė ar įpainio
jo į kokią įstaigą ir likai nu
skriaustas, tai tik tylėk ir nie
kam nei žodeliu

PRAKALBOS
Temoje

Parodykite Žmonijai Tikrą Teisybę.

Mirės Garsus Darbiniu- pačias ypatas giria, čia vėl pei- 
vėl primena kokius cigare- 
ir kunigo pamokslą, ir tt., 

Lazdijų Dzūkas.
kų Vadovas

Birželio 12 d. Clevelande mi-1 
?ė gelžkelių inžinierių brolijos 
prezidentas Warren S. Stone, 
turėdamas 65 metus amžiaus.

Jis jaunystėj mokinosi kole
gijoj. paskui dirbo ant lokomo- 
tivo kaipo inžinierius, ir būda
mas 40 metų amžiaus atvyko 
pirmu kartu j inžinierių unijos ■ 
konvenciją, nuo kada ir prasi- ]
dėjo jo garsi karjera. 1903 me-j nes negausi kad tave kai 
tais buvo išrinktas lokomotivų j tartų, tik užtars 
inžinierių unijos pirmininku, ir j skriaudą padarė, 
iki šiol pirmininkaudamas va
dovavo keletą garsių gelžkelie- 
čių kovų už algas.

Jo pastangomis ta gelžkelie- 
čių brolija pa’tapo galingiausia 
finansine tos rūšies organizaci-

Jau metai suvirš laiko kaip 
Clevelande užsidarė viena dide
lė bankinė įstaiga kurios vieną 
skyrių vedė Lietuvis, ' vietos 
katalikų veikėjas, Jo geru pa
sidarbavimu daugybė Lietuvių 

ja, turi daugelyj miestų po mil-j traukė savo pinigus iš kitų 
•>ini«Vn| budinką, kontroliuoja’bankų ir dėjo pas jį, o jis tai-

I Užmušta Lietuvis
Pereitą’ penktadienį einant iš 

■ darbo liko automobilio užmuš- 
i tas Petras Tizikas, 31 metų 
-amžiaus. Nelaimė jį patiko 
ant Superior ties E. 41 st7 kur 
“safety zone” stovint ant jo 
užlėkė automobiliu moteris ir 
mirtinai sužeidus bandė pabėg
ti. Ji tapo sugauta prie E. 55 
st. Ji kaltinamo žmogžudys
tėje.

Velionis buvo SLA. 14-tos 
kuopos nariu, pavienis, neturė
jo jokių žinomų giminių Ame
rikoje. Palaidotas birželio 17 
d. 14-ta kuopa nupirko jam 
puikų gėlių vainiką.

BĖDA' JUMS
RASTO MOKYTIEMS

žiniškąi budinką, i 
kelis bankus, kurių bendras ka
pitalas siekia $145,000,000.

Stone pirmas rado naudingu 
unijai eiti į finansinį pasaulį, 
o ne tik su kapitalistais kovo
ti. Per jo pastangas lokomoti- 
vų inžinieriai patįs patapo ka
pitalistais. Stone žiurėjo kad 
visi jo organizacijos nariai bus
tų /?erai apmokėti ir pasitenki
nę: inžinierius privalėjo turėti 
savo namą, priderančiai užsilai- 
kyt kaipo inteligentiškas pilie
tis, būti liberalus, geras tėvas 

s ir vyras, ir turėti nors kiek pi
nigų senatvei.

Stone rėmė suvalstybinimą 
gelžkelių, ir rėmė La Follettę 
ant Suv. ’Valstijų prezidento.

Isškyrus Gompersą, Stone 
buvo žymiausias darbininkų or
ganizacijos vadas ir kovotojas 
Amerikoje.

Gelžkelių kompanijų \ir unijų 
atstovai dalyvavo jo laidotuvė
se. Laidotuvės buvo iš Kon- 
gregacionalistų bažnyčios.

Jo vieton išrinktas W. 
Prenter. .

B

Vyčiai vis Kabinėjasi
“Dar-ko” num. 62-me mačiau 

kokį ten korespondentuką žybt 
kalbant apie p»-lę Julę Baltru- 
koniutę, vis del to kad ji rinko 
ąukas laike Rastenio prakalbų, 
o dainuoja Teatrališkam Cho
re. Bet turiu pasakyti kad ji 
buvo gera ir bus, nes ji turi 
mokslo ir proto, o tas žybt tai 
visai nesąmoniškai rašo:: jisai 
kartoja tuos pačius žodžius ką 
jau daug sykių buvo rašyta. 
Patarčiau “Dar-kui” tokių nie
kų visai nedėti, nejaugi ir re
daktorius tik tiek supratimo 
turi kai tas korespondentėlis ? 

• Paskui vėl jis rašo kad nie
kur nesą tiek daug solisčių kaip 
Clevelande, saka kad jos, gau
na tiek bukietų laike dainavi
mo kad namon parsinešę lapie
nę gali virt.

Iš to galima suprast kad to 
žybt protelis tik kai blakės, tas

sėsi sau kompanijoje gerą at
eitį, kaipo apsukrus vyras, nes 
žydai tos įstaigos vedėjai mo
kėjo jam gerą atlyginimą už 
tai. Jis buvo toks .vikrus pri
kalbinėti kad nerado su žmo
gum kitos kalbos kaip tik ka
da atneši pas mane pasidėti pi
nigus, kam laikai kitur?....'

Taip jo prikalbinti, daugybė 
Lietuvių ėmė iš atsakančių įs
taigų pinigus ir dėjo jo sky
rium net Lietuviškas bankas 
sukišo $50,000, taipgi ten su
krauta vargonams rinktos au
kos, na ir viskas ten liko, nes 
neužilgo ta įstaiga bankrutijo, 
ir žmoneliai po šiai dienai pirš
tus kramtydami vaikščioja ne
žinodami ar kada sulauks nors 
dalelės savo pinigėlių, kurių ki
ti net po kelis tūkstančius iš 
kitur perkėlę pasidėjo.

Dabar jeigu kas jo paklausia 
apie pinigus jis atsako nieko 
nežinojęs, nors turėįo žinoti, 
nes buvo Lietuviško banko di
rektorium, o jo žydiška įstai
ga kėliomis eilėmis 
depozitus ėmė- iš 
banko, kas reiškia 
not, nes jeigu butų 
ta jo žydiška kompanija tai ne
būtų reikėję priviliot ..Lietuviš
ką banką įlyst į tokią skylę iš 
kurios turbut niekad neišlys.

Bet kąda dabar per laikraštį 
kas apie tą veikėją užsimena 
tai tuoj jo pakalikai per kitus 
laikraščius šoka jį teisint ir ap
gint, ir dar spraudžia jį į kitas 
visuomeniškas vietas. Jis ne>- 
kaltas, o jus kurie likot nu
skriausti tylėkit.

Nukentėjęs.

skolino ir 
Lietuviško 
turėjo ži- 
gerai ėjus

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

PAGELBSTI SVETIMTAU
ČIAMS.

Ar žinot kas gali būti Suv. 
Valstijų prezidentu, arba kas 
tinka Suv. Valstijų senatan ar 
atstovų butan? Ar žinot kur 
“elektoralė kolegija” randasi?

Jeigu nežinot tai nedaug tu
rit progos išlaikyti pilietybės 
egzaminus kuriuos laiko kas 
savaitė po beveik 100 ateivių.

Pagelbėjimui išmokti reika
lingų klausimų, George Wal
lace, County Clerk (apskrities 
raštininkas) rengia ir leidžia 
knygelę su tais klausimais ir 
atsakymais, kurią išleis ir duos 
dykai visiems kurie norės.

“Kuomet pasvarstai, svetim
šalis turi sunkumą kada reikia 
išsiimti pilietybės popieras”, 
sako Wallace. “Kurie užžiuri 
egzaminus ne visada nori pa
gelbėt ateiviui kaip galėtų, o 
tankiai drąsus politikieriai no
ri prisivilioti svetimšalius savo 
pusėn kada jie lieka piliečiais.”

The
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Columbus, Ohio. — Konra
das Gvozdenkov, nuteistas už 
nužudymą Onos Kuskovos, ta
po elektra numarintas valstijos 
kalėjime. Eidamas ant mirties 
Gvozdenkov išrodė ramus; ka
da jį rišo prie kėdės, jis tik pa
ragino sargybinius “Hurry up” 
skubėti. Jis mirė nuo vieno 
elektros srovės paleidimo.

Tai Jau Surengs!
Iš daugelio Dr. V. Kudirkos 

Pašalpinės Draugijos narių ir 
jos rėmėjų teko girdėt klausi-

Inėjant vienas kito kada bus 
įKudirkinės piknikas? Taip pat 
i ir man rūpėjo žinoti, na ir su
žinojau. Kudirkinės piknikas 
bus liepos 12 d., labai gražioj 
vietoj, pas farmerį kur Lietu
viai dar nėra buvę jei neklystu 
pasakęs. Bet jeigu jau butų 
buvę pirmiau tai daugelis butų 
belaiką ten piknikus. Svetainė 
graži, prie gero kelio, nei kai
lių, nei purvų, patogiausia vie
ta kiek esu matęs per paskuti
nius kelis metus. Aplinkui miš
kas — aržuolai ir klevai.

Vincas.
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Youngstowne. Ohio, gegužės 
30 ir 31 d. buvo SLRKA. ap
skričio suvažiavimas, kur bu
vo parengta ir vakaras' su loši
mu, vaidino Clevelandiečiai, tik 
gaila kad mažai publikos atsi
lankė, nes čia Lietuviai labai 
susiskaldę, mažai yra ir, bažny
čios rėmėju.

Buvę atsilankę įš plevelando 
ir^pora vyčių, vienas net jų ge
nerolas, bet nabagas negavo 
nieko matyt, buvo dikčiai bal
takės priragavęs už ką tokių 
svečių nei j svetainę neleido. .

Buvęs.

šį pavasarį, kaip ir kitais, iš 
aukštųjų Clevelando ir apielin- 
kės mokyklų, universitetų, ko
legijų išeina šimtai mokslus 
baigusių jaunuolių, vyrų ir mo
terų. Tik gaila kad tarp gar
sinamųjų nesimato nei1, vieno 
Lietuviško vardo. Negana kad 
mūsiškiai labai mažai kas lei
džia vaikus į aukštus mokslus, 
bet jei kurie .ir leidžia, tų vai
kai (kaip ir patįs tėvai) turi 
padavę'sudarkytas pavardes ir 
iš jų niekaip nesužinosi kad tai 
Lietuvis, nors nėra abejonės 
kad iš 15,000 Clevelando Lietu
vių atsiranda' vienas-kitas lan
kąs aukštuosius mokslus.

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

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment) 

visai prašalins tą kentėjimą. 
Kreipkitės

I 172 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare. 

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

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.

Telefonas Main 6111

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

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

1900 metuose iki 
ant tokio pat skaičiaus 
metais. ' Pereitas metas 
pats žudiškiausias Ame- 
istorijoj, bet šie metai

Pinigus Lietuyoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
Jonas Lesius ........ .Lt. 500 
Kazimieras Brazdokas 
Tarnas Sviklas -..........
Jonas Pečiukonis .... 
Poyilas Kuisis .........
Pranas Bartkus ........
Antanas .Stanionis ..

“Dirvos” Agentūra_
Žmogžudystės Padi

dėjo
Suv. Valstijose žmogžudys

tės padidėjo dusyk tiek negu 
buvo 25 metai laiko atgal.

Jos laipsniškai didėjo nuo 5.1 
atsitikimo ant kožno 100,000 
gyventojų 
10.3 
1924 
buvo 
rikos
sako busią dar aršesni, nes dą- 
bar jąų esą virš 11,000 žmog
žudysčių papildyta per pereitus 
penkis mėnesius.

Clevelandas ūžimą žymią vie
tą kada stojai žmogžudysčių 
klausimas. Clevėlandui išpuo
la 10.7 nuo 100,000 gyventojų.

Bet kiti mieštai dar žymes
ni, nes paveizdhrt pietinėse val
stijose, Jacksonville siekia '58.8, 
Nashville 36.0,’ Nęw Orleans
32.5, Louisville 25.00, ir Sa
vannah 24.0.

Šiauriniai miestai, New 
kas turi 6.4 žųdyStes nuo 
to tūkstančių, Chicago
Los Angeles 14:2, Baltimore
9.5, Buffalo - B.D; Pittsburgas 
12.1; St. Louis 21.7, Cincinna
ti (O.) 15.3.

Tuose' miestuose kur gyven
tojų skaičius padvigubėjo per 
pastarus 25 metus, žudysčiu 
skaičius pasidaugino ketverio- 
pai.

Yor- 
šim- 
17.1,

P-lė Julė Baltrukoniutė tu
rėjo operaciją ant tonsilų, da
bar serginėja, bet taisosi bū
dama namie.

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Pigiai

Didelė Furnįture-Rakandų 
krautuvė, kaina pigi, ran
dasi. labai geroj Lietuvių 
kolonijoj. Lietuviams gera 
proga pasipirkti. Kreipki
tės informacijų “Dirvon”.

15714 Waterloo Road., cigarų, deli
catessen krautuvės. Savaitinė in- 

eiga $450, sykiu parduodu savo 3 
šeimynų namų, 3 krautuves ir gara- 
džius, lotas 110 per 112 pėdas. In
formacijų kreipkitės prie Zimerman 
1940 W. 45th St. , (25)

PARSIDUODA GROSERNĖ ir deli
catessen krautuvė, Lietuviij apgy

vento) vietoj, netoli Lietuvių salės 
ir bažnyčios. Biznis eina gerai ir 
kaina labai prieinama. Kreipkitės 
6921 Superior Ave. (25)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ, LIE
TUVIAIS apgyvento) vietoj, biz

nis gerai išdirbtas, yra visokių sal
dumynų ir grosęrių, daroma gera 
apivarta. Kaina prieinama. Kreip
kitės šiuo adresu: (25)
8102 Crumb Ave. V. Storaitienė.

PARSIDUODA PIGIAI 2929 Wood
hill Road, Auskarų krautuvės pre

kės ir rakandai, verti $2800, persi
duos už $1100. Geri bile vyrui ar 
moteriai bizniui. Taipgi Restauran
ts, savaitinis pelnas $200, duodama 
garantija. Telefonuokit Lincoln 3689 
Klauskit Zimerman. <26)

Užsimušė Du Orlaivio 
Budavotojai

Toledo, O. — Du pasižymėję 
karo laiku Europiečiaf. lakūnai, 
kurie čia dirbo slapta naują or
laivį ir tikėjosi galėsi^' juo per- 
ąkristi Atlantiką į 32 (valandas 
laiko, nedėlios anksti ryte da
rydami bandymus savp nauju 
motoru užsimušė nupuldami iš 
300 pėdų aukščio kada’ jų mo
toras ore sustojo veikęs.

Jie išsileido. į orą 3 vai. ryto 
kada dar visi. miegojo, norėda
mi kad niekas jų bandymų ne
patirtų, bet nelaimė patiko ir 
jie puolė žemyn; orlaivis atsi
mušė į šoną prekinio vagbno 
kuris stovėjo ant bėgių, ir taip 
sutiko nelauktą mirtį.

New Yorke viena aktorė ap
skundė Vieną informacijų biurą 
ant $200,000 už jos 
mą, ir laimėjo bylą 
6c atlyginimo.

Portsmouth, O. — 
bieta Ratliff, 30 metų amžiaus 
moteris, 
35 metų 
prie jos 
nušautą 
nuvežė į 
sišauku's 
sakė ką
egzaminavimams.
niiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiniiiiiĮ.

Bashmaną, 
tai kad jis 
ir paėmus 

automobiliu

nušovė E. 
vyrą, už 
meilinosi, 
lavoną

policijos stotį, kur pa- 
vimšbiinkus ramiai pa- 
jį padarė. Ji paimta

liečianti komercialius santikius 
Itarp Suv. Valstijų, Anglijos ir 
l Holandijos. Suvažiavo Ameri- 
kos gurno naudotojų organiza
cijos atstovai nuo žymiausių 
kompanijų išdirbančių gumb

inius (rubber) produktus.
Dalykas tame. Anglija su

varžė neišdirbto gurno preky
bą, o kadangi Amerika ėmė 
beveik 80 nuošimčius viso Ang
lijos kolonijų gurno, Amerikos 
išdirbystės pasijuto dideliame 
keblume. Gumas metai laiko 
atgal kainavo. 17c svaras, o da
bar' pakilo iki 78c. • Nors kom
panijos pakėlė kainas ant pro
duktų, bet vistiek .negali darbų 
varyti kada žalias gumas taip 
aukštai pakilo.

Tokiai kainai pasidarius, spė
jama kad Anglijos gtimas gali 
likti be rinkos Amerikoje.

Protestuodami prieš pabran
ginimą ir suvaržymą gurno; jo 
produktų išdirbėjai tariasi pra
dėti prekybą su Holandija ir 
imti gumą iš Holandijos kolo
nijų. Susitaikius su Holandi
ja, guminių prekių išdirbėjai 
tiki sulaužysią Anglijos užsi-

spyrimą monopolizuoti gumą ir 
diktuoti kainas.

žinoma, tas atsilieps ant sah- 
tikiii tarp Anglijos ir Ameri
kos ir žymiai pakitęs dalykai 
automobilių pramonėje. Turės 
žymiai pabrangi automobiliu 
ratai, o sykiu ir automobiliai.

Po to savo suvažiavimo, gu
rno naudotojai laukia kainų at
pigimo. tuo sykiu ragina Ame
rikos piniguočius invesdinti sa
vo kapitalus į Holandijos kolo
nijų gurno medžių auginimą jei 
Holandijos valdžia duos tinka
mas sąlygas.

Dirbtuvės nustoja išdirbu
sios nekųrias rūšis ir mieras 
automobilių ratų ir stengiasi 
kitaip taupyti turimą gumą.

Baigė Mokslus.
Akrono Municipal Universi

tetą baigė 1’7 mokiniai gaudo
mi savo diplomus.

Tarp mokinių nėra nei vieno 
Lietuvio.

PAJIEŠKAU JONO NAUSfiDO, j 
peniau gyveno Chicagoje. Iš Lieta- j 
vos paeina nuo Naumiesčio. Prašau j 
atsišaukti paties arba žinančių apie j 
j) pranešti, nes aš turiu labai svar- | 
bu reikalų.

JURGIS JURGIONIS
500 McBride Ave. Cleveland, Ohio. 1

Y.,.,.'>WAV.,.,A-AVA,.VJ/A,A,AV.V.5V15SV.WAVAY>WI

0«

k 
pm 
Sb

už taupomus pinigus 
nuo dienos padėjimo 
ik dienai ištraukimo.

Taupymas nors ir po 
truputį, bet nuolatai, 
neša geras pasek

mes.

Atdara kasdien 
nuo 9 iki 3 vai. 

Utarninko, Ketverge ir Subatos 
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Bankas
6712 Superior Ave.
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PRANEŠIMAS
Pranešame Lietuviams kad mes įrengėme 
laibai puikią ir didelę svetainę, sodne, ren
gimams išvažiavimų. Randasi ant Pros
pect *St., Route 1, Stop 68, Brunswick,- O. 
Trhough karas nuo Pu'blik Skvero. Vie
ta patogi šokiams ir pasilinksminimams,'1 
ypatingai vasaros laike. Patogiausia pik
nikams, privatinėms grupėms paviešėti, 1 
vestuvėms, ir tt. Lietuviai, važiuokit čia, 
o syki buvę kitur nenorėsit vykti.

NEURA & CO.
2047 Hamilton Avę. Prospect 1248-M.
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The Electrical League of Cleveland
Širdingai užkviečia jus ir jūsų šeimynas apsilankyti

Nuolatinėj Parodoj
pamatyti

Viską Elektriško del namų
į The Electrical League Headquarters

14th Floor, Hetel Statler.
Šioj parodoj randasi visokiausi elektriški dalykai naudojami na
muose ir taipgi daugelis atsakančių pavyzdžių pripažintų tinka
mų šviesai prietaisų. Piešiniais parodoma kaip galima tinkamai" ir 
atsakačniai patiems susivesti vielas ir kaip naudoti vielų suvedžio
jimo prietaisus. Patyręs namų prirengimo ekspertas randasi vie
toje nurodymams ir atsakymams visų jūsų klausimų.

Paroda atdara kasdien išskyrus nedėldienius, nuo 9 ryte iki- 5 po 
pietų. Už inėjimą neimama nieko ir nieko nesiūloma pirkti.

Dalyvavimas šioje parodoje padės jums 
gauti didžiausią kokią tik galimai naudą 
naudojant elektrą, už mažiausias lėšas.
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