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Pereito Nedėldienio Rinkimai Vokietijoje Panai
kino Monarchistų Partiją Duodami tik Mažai 

Balsų; Komunistai taipgi Apsilpnėjo.

VALDŽIA TURĖS BŪTI SUDĖTINĖ, NES 
KIA PARTIJA NEGAVO DIDUMOS.

JO-

DARBININKŲ ŽINIOS

VOKIETIJOJ PO RIN
KIMŲ

Berlinas. — Nors dar negau-
.. , „ t\ j-- ta pilnu skaitliniu is rinkimų,Youngstown, O. — Didžiau-i . . . ... , Ijau vistiek aišku is abelno bal-, 

su suĮilaukimo kas laimėjo. 1_ 
visų žymiausias įvykis yra tai 
beveik sunaikinimas Voelkische 
partijos. Gen. Ludendorffo va
dovaujamos, ir susilpninimas 
komunistų.

I Ludendorffo partijos tikslu 
buvo prieštarauti karo išlygoms 
ir abelnai neužsileisti kitoms 
valstybėms. Ji taipgi buvo ne- 
apkentėja žydų. Vokietijos gy-

I ventojai turbut nematė nieko 
Igero iš tokios militaristiškos 
| partijos.

Komunistai irgi dikčiai pra
laimėjo- o socialistai žymiai pa
kilo.

Liberališkos partijos abelnai, 
kaip Socialistai, Demokratai, 
Centristai ir Liaudies partija 
lengvai kontroliuos sekantį sei
mą. Vienatinė opozicija bus iš 
Nacionalistų partijos, turi vie
nok pasiliovė būti kraštutinai 
reakcine ir patapo išmintinges
ne. šis Vokietijos seimas turės 
sudaryti valdžią iš partijų blo
ko. Ar socialistai susidės su ki
ta kokia partija bloko sudary
mui dar nežinia. Buvęs seimas 
paleista tik todėl kad Naciona
listai negalėjo susitart su Socia
listais.

sias pakilimas Youngstowno 
distrikto geležinėse darbų negu 
kad buvo daugelio mėnesių bė
giu, pastatė plieno produkciją 
ant 83 nuošimčių normalio.

Didinama veikiančių dirbtu
vių skaičius. Nepriklausomos 
kompanijos padidino veiklių iš- 
dirbysčių skaičių nuo 38 iki 43, 
iš 52 išviso. Sykiu su korpora
cijų dirbtuvėmis veikliųjų skai
čius pakįla nuo 89 iki 103. Vi-1 
sos jos pradeda veikti pilnu sai- j 
ku. Užsakymų skelbia gauną : 15 
daugiau negu išsiunčia atliktų. |

Daug užsakymų gauna iš;aų-.l 
I iji Aobbin iš>lh-bv.4i"ii)

LIETUVAITĖS TRA
GEDIJA BELGRADE

Belgradas, Jugoslavija, gruo
džio 5 d. — Gruodžio 4 d. jau
na mergina, Lietuvaite iš Kau
no, Ona Užupaitė. keliais šū
viais sunkiai sužeidė Amerikos 
vice-konsulą Henry Dayton, ir 
po to paskui pati nusižudė per
sipjaudama sau rankų gyslas, 

šovimas atsibuvo Onai apsi
lankius pas Daytoną. Kalban
tis jiems, Dayton pareiškė jai 

lį.'jog jų draugiškumas turi pasi-

{HERRIOT KOVOS SU 
AGITATORIAIS

Paryžius. — “Draugas” Am
basadorius Krassin, sovietų at
stovas Francuzijon, gruodžio 6 
d. padarė oficialę vizitą pas 
Francuzijos premjerą Herriot, 
o už valandos laiko Herriot at
stovų bute jau sekančiai kalbė
jo:

“Valdžia gerai žino savo par
eigas ir padarys kas reikia su 
tais svetimšaliais 
agitatoriais kurie ardo šioj ša
lyje ramumą. Valdžia pasiruo
šus ir prašalinti kada reikės ir 
gins • demokratišką republiką 
nuo klerikalų ir komunistų pa- 

j vojaus kuris gresia iš dviejų 
pusių, bet su tais pačiais agita
cijos budais.

Krassino apsilankymas pas 
Herriotą buvo paprastas, jiedu 
pasikalbėjo dvidešimts minutų, 
ir tikima sovietų ambasadorius 
panaujino savo pažadus kad nei 
jis nei jo štabo nariai neužsi- 
ims jokia komunistų propagan-

“SKYSTIMĖLIO” KA
LĖDOMS BUS GANA

Washington. — “Sausa” A- 
merika netrokš per Kalėdas— 
degtinės ir svaigalų bus užtek
tinai.

Valdžios agentai skelbia jog 
gruodžio mėnesio bėgiu į Suv. 
Valstijas bus įšmugeliuota 750 
tūkstančių gorčių degtinės iš 
kitų šalių, neskaitant kiek dar 
patįs žmonės prisidarys. At-

(“Lietuvos žinios”)

komunistais ' gabenta degtinė sieks $30,000,-
090 vertės.

šmugelninkų gaudytojai jū
rėse pasiruošę didžiam darbui.

Šmugeliavimas degtinės už
vesta plačiai ir specializuotai, 
darbą varo tik didieji šmugel- 
ninkai, mažiukai pastumiama į 
šalį. Audringas Oras pastarose 

mi
lai* 
Su- 
už-

toiMobilių išdfrbyšėių.
Warren, O., industrijos sie

kias! pirmyn ir didina produk
ciją. Trumbull plieno kompa
nija, kuria užlaiko 6,500 darbi
ninkų, dirba pilnu saiku pirmu 
kartu po daugelio mėnesių.

Dover, O., viena stovėjus ge
ležinė pardeda veikti ir 100 dar
bininkų gavo savo darbus.

Lorain, O., National Tube Co. 
sumažino savo darbininkų skai
čių 2 nuošimčiais, dabar dirba 
su 88 nuoš.' normalio.

Akrone. O., nors visokios gu
minės išdirbystčs dar veikia pa
prastu žieminiu saiku, bet jau 
kalbama kad neužilgio prasidės 
subruzdimas gaminimui pavasa
riui automobiliams reikmenų.

liauti, kad jis negali su ja dau
giau užsiimti, ir tada Užupaitė 
išsitraukus revolverį paleido į 
Daytoną tris šuvius, kurie per-j 
ėjo jam per kaklą. Jo padėtis Na )r veikimu su komunistais, 
sakoma yra visai bloga. Šis at-i Susekta suokalbis 
sitikimas sukėlė sensacijos dip- i Ant rytojaus po Krassino ap- 
lomatiškose sferose visame mie- sirekomendavimo, policija pra- 
ste.

Vice-konsulas H. Dayton yra 
jaunas, 27 metų vaikinas, gimė 
Atlanta, Ga. Karo laiku tar
navo armijoje ir vėliau pastojo 
kensularėu tarnybon gaudamas 
sekretoriaus vietą Kaune. Kau
ne jau jj» buvo pakeltas į vice
konsulus, ir paskiau perkeltas į 
Belgradą.

Kaune būdamas, jis susipaži
no ir mylėjosi su Užupaitė, ir [ 
paskui isšikeldamas Jugoslav!- 
jon išsivežė ir ją. bet tenai pa- j Goolldgie Lankėsi Uhica- 
siryžo jos atsikratyti. ! gos Parodoje

Jdėjo iškelti kaltinimus jog kė- 
į munistų agentai, po įsakymais 
iš Maskvos, pradėjo perorgani- 
zuot savo mašiną Francuzijoje 
su tikslu nuversti dabartinę ša
lies valdžią.

Panašius įsakymus gavo ir 
kitų šalių komunistai, veržtis į 
armiją, unijas, dirbtuves, krau
tuves ir visokias sueigas su sa-

I vo propaganda.

savaitėse buvo priežasčia 
skendimų keleto degtinvežių 
vų ir žuvo keliolika ypatų, 
sirėmimuose su gaudytojais
mušta virš poros desėtkų šmu- 
gelninkų.

♦ ❖ #

Weehawken, N. J. — Polici
jai susitarus su šmugelninkais, 
po priedanga tamsių naktų ir 
stačiu apvienėjusių upės kran
tų, buvo įgabenta $50,000,000 
vertės degtinės į New Jersey 
valstiją. Užvedus tyrinėjimus, 
vienuolika ypatų iš policijos 
tarpo įtarta, tarpe jų ir tūli 
aukštieji viršininkai.

Manoma kad šį dalyką tyri- 
nėjąnt paaiškės ir pora desėtkų.

Pasirodo kad pas mus pavo-
„ . . , . , . . jinga vėlai vaikštinėti ne tikKaunas. — Agne tai kokių . - ...... . panelėms, bet ir padoresnes is-priemoniu griebiasi musu visuo- ■ . ,. • , . vaizdos vyrams,menes padugnes gali paliudyti 

šis faktas.
Reikia pastebėti kad panašios MEILIŠKA TRAGEDI- 

aferos (naujas turbut “Lietu
viškas” žodis Lietuvoje—“Dir-! 
vos” Red.) žinomos tik labai ir 
labai kultūringuose centruose,1 VGCĮ:>jaj 
prie kurių ir mes priaugome.

Pilietis X. (pavardės neminė
siu todėl kad šio atsitikimo is
torija yra gana nešvari ir už- 
interesuotas asmuo, kuriam kal
tės jokiu budu primesti negali
ma. figūruoti nenorėtų) turėjo 
gryžti iš “Skirgailos” premje
ros apie 2 vai. nakties į Šančius. 
Beeinant pro geležinį tiltą jį su
laikė pora policistų ir išklausi
nėję kur einąs, pažiūrėję dokiU 
mentus, pasakė kad jam reik
sią eiti nuovadom

Čia pat atėjo dar vienas Kau
no pažįstamas prekybininkas, 
nugirdęs kad suimtas negirdė- į nigų iškeliavo į kitą valsčių pir- 
tai baisus nusikaltėlis. įdomu 
juk tokį žvėrį pamatyti.

Sulaikytasai norėjo išaiškin-. žud- 
ti kame dalykas, ir čia 
bestovint nuo kranto atėjo tr- 
jetas apdriskusių moteriškių.

— Ar tas? — užklausė 
cistai.

JA AIRIOGALOJ
Airiogaįos apielinkės jauna- 

, Stasys Vienis su savo 
žmonele, leido laiminga' 

sau medaus mėnesį, bet nelai
mei pasimaišė iš kur tai jaunas 
gražus vyrukas Juozas Kirly®, 
kuris įsimylėjo į Vienio žmone
lę ir pradėjo jiems intriguoti 
Iškarto Vienis nieko nesunra 
to. bet išgirdęs nuo žmonių be' 
savo gerų draugų kad su ' 
žmonele ir kitas turis art'm" 
santikius, apimtas Vienis n" 
apikantos sutikęs karta Ju"" 
Kirlį palaužė jam šonkaulius ’ 
pagrasino dar geriau jį pavai 
šinsiąs.

Kartą Vienis susirinkęs pi-

žmogžudysčių kurios buvo pa- i moį-ci.įs 
pildyta ir pėdsakai žlugo.

Cleveland© industrijos bėgyje 
lapkričio mėnesio dirbo abelnai 
imant valandą ir pusę ilgiau 
negu spalių men., ir algos dar
bininkams buvo didesnės.

Šimtas dirbtuvių turėjo išvi
so 1,000 darbininkų daugiau per 
lapkriti negu pirmesni mėnesį. 
42 geležies ir plieno įstaigos 
padidino savo darbininkų skai
čių 5 nuošimčiais.

Žymiau buvo reikalaujama iš
lavintų darbininkų, amatninkų, 
mašinistų, medžio apdirbėjų, 
plieno ir misingio liejikų.

Tikima kad iki kovo pabai
gai Clevelande darbai pagerės 
iki normalio.
ir automobilių 
lat reikalauja 
kų.

Pittsburgh, Pa. — Čia pradė
ta bandymai su radio signalais 
iš po žemių leidžiamais Į viršų, 
kurie bus įrengta kasyklose ir 
pasitarnaus pagalbai darbinin
kams atsitikime nelaimių.

Bandymai su poros rūšių 
aparatais pasirodė pasekmingi.

Chi-

Plau- 
krikš-

Banidtai Suėmė 48 
mečius

Kanton, Chinija. — 
kiant laivu iš Kantono į
čionišką kolegiją, užpuolikai su
ėmė nuo Amerikoniško laivo 48 
Chiniečius studentus ir moky
tojus. Tas, laivas turėjo Ame
rikonišką vėliavą. Banditai bu
vo sykiu užsėdę ant laivo ir 
paskui padarė užpuolimą. Vi
sus imtinius nusiplaukdino ant 
sausžemio ir nusivarė tolyn.

Anglijoj Prasideda Po
litiškos Varžytinės

Londonas. — Lloyd George, 
vadovas pralaimėjusios Libera
lų partijos, pradėjo karštą puo- 
liihą ant premjero Baldwino 
Konservativų valdžios su tiks
lu priversti Anglijos valdžią ar 
užstoti kelią rengiamam Fran- 
cuzijos-Amerikos skolų sutaiky
mui arba kad ir Anglija gautų 
dalį tos naudos.

Francuzija mat nori susitar
ti su Suv. Valstijomis 
atmokėjimo reikale, ir pirmiau 
mokėti Amerikai, ne Anglijai, 
kas neduotų Anglijai ilgai su
stiprėti finansiškai.

Plieno dirbtuvės 
išdirbystčs nuo- 
naujų dąrbinin-

Angliakasių unijos preziden
tas paskyrė komitetą ištyrinė
jimui dalykų Pitttson, Pa., ka
syklų distrikte, kuriam atimta 
čarteris kada 12,000 angliaka
sių buvusių streike atsisakė pil
dyti paliepimą gryžti j darbą.

Meksikoj Užmušta 11
Žmonių

Meksikos banditai užpuolė 
miestelį Tapalpa ir apiplėšę nu
žudė vienuolika gyventojų.

Trockis Pasitraukia
Maskva, — Trockis turbut 

lieka pašalintas iš karo komi
saro. Neformaliu pranešimu ke
turi gydytojai pareiškė kad L. 
Trockis turi sveikatos delei ap
leisti Rusiją ir išvykti ant Kau
kazo. O jau tūlas laikas kaip 
eina gandai kad Trockis bus iš
tremtas ant Kaukazo.

Taigi, palaikymui ramybės 
šalyje, bolševikai Trockį “ap
sargdina” ir atsikrato.

Viscount Cecil, buvęs Lordas 
Robert Cecil, gavo $25,000 do
vaną iš Woodrow Wilsono fon
do už pasižymėjimą ir darbavi- 
mąsi taikai teisingais keliais.

ieno, gryžtant užklupo ji 
! krūmuose Juozas Kirlys ir nu- 

Vienį, gi lavoną nuvilkęs 
jiems (įmetė upelin, o pinigus rastųs 

i- i pas vienį nunešė ir atidavė jA 
| žmonai.

poli-1 Policijos suimtas. Kirlys pri- 
i sipažino nužudęs Vienį, bet ve- 

f . i--, dant pas T'.'.’-'vtnia r>a-
bėgo, fr* poi’iu.T?!
nušovė.

Buvo įtarta kad prie nužudy
mo Vienio prisidėjo ir jo žmo
na, kuri buvo perduota teismui, 
bet teismas lapkričio 10 d., ne- 
įrodžius jai kaltę, Vienienę iš
teisino.

Tarp kitko jos nurodė ir į
• žingeidaujantį prekybininką sa-
I kydamos kad “ir tas buvo sy- 
Įkiu”.
i Suimtieji nesipriešino many-
1 darni kad nuovadoj dalykas pa- | 
laiškės, o lankymąsi “Skirgai-1 

Iš tos sumos Pos” pi'cmjeron negali būti in-j 
kriminuojamas kaipo labai bau
stinas nusižengimas.

Beeinant nuovadon paaiškėjo j 
kad tos moteris ėjusios 
no krantu, jas užpuolę 
vyrų, ir dvi spėjusios 

i gi vieną užpuolikai i
I atėmę “nekaltybę”.

Coffeyville, Kansas. — Bam-j Nuovadoj sustatyta 
ba suardė dienraščio spaustuvę Į las. Moterįs savo parodymuo-j 
padarydama $75,000 nuostolių, se tvirtino kad tai tie patįs as- 
Tą laikraštį leidžia su klukse- mens jas užpuolę, 
riais susibendrinę žmonės. j Suimtuosius ir nukente 

Kiti betgi mano jog eksplo- pralaik 
zija įvyko nuo susirinkusio vi- paskui 
duje gazo.

La Follettės Išlaido;
kandidatas iNeprigulmingas

ant prezidento, La Follettte, su 
savo rėmėjais prieš rinkimus su- 

Gruodžio 4 d. lankėsi Chica- darė $225,936.50 fondą rinkimų 
agitacijai varyti. L __  .
praleista $221,997.

šitas skaitlines pridavė

j goj Suv. Valstijų Prezidentas
) Coolidge, ■ dalyvavo galvijų paro-

pareiš-
negalės Į panijos iždininkas senato 
valsty-

prisidė- 
pasaulinės

savo prakalbose 
Suv. Valstijos 
nuošaliai kitų 
turės kuo nors 
palaikymo

nėjimo komisijai.

kam- 
tyri-

Reikės Šaukti Kongreso 
Ekestra Posėdis

Washington. Prezidentas 
dvejetas Į Coolidge priverstinai raginama
pabėgti, į nuspręsti sušaukt specialį kon- 

i®ž'igine "reso posėdį sekančią vasarą, 
aptarimui pasaulinio teismo da- 

nrotoko-1 *r taksų reformos.
Kongresas prasidėjo dabar, ir 

I kaip po kovo 4 d. išsiskirstys 
! gali nesusirinkt iki kitų metų 
! gruodžio menesio, bet yra rei- 

rvto o! kalų kurie turi būti išspręsta 
nuvedė pas gydytoją ty-1 nelaukiant taip ilgai. 
Pas gydytoją ųuėjo 

pilietis X.

Suardyta Klukserių 
Spaustuvė

Idoj, ir 
kė jog 
laikytis 
bių, bet 
ti prie 
taikos.

Ūkininkams jis pranašauja 
naujai užeinančius gerus laikus.

Prezidentas Chicagon važia
vo kaip ir paprastas pasažieris. 
Prezidentai naudoja specialius 
vagonus, bet paaiškėjo kad gel- 

_! kompanija už speciali 
vagoną reikalauja $1,700, taigi 
jis atsisakė nuo to ir važiavo 
sykiu su visais, už tokį pat bi
lietą, kuris kainuoja gal virš 
$30. Su juo važiavo ir jo ap- 
saugotojai.

skoki j žkelių

Rusijos “Caro” Žmona 
Amerikoje

New York. — Amerikon at
vyko viešėti senos caro giminės 
kunigaikštienė Viktorija Feo- 
dorovna, žmona did. kunigaikš
čio Cyrilio, kuris pasiskelbė sa
ve Romanovų sosto įpėdiniu.

Ji čia vieši, po didele apsau
ga, pas žymiausius Amerikos 
turtuolius. Nekalba nieko 
jos (atsilankymo tikslas yra 
litiškas.

Prisivalgė prieš Mirti
Columbus, O. — Nuteistas 

numirti elektriškoj kėdėj tūlas 
Avant iš Youngstowno, prieš 
mirtį užsisakė gerinusius pietus 
kokius kada kas šiame kalėji- Į 
me turėjo. Jis
vištą, zuikį, keturis 
sus” (kiaulienos), tuziną varlių 
kojų, kvortą pieno, kvortą mas-

nuovadoje iki

Senatorius 
is senato

Borah, pirminin-
užrubežiu komisi-

ar
[jo

Vokietijoj eina teismas vie
no žmogžudžio kuirs prisipaži
no žmogžudžio kuris prisipaži- 
čių ir dar apie pora desėtkų žu- 
dysčių 
kartais

jam primetama. Jisai 
kalba kaip pamišęs.

Yorke rengiamasi staty-
Dabar- 

Woolworth 
gyvenimus.

New
ti 88 aukštu budinkas.
tinis aukščiausias
budinkas turi 54
Pirm pradėsiant tą aukštą bu- 
dinką pirmiausia bus išbandy
ta ar Woolworth bokštas supa
si laike didelių vėjų.

Kunigo Žmona Sako
Nusižudžius

Columbus, O. — Nežiūrint 
gauto pereitą savaitę laiško iš 
Buffalo, N. Y., kalbančio jog 
“aš nužudžiau tavo moterį už
tai kad tu nužudei mano”, tyri- j lionlW. galioną lemonado, lūži
nėtoji! dalis pripažino jog Kun. į n* bandukių, trintų bulvių, pa- 
Sheastley žmona pati susidegi- •'Ų- >r surukę $1 vertės cigarų, 
no pečiuje.

Tyrinėjimai dar bus tęsiama 
toliau.

Siųskit Kalėdų Dovanas 
be Atidėliojimo

Suv. Valstijų paštas paragi
na visus kurie siuntinėja Kalė
dų dovanas, pirkti jas ir siųs
ti anksti nelaukiant paskutinių 
dienų. Šimtai tūkstančių pašto 
tarnautojų ir išnešiotojų taipgi 
nori turėti šventes namie su 
savo šeimynomis Kalėdų dieno
je, o dovanų gavėjai labiau pa
mylės jus jeigu gaus dovanas 
Kalėdoms, o ne po švenčių.

i

rimui.
kiu ir ,_____

Gydytojo tyrimo pasekme bu- ,os> RU cuo nesutinka, jis sako 
vo ta' kad apie nukentėjusios M reikia pirmiausia aptarti 
“nekaltybę” jokios kalbos jau j ūkininkų pagalbos reikalus, po 
nuo senai būti negali, be to, jo-4° tik imtis užrubežinių klausi- 
kių smurto arba praeitos nak- tv
ties santikių ženklo nebuvo. j

Einant gydytojo raštišku 
suvalgė čielą rodymu, suimtieji paleista, 

“porkčop- leista ir “nukentėjusioji”, 
la perduota teismo tardytojui, kėjo už

Iš viso matyt kad čia aiški metų amžiaus vaikino, 
simuliacija tikslu, tur but, pa-j mokyklų taryba išmetė ją iš 
sipelnyti iš neva “nusikaltu-j mokytojos vietos. Ji pasiryžus

I siu”. ' kovoti už savo vietą.

pirmiausia aptarti

pa- Mokytoja apsivedė su moki
na- niu. Ganby, Ore. — čia aukš- 
By- tosios mokyklos mokytoja ište- 

; savo klesos mokinio, 17 
amžiaus vaikino, už ką

Kurie iki GRUODŽIO 31 d. siu metu užrašys “ARTOJĄ” sa
viškiams j Lietuvą, gaus ji tik už $1.00 ant metų (dabar kaina 
$1.25 į Lietuvą). Skubėkit užrašyti saviškiams “ARTOJĄ” 
Kalėdoms— už $1.00 metuose pralinksminsi!: visą kaimą.
Siųskit sykiu su savo prenumerata — viso $2 ant metų. Sku-
kit, nes po Naujų Metų vėl Į Lietuvą bus $1.25 ant metų,

ARTOJAS’ 3352 Superior Ave Cleveland, O

S

L.
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| Iš Lietuvių Gyvenimo, §
PITTSBURGO ŽINIOS

Cleveiąndiečių Koncertas.
Lapkričio 27 d. šv. Kazimie

ro parapijos choras buvo suren
gęs bažnytinėj salėj koncertą 
Cleyelandiečiams, Jonui ir Ma
rei čižauskams; prie jų dalyva
vo dar choras ir iš vietinių p-lė 
A. Lelioniutė, tūla Amerikėn, 
Mrs. Fr. McMillen, V. Demonas,; 
Miss ,H. O’Brien; pianu palydė- Į 
jo poni M. Puida Kohout.

Koncerto programas buvo ga
na 'turtingas, ir didžiausią dali 
jo atliko pp. čižauskai — solo, 
duetais. Jų dainos publikai la
bai patiko, tik gaila kad žmonių ’ 
buvo nedaug. Nors kunigas bu
vo iš sakyklos užsakęs ir iš vi
sų Pittsburgo apielinkių buvo 
atsilankiusių, bet sulyginus ŠĮ 
koncertą su buvusiu Butėno 
koncertu, šis pastaras buvo kin
kas sėkmingesnis.

Gražus L. M. D. Balius.
Padėkavonės dienoj, lapk. 27,, 

Liet. Mokslo Draugija turėjo i 
surengus balių savo nariams ir 
jų šeimynoms be jokios Įžangos 
ir davė /užkandžio ir išsigėrimo 
visiems savo nariams. Svečių į 
buvo suėję pilnutė salė, ir visi Į 
gražiai linksminosi iki vėlybai 
nakčiai, prie gražios muzikos, i

Neprigulmingųjų Choro 
Vakarėlis.

Lapk. 23 d. Liet. Neprigul- 
mingos š. Jurgio parapijos cho-| 
ras buvo surengęs vakarėlį, ku
riame buvo sulošta “Kuprotas, 
Oželis”, ir buvo šiaip visokių 
pamarginimų kaip tai kvartetų, 
solo ir duetų dainų, ir dainavo 
visas choras. Vakaras atsibuvo 
bažnytinėj salėj. Lošimas išė
jo nieko sau, bet dainos tai vi
sai prastai, o užvis prasčiausia 
buvo tai neva kvarteto dainavi
mas —uy^i«-.iUi*til» kacU m'ažai 
nusimano apie dainas, bet ir j 
balsus prastus turi, ir nėra vii- | 
ties kad iš jų kada nors galės 
būti geri dainininkai.

Butų gerai kad to choro ve
dėjas pasistengtų ne tik savo 
dainininkus geriau pralavinti, į 
bet ir pats pasistengti] pasinio- į 
kinti, išeitų ant naudos. Žmo-. 
nių buvo pilnutė saliukė.
Pittsburgiečiai Laukia Ristiko! 

K. Požėlos.
Teko sužinoti kad Lietuvis 

galiūnas K. Požėla turės susi-' 
kibti čia su Lenkų čampijonu. 
Imtynės bus Market salėje, ant! 
12-tos gatvės, South Side, 22 d. 
gruodžio. Tas Lenkas ristikas { 
yra Bill Ranowicz, atvykęs iš j 
Detroito, ir yra laimėjęs Lenkų 
čampijonatą Kanadoje ir esąs 
smarkiausias Lenkų ristikas vi-; 
dutinio sunkumo. Pittsburgo i 
Lenkai visai neabejodami stoja 
už savo Billą, ir pasak jų, girdi, 
Požėlai busią riestai nuo jo. 
Duosis matyti kam bus riestai. [

Vietinis, K. Aleliunas, ir gal 
kibtų Į Požėlą jei nebūtų prade- Į 
jęs praktikuotis kumščiavimo- į 
si, nes Aleliunas yra kietas, ir{ 
kiek jis ristynių yra turėjęs, 
niekad nėra pralaimėjęs. Pa
sak Aleliuno, jei aš nebūčiau1 
užimtas kumščiavimusi, aš pa
rodyčiau Požėlai kad Pittsbur- 
gas gyvuoja, bet dabar nega
ili, nes jau apie metai laiko 

kaip ristynėmis neužsiimu.
Kiek teko patirti, Aleliunui' 

'r kumščiavimasi gana gerai se- 
’ asi.

Pittsburgan Atsiųsta Bolševikų 
“Komisaras”.

Vietos bolševikėliai matyda
mi kad jie eina prie išnykimo 
Pittsburge, šaukias pagalbos iš 
toliau kad pribut kas sustip
rinimui jų nupuolusios dvasios, 
taigi ir susilaukė “sustiprinto
jo”: iš kažin kur yra čia atsi
bastęs tūlas Buknys kaipo “ko
misaras”, ir jis dirba sustiprini
mui jų dvasios, sako prakalbas; 
tik vargas kad to “garsaus” 
oratoriaus dažnai tik sienos te
klauso. Jis rašo kasdien kores
pondencijas į savo “Laisvę”, 
bet visas vargas kad čia “Lais
vė” neperdaugiausia yra skai
toma. Tas “komisaras” dažnai 
pasirašo visokiais slapivardžiais 
parodymui jog Pittsburgas pil
nas “L.” korespondentų ir kad 
parodžius jog čia yra “didelis” 
bolševikų veikimas, idant nugą
sdinus visus bolševikų priešus 
ir privertus juos pasiduoti bol
ševikų diktatūrai.

Bet reikia pasakyti kad bol
ševikiškas burbulas jau truko 
ne vienas, truks ir šitas, ir gal 
ilgai to nereiks laukti.

Korespondentas.
Nuo Redakcijos: Sekančiame 

numeryje tilps SLA. 3-čio Ap
skričio suvažiavimo aprašymas.

NEW BRITAIN, Conn.
Liet, šelpimo Komitetas

Čia yra senai jau susitveręs 
Lietuvos šelpimo Komitetas, 
kuris užsiima visokiais Lietuvos 
gelbėjimo darbais. Bet nuo 
vasario mėnesio šių metų komi
tetas buvo sustojęs veikti, ir 
nei susirinkimų nelaikė. Vie
nok dabar, sulaukus rudens, ir 
žinant kad daug musų brolių 
Lietuvių vargsta, ypač Vilnie
čiai, po- prakeikta. Lenkų . lete
na prislėgti, komiteto valdyba 
sušaukė susirinkimą, kuris įvy
ko lapkričio 23 d. Susirinki
mai! pribuvo kelių draugijų at
stovai, ir apkalbėjus reikalin
gumą suteikti pagalbą savo bro
liams Vilniečiams, liko nutarta 
surengti po Kalėdų fėrai tam 
tikslui, kuriems laikas paskirta 
vasario 14, 1G ir 17 d., ir tam 
reikalui vesti išrinkta komisi
ja. Tikimasi kad bus geros pa
sekmės. Taigi valio New Bri- 
tainiečiai 1 Pasistęngkime pri
sirengti, o pasekmes turėsim, 
ir savo brolius tinkamai sušelp- 
sim. Lietuvos Simus.

Iš Varpiečių Veikimo.
Pastaru laiku L. N. “Varpo” 

Draugija visai aptingo ir neži
nia iš kokios priežasties." Cho
ras nors pamokas laiko, bet ne
įstengė rudens sezone nei kon
certo surengti.

Viskas ką šį sezoną Varpie- 
čiai įstengė pastatyti scenoje 
tai tris komedijėles, po vieną 
aktą: “Vuošvė į Namus, Tylos 
Nebus”, “Gaila Ūsų”, “Kurčias 
žentas”, kurie atlošta lapkričio 
29 d. Vaidinimai išėjo taip ge
rai kad jokios kritikos negali
ma daryti, nes buvo sulošta že
miau “0”. Vieną ką turiu pa
žymėti, tai p-lę Anelę Jurkiu- 
niutę, kuri dviejuose veikaluose 
turėjo tarnaites roles, ir savo 
užduotį labai gerai atliko, ir tik 
ją vieną dalyvavus publika pa
mylėjo, o kiti visi lošėjai ne tik 
kad nudavimų nepadarė, bet ir 
žodžių nemokėjo, turėjo laukti

iki supleris pasakė, ir ne paty- 
kiai, bet turėjo taip rėkti kad 
publika salėj girdėjo ir lošė
jams jau nebuvo reikalo nei at
kartoti.

Gerbiami dailininkai, jeigu 
turit liuoso laiko ir norit atsi
stoti prieš publiką ant \ estra
dos pasirodyti, patarčiau ma
žiau laiko pašvęst kortavimams, 
o daugiau mokinimuisi rolių, ir 
tada nors žodžius gerai ant at
minties išmoksit, ir nereikės 
laukti kada supleris atrėks po 
kelis sykius. Klausytojas.

Gegužiui, ir jis apsiėmė pribut 
‘teismą” vadovaut. Prieš tą 
“teismą” musų “politikieriai” 
taip suminkštėjo kad liko kaip 
angelai. Vieni rengia vakarie
nę, kiti aukauja vištas, treti 
nedirbo po kelias dienas, ruošė 
rezoliucijų rezoliucijas, skundų 
skundus, žodžiu sakant viską 
jie rengė kaip tik tinkamiausia 
ir viską kuošvelniausioj for
moj. Tik pažiūrėkit, net salę 
tautiškų spalvų kaspinais išrė
dė, pasidarė tikri Lietuvos “pa
triotai”. Ir apie p. Gegužį ki-

BROOKLYNO ŽINIOS
Jau Praėjo.

Teisybė kad nieko nėra am
žino, viskas praeina. Taip pra
ėjo ir šventakuprių “Riksmo 
Vakarienė”. Vakarienė buvo to
kia puiki kad dar Brooklyno 
Lietuvių istorijoj tokios vaka
rienės nėra užbrėžta. Taip kaip 
lapkričio '12 d. šaltis buvo jnr- 

'mas istorijoj kad žmonės galė
jo sušalti, taip ir ši Šventakup
rių vakarienė buvo pirmas toks 
atsitikimas.
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^Spragilo kampeliS^

WORCESTER, MASS.
Bolševikai suvaryta į ožio 

ragą!
Tūlas laikas atgal pas mus 

kairysis elementas taip buvo 
pradėjęs smarkauti kad jau bu
vo pradėję jaustis lyg jie. esą 
Maskvoje.

Tą jų “smarkumą” pajuto S. 
L. A. 57-tos kuopos tautininkai 
ir numatė kaip tie Maskvos pi
liečiai pradėjo kraustytis į pa
laipinę organizaciją su savo 
Trockine politika. Tautininkai 
pradėjo tam priešintis. Tas 
baisiai kairiasparniams nepati
ko ir jie užėmę kuopos valdybo
je vietas pradėjo persekiot tū
lus sau nepatinkamus narius, 
ir 11.

Kova ėjo povaliai bet smar
kyn ir smarkyn. Susikalbėt jau 
su jais nebuvo galima, ir rim
tesni nariai pradėjo nesilankyt 
į susirinkimus, kas Trockiniams 
dar daugiau davė progos “gas- 
padoriaut” savotiškai. Kita gi 
dalis narių pradėjo nenusileist 
tiems kairiems gaivalams. Vi
sas dalykas vienok nebuvo ga
lima dailiai užbaigt, nes jau 
buvo jie pradėję baudas kraut 
ant nepatinkamų jiems (kairie
siems) narių. Tas pasidarė ne
pakenčiamu tiems S.L.A. na
riams kurie per metų metus 
dirbo del labo savo organizaci
jos.

Tapo surengta peticija, ant 
niūrios susirašė ddūįt’hai'iu pra- 
IšymUi' SLA. Pildomosios Tary- 
I bos kad leistų sutvert čia naują 
SLA. Kuopą. Bolševikai suuodę 

1 tai pradėjo stačiai iš kailio ner
tis. Pradėjo rašyt rezoliucijų 
rezoliucijas su protestais, vie- 

Inas jų siuntė SLA. valdybai, ki- 
I tas turbūt į Maskvą ir tuomi 
manė išgąsdinsią narius ir Pil- 

Idomąją Tarybą. Bet visos jų 
{provokacijos nuėjo margini ant 
uodegos, ir gauta leidimas tver
ti naują kuopą. Nauja kuopa 
susitvėrė. Ir rodos turėjo tuo
mi viskas užsibaigt. Kai da- 
girdo apie tai bolševikai, net 

1 apalpo ir pradėjo jau kitu to- 
j nu kalbėt, pradėjo švelniai apie 
tuos pačius narius kuriuos pir
ma niekino, zulinėtis ir sumes- 
dinėt kaltę ant tvėrėjų naujos 
kuopos. Ir tas nesisekė. Mat, 

{čia jau ne juokais darbas buvo 
pradėta. Taip dar jiems nieko 

i sau esti paprastai, bet kaip tik 
{kas užsimena bolševikams apie 
; 57-tos kuopos skolas kurių yra 
{suvjrš $300, jie už galvos susi
ima ir pradeda rėkt.

Po ilgų slaptų mitingų susi
tarė visi partraukt neva teismui 
SLA. Prezidentą St. Gegužį. 
Jie mat išrado priekabių prie 
buvusio kuopos pirmininko ir 

■ iždininko. Nors tie nariai bu
vo prisipažinę po kelis sykius 
prie jiems užmestų kalčių ir 

‘juos galima buvo nubaust kuo
pos susirinkime, nes jie teismo 
nereikalavo, bet kairiųjų “poli- 

, tikai” to neužteko. Pasiuntė 
į pakvietimą S.L.A. Prezidentui

taip nekalbėjo kaip tik: “Ger
biamas SLA. Prezidentas atva
žiuoja”.

Tas iš šalies žiūrint butų pa
girtina. Bet žinantiems ir tiems 
kurie pažįsta mos paukščius

Apie vakarienę jokios kriti
kos negali būti, viskas buvo ge
riausioj tvarkoj išpildyta kas 
buvo ant programo (valgiai ir 
kitokie pamarginimai). Pro
gramas ėjo sekančiai: visi Šven-

^2

g uAlgis ir Giedrutė” Dovanai! |
GAUKIT puikų veikalą “ALGIS ir GIEDRUTE” dovanai! Pa- 
sinaudokit šia proga! Kas net Lapkričio menesi užrašys saviš
kiams į Lietuvą ant metų “DIRVA” ir prisius $3.00 gaus tą di- 

ga dėlę Viduramžių tragediją DOVANAI! (Iš priežasties susi- ra 
{. žeidimo to veikalo iliustracijų piešėjo “Algis ir Giedrutė” už-

sirašymo laikas prailginama iki Lapkričio pabaigos. Štai jūsų ra 
{ proga gauti istorišką veikalą be jokio užmokesnio! a

I “DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O. |

nebuvo galima juokų /sulaikyt. 
Juk nepersenai jie tą patį žmo
gų šmeižė, purvino, dabar jau 
mylimiausiu laiko! Tas viskas 
buvo daroma kad tik užkenkus 
naujai kuopai ir tautiškam ju
dėjimui musų kolonijoje.

Gegužio atsilankymas.
Bet tas visas jų švelnus nusi

statymas nieko naudos nedavė 
jų nešvariai ir veidmainingai 
politikai.

Atvažiavo p. Gegužis, pasi
svečiavęs pas naujos 318 kuo
pos narius buvo automobiliu 
nuvežtas į 57-tos kuopos ren
giamą vakarienę. Ir kas čia 
rodosi butų bloga jei gerb. Ge
gužis lankėsi ir 318-tos kuopos 
surengtame jam baliuje? Juk 
abi kuopos organizacijos prezi
dentui yra lygios ir neturi skir
tumo.

Bet po išvažiavimo Gegužiui 
iš Worcesterio tuoj jie per “Lai
svę” pradėjo jį pašiepdinėt — 
tą kurį tiktai vakar taip daug 
gerbė ir aukštino. Ir čia jie 
pasirodė veidmainiais. Mat jie 
manė kad SLA. Prezidentas at
važiavęs pirmininkaut teisme, 
klausys jų visokių nesąmanių. 
Kaip tik “teisme” jie pradėjo 
maišyt tuos kas nepriklauso 
tam reikalui,'“tuoj Prezidentas 
atrėžė: “Aš atvažiavau pirmi
ninkaut teisme, o ne jūsų ypa- 
tiškumų klausytis”. Susimaišė 
tie nabagai, vienas į kitą pasi
žiurėjo, nusiminė. Mat, jų tik
slas buvo gražiuoju parsikviest 
SLA. Prezidentą, o kai atva
žiuos tada jau su revoliucija 
pasirodyt, kaip ir visuomet. Bet 
nepasisekė jiems sumaišyt žir
nius su kopūstais. Nepasisekė 
ir naują kuopą išprovokuot. O 
juk tas tik buvo svarbiausias 
jų tikslas. To neatsiekę, vėl 
per savo spaudą visokias nesą
mones rašo.

Laikas butų mums SLA. na
riams būti atsargesniais su tais 
organizacijos šeškais. Jie gar
bės mums neduoda, o tik gė
dą daro. Kam mes duodam vie
tos jiems slėptis musų garbin
goj organizacijoj ir teršt musų 
Lietuvių vardą 1 Tautiečiai, 
daugiau gyvumo, atidarykim 
akis! Mizaru Antanas.

Staiga Mirtis.
V. Kenceraitis, 36 m. amž., 

gyveno po num. 1G Dorchester 
gat., niekad nesirgo ir nema
nė sirgti. Visada buvo links
mas, ir gražiai sugyveno su sa
vo šeimyna. Vieną vakarą bu
vo išėjęs, ir jo moteris negirdė
jo kada jis sugryžo namon. Ant 
rytojaus 6 valandą, moteris nu
ėjo kelt jį į darbą, bet nuėjus į 
jo kambarį rado vyrą lovoj su- 
styrusį. Pašaukta policija, ir 
lavoną tuoj nugabeno į miesto 
ligonbutį. Ligoninėj gydytojai 
pripažino kad V. Keceraitis mi
rė nuo gėrimo.

Kita moteris taipgi staiga 
mirė. Ji buvo našle, ir jau ėjo 
apsivedimo užsakai. Kaip an
tradienį butu jau ištekėjus, o 
mirė pirmadienį. Sakoma jog 
ir mirė nuo gėrimo. Skroblas.

S. K. GRISIUS
Agentas “Dirvos” iš Cleveland, 
Ohio, ir “Vienybes” iš Brooklvn, 
“Varpo" iš Chicagos —tautiškų 
laikraščių. Norint' užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

3423 W. 61st STREET 
CHICAGO, ILL.

takupriai turi susėsti prie stalo 
tik ant kėdžių (ne ant stalo), 
paskui, visi sugiedotų šventa
kuprių himną, sėdėdema ir su 
kepurėmis ant galvų; jei kas 
atsistos ar nusiims kepurę tas 
bus nubaustas variniais centais. 
Žinoma, kas gi norės centus mė
tyti, taigi viskas taip buvo kaip 

i programas rodė. Po to buvo 
įteikta Šventakuprių ambasado
riui buketas taip gražus kad jis 
bijodamas idant niekas nepa
vogtų, bukietą suvalgė ir pasa
kė visiems kad niekas dabar jo 
negaus. Po valgių, buvo pra
kalbos kožnam po vieną minutę 
ir tris sekundas laiko duodant. 
Visi turėjo kalbėti; kuris butų 
pavydėjęs apšvietos tas butų 
turėjęs mokėti bausmę vari
niais centais. Taigi visi kal
bėjo sykiu ir mosavo rankom.

Užbaigus prakalbas, stalai ’li
ko nučiaužyti į skiepą, salėj už
gesinta šviesos, ir patamsėj vi
si turėjo susirast sau šokėją, ir 

| kuris buvo liurbis turėjo baus- 
j mę mokėti, o jų buvo daug, tai- 
I gi vienas teisėjas nepaspėjo jų 
bausti, turėjo pasistoroti kitą. 
Teisėjai buvo apsidengę baltom 
marškom, ir girdėjau vadinosi 
“akružnais” teisėjais ar kitaip 
dar. Jie buvo tokie nemielašir- 
dingt, dar aršesni • už 'Lietuvos 
miliciją, nei žodžio nedavė iš
tarti ; jei kas ką pasakys netei
singai tuoj užrėkia tylėt ir mo
kėt bausmę 3c. Ką darys žmo
gelis, tuoj lupa centus iš kiše- 
niaus, bet nei žodžio daugiau 
neburbteli, bijodami kad vėl ne
reiktų baudą mokėti. Buvo ir 
melagių daug, bet jų Šventa
kuprių tėvas nepripažino mela
giais nors jie ir norėjo kad pri
pažintų, nes buvo pranešta kad 

1 kas geriausia pameluos gaus 
j .garbes nario vardą, taigi dau
gumas melavo, bet jų nepripa
žino melagiais. Vienas jų tai 
velnioniškai melavo, ir jį turė
jo pripažinti. Jis sakė: Jus vi
si žinot kas yra marios; visi at
sako: Taip, taip! Jis sako: Tai 
jos išdžiuvo! Visi suriko: Me
luoji, meluoji! Per tai jis ga
vo šventakuprių partijos gar
bės nario vardą, o garbės na
riui nereikia mokėt metinę duo
klę j partiją. O duoklė visgi 
nemaža, 9 centai ant metų!

Svetainė buvo išpuošta tri
spalvėmis vėliavomis ir špygo
mis. Kepures visi turėjo irgi 
špyguotas. ISvečiai šoko, trypė 
iki antrai valandai nakties.

Kiek buvo svečių reikia tikė
ti teisėjui, nes akružno žodžiais 
dalyvauja '2 tūkstančiai, 3 šim
tai, 53 ir pusė. O juk teisėjas 
nemeluos, taigi visi sutiko, o 
gal bijojo užprotestuoti, to ne
žinau.

Dabar apie gaspadines. Gaš- 
padinės tai jau puikiai padarė 
valgius, o jos Uuvo šios: M. Da
nielienė, O. Litvaitienė, O. Pau- 
žienė — tai virėjos. Stalan ne
šė irgi to spačios, tik prisidėjo 
M. Širvydaitė, F. šriubiutė, ir 
visos puikiai svečiams patar
navo.

Svetainės puošime pasidarba
vo vaikinai ir vyrai: J. Jokū
baitis, M. Sirvydas, čėsna, Kaz
lauskas ir Izidorius Didysis — 
kuris sako esąs artojas ir visus 
Lietuvos laukus išaręs.

Tąigi, praėjo visas jomarkas, 
ir jis daugiau nėsugryš....

Kuprius.

TETULĖ BIJO SVIETO
PABAIGOS

— Tegul bus pagarbin
tas, vaikeli....

— Sveika-gyva, tetule, se
nai jau mus lankei.

— Žegnokis, padla tu, ir 
atvirsk prie Dievo.... Ma
tai kai]) aš visa persigandus 
atbėgau....

— Tetulės išgąstis nėra 
dar baimė man, ir kodėl tu
rėčiau žegnotis ir atvirsti 
prie ko nors nuo ko niekad 
nenuvirtau?

— Griešninke ir bliuzny- 
tojau, muškis i krutinę ir 
pakutavok už savo griekus, 
ba neužilgo patekti Į peklą 
ant amžinų kančių.

— Kas tetulei pasidarė? 
Daug sykių mačiau tave su- 
paikėjusią, bet dar neišro- 
dei taip pamišus kaip da
bar.

— Man niekas nepasida
rė aš tik atbėgau išgelbėt 
judviejų dūšias nuo prapul
ties.

— Na, nurimk, nusira
mink, pasilsėk. Ir papasa
kok ką sapnavai. Gal vėl 
kokius niekus, kuritj nusi
gandai.

— Vaikeli, aš ne sapna
vau, ale savo akim mačiau, 
ir tuoj pas jus atbėgau.

— Na, tiek to, jeigu tave 
ir '.elnias vijosi iki musų, 
tai vistiek nepavijo, todėl 
dabar nusiramink ir pasa
kyk kame dalykas.

— Vaikeli, aš buvau iš
ėjus šiandien 'pasivaikščiot, 
kaipo šventą dieną, mačiau 
automobilius važiuojančius 
pilnus žmonių, ir vienas ku
nigas šaukė visiems kad at
eina svieto galas.

— Ha, ha, ha! Užtai te
tulė tai]) atbėgai pas mus 
visa išsigandus! Kibą bi
jai savo nuodėmių ir neno
ri mirt kad nepatektum Į 
ten kur visada karšta.

— Ne apie save aš rūpi
nuosi, ale apie jus, ba pra- 
pulsit amžinai jeigu neatsi- 
versit prie Dievo, ir neisit 
bažnyčion.

— Tetule, nesirūpink apie 
mus, mes mokėsim save iš- 
ganyt. Blogiausia su jumis 
fanatikais yra kad nesiru- 
pinat apie save, bet tik apie 
kitus.

— Aę einu bažnyčion ir 
spaviednėn ir nebijau, ale 
kas bus iš jūsų kada ateis 
paskutinė diena?

— O kada ta paskutinė 
diena” ateina, tetule?

— Ugi kitų metų vasario 
šeštą. Nespėsit nei atpaku- 
tavot jeigu tuojau neisit Į 
bažnyčią ir neatvirsit prie 
Dievo.

— Tetule, bereikalo nusi
gandai ir patikėjai ką_ ma
tei ir girdėjai. Juk tai ko
kia ten bobapalaikė išmisli- 
jo tą pletką ir susitarus su 
kokiu ten kunigėliu pradėjo 
garsinti kad jai Dievulis ap
reiškė svieto galą. Tą aš 
jau laikraščiuose skaičiau 
pirmiau.

— Vaikeli, ką Dievas ap
reikšdavo žmonėms seniau 
viskas tas stodavosi. Taigi 
ir dabar, nors retas apreiš

kimas, ale taip tikrai bus.
— Tetule, paliauk tikėjus 

niekams. Jokis net Dievas, 
jau prastai šnekant, negalė
tų sunaikint žemės skritu
lio, nes neturi tokių Įmonių. 
Žmonija gali išmirti tik nuo 
baisių ligų ar nuodų, bet 
ligos ir nuodai paeina iš pa
čių žmonių, niekas to nega
li užleisti. Prie to, dabar li
gas greit sulaiko, ir jos ne
gali apimti ne tik visos že
mės, bet ir viso vieno vals
čiaus. Ar paklausys Dievo 
perkūnijos žiemos laiku, ir 
ar išsiverš vulkanai ant 
Dievo paliepimo? Viskas 
tas atsibuna sava veikme, o 
ne keno nors Įsakymu. To
dėl remiantis visais Įvykiais 
kokie iki šiolei buvo, galim 
būti drąsus ir ramus kad 
pasaulio galas negali įvykt.

— Tu netikėli, padla, vis 
prieš Dievą bliuzui ji. Pra
puls! amžinai, ir dar nori 
su savim nusitempti mane 
ir bandai prišnekėt kad ne
tikėčiau Dievui ir jo pareiš
kimams.

— Tetule, klausyk proto 
ir mokslo, ne manęs. Daug 
jau sykių buvo visokių plet- 
kų paleista kad ateina pa
sauliui galas, nuo tų laikų 
kada žmonės pradėjo tikėti 
kad Dievas vis tyko juos su
naikinti, bet niekad dar ne
išsipildė. Ir buvo daugiau 
ir gabesnių skelbėjų ir ra
gintojų žmones prisirengti, 
o svieto pabaigos neišprašė. 
Jeigu dar šiose dienose yra 
tokių fanatikų kurie skelbia 
ir tokių kurie klauso jų pa
sakų ir parsiduoda ir išda
lina viską ką turi laukdami 
pabaigos, visus tokius reik 
nugabenti į Niuburgą ir už- 
daryt. Ten butų jiems ga

lias vaikščioti >po protingą ir 
i rimtą svietą. Yra daugybė 
{tokių žemių kaip ši musų 
[žemelė, ir jų niekas nepasi
rengęs sunaikint, ir neišsi- 

{rinko šią musų vieną mažu
tę praryti ir mums galą pa
daryt.

— Gal tu ir teisybę sakai, 
ale aš tau netikiu. Bėgsiu 
pasiklaust kunigėlio.

Pajieškojimai
Lieuvos Respublikos Pasiun

tinybe Washingtone prašo jieš- 
komii asmenį] atsiliepti ir visų 
žinančių apie juos duoti žinių:
Edvardas Daugirdas, gimęs Il

guvos dvare, Naumiesčio ap.;
1921 m. atvykęs Amerikon ir 
apsigyvenęs Chičagoje.

Kazukaitis Baltramiejus, kilęs 
iš Šeduvos v.; atvykęs Ame
rikon 1913 m. pradžioje; tū
lą laiką gyvenęs New Yorke.

Julijonas Šefieris, kilęs iš Kė
dainių, atvykęs Amerikon 
1913 m., gyvenęs Newburgh, 
N. J. ,

Marlin Jaks as Saks, gyvenęs
Tacoma, Wash.

Liet Pasiuntinybe Amerikoje 
2622 — 16th St. N. W.

Washington, D. C.

LIETUVIŠKA MAUDYNE
Geriausia viela Clevelande — anru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St. -

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metu

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek-

■ vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.
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Juo Redakcijos
Mes norėtume paklausti “Tri

mito” kiek iš Varšavos patrio
tiniu organizacijų gauna atlygi
nimo Kaune leidžiamas, Majoro 
Rusecko redaguojamas Lenkų 
kalba laikraštis “Nowiny”. Ar 
tas laikraštis išeina Lietuvos

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.) lę įtekmę, nežiūrint lengvo savo apsiėjimo.

DARBIN1NKIŠKU BANKU AUGIMAS
A MERIKOJE pradėjo plė-*------ :----------------------

totis darbininkiški ban-' gas un,ją Pana'kinus-
kai. Iš paprastų seniau da
rytų bandymų su koopera- 
tiviškornis maisto ir kitokių 
reikmenų krautuvėmis išsi
vystė milžiniškos finansinės 
Įstaigos kurios dabar jau ne 
tik atvirai stoja j lenktynes 
su ]
tokiomis įstaigomis, bet ir 
grąsina joms.

1920 metais Clevelande 
buvo atidaryta Gelžkelių In
žinierių Brolijos bankas ir 

•jis taip smarkiai pakilo kad 
pasirodžius labai praktišku 
ir pasekmingu pradėta to
kius unijų bankus steigti ir 
kituose miestuose.

Jau šiandien yra trisde
šimts du darbininkų bankai 
šioje šalyje ir dar penki or
ganizuojama. Vienų metų 
bėgiu nuo dabar tikima jų 
bus iki 100, ir nedaug metų 
prabėgus Amerikoje rasis 
1,000 darbininkiškų bankų.

Šimtai milijonų dolarių 
darbininkiškų pinigų perei
na į darbininkiškus bankus, 
vietoj gulėti kapitalistų Įs
taigose. Tas stiprina dar
bininkų pusę, silpnina kapi
talistų.

Viena kas gal but negerai 
tai kad darbininkams pa
tiems mažiau interesuojan
tis savo reikalais, unijų vir
šininkai viską turi savo ran
kose. Paveizdan kad ir ši
tą gelžkeliečių banką kon
troliuoja keletas labai tur
tingų brolijos viršininkų ir 
jie sau iš to didelės naudos 
turi. Darbininkai tik pasi
deda savo pinigus taupymui 
— ir po teisybei neturi ga
na pinigo investinimuiir 
gauna įtiktai 'paprastą nuo
šimtį (prie to šis bankas 
moka ir mažuti dividendą 
depozitoriams). Investoriai 
gauna geroką pelną, šalip 
to kad daugelis jų gauna ir 
dideles algas būdami banko 
valdyboje.

Bet kadangi darbininkai 
kas metas turi milijonų mi
lijonus dolarių investinimui 
Į visokias prigavingas auk
so kasyklas ir aliejaus šal
tinius, jie galėtų orisispau- 
dę save investint ir į unijų 
bankus kur gautų užtikrin
tą dividendą, o sykiu ne
duotų ir unijų viršininkams 
naudotis darbininkų pini
gais tiktai sau.

Taigi komunistai pasitarnau
ja streiką surengdami ne darbi
ninkams bet kapitalui, ir, žino
ma, sau, nes už jų pasitrusimą 
kompanijos gausiai jiems ap
moka.

Kaip prie darbininkų prieit,

Musų Angliškus 
Raštus

kapitalistų valdomomis kaiP ’uos sukurstyt prieš darb-
davius patįs kapitalistai agita
torius pamokina. Viskas kas 
reikalinga paskui, tik gauti dar
bininkų pasitikėjimas. Su jais 
neva dirbti kaipo prastas darbi
ninkas, bet už labai didelę algą, 
juos kalbinti prie streiko, ir’ta- 
da tikslas atsiekta.

Tiesa, ne visur organizato
riais ir išdavikais buna komu
nistai, ir ne visi streikai yra iš
davikiški. Bet kokis nebuvo 
komunistas vis yra darbinin
kams pavojingas.

“Vy- 
laiks 
raštų 
kam-

“Dirva” jau virš metai laiko 
kaip talpina Angliška kalba raš
tus čia augusiam Lietuvių jau
nimui. Katalikų laikraštis 
tis” irgi tą daro. Taipgi 
nuo laiko Įdeda Angliškų 
ir “Naujienų” Moksleivių 
pelis.

Tą patėmiję Lietuvos laikraš
čiai pradėjo keistai manyti, ir 
net ‘leidžia gandus buk kokios 
tai patriotiškos Amerikoniškos 
draugijos moką “dideles su
mas” pinigų tiems laikraščiams 
už tų Angliškų raštų talpinimą. 
Nors Amerikoje musų laikraš
čiai visokių niekų ant vienas 
kito išgalvoja, bet tik panašaus 
nieko nesumanė kaip sugalvojo 
sau Kauno “Trimitas”, šaulių 
Sąjungos organas.

PITTSBURGO DIDIS UNIVERSITETAS
Milžiniškos Sumos Mokslo Įstaigoms

kuriame apkaltinama 
komunistų vadai už iš- 
darbininkų į vargą ir 
ir kad tie komunistai

Kodėl Kapitalistai Sam
do Komunistus

Andai '“Dirvoje” tilpo apra
šymas apie Patersono audėjų 
streiką, 
nekurie 
Vedimą 
skurdą,
yra parsidavę kapitalistams.

Daugeliui skaitytojų neaišku 
kodėl kapitalistai darbdaviai tu
rėtų samdyti savo didžiausius 
priešus komunistus ir aršiau
siam tikslui prieš pačius kapita
listus — išvedimui darbininkų 
Į streiką ir reikalavimui dau
giau mokesties.

Bet, kapitalistai ne savo pra
žūčiai komunistus organizato
rius samdo. Bolševikų pasitru- 
simams tame išdavikiškame ir 
niekšiškame darbe yra labai ka
pitalui naudingas.

Kur tik algos kompanijų nu- 
žiurėjimu yra perdidelės; kur 
tik darbininkai šiek tiek susi
organizavę, kapitalistai nori al
gas numažint ir suardyt savo 
neapkenčiamiausią dalyką — 
darbininkų uniją, ten pirmiau
sia reikalinga streiko, nes tada 
kapitalistams atsidaro duris at
virai kovai su unijomis, ir prie
žastis pasiūlyt numažintas al-

Pittsburgo Universitetas
Pittsburg, Pu., Universitetas 

užbaigė ruošti planus statymui 
sekančiais metais penkiasde
šimts dviejų aukštų “Mokslo 
Katedros” kurioj sutilptų visas 
universiteto veikimas.

Budavonė bus 680 pėdų auk
ščio, kurį aukštį perviršija tik 
Woolworth budinkas ir Metro
politan Life Insurance Co. bok
štas New Yorke.

Planai tam budinkui išsivystė 
po trijų metų dalykų studijavi
mo.

Tas milžiniško aukštumo bu
dinkas stovės keturiolikos akrų 
žemės plote prieš ineiga į Schen- 
ley parką. Visko pilnam įren
gimui reikalinga $10,000,000.

Tas naujas budinkas šutai-1 
pins 12,000 studentų. Planas1 
padaryta Budavonei Gotiško sti
liaus. Budinkas bus 360 pėdų 
ilgio ir 260 pėdų pločio.

Lyginant aukštumu su Wool
worth budinku, kuris yra 792 
pėdų, ir Metropolitan bokštu, 
700 pėdų aukščio, tas mokslo 
budinkas turės vieną aukštą 
daugiau negu Woodwolth bu
dinkas ir du aukštu daugiau ne
gu Metropolitan bokštas.

Budinkas turės keturias inei- 
gas ir talpins savyje klesti kam
barius, knygynus, dirbtuves ir 
laboratorijas visoms mokslo ša
koms kurios ten bus mokinama 
išskyrus medicinos in dentiste- 
rijos. Vyriausios durįs arba 
ineiga bus 39 pėdų aukščio.

“Pittsburgas yra žinomas kai
po centras turtų ir industrijos”, 
pasakė to universiteto kancle
ris. “šis naujas budinkas bus 
išreiškimu tos dvasios tokiu to
nu ir spėka kad visas pasaulis 
galėtų suprasti. Tai bus didžiau
sia budavonė bent kur įrengta 
bent bendruomenės išreiškimui 
savo gyvos valios.

“Tas budinkas bus aukštas ne 
vien del to kad būti aukštu, bet 
del inspiracinės spėkos ir pra
kilnumo kuri didelis aukštis sy
kiu su proporcijomis, mase, li
nijomis, iškarpomis, fryzomis 
ir smailais Gotiškais bokštais 
gali suteikti.

“Tas budinkas bus mokslo ka
tedra, didis centralinis simbolis, 
kuris sujudins širdį ir duos pa
žinti Pittsburgą. Ta budavonė 
nebus pamėgdžiojimu nieko bet 
stačiai originale ir atsakanti iš
raiška vietinio pobūdžio, vieti
nes istoriškos atminties ir vie
tinių siekinių.”

Budinko kambariai, karido- 
riai ir abelnai tinkamos vietos 
bus išpiešta paveikslais ir išda
ryta fryzomis kurios perstatys 
Pittsburgo kūrėjų istoriją ir pa
laikys ją gyva, ir užrašai budin- 
ke bus iškalama atminčiai viso- 

I kių įvykių tame mieste, kaipo

• Pinigai Mokslui Remti
■ i Lietuvoje su panieka kalba- 

i ma apie Ameriką ir sakoma 
kad Amerikoje viskas paremta

j ant dolario — net ir mokslas.
I Tiesą sakoma, 
kime kaip

I Amerikoje
Čia yra 

ko mokslą
štai pavyzdžiai iš kelių pasta

rų dienų parodanti kaip moks
las ant dolarių paremtas.

Rochester, N. Y., miesto gy- 
I ventojai poros savaičių bėgiu 
sukėlė $10,000,000 kapitalo sta
tymui savo mieste universiteto.

Milijonierius fotografavimo 
i aparatų “Kodak” išdirbėjus G.
■ Eastman tuo pat laiku tam uni- 
i versitetui plėsti davė $2,500,- 
i 000. Pirm to Eastman yra pa
aukojęs išviso $2.3,578.000 Ro- 
chesterio Universitetui.

Šiose dienose Eastman pasky
rė $12,500,000 aukštųjų mokslų 
Įstaigoms (čia ineina ir ta pa
minėta $2,500,000 suma).

Išviso Eastman išdavė moks
lo Įstaigoms $58,602,900.

Buffalo, N. Y., gyventojai su
dėjo $5,000,000 savo universite
tui.

Charlotte, N. C., milijonierius 
Duke įsteigė $40,000,000 fondą 
šelpimui mokslo ir labdarybės 
įstaigų Karolini! valstijose.

Iš tų pinigų už $6,000,000 nu
tarta statyti labdario vardu 
universitetas.

Tą sumą globėjai laikys per 
eiles metų iki suaugs Į $80,000,- 
000.

Clevelande kapitalistas Mat
ter baigia statyti prie Western 
Reserve Universiteto medikalę 
mokyklą už $2,500,000.

Tula našlė Clevelande savo 
vyro atminčiai stato medikalį 
knygyną už apie $700,000.

Didieji Aukautojai
Didieji aukautojai kurie 

gyje keleto pastarų metų 
aukavo mokslo, religiškoms ir 
labdaringoms įstaigoms:

John D. Rockefeller, $575,- 
000,000.

Andrew Carnegie, $350,695,- 
653.

George Eastman, $58,602,900.
Henry C. Frick, $85,000,000. 
James B. Duke, $42,000,000. 
Mrs. Russell Sage, $40,000,- 

000.
George Peabody, $8,465,000.
George F. Baker, $11,900,- 

000.
John
Lotta 
Mrs.

$9,000,000.

Štai pažiūrė
jai’ gausiai dolariai 
mokslą palaiko, 
kapitalistų, yra ant 
ir paremti.

bė- 
pa-

Sherman, $20,000,000. 
Crabtree, $4,000,000.
Stephen V. Harkness,

gyventojų Lenkinimui?
Ne. Mes visi žinom kad ne, 

ir nei vienas Amerikietis tam 
laikraščiui apie svetimų tautų 
“dideles sumas” neužsiminė.

Nors “Dirva” 'ir kiti du pa
minėti Amerikiečių laikraščiai 
kurie talpina Angliškus raštus 
yra skirtingų pažiūrų kiekvie
nas, bet nei mes ant jų nei jie 
ant musų nedrys pasakyt kad 
bent kuris talpintų Angliškus 
raštus su apmokėjimu “didelių 
sumų” nuo kokių ten Ameriko- 
nizavimo organizacijų.

Lietuvos inteligentija geriau 
supranta musų žmonių padėtį 
išeivijoje negu 'Lietuvos kaimie
čiai, nes inteligentija turėjo pa
tyrimo Rusijoj miestuose, kur 
ir jie patįs tuoj kalbėjo Rusiš
kai, ii' jų auganti vaikai daugu
moj Lietuviškai nemokėjo.

Musų Amerikiečių padėtis 
yra dar blogesnė, nes tarp ap
sigyvenusio Rusijos mieste in
teligento ir gyvenančių Ameri
koje paprastų kaimo žmonelių 
Lietuvių yra didelis skirtumas. 
Tenai tėvas auklėja savo vai
ką pats, o čia tamsus žmogelis 
Dievo valiai paleidžia vaikus, ir 
jie auklėjasi gatvėje ir Ameri
kos mokykloje, čia vaikas irgi 
nekalba (Lietuviškai nors tėvai 
Angliškai nemoka. Niekas vai
ko nepamokina ’skaityti Lietu
viškai. Taigi mums laikraš
čiams nors ir labiausia steng- 
tumemes “žadint” čia augusį 
Lietuvių jaunimą būti Lietu
viais ii’ kad skaitytų Lietuviškai 
nepajiegsime, nes jau vaikas 
visai nesiskaito Lietuviu, jei 
bent tiek kad su Lietuviais sy
kiu po vienu stogu gyvena ir 
girdi Lietuvišką kalbą.

Kaip kitaip gali padaryti tą 
vaiką nors suprantančiu kad 
jo tėvų kalba, tauta yra taip 
pat lygi kaip ir Amerikoniška; 
kad ta tauta irgi turi garbingą 
praeitį ir 'kad ne sarmata būti 
Lietuviu nors dvasioje jeigu ne
vartoji tos kalbos, — jei ne 
talpinimu tame laikraštyje ku
ris į Lietuvišką stabą ateina ir 
gali tam vaikui po ranka pakliū
ti, Amerikoniškų raštų apie 
Lietuvą ?

Prie baikelių nuolatos “Dir
voje” telpa straipsniai iš Lietu
vių istorijos, ir vaikas perskai
tęs juokelius pasiskaitys ir ke
lias eilutes apie Lietuvius.

Net tie musų laikraščiai ku
rie priešingi talpinimui Angliš
kų raštų nepasakys kad yra ki
tas koks geresnis būdas priėji
mui prie čia gimusio ir augu
sio musų jaunimo. Tiesa, pri
pasakos tuos budus kuriuos ir 
mes galime jiems patarti, bet 
nei vienas dar jų nepabandė ir 
nemato kad butų galima kas 
atsiekti. O jei galima, kode! 
nei vienas nieko neatsiekė, o tik 
dabar imasi kritikuoti kitus ku
rie kitokius kelius paėmė ?

Amerikos Lietuvių laikraš
čiams neužėjo į galvą kad Ang
liškus raštus dedą laikraščiai 
turi tikslo kuogreičiau suame- 
rikonint ateivius Lietuvius; to 
lai nemano ir “Trimitas” ir ki
ti Lietuvos laikraščiai. Jus, 
Lietuvos laikraščiai, gal tiek 
nesat pasišventę palaikymui 
Lietuvystės kiek reikia pasišvę
sti čia mums, pertai už tokį 
musų pasiaukavimą nejieškokit 
būdų mus pasmerkti.

“Trimito” prašome nors da
linai pakartoti tai ką čia pasa
kėme kad nenujuodinus mus 
Lietuvos žmonių akyse nekaltai.

Štai su kuo mums labiau rei
kia kovoti, tai su Maskvos ap
mokamais Lietuviškais raštais 
ir laikraščiais kurie tuos raštus 
talpina, o ne su įsivaizdinamais 
gaunančiais “dideles sumas” iš 
Amerikoniškų draugijų.

išraiška amžinos padėkos tiems 
kurie tarnavo Pittsburgui ir 
tiems kurie, laikui bėgant, dar 
ateityje tarnaus.

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

SKIRSNIS XXXVI.
Moteriška Jėzuite

D ŪGIU pirmiau paminėtų scenų kurios 
Įvyko Pompadour rūmuose kuriuose 

gyvena panelė de Kardoviliutė, kiti nuo- 
tikiai dėjosi rūmuose gyvenamuose Kuni
gaikštienės Saint-Dizier. Pirmųjų rūmų 
puošnumas ir linksmumas buvo priešingai 
šiems antriems kurie buvo liūdni visa savo 
vidujine išvaizda; nors apatinis rūmų pla
nas buvo tinkantis tiktai puotoms rengti; 
o ilgas jau laikas kaip Madame de Saint- 
Dizier išsižadėjo visų žemiškų gerybių. 
Viskas tenai buvo padengta juodai, viskas 
sena ir negyva; didelė tyla ten viešpatavo, 
ir buvo kalbama, jeigu tai galima pavadin
ti kalbėjimu, prislėgtu balsu. Visi rūmai 
turėjo liūdną vienuolyno toną ir visa tvar
ka buvo kaip vienuolyne, taigi viskas kas 
buvo apie kunigaikštienę turėjo šaltą ir 
nemalonų pobūdį. Vienas svieto žmogus, 
kuris su didele drąsa ir neprigulminga 
dvasia stojo karau, kalbėdamas apie kuni
gaikštienę (pas kurią dabar panelė Andri- 
ennė de Kardoviliutė, kaip ji pati išsireiš
kė, nuėjo kovoti iki paskutines), sekančiai 
apie ją pasakė: “Kad išsilenkti turėjus 
kunigaikštienę Saint-Dizier savo priešu, 
aš kuris nesu nei sarmatlyvas nei bailus, 
turėjau, pirmu kartu savo gyvenime, pa
sidaryti nuolaidus ir bailys”. Tas vyras 
kalbėjo iš širdies. Vienok Madame Saint- 
Dizier ne vienu sykiu pasiekė tokio aukštos 
svarbos laipsnio.

Reikia keleto žodžių aiškiai nušvieti
mui nekuriu gyvenimo pusių šios pavojin
gos ir užsispyrėlės moteries kuri, savo su
sidraugavimu su Jėzuitų Ordenu, pasiekė 
svarbos ir didelės galybės. Yra dar kas 
labiau pavojingo negu Jėzuitas: tai Jėzu
ite; ir kuomet kam pasiseka patirti, žino 
jog gyvuoja, ant nelaimės, daugelis su jais 
susibendrinusių, kurie, daugiau mažiau, 
rėdosi vienodai (tai yra paprastieji Orde- 
no nariai vadinasi “Trumpaskverniai Jė
zuitai”).

Madame de Saint-Dizier, kitados bu
vus labai graži, buvo, bėgyje paskutinių 
metų Francuzijos imperijos egzistavimo, 
ir pirmaisiais metais atgaivinimo, viena iš 
puošniausių Paryžiaus moterų, kelianti 
sujudimus, veikli, landi, ir su valdančia 
dvasia, šaltos širdies, bet plačiai Įsivaizdi
nanti. Ji labai buvo atsidavus meiliškiems 
prietikiams, ne iš širdies minkštumo, bet 
iš geismo intrigų, kurias ji mėgo kaip vy
rai mėgsta žaisti — tik del kėlimų neramu
mo ir turėjimo pasilinksminimų. Ant ne
laimės, toks buvo aklumas ir neatsargu
mas jos vyro, Kunigaikščio Saint-Dizier 
(vyresnio brolio Renneponto Grafo ir de 
Kardovilės Kunigaikščio, Andriennės tė
vo), kad bėgyje savo gyvenimo jis neprasi
tarė nei vieno žodžio kurs butų išrodęs jog 
jis nužvelgia savo' pačios apsiėjimus. Pri- 
sišliejus prie Napoleono, pakasimui minos 
po to milžino kojų, iš to turėjo gana vi
sokio įvairumo jos užgaidų pasitenkinimui 
ir kitų pasijuokimui. Per tūlą laiką, vis
kas ėjo gerai. Kunigaikštienė buvo gra
ži ir mikli, laksti ir neteisinga, mekliorė ir 
suvedžiotoja. Ji buvo apsupta fanatiškų 
meilužių, su kuriais ji lošė visokiausius ne
gražius koketavimus, ^vilkdama juos į pa
vojingas konspiracijas. Ji geidė atgaivin
ti Frondeur partiją, ir vedė veiklią kores
pondenciją su nekurtais Įtekmingais žmo
nėmis užrubežyje, gerai žinomais jų neapi- 
kanta prieš imperatorių ir Francuziją. Iš 
to prasidėjo jos pirmi susinešimai ir pa
žintis su Markizu d’Aigrigny, tuomet bu
vusiu pulkininku Rusijos kariumenėje ir 
pagelbininku Generolo Moreau. Bet vieną 
dieną visos šios gražios intrigos iškilo ai
kštėn. Daugybė Madamės de Saint-Di
zier karžygių buvo išsiųsta ant Vincennes; 
vienok imperatorius, kurs galėjo ją bai
siai nubausti, pasiganėdino tik išsiuntimu 
jos į vieną jos dvarų netoli Dunkirko.

Kada imperija vėl atgaivinta, Mada
mės de Saint-Dizier persekiojimai priskai- 
tyta jos kreditui, ir ji net tada Įgavo dide-
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Markizas d’Aigrigny, pastojęs Francuzi- 
jos militariškon tarnybon, pasiliko tenai. 
Jis buvo gražus, labai švelnių apsiėjimų ir 
iškalbos. Jis susirašė ir konspiravo su 
kunigaikštiene jos nepažinodamas; ir pas
kui aplinkybės privedė juos prie artimų 
draugiškų santikių.

Perdidelė savimeilė, geismas didelių ir 
Įvairių pasilinksminimų, neapikantos lie
jimai, didybė ir galybė, blogos valios ženk
lai, kas suvedą Į krūvą tokius gaivalus be 
sumaišymo jų, padarė kunigaikštienę ir 
markizą daugiau draugais negu meilužiais. 
Šitie jų santikiai, paremti ant savotiškų ir 
karčių jausmų, ir ant paramos kuria du 
šitokie pavojingi karakteriai vienas kitam 
gali pasigel'bėt jų intrigų jieškiniuose, pa
darė jiems daugybę priešų, ir tie jų santi
kiai tęsėsi tolei kolei, po duelio su Genero
lu Simonu, markizas pasidavė religiškon 
įstaigon, niekam nesuprantant priežasties 
jo tokio staigaus apsisprendimo ir persi
keitimo.

Kunigaikštienė, dar negirdėdama jos 
atsivertimui valandos išmušant, tęsė sa
vo audringą gyvenimą toliau su godumu, 
pavydu, ir neapikantos jausmais, nes pa
matė kad paskutiniai jos grožės metai bai
giasi.

Iš sekančių faktų butų galima suim- 
abelną šios moteries pobūdį:

Dar vis būdama daili, ji geidė užbaig- 
savo žemišką ir ugningą karjerą kokiu

nors garsiu ir galutinu triumfu, kaip di
dės ir garsios lošėjos žino tinkamą laiką 
pasitraukimui nuo scenos palikimui apgai- 
lavimų. Geisdama pašvęsti šitą galutiną 
pabaigą savo pačios tuštybei, kunigaikš
tienė pasirinko savo aukas. Ji nutėmijo 
pasaulyje jauną porelę kuri vienas kitą 
labai mylėjo ir brangino; ir, savo mikliu 
liežuviu ir gražiais prisigretinimais Įsten
gė atitraukti vyrą nuo jo mylėtinės, pui
kios aštuoniolikmetinės merginos, kuri jį 
labai brangino. Tą atsiekus, Madame de 
Saint-Dizier pasitraukė iš veikliojo pasau
lio pilname liepsnojime savo niekšystės. Po 
ilgo pasitarimo su Abbe-Markizu d’Aigrig
ny, kuris patapo garsiu pamokslininku, ji 
staiga apleido Paryžių, ir pora metų išgy
vena savo dvare netoli Dunkirko, kur ji 
buvo pasiėmus tik vieną moterišką patar
nautoją, ponią Grivois.

Kuomet vėliau kunigaikštienė sugryžo 
į Paryžių, buvo sunku pažinti tą palaidą, 
intrigantišką moterį kokia ji pirmiau bu
vo. Permaina buvo didelė kaip lygiai ii’ 
nepaprasta ir net nustebinanti. Saint-Di
zier rūmai, kurie iki tolei buvo atdari ban- 
kietams ir visokioms linksmoms puotoms, 
patapo liūdnai tylus ir rimti. Vietoj pui
kumo ir puošnumo, kunigaikštienė Įsileido' 
pas save tik dideliai pamaldžias moteris, ir 
vyrus kurie yra 'pažymėtinai griežti savo 
religiškuose principuose. Virš visko, ji 
sutraukė aplink save keliolika narių pasi
žymėjusių aukštesniuose laipsniuose dva- 
siškijoje. Ji buvo paskirta patrone didelės 
moteriškos religiškos draugijos. Ji turėjo 
savo išpažinties klausytoją, ir net dvasiš
ką vadovą; bet šis pastarasis atliko savo 
užduotis tik iš vardo. Markizas-Abbe d’
Aigrigny po senovei ir tikrai buvo jos 
dvasiškas vadovas; ir beveik nereikalinga 
pažymėti kad jau ilgas laikas kaip jų arti
mas draugiškumas ir flirtavimai visiškai 
pasiliovė.

(Toliau bus)

Didžiausia drąsa tankiausia yra pas 
tuos žmones kurie tiktai tandžiai sėdi.

Būti demokratišku nereiškia būti ne
atsargiu ir betvarkiu.

Tik geri žmonės gali turėt gerą valią.
Viskas yra 

teisybė.
Mokslas be 

vėjo.
Jeigu žinai

giau negu dauguma žmnoių.
Kas buvo užtektinai geru mano tėvui 

nėra gana geru man.

isivaizdinimas — net ir

naudos yra kaip žėglis be

kur eini, tada žinai dau-
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Keturių Aktų Tragedija iš Kovų už Spaudos Atgavimą

T. M. D. REIKALAI
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Paraše K. S. Karpavičius

(Tąsa iš pereito num.)

Kazys — Bėgsiu aš namon, o tau gero ry
to, širdele.... (Palengva eina link var
telių, ji paskui.)

Ona — Sapnuosiu aš šią laimės naktį.... 
ir tave.... (Sustoja dešinėje.)

Kazys — Sapnuok, Onute, ir dienomis ne
užmiršk mane.... Man bus smagiau ir 
dirbti kada su tavim taip maloniai pra
buvau ....

Scena IV.
Atbėga Juozas su žandaru. Su jais dar 
pora vyrų. Kazys ir Ona nustemba.

Juozas — Štai Kazys Vaičiūnas, apie kurį 
manęs klausinėjai. Jei turi reikalą, kal
bėkis su juo. (Veidmainingai praeina 
pro Kazį į kairę, tėmija Oną, ūsą suk
damas.)

Žandaras — Pagal faktiškus prirodymus 
tavo nusikaltimo prieš valdžią, esi areš
tuojamas ir su manim tuoj vyksi prie 
pristavo.... (Suima už rankovės Kazį, 
patraukia link savęs.)

Bernas (ateina šnipinėdamas) — Policija? 
Areštas! Kazį Vaičiūną areštuoja? Kas 
čia pasidarė? (Prieina prie Juozo, tei
raujasi, Juozas sukasi šalin.)

(Švinta.)
Žandaras — O kas tau darbo — ko tu čia 

klausinėji!
Bernas (pasitraukia su baime) — Ne, po

nuli, aš neklausinėju, tik matau.... At
siprašau ....

(Atbėga kunigas, Magdė.) 
Kunigas (prie žandaro) — Kas čia atsiti

ko? Už ką jį areštuojat?
Žandaras — Man įsakyta areštuot čia kny

gų platintoją bile valandą kada aš jį su
seksiu. (Mauna retežius Kaziui ant ran
kų.)

Ona — Kazeli, jau tave veda! (Bėga prie 
Kazio, apkabina, nori bučiuot. Jis galvą 
nuleidęs. Žandaras ją atstumia. Ji pri
eina prie Magdės, gula ant jos krutinės.) 
O nelaiminga ši naktelė....

(Bernas nuožvalgiai tėmija Juozą.) 
Kazys (žandaro tempiamas) — Nors saulė 

spėjo patekėti, vienok aptemo man dan
gus. ... Sudiev, Onute, sudiev jums vi
siems, mano draugai.... širdyse mano 
vis busite jus, nežiūrint kur aš busiu, 
vargsiu ir kentėsiu.... ir koks mane li
kimas patiks.... Gal pasibaigs tos prie
spaudos dienos... v ir nebus persekioja
mi nors tie kurie jų sulauks....

(Žandaras trukteli Kazį už retežių ir 
•vedasi. Ona verkdama prie Magdės, 
rankom siekia link Kazio.)
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Nauji Nariai Prisirašę 
prie T. M. D.

Penkiolika Nauju Nariu!
Waukegan, Ill. — čia T. M.

tai. Tiktai labai gaila kad kny
ga neapdaryta kietuose virše
liuose. Aš manau kad ne tik 
man yra žingeidi! ją skaityti, 
bet ir kitiems nariams žingei-

j D. 13-ta kuopa susiorganizavo 
11 tik lapkričio pradžioje, iš pen- 

tu musų širdyse, ir gal sulauksi to ryto | kiti jnarių, o šiandien jau vėl 
kada Vėl laisvės saulė tau užtekės.... irį Pasiuntė Jonas Misevičius pen- 
pradžiuginsi mus sugryžęs pas mus a 
gal.... Sudiev! (Paseka kelis žings
nius paskui einančius. Ona puolasi pas
kui, kada Kazys su žandaru išnyksta.

Kunigas — Sudiev, jaunuoli musų, nežūsi

Kunigas ir šeimininkė ją atitraukia atgal.
Abu apkabinę Oną veda Į vidų. Juozas 
kitu šonu nueina paskui žandaro.)

Bernas (bėgdamas Į sodną) — Paleiskit ji, 
jus niekadėjai! (Pranyksta sodne.)

Uždanga.

rjkiolika naujų narių! Tai yra 
jpavyzdis visoms kuopoms. Jei 
penki nariai gali prirašyti pen
kiolika naujų tai ir kitur kuo
pos gali tą padaryti. Reikia tik
padirbėti kad ant Naujų Metų 
prie TMD. butų 2,000 suvirs na
rių.

Prie 13-tos kuopos prisirašė 
dabar sekanti nariai: Jonas Ur
bonas, Petras Povilokaitis. An
tanas Simonaitis, Juozas Nari-

ATIDENGIMAS ANTRAS.
Vaizdas tas pats. Mėnuo vėliau. Vakaras.

Scena L
Ona (darželyje viena, nusiminus) — Liūd

numas spaudžia mano širdį, o laime, lai
me mano tu!.... Nors dailiai į akis 
žiurėjai pirmiau, dabar jau gyventi man 
kartu. ... Nėra kas mane suramintų — 
su manim rodos viskas verkia, vis ilgis 
jo....

Juozas (palengva pasirodo iš dešinės) — 
Netikėjau čionai tave, Onute, užtik
ti.... Ką beveiki taip vėlai viena? (Ty
la.) Na, ko gi tyli? Nejaugi vis dar 
pyksti ant manęs?

Ona (piktai) — Kaip tave gali svietas kę
sti už tokias tavo niekadėjystes!. ...

Juozas (eina arčiau prie jos) •— Tai tu dar 
vis manai kad Kazį kalėjimai! paėmė per 
mano apskundimą?....

Ono — Na, kur čia eini — išeik!
Juozas — Aš noriu su tavim dabar pasi

kalbėt. ... Ar tu, tiesa, manai, jog Ka
zys per mane tapo suimtas?....

Ona — Tai tavo darbas be jokio pasiteisi
nimo ....

Juozas — Bet tu, nežinodama, negali man 
to užmest....

Ona — Mėgink dar gintis: jau visi žmonės 
apie tai kalba ir žino. Visi matė tave 
nuolat lankantis policijoj....

Juozas (dar arčiau prie Onos, meiliai) — 
A, ką tu čia apie tai.... Aš taip su 
žandaru kaip ir su kunigu draugavau ... 
Bet kada Kazį areštavo, aš maniau kad 
tik taip žandaras nori jį matyt, turėda
mas kokią pasiuntinystę atlikti.... Aš 
tik parodžiau jam kur Kazys randasi... 
Onute, ką aš tau pasakysiu — aš myliu 
tave!....

Ona (rūsčiai) — Prasišalink iš čia, nieka- 
dėjau tu!.... Tavęs jokis sutvėrimas 
mylėt negali.... Meilė mano yra vie
nam, ir tu jos negausi, nes ji kitam ati
duota. ... tam kurį pražudyt geidi. ...

(Bus daugiau)
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Naujų Metų Belaukiant
IZALeDOS jau čia pat ir neužilgo pasibaigs 1924 metai. Šiuo me- 
1 to laiku paprastai visi mes sustojame pagalvoti ir suprantame 
kaip smarkiai laikas bėga ir pranyksta.
<]} Negalit padaryt geresnio apsisprendimo kaip tik apsispręsti pra
dėti dėti savo pinigus taupymui į The A. B. Savings and Loan Com
pany arba padidint tą ką jau dabar turit pasidėję. Viena vietinė 
vaistinių kompainja skelbia jog ji yra biznyje del jūsų sveikatos. 
The A. B. Savings and Loan Co. yr abiznyje del jūsų pasisekimo.
CjMes mokame Penktą (5%) nuošimtį nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo. Ši kompanija yra konservativiai saugiai vedama virši
ninkų patyrusių taupymo, bankiniuose, budavojimo ir nejudinamos 
nuosavybės bei paskolų transakcijose. Šios kompanijos pinigai in- 
vestinama tik ant pirmų mortgečių ant geresnių clevelando nuosa
vybių — saugiausio investmento visame pasaulyje.
tfĮJMes priimame taupymus didelius ir mažus ir musų viršininkai 
suteiks jums geriausius patarimus visame nežiūrint didumo jūsų 
padėtų čia taupymui pinigų.
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~tf| <ĮĮ The A. B. Savings and Loan Company, jos Valdyba ir Direktoriai 
linki savo draugams ir depozitoriams linksmų Kalėdų ir laimingų

-■#< Naujų Metų. ,

- THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
3354 SUPERIOR AVE. Kampas East 34th Street

jauskas, Tamošius Martinaitis, 
Jonas Šidlauskas, Ignas Povilo
kaitis, Kostantas Tautvaiša, B. 
Januševičius, Juozas Loškis, 
Kazys Kaminskas, Jonas Gritė, 
Kazys Adamkevičius, Domini
kas Čapelka, Juozas Masiliūnas.

Nariai Lietuvoje.
Newark, N. J. — A. Žiugžda, 

41 kp. narys, vėl prisiuntė tris 
naujus narius: A. Pempę, Jokū
bą Nausiedą, ir Juozą Žiugždą 
(kuris gyvena Mariampoleje, 
Lietuvoje). Tai labai gražus 
pavyzdis prirašyti prie Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos gimines 
gyvenančius Lietuvoje. Jiems 
knygos taip pat reikalinga kaip 
ir mums.

di. Ir kurgi nebus žingeidu ži
noti apie praeiti. Kibą jau 
žmogus nenorėtų nieko žinoti 
apie nieką....

Betgi mat yra žmonių ku
riems šita knyga nepatinka, o 
tai (Lietuvos tamsybės mylėto
jams užsiregožiojusiems ant 
Lietuvos švietimo papėdės. Ir 
tu žmogus išrask kas toje kny
goje negero parašyta, ar pa
veikslai nešventinti, ar griekas 
kalbėti apie praeities žmogaus 
gyvenimą, ar kas kito?

Aš nuo savęs patarčiau vi
siems kas gyvas galįs įsigyti šį 
taip brangų veikalą, o tai yra 
lengva padaryti, tik reikia pri
sirašyti į TMD. užsimokant do- 
larį ant metų ir 50' centų įstoji
mo, ir gausi šią naudingą kny
gą. Bet ne tik tą vieną gausi, 
gausi visas knygas kokias tik 
Draugija išleis, už tą patį na
rystės mokestį.

J. D. Dangveckas, 
14 kp. raštininkas.

sus savo judėjimo nuotikius — 
išrinkit korespondentus ir lai 
jie reguliariškai pranešinėja iš 
jūsų veikimo.

Taipgi, kiekvienas TMD. na
rys privalo skaityti organą ir 
sekti visus 'TMD. reikalus.

Kuopos privalėtų užrašyti or
ganą savo pirmininkams arba 
raštininkams, negyvenki! neži- 
nėje savo organizacijos dalykų.

Kuopoms ir šiaip TMD. na
riams organas “Dirva” atiduo
dama už $1.50 metams. (Pa-

GEROVes skYRIUS

ny kūdiki y.'

Kūdikių aprūplnlmis Ir p®.
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Siame skyriuje mes laikas 
aoo laiko grOdeasime rei
kalus įdomius būsiančioms

DEL APRŪPINIMO m

DIEGLIAI

MOTINŲ IR JŲ jjjij 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį msa tu
rime regullariškals laiko
tarpiais atvirai (jr tatoral 

®pcrgvUdc3U.. t

skiri nariai turi mokestis užsi
mokėti už “Dirvą” per kuopą, 
nes tiesiog siunčiant reikia mo
kėti pilną prenumeratą, $2.)

Visos kuopos laikykit meti
nius susirinkimus. Šaukit vi
sus narius, rinkit naujas valdy
bas, pakeiskit neveiklius ant su
manių, ir pradėkit vajų kad iki 
pabaigai vasario mėnesio jūsų 
kuopos padvigubėtų. \

Neužmirškit iškolektuoti iš 
narių užvilktas mokestis už ši
tuos 1924 metus.

Ypatingai prižiūrėk kad visi žin
dukai ir bonkutčs butų švarios, kad 
pilvas negalėtų užsikrėsti.

Parenkant kūdikiui, maistą vartok 
tokį pieną kuris saugus ir liuosas 
nuo blėdingų mikrobų. Eagle Brand 
Kondensuotas Pienas yra saugus ir 
sykiu sotus maistas.

Dėkingiausių pasekmių buvo ne
senai gauta kydant nedapenėtus vai
kus su Eagle Pienu. Mokyklos vai
kai kentėję nuo netinkamo maisto, 
išsykio pradėjo gerėti su Eagle Pie
nu. Nekurie gavo du syk daugiau 
svorio negu normaliai reikėtų. J6i 
turit nuožvalgą kad jūsų vaikai nė
ra pilnam saike, pradėkit duoti jiems 
kasdien Eagle Pieno. Šviežias oras, 
užtektinai miego, geri papročiai irgi 
svarbu. Vaikams reikia duoti Eagle 
Pieną du sykiu į dieną apart kitų 
valgių. Atmiežk du šaukštu Eagle 
Pieno su trim ketvirtdaliais puodelio 
šalto vandens. Senesni vaikai mėg
sta jį su ginger ale, vynuogių ar vai
sių sunka, ar su kiaušiniu, Jį taipgi 
patogiai galima vartoti nekurtuose 
virtuose valgiuose.

Smagi Naujiena.
Meriden, Conn., gyvena senas 

TMD. narys. J. D. Dangveckas. 
Matydamas kad kiti smarkiai 
dabar kruta augindami Drau
giją, jis irgi nutarė neapsileisti. 
Pirma prirašė vieną pavienį, 
kaip Centras prašė, bet paskui 
sutvėrė visą kuopą. Susirado 
seną narį Igną Subačių, ir dar i 
du nauju: Feliksą (Bagdoną ir Į 
Antaną Pinkevičių, ir dabar 
turi kuopą iš penkių narių. Jai 
duota numeris 14-tas. Tikima 
kad neužilgo turės nemažiau 
keturiolikos narių.

Pirmas “Vajaus šūvis”
Montello. Mass. — 85-tos kp. 

raštininkas J. Medžiauskas pri
siuntė sekanti “pirmą vajaus 
šūvį” iš vienuolikos naujų na
rių :

J. Andreliunas, Chas. Rasi
mas, J. 'Zaida, Alex Strumskis, 
J. Motėj imas, K. Čereška, Ks. 
Ragauskienė, B. Bubliauskienė, 
Pr. Stripinas, St. čiaupa, Juo
zas Davis.

121 kp. Racine, Wis. — Prie 
kuopos prisirašė dar du nariai: 
Stasys Vilius ir Juozas Rens- 
taitis. Išviso ši kuopa jau tu
ri 29 pilnai užsimokėjusius na
rius. ’

Patemijimai Kuopoms 
ir Nariams

Vajus nekuriems gerai seka
si, kaip matyti iš viršuje padė
tų aprašymų. Nelaukia jie ga
lo, nelaukia paskutinių dienų, 
bet prirašo desėtkais narių, ir 
stengiasi pralenkti kitus.

Visose kuopose rodos yra iš
rinkta Vajaus vedėjai, taigi pa- 
sidarbuokit.

Metinin savo kuopos susirin- 
kiman atsiveskit po naują narį 
ir kiekvienas pašalinis narys.

Kurie dabar įstodami užsi
mokės mokestį už 1924 metus 
tie visi gaus knygą “Iš Tam
sios Praeities Į Šviesią Ateitį”. 
Taigi kalbinkit užsimokėti vi
sus dabar.

“Kultūros Fondas” šaukiasi 
paramos. Moksleiviai kuriuos 
jis sutiko remti, reikalauja to
lesnių pašalpų. Kuopos, pavie
niai nariai, aukaukit, skirkit 
savo skatiką ^mokslui, sykiu ir 
kovai su Lietuvos tamsintojais.

Kuopos, praneškit organui vi-

Perdidelis skaičius motinų laiko 
dieglius “reikalingu blogu”. Tai vi
sai nėra paprastas dalykas, o dažnai 
gali būti ženklu rimtos ligos.

Diegliams priežasčių gali but daug. 
Gali būti todėl kad perstaiga atvėsi
nai kūdikio valgį. Neprisilaikyda
ma laiko penėjimui taipgi kiekio, ir 
ats gali būti priežasčia.

Tinkamas maistas yra labai svar
bu kūdikiui gaunančiam dieglius. 
Netinkamas penėjimas gali sukietin
ti viduriukus, kas savo keliu sukelia 
dieglius.

Jei jusli kūdikis turi dieglius, pa
žiūrėk kad jo pilvuko kas neveržia, 
pirmiausia. Lai rankutės ir kojos 
buna šiltai. Dažnai, šilto vandens 
atsigėrus, arba šilto vandens bonką 
ant pilvuko uždėjus, diegliai praei
na. Jei tas negelbsti, pasitark su 
gydytoju. Niekad neduok vaistų be 
daktaro /patarimo.

Odos uždegimai užtraukia motinai 
daug rūpesčio. Patirsit jog Col
gate’s Baby Tale yra tikra pagalba 
jūsų kūdikiui nuo suižusios ir nusi- • 
trynusios odos, arba kuomet kūdikiui 
užtriną parišalai. Colgate’s Baby 
Bale rekomenduojamas gydytojų del 
jo atsakančios rūšies.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
uasilaikyk juos ateičiai.

Rei galinga Agentų—
Specialis Kalėdų pasiūlymas—už
dirbk $10 iki $25 į dieną visą arba 
dalį laiko. Patyrimo nereikia. Ra
šyk prašydamas sampelių ir paaiš
kinimų. (50)

WILLIAM AND LAURIN 
163 Washington St. Providence, R. I.

KALĖDŲ DOVANA
Kalėdų Dovanų skiriame labai naudingą knygą — ANGLIŠ
KOS KALBOS ŽODYNAS. Šita knyga bus nepamirština, 
nes ji yra labai reikalinga kiekvienam šioje šalyje. Reika
laudami ŽODYNO prisiųskite savo adresą ir 25c. pinigais 
del padengimo pašto ir supakavimo išlaidų. (51)

LITHUANIAN BOOK EXCHANGE
837 W. 31th Place Chicago, Ill.

Užsimokėjo už 1324 m.
121 kp. Racine, Wis., Ona Ši

moniene. ’
85 kp., Montello, Mass., Pra- 

naitė Viktė, Zaleckis J., Vaičiu- 
nas K.

LABAI 
BETINAS 
IRTUOTAS 
JNDORIUS 
iRODĖLIS 

Rodo meto 
12 mėnesų, 
7 savaites 
dienas, 31 
dieną mė- 

, nėšio, mė
nulio per- 

• mainas, ir 
miliutas ir 
sekundas. 
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus 

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
sis, ir jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau.

NESIUSK PINIGU. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 William St. New York City.

“Iš Tamsios Praeities”— 
Puiki Knyga

Tėvynės Mylėtojų Draugija! 
atliko labai pagirtiną ir naudin
gą darbą suteikdama nariams 
tokį žingeidi! veikalą kaip “Iš 
Tamsios Praeities į Šviesią At
eitį”. žmogus pradėjai skaity
ti ir negali atsitraukti nuo kny
gos, čia tautų tautelės, baltos, 
raudonos, juodos ir rudos ko
kios tik pasaulyje yra. čia ži
buriuotos Žemės gyventojai Pe- 
šeresai; čia Afrikos Bušmbnai; 
čia šiaurės Amerikos Eskimai: 
čia pietų Amerikos Botokuod- 
sai; čia Afrikos Hotentotai, —- 
ir ką žmogus visus surokuosi 
kas toje knygoje vra.

Pradėjai skaityti vieną pus- 
i iapį, žingeidi!; atskleidė! kitą, 
i dar‘žingeidžiai!, o tų paveikslų 
devynios galybės, kurie padeda 

j lengviau suprasti apie ką skai-

Ia
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku jeigu gali taip 

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

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

Listerino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales —- tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P h ar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Koioiiijaiiškosios Dienos 
Dienose Washington© ir Lafayetto: 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsjrėdžiusicnis 
tyrams papuošti savo galvas t»ų gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtus savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

jei
ištepsi juonii galvų kasdien per sa

vaite ar dešimti dienų ir vėliaus tik retkarčiau sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odų nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumų.
Ruffles gulima gauti visose aptiekosc po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun
čiamo paštu tiesiai iš dirbtuves.

F. AD. RICHTER & CO., 104-H4 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.
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(Iš Wells “Outline of History”—V. K. R.) 
(Tąsa iš pereito num.)

Pirmos Išradėjų Kelionės.
Pasiekus Kartagai čiukuro, joje buvo 

negirdėtas tuomet gyventojų skaičius, — 
milijonas. Jos gyventojai buvo labai pra
moningi; jos vilnoniai audeklai buvo gar
sus visame pasaulyje. Greta prekybos -ju
rų pakraščiais, ji vedė plačią prekybą ant 
saųsžemio, su Vidurine Afrika, h- pardavi
nėjo negrus vergus, dramblių iltis, nauges, 
brangius akmenis ir kt. visoms prie Vidur
žemių gyvenusioms tautoms. Kartagos 
rupesniu ir turtais buvo dirbama Spanijos 
vario kasyklos; jos laivai plaukdavo Į At- 
lantiką ir palei Portugalijos ir Francuzijos 
pakraščius, žiemių linkui, siekdami Kassi- 
teridus (Scilly salas, arba Kornvali, Ang
lijoje), kur gaudavo cino. Apie 520 m. pirm 
Kr. tūlas Hanno atliko kelionę kuri iki da
bar dar yra viena Įdomiausių kelionių vi
same pasaulyje. Tasai Hanno, jei galima 
tikėti kūriniui Periplus of Hanno, kurio 
vertimas Anglų kalboje dar yra, plaukė 
Afrikos pakraščiais pietų linkui nuo Gib
raltaro iki pat Liberijos. Jisai turėjo še
šiasdešimts didelių laivų; jo kelionės tiks
las buvo surasti naujas ir sutvirtinti jau 
buvusias Kartagėnų prieplaukas Morokko 
pakraščiais. Po to jis nukeliavo pietų lin
kui. Jis Įsteigė miestą ant Rio de Oro (ant 
Kerno, arba Herno salos) ir nuplaukė sek
damas Senegalo upe. Keleiviai plaukė pir
myn per septynias dienas ir galop priplau
kė kaž kokią salą. Iš čia jie, išsigandę, pa
bėgo ; dieną, mat, visa buvo labai tyku kaip 
tropikuose ir buna, bet naktį jie girdėjo 
garsus fleito, bubnų ir gongų, ir dangus 
buvo raudonas nuo degančio krūmo. Visa 
apielinkė, jiems iš ten keliaujant, buvo rau
dona nuo liepsnos, degančio krūmo. Ug
nis upeliais bėgo žemyn kalnais į juras, kai 
kur liepsna kilo taip aukštai kad siekė dan
gų. Už trijų dienų kelionės jie priplaukė 
salą ant kurios buvo ežeras (? Šerbro sa
la.) Ant to ežero buvo kita sala (? Mako- 
lei sala), ir ant tos salos gyveno laukiniai 
gauruoti vyrai ir moters, “kuriuos vertė
jai pavadino gorilais”. Kartagėnai, pasi
gavę keletą tų “gorilų” moterų — tai ga
lėjo būti šimpanzai — gryžo atgal ir vė
liau sudėjo savo suiminių odas — jie buvo 
labai trukšmingi svečiai ant laivo — Junos 
Bažnyčioje.

Apie kitą, dar įdomesnę, Foinikų kelio
nę, sulyg kurios buvo abejojama, bet dabar 
ją patvirtina kai kurie archeologijos pripa- 
rodymai, yra aprašoma Herodoto, kurs sa
ko kad faraonas Necho, XXVLos Dinasti
jos, siuntė kai kuriuos Foinikus kelionėn 
aplink Afriką ir kad jie, pradėję kelionę 
prie Suezo Įlankos, pagaliaus gryžo atgal 
per Viduržemių juras į Nilo deltą. Šitoje 
kelionėje jie užtrukę arti tris metus. Kas 
metai jie išlipdavo iš laivo, užsėdavo ir nu
pjaudavo kviečius ir vėl leisdavosi kelio
nėn.

Pirmi Pirkliai.
Didieji Foinikų prekybiniai miestai 

ryškiai nuženklina ypatingą ii’ karakterin- 
gą Semitų dovaną žmonijai — prekybą ir 
mainą. (Šumerų prekyba buvo suorgani
zuota prie bažnyčių, pirm Semitams atei
siant į Babiloną.) Tuo laiku kuomet Semi
tai Ęoinikai plėtėsi ant jurų, kiti giminin
gi jiems Semitai, Aramėjai, kurie buvo už
ėmę Damaską, tobulino karavanų prekybą 
Arabijos ir Persijos tyruose ir tapo vyriau
si prekybinė Vakarų Azijos tauta. Semi
tai, anksčiau pasiekę civilizaciją už Arius, 
visados Įrodė ir dar dabar įrodo daug ge
resnį ir didesnį rinkos prekių kiekybės ir 
kokybės pažinimą už Arius; ačiū tam kad 
jiems reikalinga buvo vesti sąskaitos, išsi
tobulino alfabetine rašyba ir susekta su-; 
dėjimo ir dauginimo pamatai. Musų skait-j

mens yra Arabų kilmės; musų aritmetika 
ir algebra yra iš esmės Semitų mokslai.

Semitai, — turime čia Įrodyti, — iki 
šios dienos yra skaitliavimo žmonės, gilaus 
palyginimų pajautimo. Moralis Hebrėjų 
mokslas buvo tokių idėjų persunktas. “Ko
kiu mastu Matuosi, tokiu pat mastu bus 
tau matuota.” Kitos tautos atvaizdavo 
sau visokius keistus dievus ir dievaičius, 
tuo tarpu Semitai buvo pirmutiniai pradė
ję mąstyti apie Dievą kaipo Teisybės Reiš
kėją, kurs savo žodį ii’ prižadą išlaiko, kurs 
nepamiršta ir visųmenkiausio skolintojo ir 
pašaukia atsakomybėn kadir visųmenkiau- 
sį žygį.

Prekyba koki buvo senovės pasaulyje 
pirm šeštą ir septintą šimtmečius pirm Kr., 
buvo beveik išimtinai maino prekyba. Ne
daug tebuvo, gal ir visai nebuvo, kredito ir 
muštų pinigų. Paprastam vertybės nusta
tymui pas Arius lygmenų buvo galvijai, 
kaip ir dabar yra pas Zulusus ir Kafrus. 
Iliadoje, kalbant apie skydus, jų vertybė 
yar nustatoma galvijų galvomis; pas Ro
mėnus žodis pecunia, pinigai, yra kilęs iš 
žodžio pccus, galvijis. Galvijai, kaipo pi
nigas,. buvo parankus, nesą nereikėjo jų 
vesti nuo vieno savininko pas kitą; jeigu 
jiems reikia priežiūros ar maisto tai už tai 
jie ir veisiasi. Bet jie buvo labai nepa
rankus gabenimui laivais ir karavanais. 
Vėliaus buvo rasta kitokių daiktų kaipo 
lygmenas; vienu kartu kolonistų laikais, 
Žiemių Amerikoje, tabakas buvo maino 
Įmonė; Vakarų Afrikoje maino įmonė bu
vo bonka džino (‘gin’). Ankstyboje Azijo
je prekyboje užeinama naugės. Pasvertas 
šmotas metalo, kurio visi ir visur reikala
vo, netrukus' užėmė galvijų vietą kaipo 
maino Įmonė; jis parankus laikyti ir rinkti, 
nereikia jam maisto, neužima daug vietos. 
Išpradžių geležis, kurią, kaip manoma, Hi- 
titai pirmučiausia pradėjo tarpyti iš ru
dos, buvo labai reta ir pageidaujama mai
no prekė. Aristotelis sako kad pirmieji 
pinigai buvo daroma iš . geležies. Tel-el- 
Amamoje atrastuose laiškuose rašytuose 
Amenofio III (jau apie jį buvo minėta) ir 
i jį ir jo sūnų Amenofį IV, vienas Hititų 
karalius prižada geležies kaipo brangiau
sios dovanos. Auksas, senovėje kaip ir da
bar. buvo visųbrangiausis metalas ir, kaipo 
maino įmonė, visųparankiausis. Anksty
bame Egipte sidabras buvo toki pat brangi 
retenybė kaip ir auksas, iki po XVIII-tos 
Dinastijos. Vėliau bendra vertybės lyg- 
mena Rytų pasaulyje buvo sidabras ima
mas svoriu.

(Bus daugiau)

Riksmas yra aikvojimas.
Kožnas žmogus nori viksą ką tik gali 

gauti.
Aiškus kelias yra paprastai tikras ke

lias.
Koncentruokis ant to kas tau patin

ka — užmiršk tai kas netinka.
Nekuriems žmonėms visada reikia “pa

stūmėjų”.

Doviemastis
Doviemastis 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” Ageniu- 
ron kada reikia kokių raštų.

'DIRVA'
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri
jos vadovėlis pradedamajai mokyklai. Parašė 
A. Busilas. Il-ras pataisytas leidimas. Kau
nas. 1921. pusi. 5G .................................... 40c

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal
Plymouth, Pa. 1907, pusi. 40................................... 15c
grovą A. de Mun, verte J. Uosis. Shenandoah,
Pa.......................................................  10c

3902 Aritmetika ........................................... p. 104 40
5331 Albumas “Laisvosios Minties”........................... 50
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JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

NAKTIBALDA
Sutraukus nakčiai rukus
Ir kaimui juodu sijonu apsiavus 
Aš savo širdį saujoje nešu.
Ties gatvių ir gatvelių — šun

takių kampu, 
Lyg kad prinokęs javas, 
Akių vilyčias į krūčių kalvas aš 

besmeigiąs esu.
Aure! Iš vakaro nasrų ištrukus 
Ir kūno kupina
Vingiavos ant žarijų mergina. 
Kaip traukiams amžino magnito 
širdies kąsniuką į jos akių upes 

įkrito. 
Aš vadeles paleidau rankai.... 
Ir vis karščiau
Aš bučinių graužtukais ją 

barsčiau.
Ir jau
Jaučiau
Kad pievos pievose paskendę 

anka.
O ten aukštai mėnulis siaučia 
Ir žvaigždes ūžia.
Ir dangus didžiausią 
Įtraukia savo gūžį.

Nuo Juokų Red.: Tik šįryt 
gavome mažutę 30 puslapių plo
ną knygelytę, vardu “Granata 
Krutniėj”, kuri yra “Keturių 
Vėjų (Leidinys Nl”', parašyta 
vieno iš tų vėjavaikių, Salio 
Seinerio. Jo ir šios eilės.

Jau senai mes kalbėjome apie 
mėšlo bokštus kuriuos šie veja-, 
vaikiai stalo, ir negirdėjome jų 
padais juoko jau tūlas laikas.

Štai dabar išėjo knygoje da
lis to mėšlo kurį po biskį krau- 
japt susidės visas bokštas.

Toj knygelytėj telpa šešiolika 
šakių mėšlo tam “Mėšlo Bokš
tui’’ kurį jie savo pradiniame 
“Keturių Vėjų” nujneryj parei
škė statysią.

Reikia tik stebėtis kaip daug 
apie save tie vėjavaikiai mano.

Dar nei vienas rimtas rašy
tojas ir poetas iš praeities die
nų nedryso galvoti apie save 
garbės vainikų vertą, ir tik už
sipelnė tie kuriuos žmonės, jų 
raštus ir darbus matydami ma
tė juos garbes vertais.

Iš musų vėjavaikių reikia tik 
padams juoktis, nes jie iš savo 
mėšlo nori sau garbės vainikų 
susilaukti, ir apie tai garsiai 
žmonėms kalba.

“Statyčiau žodžiais savo 
sielai pyramydę

Aukštesne už visus
Horacijų monumentus”, 

save pakelti aukščiau už tą ne- 
tais, o vietoj garbės vainikų 
mirtiną Romėnų poetą iš poros 
tūkstančių metų praeities.

Trokšta kad “gal koks tiks
lus tyrėjas tolimaisiais amžiais 
šią mano knygą, kaip Tut-Anch 
-Amono kapą, atidarys”. .. .

Gaila kad tik tiek tie vyrai 
numato.... Tut-Anch-Amonas 
nepakasė savo darbui po mėšlo 
bokštais, ir jis nesirengė iš pa
sėtų savo darbų pjauti naudą 
keliems tūkstančiams metų pra
ėjus. Bet eikime prie poetų.

Nei Homeras, nei Virgilis, nei 
Horacijus, nei Dante, nei Šake- 
spearas, nei Puškinas neprašė 
gyvais būdami kad juos kas 
vainikuotų, ir jie liko nemirti
ni ne del to kad jų darbus ta
da kas smerkė už jų kvailumą, 
bet dėlto kad jų darbai buvo 
verti visų amžių atminties.

Jūsų darbai, gerb. vėjavai
kiai, neužsitęs ilgą laiką, ir jie 
neužilgo supus po mėšlo bokš
tais, o vietoj garbės vianikų 
jums už tai, iš jūsų tik padai 
juoksis....

Kad taip bus liudija jūsų “di
dis populiarumas” Lietuvoj: del 
veik poros milijonų Lietuvos 
gyventojų tik vieną tūkstantėlį 
tų “Granata Krūtinėj” teišiei- 
dote....

Mes jau gavom nuo nekuriu 
šio kampelio mėgėjų protestus 
kam taip daug apie tuos “vėja
vaikius” rašome kadangi jie 
mums nepatinka....

Ir teisybė. Ir tai visapasau- 
linė teisybė kurios mes užgin
čyti negalėtume.

Kas mums ((visiems mums: 
mums ir jums krūvoj sudėjus) 
patinka daugiausia tik nutyli
me, ir vietoj suteikti garbės 
vainikus tuojau, nuduodame ne- 
patėmiję nei to žmogaus nei jo 
kurinių.

Bet neduok die pasipynė kas 
nepatinkamo, tada rykštes il
giausias laužiamės ir pliekiame 
per šonus visa jiega.

Nereikia čia imti nei poetus 
nei rašytojus nei kitokius.

Užtenka pavyzdžių iš kasde- 
ninio gyvenimo.

Jei kas yra tvarkus žmogus, 
geras darbininkas, namie gra
žiai sugyvena, niekas nevaikš
čioja iš namo į namą pasakoda
mas apie tai. Bet jeigu mergi
na patėmyta ne vietoj kur pri
dera; jei vyras arba moteris 
pešasi, ar dar kitaip elgiasi, vi
si apie juos kuogreičiausia gan
dus skleidžia smerkdami kiek 
tik išgali.

Nuo to paties išsivystė ir mu
sų redaktorių tarpe peikimas ir 
neapkentimas vienas kito, tik 
blogo jieškojimas ir priekabių 
kasimas, o tada taršo išsijuo
sęs. Bet nei vienas dar nepa
gyrė kito už gerą editorialą, ar Į 
ką jis gero žmonėms daro sa- į 
vo laikraščiu. į

Jei nebūtų už ko kibti, laik-j 
raščių špaltos turėtų būti tuš- į 
cios, korespondencijos trumpos, Į 
raštai nežingeidųs, laikraštis 
nuobodus. Nes mat mes pa
pratę 'ir skaityti tik apie tai 
kas bergždžia, tuščia, be nau
dos, bile tik barškalas.

Ir, teisybę pasakius, ir kam
pelį šį šį ’sykį botume turėję 
palikti tuščią jei nebūtų atėjus 
ta šemerio knygelė, nes visiš
kai nieko neturėjome ne tiktai 
ant stalo, bet ir mintyse šičio- 
nai įkišti.

4/
Kartais ir minčių užrašymo 

mašiną perkratę su piktumu ją 
į kampą trenktume, nes nesise
ka nieko sugalvoti kas tiktų į 
laikraštį dėti, iki pasipina ko
kia priežastėlė.

Gerb. Audra prisiuntė tai ma
šinai vardą, matysim kitą sykį.

Trynimas Visados Suteikia Palengvinimą*
Neatsidėkit ant riebaluotų mosčių, 

kuomet jurus būtinai reikalingas lini- 
mentas!

Ireg. S. V.

visuomet buvo pagelbinga gyduole. Jis yra 
puikiausis ir labiausiai patikėtinus liui- 
mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- 
baženklio.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

Vietoj “Granata Krūtinėj” 
mums išrodo vardas tiktų ge
riau “Bulvė Pilve”.

RODYKLĖ No. 31
Virinio Receptas

Džiovintos slyvos yra labai svar
bus valgio elementas, nes jose yra 
lengvai virškinamas cukrus kuris 
veikia kaipo iiuosuotojas. Virk sly
vas išlengvo iki suminkštės. Patar
tina pirm sutinimo pamerkti jas per 
naktį drungname vandenyje ir pas
kui virti tame pačiame vandenyje. 
Sekantis yra geras būdas padarymui 
skanaus valgio iš slyvų.

Naminiai Pasigelbėjimai
Uždengimui nuskilusių dalių ra

kandų kojų, nudažyk tas vietas su 
jodinu, ir lai sudžiūsta. Paskui per- 
trink visą rakandą geru rakandų, va
lytojų (polish). Jeigu vieno užtepi- 
mo jodino negana reikia užtept ant
ru kartu kad visa baltuma pasislėptų.

Jeigu durįs girgžda atidarinėjant, 
patrink girgždamas vietas muilu.

Jeigu čeverykai sukietėja po vaik
ščiojimo po lietų, nuvalyk juos su 
šiltu vandeniu paskui ištrink visą su 
kastoriniu aliejum arba kitu aliejum 
kokį turit. Tas suminkštins odą.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

SLYVŲ SNIEGAS

% puoduko evaporated pieno
% puoduko vandens
1 puskvortė gerai išvirtų be kau

liukų džiovintų slyvų
2 kiaušinių baltymai
Vi šaukštuko sviesto
% puoduko miltinio cukraus
Sumaišyk slyvas, evaporated pie

nų, maltų cukrų ir sviesta ir sudek 
į negilų stotka. Padaryk baltymo 
putas plaktas su cukrum, uždėk ant 
slyvų, įdėk į nekarštų pečių ir kepk 
penkiolika iki dvidešimts minutų, ka
da pieną ssusigers į slyvas putos jau 
bus gražiai parudavusios.

Virtuvės Reikaluose

Geri pyragai visada padaroma su 
geriausiu cukrum. Nenaudok malto 
cukraus darant pyragus.

Verdant kopūstus gali pagerint 
jų skoni ir spalvų dadėjus biskį acto 
arba lemono skystimo į verdantį van
denį.

Perkant Grandžius daug ant sykio 
reikia laikyt juos kožną paskirai su
suktų popierių. Tas neduos puti.

Išvengimui purvo susirinkimo ant 
viršelių stiklinių užvožų kur sudėta 
vaisių košės ar vaisiai ant žiemos, 
padėk bliudeli kalkių kamaroj kur 
sudėta tie dalykai.

Nuvalymui susitepusių kaulinių 
rankenų naudok druską ir lemono 
skystimą. Perlines rankenas galima 
nuvalyt naudojant druską. Papras
to kaulo rankenas reikia pirmiau nu- 
šveist žvyrine popiera, paskui nu
skaidrinti.

Grožės Patarimai

Daugelis žmonių gydo savo veidus 
tik iš paviršio, užmiršta kad valgant 
tinkaniuš valgius užlaikys savo odą 
gerame stovyje. Jeigu jūsų oda sau
sa reikia valgyt tokius maistus kaip 
Smetoną, sviestą, sūrį ir kitus mais
tus turinčius karbohydratus. Kar
tais gerai suminkštini vandenį kuria
me prausiesi dadedant biskį krakmo
lo. Geriausia ištirt kurs muilas at
sako tavo odai. Kartais muilai ga
li uždegt odą kuomet kiti neturi ga
na aliejų sausai odai. Geriausias 
būdas odai užžiurėt yra naudojant 
cold cream kas naktį.

Ypatiška x Sveikata

Ar jus žinot kiek esat verti? Pro
fesorius chemijos viename universi
tete buk pasakęs kad jeigu vidutinį 
žmogų išdalinsi į elementus iš kurių 
jo kūnas susideda, vandens butų ga
na išskaitymui poros blanketų, gele- 
lies gana padarymui dešimtpenės vi
nies, kalkių gana nubaltymui geroko 
dydžio vištinyčios, fosforo gana pa
darymui 100 degtukų ir sieros gana 
išžudymui vidutiniško didžio šunies 
blusoms. Jeigu nueisi į krautuvę 
kur tie dalykai parsiduoda, visus mi
neralus, raudamus žmogaus kūne ga
lėtum nupirkti už 98c. Jeigu jūsų 
kūnas taip delikatnai padarytas jū
sų pareiga yra mokytis jį užžiurėti. 
Pirmiausias dalykas yra maitinti jį 
tinkamu maistu.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra i 

pilnas riebus karvės pienas su iš-| 
garuodintu iš jo vandeniu. Juo ga-į 
Įima pagaminti skaniausius valgius

kurie reikalauja pieno. Jūsų krau- 
tuvninkas mėgsta parduoti Borden’s, 
kadangi Borden’s atstovauja gerumą 
ir jis žino kad jus norit gauti ge
riausia už savo pinigus.

I PARDUODU I
H Parsiduoda originaliai rankraščiai muzikalių
:• veikalų scenai. «
♦; Parduodu tuos veikalus pilnai pirkėjų savasčiai: L<‘ perka draugijos g 

ar pavieniai asmenis ir, vardan pirkusio, atsisakau nuo visų prie

Parduodamų operų ir operečių yra klavierauszugai, partitūros 
H ir orkestro partijos; tas viskas pereis pirkusiojo valdžion. Pirkėjas g
p laisvai gali pasirinkt bile vieną veikalą ir imt jį sulyg čia nustaty- ♦♦ 
♦♦ tos kainos. H-<■ ♦♦

2)

3)

‘BIRUTĖ”, melodrama, tautos opera, dviejų aktų. Pirmu 
kartu statyta Vilniuje 1906 m.............................. 250 dol.

‘ŠIENAPIUTĖ”, liaudies opera, vieno akto. Pirmu kar
tu statė “Birutė”, Chicagoje ..............................

‘VAIKAS AR MERGAITĖ?” farsinio turinio, dviejų ak
tų operetė. Pirmu kartu stato “Gabija”, S. Bostone.

‘PIRMO.!! GEGUŽIO,” trijų aklų oepra, dabartinių re- 
voljucijoniškų judėjimų laikotarpiai. Pirmu kartu

250 dol.

300 dol.

S ♦■> 
Ui

g 
H
ii

statė “Gabija”, S. Bostone. (Eina derybos su Chicagiečiais).
.NIAS-1ŠRADĖJAS”. trijų aktų komiška opera.

Pirmu kartu statė “Operetės Draugija" Brooklyne.
(Yra vertimas ir Anglu kalbon) .................................1,000 dol.

.Ė. ŽALČIU KARALIENĖ”, šešių aktų mytologinė 
opera. Pirmu karui statė “Gabija”, So. Bostone, 
1924 m. (Yra vertimas ir Anglų kalbon) ...............2,000 dol.

Susižinokit: MIKAS PETRAUSKAS, 
Lietuvos Viešbutis, Kaunas, Lithuania.
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LIAUDIES DAINŲ KONTESTAS

Ą RTOJO Liaudies Dainų kontes- 
2 1 tas pasekmingai vyksta. Dar 
toli paskirtas laikas dainoms su- 
siųsti, o jau Redakcija gavo kon- 
testantų siuntinius. ONA KAT
RIUTE iš Brooklyno prisiuntė 60 
įvairių dainų kurias pati surašė iš 
atminties — kurias Lietuvoje dai
nuodavo ir kurios čia jai dar iš 
minčių neišnyko. Ji žadėjo dar į 
50 kitų dainų prisiusi kontesto lai
kui.

JONAS LABUKAS iš Prienų 
Žiburio Gimnazijos taipgi prisiun
tė jau pluoštą dainų.

Skaitykit “Artoją” — šekit tas 
jaunysl7

Kiti kontestantai rašė jog ruo
šiasi lenktyniuoti su kitais ir pri
sius savo eitas į laiką — iš Lietu
vos ir čia Amerikoje.

Nevėluokit su prisiuntimu ku
rie turit surinkę. Siųskit dabar.

Kurie prisiųsta ir mažai, vistiek 
jūsų dainos bus talpinama.

Apie dovanas jau buvo pirmes- 
niuose “Artojo” numeriuose rašy
ta. Taipgi buvo paminėta taisyk
lės kurių būtinai reikia prisilaiky
ti kad jūsų surinktos dainos galėtų 
ineiti į kontestą.

“Artojo” Redakcija.
dainas, pamatysit daug savo 

dienų gražių dainelių, turėsit kuo užsiimti.
Artojo” kaina metams Amerikoje lik 31.

“ARTOJAS” 3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, O.
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6 D I R V A

The Younger Set
About the time a man reach

es 55 he forgets his boyhood 
ambition to be president, com-

Lithuania’s Decadence, the rapid Polonization of Lithu- 
and It’s Cause Tho clergy were rarely recniit' ed in the country, but were irn- 

The conversion of Nicolas- ported from Poland and assisted 
Christopher Radvila to Catholi-; ania. The upper classes of 
cizm was a severe blow for the 1 Lithuanian society, who went 
New Believers. The Papal Nun-jabroad for their education, be- 
cio Commendone and Cardinal j came gradually strangers to 
Uosius greatry helped the coun-' the people who aolne remained 
ter-Reformation in Lithuania, j faithful to their native tongue 
the former through his remark- and traditions. In this manner 
able eloquence and diplomatic' the link between the head and 
ability and the latter through; members of the Lithuanian 
his theological writings. I body was sundered. The nobi- 

The new Church, already se- Į lity no longer took an interest 
riously undermined, miserably I in anything that was not for- 
collapsed in 1569 when the Je-jeign, whilst the people, doomed 
suits arrived in Lithuania to re- to live in wretchedness and
conquer the country for the old ' poverty, were insensible to poli- 
faith. In this manner the vital tical affairs and the public 
■work of Nicolas Radvila the weal.
Black, the great Lithuanian 
patriot, was destroyed in a few 
years, and one of the last ef
forts of Lithuania to escape 
from Polish influence was frus
trated.

Ever-increasing checks and1 
failures at this epoch bear wit
ness to the baneful effects of 
the Lublin Union. Far-reach
ing projects of foreign policy 
were abandoned. The provinces 
of jPoldachia, Podolia and Vol- 
hynia had been annexed by Po
land and removed from the pro
tection of Lithuania, who for
feited her rank among great 
Powers. The strength which I 
had formerly been expended in į 
expeditions and conquests was I 
not employed to increase the; 
internal prosperity of the coun- j 
try. Lithuania, accustomed to, 
see her affairs directed by the j 
Poles, became steadily more; 
and more feeble in national, 
will. And still another enemy 
had arisen. The Swedes in
vaded the country, which was 
now without a military organi
zation, and the situation seem-) 
ed desperate indeed.

The Polish union, which last
ed two centuries, exercised a j 
debilitating influence on the 
Lithuanian people. To speak I 
Polish and to dress in the Po-1 
lish fashion were considered 
the correct thing. Towards the 
end of the XVII century near
ly all the Lithuanian nobility 
had ceased to speak Ltihuanian.

A century after the alliance 
of Lublin had been concluded 
national sentiment awoke once 
more in Lithuania. On the oc
casion of a Swedish invasion of 
Poland the Lithuanian magna
tes Janus and Boguslav, scions 
of the virile Radvila race, pro
claimed at Kėdainiai, in 1655, 
the independence of their coun
try and attached themselves to 
the Swedes. This bold stroke, 
however, won but few adher
ents and was the last evidence 
of Lithuanian life.

Thereafter the country fell 
a prey to the anarchy that had 
overtaken Poland. The right 
of brutal might everywhere 
prevailed. A vicious and dis
solute nobility despoiled the 
people with impunity. The 
magnates, who jealously defend
ed their privileges, maitained 
regular armies and fought 
against themselves.

BLOW, WINDS, BLOW 
A windy cornel- now and then 
Is relished by the best of men. 
And eyes are turned as wind 

doth blow,
Said Peter Vitkus, sometime 

ago.
But milady today, she doesn’t 

worry.
She turns no corners all 

a-flurry,
She sees no grins, she wears no 

snickers;
A wonderful age, this age of 

knickers.

Į 

1

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

-------- o--------
He was delivering a; Victrola. 

The distance was great—his 
time very limited. He strained 
every muscle. When he arrived 
there he found out that he had 
broken a record.

-------- o--------
She said “good night” twice, 

once when he came and once 
when he left.

-------- o--------
A novel guy

Is Jerry Black,
He borrowed five.

And paid it back.
-------- o--------

Mrs. Blige: 1 never knew 
your husband was lazy.

Mrs. Bilks: He’s had a post
al on his desk for a week now 
and says he can’t read it be
cause it is wrong side up.

-------- o--------
There is one thing money will 

not buy, says Jennie Butkus 
emphatically, and adds anxi
ously, But darned if I haven’t 
forgotten what it is.

Let me park in a car by the 
the side of the road and arouse 
the curiosity of man.

-------- o--------
Mrs. Browne—Our new min

ister is just wonderful. He al
ways brings the truth home to 
you.

Mrs. Mauve-—Wouldn’t it be 
perfectly lovely to have a hus
band like that?

-------- o--------
“Rasmus, why you all look 

so powerful sad?”
“I done left1 open my door 

last night an’ all ma’ chickens 
have gone off home.”

Smile at all the senseless 
Christmas presents you get.' 
You can pass ’em off again next j 
Christmas and get more smiles, j 

-------- o--------
Young Wife—George, I want 

a fireless cooker.
Young Hubby—I’ll get it for 

you, dearie, just as soon as I ■ 
can find a fireless employer.

-------- o--------
A woman who had to move 

found two hundred quarts of 
fruit in her cellar. It is such 
things as that, comments John Į 
Virbickas, that discourage a j 
change of residence.

Mother—Get up, Elsie. Re
member it’s the early bird that 
gets the worm.

Elsie (drowsily) — Let him 
have ’em, mother. I’m not 
hungry.

-------- o--------
Y ou can’t keep a good secret! 

down, grinds Jennie Johnson.

Telefonas Main 6111

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

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

I'.'h II I '.— T -I

ments J. Pechkaitis, and only 
hopes that he’ll be able to keep 
his funeral from being held at 
the poor house.

Kalėdoms Besiartinant
Visi yra susirū
pinę Kalėdų do
vanų p irki m u. 
Nepirkit tokiu 
dovanų ką greit 
m a i n o s ir nu
stoja savo ver

tės. Pirkit tiktai užtikrinamas kurios 
paliks ilgai atminčiai, gi šių užtikrin
tų dovanų gausit tik šioje krautuvėj, 
nes mes atsakom už kežną pas mus 
perkamą daiktą. Mes užlaikomi dide
li rinkinį įvairiausių, gražiausių ir 
tinkamiausių Kalėdoms, Vestuvėms 
ir Surprise pokilių dovanų ir viską 
pigiau parduodam negu kitur kur. 
Ateikit persitikrini. Rinkitės dova
nas išlaiko, palikdami mažus rankpi
nigius, o mes palaikysim jūsų pirki
nius iki Kalėdų. Krautuvė atdara iki 
9 vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 3 p.p.

V. D. ŠTAUPAS JEWELRY 
6704 Superior Ave. Cleveland.

ANTANAS BARTKUS

UŽDARYMO 
IŠPARDAVIMAS 
VISAI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ

Columbia Rekordai
T,KuTžAI $5.00

Štai jūsų proga padidint Lietuviš
kų rekordų skaičių. Jie visi tikri 
COLUMBIA REKORDAI, 10 co
lių, abiem pusėm, paskiausia išlei
sti, niekad pirma negroti—instru- 
mentaliai, šokių, koncerto, balso, 
solo, duetai, juokai ir tt.—tūlų ge
rai žinomų Lietuvių artistų ir mu
zikų (čižausko, Čižauskienės, Pe
trausko, Plieniuno, Lušnakojo ir 
tt.). Mes turim parduot visą mu
sų sandėlį ir todėl duodam už tą 
išimtinai žemą kainą $5.00 už 20 
Lietuviškų rekordų (40 -vairiu daį 
lykų). NESIŲSKIT PINIGŲ IŠ- 
KALNO. Tik prisiųskit savo var
dą ir adresą. Užmokėsit ališkane- 
šiui $5 kai pristatys už tuos 20 
parinktų Lietuviškų rekordų, dar 
kelis centus už persiuntimą. Mes 
neturim katalogų nes nežinom ko
kie rekordai bus likę iki jūsų už
sakymas ateis. Bet garantuojame 
kad jums bus pasiųsta raukius 40 
įvairių šmotų muzikos ir dainų, ir 
jog busit užganėdinti juos gavę, 
jei ne, grąžinsime jums pinigus.

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

DR. A. A. IVINSKAS 
—REUMATIZMO K ENTEJIMAS— 
Nemanykit kad einant į senatvę jau 
ir turit kentėt Reumatizmą. Paleng
vinimas gali ateiti greičiau negu jus 
manote. ‘ CH 1ROPRAKTIKOS Siste
ma (Spinal Adjustment) suvalnys su
stingusius sąnarius »>’ prašai.ns tą 
kentėjimą. Kreipkitės —

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

Ofiso telefonas Pennsylvania 1321 
Rezidencijos telef. Garfield 5772-J.

PECO SALES CO.
Dept. 130 

32 Union Square 
New York City

KADA JUS VAŽIUOJATE ATGAL 
Į SAVO TĖVYNĘ

Pasiteiraukite apie patogumus keliavimo ant Su v. Valstijų 
Valdžios blaivų. Pie turi didelius patogius kambarius, puikius 
įvairius valgius, mandagus patarnavimas, dideles dėnįs, beno kon
certai ir visokios rąšies gerumai ir patogumai.

Jeigu parkviečiate savo gimines į Ameriką. Suvienytų Vals
tijų) Linijų ofisai šioje šalyje ir anapus gali padaryt visą priren- 
gimą. Sulyg naujos kvotos, pirmybė yra duodama ūkininkams, 
jų moterims, ir vaikams jaunesniems 18 metų: tėvams moterims 
ir vyrams Suvienytų Valstijų piliečių, ir nevedusiems jauniems 18 
iki 21 metų piliečių vaikams.

Norėdami pilnų informacijų rašykit arba kreipkitės dabar

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK

Arba prie vi etinio Agento
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio

Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD

-I

1925 m. Kalėdų Klubas j
Prisidėkit Dabar ir Turėsit Užtektinai Pini- i 

gų Sekančių Metų Kalėdoms
Tikrai turėsit 'pinigų sekančioms
Kalėdoms jei prisidėsit prie vie

nos ar daugiau iš šių klesų:
Klesa 25

Nariai mokėdami 25c savaitėj per
penkiasdešimts savaičių, gaus--$12.50

Klesa 50
Nariai mokėdami 50c savaitėj per
penkiasdešimts savaičių, gaus..$25.00

Klesa 100
Nariai mokėdami $1 savaitėj per
penkiasdešimts savaičių, gaus. .$50.00

Klesa 200
Nariai mokėdami $2 savaitėj per
penkiasdešimts savaičių, gaus $100.00

Klesa 500
Nariai mokėdami $5 savaitėj per
penkiasdešimts savaičių, gaus $250.00

Bus dadėta penktas nuošimtis jei
gu mokesčiai bus reguliariai mo

kama, arba iškalno.
į

Th k A B Savings I 
& Loan Co.

3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)
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GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

The A.

Telefonai:
Ofiso—Prospect
Namų Glenville

B. Savings & Loan Co. Bld
3354 SUPERIOR AVENUE

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 9 r. iki 3 p. p.

Vakarais Ut„ Ket., Sub. G—8.

Generalė teisių praktika. Specialiai užsiima 
pirkimo raštais, mortgečiais ir nejudinamos 
nuosavybės kontraktais. Egzaminuoja abs
traktus. Padaro affidavitus. Kolektuoja šia
me mieste ir užmiesčiuose. Patarimai dykai.

'mimiimimiiHimiiiHiiiiiiiimimimimmii'iimiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiim

į DRY CLEANING £ 
•a sIšvalom, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus £ 
□° Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į

Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namų. Telef. Randolph 7906 %

£ * ROSEDALE DRY CLEANING CO. * į
> 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. į

USE Jei jos Pa vargą,
Naktimis ir

Rytmečiais
Turėk Tyras, // ęŽS?

Sveikas Akis / / \*
Teka, jei skauda, arba Prisinešę ( k
naudokit Murine tankiai. Atgaivina, \ /

ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiem ^***>s/ / ’
Parsiduoda visose vaistinėse. ]jĮ Jį

Rašyk knygelės iš Murin„ Eye Remedy Co., 9 Eant Ohio St.. Chicago

--------------------------------------------------- ,
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Eikite pa. tikrą Specialistą, o na 
prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie

BžaS neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
.. j-są.’ tyrimo bei neišrado jūsų tikroj liifoa.tyrimo bei neižrado jūsų tikros bgo». 

Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi} ligos pnežartj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juma 
tuoj sugryž senoji j'usų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėiusiuB 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit ši ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. Id5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo C iki t vakar*. 

Nedėldieniaia nuo 10 Iki L
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iPO LIETUVĄ!
i PASIDAIRIUS I

Auksinis Kontestas
Veda Leonas Žukauskas
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Del Pabėgusių Kalinių
Pasak “Ryto”, lapkričio 9 d. 

kriminalei policijai Kaišedoryse 
pavyko sulaikyti pabėgusį iš 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mo Kostą Pipirą, iš Anykščių 
m., savo laiku už plėšimus nu
teistą dešimčiai metų kalėti. 
Šis kalinys yra garsios Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo kali
nių šią vasarą įvykusios aferos 
dalyvis, t. y. vienas iš 74 tuo
met pabėgusių kalinių. Jų dau
guma buvo išgaudyta. Kiti iš 
karto grupėmis, paskui pavie
niais išsiskirstė provincijoje ir 
lyg pranyko. Suimtas Pipiras 
sakosi darbymečiu dirbęs pas 
ūkininkus, taip pat pasakoja ir 
apie likusius kalinius. Nors 
policijos savo laiku buvo apgar
sinta del tų kalinių pabėgimo, 
gyventojai, kurie, ar žinodami 
ar nežinodami, priėmė pas sa
ve sakomus Pipirą ir kitus kali
nius, kaip tvirtina kriminalės 
policijos viršininkas, busią pa
traukti atsakomybėn. Provin
cijoje žmonės dar tiek neatsar
gus kad pamiršta prieš imant 
darbininką tarnybon pareika
lauti iš jų dokumentų kad suži
nojus ar jie teisingi, ar kokie 
vagįs. Šis apsileidimas gali blo
gai baigtis, 
čia j ieškoti 
kų, ir juos 
tuo padėtų
gaudymo darbą palengvinti ir 
patįs atsikratytų nuo bauginan
čių elementų.

ją išgėdino. Pajutęs kad gręsia 
jam didelė bausmė ir norėda
mas paslėpti savo prasikaltimą, 
jis akmeniu užmušė Blaževičiu- 
tę, sudaužydamas visiškai jos 
galvą. Mergaitės lavoną jis 
įmetė Į ežerą! Vis dėlto jis bu
vo susektas. Teisme, nagrinė
jant bylą Kazlas prisipažino pa
pildęs šią baisią žmogžudystę, 
ir liko pasmerktas mirties bau
sme, nes prasikaltimas buvci pa
darytas karo stovio metu.

Pasmerktasis kreipėsi i Vy- 
riausįjį Tribunolą prašydamas 
pasigailėti, bet Vyriausias Tri
bunolas patvirtino Kariumenės 
Teismo sprendimą ir Kazio pra
šymą atmetė.

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška ‘‘SANDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit i AUKSINIO KON
TESTO Vajų! Pradėki! lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
Apart didelių dovanu AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodama tam tikras nuošimtis Ko

miso kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko nepralaimi, bet viską laimi.

Tėmykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą”
Visi įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite “SANDARĄ” kur gausite visas informacijas 

reikale AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adr:

netinkamas prie nekuriu atva
žiavusių delegatų kabinėj imasi. 
Ant galo, kada teatras prasidė
jo, jisai iš kur tai atsinešė tokį 
rėksnį vaiką kuris per lošimą 
trukdė lošėjams ir daininin
kams ; publika irgi nerimavo, o 
niekas to vaiko neprašalino, 
šneka buk jisai su tuo vaiku ir 
bažnyčioj laike pamaldų trukš- 
mą keliąs. Svetainėje tvarka 
buvo labai bloga, pusė publikos 
suėjo dykai, o paskui po kelis

sykius lindo prie žmonių ir pra
šė užmokesties.

įMeiženis.

Šios Valandos 
Žmogus Parduoda

Siutus ir 
Overkotus

“SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass.
W.W,Y.VAW„%’.%W.AW<,,".'.W.W.%W.VqV.V^.W.'.V.V.V/W/.,.V/.V.VW.VA,.V.VA

Krašto Gubernatoriaus 
šauliai turi teises 
laikyti ginklus. 
Gynėjas parėdymą 
Nuvykus policijai

žmonės turėtu ty- 
tokių vagių, plėši- 
įduoti valdžiai — 
pačiai valdžiai jų

Klaipėdos Krašte
Sugavo spirito kontrabandos 

laivą. Naktį į lapkričio 12 d. 
Palangos pajūryje Klaipėdos 
valstybinės policijos komisaras 
Varšukas su policijos laivu 'Sa
vanoris’ sulaikė svetimą moto
rinį laivą iš Dancigo su 1700 li
trų spirito. Be to, rasta 12,000 
litų pinigų surinktų už jau par
duotą spiritą. Taip pat 
surašai kam tas spiritas 
duota.

Pats sulaikytasis laivas 
apsiginklavęs šautuvais,
pitonas yra Vokietis, o du jo 
kontrabandos bendrai — 
Latvijos pilietis, antras 
vos.

rasta
par-

buvo
Jo ka-

vienas
Lietu-

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit. reikalauja labai daug pardavinė

tojų, pardavinėti geriausios rūšies 
vyrų gatavai pasiutus viršutinius 
apvalkalus.
Ales turime didžiausj pasirinkimą 
stilių ir pavyzdžių koks kada nors 
buvo pasiūloma arti tų kainų, 
$12.50. Geriausi rubai, geriausi 
stiiiai, geriausis darbas. Kandjs ir 
lietus nekenkia. Jūsų pelnas už 
kiekvieną pardavimą yra $3.00.
Rašykit man asmeniškai. Pasaky
kit apie save. \.š noriu persitik
rinti kad vyrai kuriuos aš išsirin
ksiu kaipo atstovus norėtų turėti 
pasisekimą. Daleiskit atsiust pa
vyzdžius ir pilną informaciją se
kančiu paštu.

Adresuokite

Vakare tą dieną, pasibaigus 
posėdžiams C,levelandiečiai te
atro mėgėjai sulošė “Gims Tau
tos Ginėjas’’, atliko gerai. Loši
mo tarpais buvo , dainuojama 
patriotiškos Lietuviu dainos.

Po teatro kalbėjo p. Stupin- 
kevičius iš Youngstovvno ir vie
tinis klebonas, Kun. M.
lis.

Vienas labai peiktinas 
kas, tai Juozo Sebestino,
sako esąs ir parapijos komitete, 
nemandagus užsilaikymas ir

AKRON, OHIO 
SLRKA. Apsk. Suvažiavimas. 
Lapkričio 27 d. vielos Lietuvių 
pobažnytinėj salėj atsibuvo S. 
L. R.-K. A. Ohio valstijos ap
skričio suvažiavimas. Dalyva
vo atstovai nuo kuopų iš Cleve- 
lando, Youngstovvno, Daytono, 
Columbus ir Newton Falls.

Tarp svarstymų priėjo iš ei
lės ir .apie L. A. P. B-vės žemės 

Į plotą ant kurio (Susivienijimas 
padavė Lietuvių Rymo-Katalikų Ame- 

• Irikoje yra įkišęs $40,000 ir jau 
• £ I kelinti metai jokio nuošimčio

negauna. Pasirodė kad Susi
vienijimo valdyba tyčia trukdo 
išgauti pinigus iš bendrovės; 
paaiškėjo kaip pavasarį J. Va
siliauskas iš Baltimorės cirką 
lošė su pagalba Miliaus iš Pitts- 
burgo, kuris buvo atsiuntęs Ak-

ne-

pa
pas

SIŪK IR TAUPYK

jam kad 
įsakymu 
šiotis ir 

Uolus 
kartojo.
Pcteraitį atimti ginklų, pasta
rasis policijai pareiškė kad šau
liams yra užginta savo ginklus 
atiduoti, kaip kad kareiviams.

Kada policija neleido Pėterai- 
čiui net paskambinti šaulių va
dui telefonu ir atsiklausti jo, o 
norėjo prievartą pavartoti ir 
policininkas Heitmann 
komandą “atgal”, rengdamasis 
šauti j šaulį, Peteraitis iššovė I 
anksčiau, sunkiai sužeisdamas 
minėtą policininką.

Visa šio įvykio eiga rodo jog 
Klaipėdos krašte padėtis nege
ra, reikalauja didelio susirūpi
nimo, tačiau musų, anot “Liet, 
žinių”, “krikščionis” to visai 
nepaiso, 
ščionių’ ____  __
Klaipėdoj dedasi, prie kokių ga
limybių einama tai plačiajai i 
Lietuvos visuomenei ne vistiek 
— jai maža ir valdančiųjų atsa-j 
komybės, kada tokie ir panašus i 
įvykiai rengia tarp Lietuvos da
lių bedugnę.

Cybe-

daly
kui’is

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavoj. Stiklai. VarnlšiaL 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

S. J. Woyshville & Son
1657 EAST 55th STREET

Geriausi Vatos Siūlai
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiyskit 4 c. j 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O 

315 Fourth Ave., New York

Complete in Itself
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 

skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augs.

care of 
“Jim” Foster Clothes 

2250 So. Sjiauldiny Ave.. Chicago

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

Jei valdančiam “krik-1ronan Pustuzinį Žydų, tie palo- 
blokui vistiek kas teiJše P01^ savaičių Akrone, kolei 

l perėjo Shenandoahryje Susivie- 
|nijimo seimas, ir paskui pasi
ėmę keletą tūkstančių dolarių 
išsinešė, o Susivienijimas savo 

I pinigų neatgavo. Centro val- 
i dybai suvažiavimas išnešė pa
peikimą už tyčia neišėmimą pi
nigų.

Vietinė 178 kuopa surengė 
delegatams gardžią vakarienę, 
visi gėrėjos valgiais, nes mat 
buvo tikros naminės juodos 
duonos ir skanių valgių.

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 

- del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c stampa. (14)

, J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass

\41et/Iūt(yStrop Razor

PE ° KU “ NA
A. L. Glaser

ADVOKATAS IR TEISIŲ 
PATARĖJAS

padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Treqiadieiue 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

Naujas
Klaipėdos 
ne jų davė
Įsakymą atimti iš šaulio Pete-
raičio pas jį saugojamus būrio 
ginklus. Pirmą kartą polici
ninkas Michaelis neišpildė Gy
nėjo parėdymo, nurodydamas

skandalas. Vienas 
krašto Valstybės Gy- 
Direktorijos policijai

National Cash Register: 
Nauji ir Vaitoti — Visokie 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inraokėjimais. — Procpeęt 
2650 — 1314 Huron Road.

Parsiduoda visur 
Tabletucse ir kaip skystimas

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

motiną. Pastari du buvo atė
ję pas Mockeliunus į svečius.

šventosios žiotyse uostas. Pa
langos žvejų uostas, apie kuri 
jau buvo kartą “Dirvoje” minė
ta, bus pradėtas statyti švento
sios, žiotyse ateinančių metų 
pradžioje. Tuo tikslu Ministe- 
rių Kabinetas patvirtino staty
bos etatus ir pati statybos pro
jektą.

Vienu kartu keturios aukos. 
Spalių 31 d. Pusiaukilių kaime, 
Šakių apsk., bevalgant vakarie
nę pas ūkininką Mockeliuną ne
žinomas žmogžudis pro langą 
nušovė keturis asmenis: Moc
keliuną, jo žmoną, Gyvuką ir jo

Kita bjauri žmogžudystė. Be
važiuojant vieškeliu iš Pilviškių 
(Šakių ap.) ūkininkui Antanui 
Stukšiui Bluiviškių kaime spa
lių 24 d., gerokai pritemus, iš 
minimo kaimo pirties stovinčios 
prie pat vieškelio išbėgo apsi
ginklavęs plėšikas ir pareikala
vo 100 litų pinigų, bet važiuo
jančiam atsakius neturint, už
puolikas šovė Stukšiui į galvą 
ir jis krito negyvas. Drauge va
žiavus ūkininkė nebuvo sužeis
ta, nes plėšikas tuoj atsitraukė.

Kas gali tikrint kad tiedvi 
žmogžudystės nėra tų dešimties 
dar nesugautų Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo pabėgusių kali
nių darbas?

Žilė galvon, velnias uodegon' 
Eltos žiniomis, viena moteriškė 
pragyvenus su vyru 35 metus 
ir turėjus 18 vaikų, iš kurių 13 
yra gyvi, pametė savo vyrą kad 
ištekėjus už kito. Jos vyras ne
norįs su tuo sutikti ir kaltina 
žmonos meilužį suviliojimu. To 
tik tetruko! Ai, boba!

Begėdis ir žmogžudis pasmer
ktas mirti. Spalių mėn. kariu
menės Teismas nagrinėjo bai
saus žmogžudžio ir begėdžio Jo
no Kazio bylą.

Ežerėnų aps., Smalvų k., Di
džiasalio kaimo ūkininko sūnūs 
Jonas Kazlas, 21 metų amžiaus, 
ėjo kartą į gretimą kaimą. Ke
lias ėjo per krumus. Kelyje jis 
sutiko Leokadiją Blaževičiutę, 
16 metų mergaitę, ir prievarta

. - --j a
į ir Peršalimu. Galvos 

Neuralgijos. Reuma
tizmo ir Visu Skausmu ir Gėlimų.

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and C5c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =
.i.'.i kūdikiai iK-.’. lį ' ■i.ini >.m pagelbėti! Kuomet jų vidų-

GAVIMUI DAUGIAU IR GERESNĖS ŠILUMOS, TAUPYMUI 
KURO IR

DŪMAMS IŠEIGOS
Būtinai žiūrėkit kad kiekvienas pečius deginąs gazą ar koki kitą ku
rą yra tinkamai sujungta su kaminais. Peržiurekit kad pečių dū
dos durnų išėjimui nebūtų surūdijusios, neužsikimšusios, neatsi- 
liuosavusios, neišėjusios iš vietų ar Įgrūstos pertoli j kaminą.
KAMINAI
Atsakančios išeigos ir jų usjungimai reikalinga visokios rūšies ug
niai — gazo, anglių ar malkų, araliejaus. Bet geriausios pasaulyj 
e durnų iešigos iš pečių neturi vertes jeigu kapinai kuriais išeina dū
mai yra užsikišę.
Negeri kaminai ir išeigos tankiai yra priežasčia gaisrų. Kada kami
nai išvalyti yra tiek svarbu kaip ir turėjimas iš paties pečiaus išei
gų dūmams ir negeriems gazams.
MES apžiūrėsime jūsų pečių dūmų išeigas ir kapinus be jokio at
lyginimo.
NEDEGINKI f gezo jokiame kambaryje namuose, jeigu šildytojas 
arba pečius neturi gerų dūmų išeigų, garai ir durnai tikrai išeis lau
kan ir nebus nelaimių.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

veiklų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia v mūrių 
užkietėjimus, duokite jiems Bambino—Kūdikių Goriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len* 
gvai, tikrai. Bonka 35c. aplietose ar tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 Sc. 4th Street Brooklyn, N.Y.

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Hl Namų Rakandai
Žiema, ateina — rūpinkitės apie 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 
pasiteirauti apie kainas pas mus. 

Mes turime daugiausia Įvairių pečių virtuvei 
ir kambariams, gazinių ir anglinių.

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų damų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatoni Rekordus per paštą. Rašjkit

©Beveiand Furniture ©o.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius G. Židonis.

I

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.



Kas Girdėt CSevelande-ApielImkese
Telefonas Prosrect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Iš Kudirkines Susirin- 
!kimo

Gruodžio 7 d. atsibuvo Dr. Vin
co Kudirkos Draugijos susirin
kimas, kuriame dalyvavo narių 
labai skaitlingai, ir buvo išrin
kta 1925 metams valdyba, ku
rion ineina šie nariai:

Pirmininkas (tas pats) — A. 
Žukas,

Vice-pirm. — šliakys,
Finansų rast, (tas pats) V.

K. Yurgilas,
Protokolų rast. — Kuškis.
Iždininkas (tas pats) — žiū

rįs.—
Salės Bendrovės direktoriais 

išrinkta J. Brazauskas ir C. F. 
Petraitis.

Teisėjais — Uloza, Akšis ir

Daugilas.
Draugija yra užsisakius 250 

knygų “Varpo”, kurios išleista 
Kaune paminėjimui iDr. V. Ku
dirkos 25-kių metų mirties su
kaktuvių. P. V.

Daug Užmušta Miesto 
Gatvėse

Nedėlioj ir panedėli Clevelan- 
de gatvėse užmušta keturios 
ypatos neatsargiai automobilis
tams važinėjant arba patiems 
nelaimingiems neapsižiurėjus.

Nuo pradžios metų tokiu bil
du Clevelande suvažinėta 172 
ypatos, arba keturiais daugiau 
negu per visus 1923 metus.

Iki galo šių metų dar koks de- 
stėkas žmonių liks užmušta.

The Guardian Savings and Trust Co. Sukaktuves

TMD. 20 kp. Vakariene
T. M. D. 20-ta kuopa rengia 

gruodžio 30 d. (utarninko va
kare) gražią “senų metų” vaka
rienę. Vakarienė Įvyks su pa- 
marginimais, žaislais ir šokiais 
Lietuvių salėje, prasidės 7 vai. 
vakare. Tikietus reikia gauti 
iškalno, ir galima gauti pas ko
misijos narius F. J. žiuri, K. 
Rugienių, J. Polteri, kuopos val
dybos narius, ir “Dirvoje”.

Ti kietu kaina pavienėms y pu
toms po $1, porai (vyrui ir mo
teriai) $1.50, vaikams 50c.

TMD. 20-tos kuopos susirin
kimas Įvyks sekantį antradienį, 
gruodžio 16 d., Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vai. vakare. Nariai at
eikit atsiimti knygas ir pabaig
ti mokėti savo mokesčius už ši
tuos metus. Bus taipgi renka
ma nauja kuopos valdyba. S.

D T R V A

ATIDAI DRAUGIJŲ 
prigulinčių prie Clevelando Lie
tuvių Draugijų Tarybos: ___

Gerb. draugijos kurios prigu- tižia 1925 metų.
ilte prie Tarybos malonėkit už- Tarybos vardu, Sekretorius
simokėti savo mokestis su pra-' V. P. Banionis.

The Guardian Savings and Trust 
Co. sugyveno trisdešimts metų seve
doj. Su keturiais darbininkais ir 
$500,000 kapitalo, tas bankas pradė
jo biznį gruodžio 19, 1894 m., pirmu
tiniam aukšte Wade Building, pietų 
šone Superior Avenue, netoli didžiojo 
tilto. Pirmos dienos depozitai siekė 
$74,552; gale pirmu metų jie buvo 
$543,921, ir sąskaitos siekė 814. Dil
bas The Guardian turi depozitų virš 
$107,000,000. kapitalo ir perviršio į 
$8,000,000, devynis ofisus, ir G25 dar
bininkus.

Didume ir tvirtume, The Guardian 
dabar stovi keturiasdešimts devinta 
tarp 30,000 bankų Suv. Valstijose, ir 
24-ta i.šlaukėj New Yorko miesto. Ji 
yra trečia didžiausia Ohio valstijoj.

Šis bankas buvo inkorporuotas kai
po The Guardian Trust Company, 
gegužio 28, 1894. Bendrais jos or

.1. A. House, President.

vo padidintas iki $3,000,000 ir per- 
i viršis iki $3,000,000. Tais pat me- 
| tais The Guardian Savings and Trust 
I Co. buvo išrinkta nariu Federal R?-

ganizacijoje ir vystymesi buvo kelio
lika ypatų pasižymėjusių Clevelando 
augime bėgyje praeito pusšimčio me
tu. Pirmuoju banke prezidentu bu
vo jau miręs John F. Whitelaw. Dė
lei sunkių pareigu savo kitame banke 
■John F. Whitelaw rezignavo iš nre-
zidentystės prie The Guardian 1897 
m. Prezidentu liko išrinktas II. P. 
McIntosh. J. A. House šiuo tarpu 
buvo pakilėtas i išmokėtojus ir 1899 
metais paskirtas Iždininko Pagelbi- 
ninku.

Kuomet H. P. McIntosh pastojo 
prezidentu 1897 m., banko depozitai 
buvo žemiau milijono dolariu. Kuo
met jis rezignavo iš prezidentystės 
gruodyje, 1917. pastojimui taryb >s 
pirmininku, depozitai perėio keturių 
dešimtų milijonų mierą. Po jo va
dovybe žymiai pasidarbuota subuda- 
vojimui taupymu departmento ir pa
skolų davimas ant Clevelando nejudi
namos nuosavybės, taipgi komerci
nio banka vinto ir trust depart ncntai. 
Jis ir dabar veikliai dalyvauja prie 
banko kaipo direktorių tarybos pir
mininkas.

McIntosh prezidentystės vieta pa
teko J. A. House, kuris yra vienati
nis iš keturių pirmutinių banko dar
bininkų. Jis pradėjo dirbti kaipo 
knygvedis kuomet The Guardian at
sidarė, ir greitai pakilo i sekretorių, 
viee-prezidenta, ir paskui prezidentą.

Centralis ofisas buvo Wade budin- 
ke *ki 190G m. Kovo 19. 1906, ban
kas persikėlė i sava dvylikos ankstu 
budinką 322 Euclid Avenue, dabar 
savastį The State Banking and Trasi 
Co., o Wade bud i n kas patapo sky
riumi. Jis buvo sujungtas su centra- 
liniu ofisu kovo 2, 1912. šiuo laiku
jau kapitalas ir perviršis buvo padi
dėjęs iki $4,000,000.

1914 m., The Guardian nupirko 
New England Building, 619-637 Euc
lid Avenue, kurį perdirbo ir dikčiai 
padidino ir užvardijo The Guardian 
Building. Dvidešimts dviejų metų su
kaktuvėse bankas užėmė dabartinę 
savo bustynę. 1917 m. kapitalas bu-

serve Sistemos.
Tolesnis augimas paėjo nuo susi

liejimu su kitais ir atidarymu sky
rių. Balandžio 19, 1919, The Cleve- 

I land National Bank susiliejo su The 
Guardian. Sausy j, 1920, Rocky River 
Banking Co. patapo Rocky River 
skyriumi. Tą pat metą The Spira 
Banking and Trust Co. ir The Lake
wood State Bank susivienijo su The 
Guardian, ir abi patapo skyriais; ir 
dar atidaryta ofisai ant Euclid ir E. 
105th street, ir Euclid ir E. 4Gth St. 
Kovo m., 1921, The National Com
mercial Bank, kuri originaliai Įsistei
gė 1845, susidėjo su The Guardian, 
patapdamas Comercialiu Ofisu. Tą 
pat metą kapitalas ir perviršis tapo 
padidinta iki $8,000,000. Euclid-Su
perior Ofisas pradėjo veikti rugpjū
čio m. 1921, ir Coventry Ofisas, Cov
entry ir Lancashire roads, Cleveland 
Heights, atsidarė seredoj. kur . Frank 
G. Stuber, iždininko pagalbininkas, 
liko vedėju. Bankas dabar turi de
vynis patogiai esančius skyrius kur 
kostumeriai ir svečiai maloniai pri
imami.

Su didele direktorių taryba, susi
dedančia iš pažymių biznio žmonių, 

i ir su stabu patyrusių bankierių The 
Guardian Savings and Trust Co. yri 

j tvirtas, saugus bankas turintis su- 
I virš $120,000,000 pinigų. Jis yra po 
. Ohio Valstijos priežiūra ir jo rekor- 
' dai yra peržiūrima nuolat valstijos

Teatrališko Choro Va
karas

Teatrališkas Choras rengia 
| gražų dideli adventu vakarą — 
Įstato dar pirmu kartu Clevelan
de veikalą “šventoji Agnietė” 
atminti pirmųjų krikščionių žu- 

j dynių. Agnietė, kaip legendos 
i paduoda, gyveno 290 metais, ar
ba 1634 metai atgal. Taipgi 
bus parengta tinkamos adven
tams giesmės kokių dar niekad 
Clevelandiečiai negirdėjo. Cho
ras deda visas savo spėkas ge- 

, rai atlikti šį veikalą ir dainas.
Teatralis Choras yra gana di- 

t delis, turi apie 50 dainininkų.
I Nepraleiskit šios progos, nes 
l vakaras bus labai gražus.
; Teatralis Choras nenuilstan- 
i čiai darbuojasi ir niekad nepa- 
i liauja veikęs. Dar vieną vaka- 
! ra rengia prieš užgavėnias ir 
j pelną skirs parapijos naudai, 
nors kiti ši chorą ir bedievišku 

, vadina.
Vakaras bus gruodžio 21 d., 

|šv. Jurgio parapijos salėj, Su- 
i perior ir kampas E. 67th St.

Teatro režisieriai A. Slavins- 
| kas ir K. Bilas. Choro Narys.

PAVEIKSLAI 
bus rodomi 
NEDĖLIOJ 
nuo 3 vai.

7017 Superior Av. I
Bus 

įvairių 
paveikslu 
parodyta. 
Kviečiame 

atsilankyti. 
Paveikslus 

aiškins 
Biblijos 

Studentas
Įžanga Dovanai—Kolektų Nebus.

Clevelando Liet. Banko 
šerini nkams

Jus ir aš trumpame laike tu
rėsime balsuoti ant Lietuviško 
Banko direktorių, ir barsimės 
kad musų balsavimas tuose rin-; 
kiniuose mažą rolę loš. Mat, tei- j 
sybę pasakius, roles lošia tik Į 
aktoriai, o mes darbininkai tu-1 
rime remti teatrus kad jiems i 
butų kuogęriausios pasekmės, i

Banko valdybos balsavimuose i 
mes esam tik šulais, turim lai-! 
kyli vandenį, o kiti sau rankas! 
mazgosis ir pasakys mums se-' 
ni viršininkai ir atstovai kad vai 
kas gero yra padaryta tai mes, Į 
gerbiamieji, padarėm, o ką jus 
blogo matot tai mes nekalti, 
bet kalti kiti del tų dalykų.

Mes, šėrininkai, turim galvo
ti ir rūpintis apie savo ir visuo
menės gerovę — moteris ir vy
rai stokim į vieną ir pagalvoję 
gerai perstatykim žmones Į di
rektorius kurie butų atsakomin- 
gi, ir tokius išrinkim, o jie ga
lės gaspadoriauti ir bus musų 
draugai ir musų tarnai.

Buvo minėta kad butų iš mo
terų pusės pastatyta Į direkto
rius ir moteris išrinktų. Ban
kinėse įstaigose moteris neša

SWITCH 
SCARCE 
< OKYROl

bankų department© atstovų. The 
Guardian yra taipgi nariu Federal 
Reserve System ir Cleveland Clear
ing House Association, ir todėl yra 
tankiai egzaminuojama šitų įstaigų.

! Tvirtumas ir patarnavimas yra pa- 
i matas ant kurio The Guardian Ban
kas subudavojo savo pasisekimą, ir 
ant kurio ir toliau operuos.

MAIN OFFICE—623 EUCLID AVENUE.

SLA. 14 Kuopos Nauja 
Valdyba

SLA. 14-ta kuopa turėjo sa
vo metini susirinkimą gruodžio 

14 d. Buvo aptarta bėganti kuo
pos reikalai, ir išrinkta valdyba 
ant 1925 metų, kurion inėjo šie: 

Pirm. — A. Praškevičius, 
Pagelb. — J. V. Mitchellis, 
Fin. sekr. — V. P. Banionis, 
Užrašų rast. — F. J. žiuris 

(ir korespondentas),
Iždininkas — A. Lapė,
Organizatorius — J. S. Ma

žeika.
Kontrolės komisija: J. Jurai- 

tis. A. J. Naunčikas ir J. S. Ma
žeika.

Taigi visa svarbiausi valdyba 
yra tautininkai-Sandariečiai. iš
skyrus du paskutinius, kurie 
yra kairiųjų pusės.

Buvo paduota Įnešimas kad 
nors ant vieno kuopos parengi
mo per metus nariai butų pri
versti imti po vieną tikietą; po 
ilgų diskusijų Įnešimas atmes
ta.

Teatro rengimo komisija ra
portavo kad yra rengiama vei
kalas “Piršlybos” y- muzikališ- 
kas programas ant sausio 18 d., 
kur visi kuopos nariai ir paša
liniai yra kviečiami.

F. J. Žiuris. Užr. rast.

KALĖDŲ IŠKILMĖ
Goodrich House, jos draugai 

ir kaimyną,i rengia Community 
Kalėdų iškilmę savo žaismių 
pleciuje ant E. 31st St. ir Supe
rior avė. Bus pastatyta eglė, 
skaisčiai apšviesta, aplink ją 
seni ir jauni dainuos Kalėdines 
giesmes. Po giedojimo aplink 
eglę, visi adlyvautojai eis gie
dodami prie namų kur tik bus 
išdėta lange žvakutė.

ši iškilmė bus gruodžio 23 d., 
vieloj Kalėdų Vakaro, kuris yra 
šventas daugumoj šeimynų. Vi
si kviečiama dalyvauti.

Seredomis vakarais nuo 7 at- 
sibuna praktikos dainavimo pa
čioje Goodrich House.

Visiems gerai žinomas J. Ka
ruža, gyvenęs ant Hamilton av. 
per 15 metų, dabar nusipirko 

i savo namą ant 10720 Garfield 
i avė. ir nusikraustė ten su šei- 
| myna gyventi. Linkime- Karu- 
i žų šeimynai smagaus gyvenimo 
naujoje vietoje.
PARSIDUODA Keptuvė — randasi 

4452 Warner Road, daro $500 biz
nio savaitėje, garantuota. Sykiu ir 
vienos šeimynos mūrinis namus ant 
Patterson avė. Visas moderniškas. 
Matykit Ziincrman, 13313 Miles Ave
nue. (50)

didelę naudą, tokioj Įstaigoj ga
li būti sekretorius moteriška ir 
pagelbininkas moteris. Mes tu
rim tarp musų Lietuvių Cleve
lande daugumą mergaičių kat
ros galėtų užimti tokioj įstaigoj 
vietas ir vesti reikalus kuoge- 
riausia.

Vieną kartą pasitaikė girdė
ti prie [Lietuviško Banko Ame
rikonus kalbant kad jie buvę vi
duje ir negalėję Angliškai susi
kalbėti. Taipgi kartą man esant 
Lietuviškam Banke pasigirdo 
telefonas skambinant. Virši
ninkas nuėjęs atsako: Halo-Ha- 
lo. Pasikalbėjęs per ilgą laiką 
su žmogum užkabino telefoną 
ir sako: “Kažin ką šnekėjo An
gliškai, aš ir suprasti negalė
jau”. Matot kokios esti pasek
mės iš tokių viršininkų.

Bile (Lietuvaitė baigus High 
School galėtų tokioj vietoj kal
bėti taip kaip kožnas geras A- 
merikonas, ir išrodytų daug ge
riau tokiam bizniui.

Prieš direktorių rinkimus tu
rim sau gerai visi pagalvoti tu
rint* mintyje savo gerovę. Bu
tų gerai kad šėrininkai turėtu
me susirinkimą prieš balsavimo 
dieną. Šitaip pasitarę žinotu
me ką daryti ir Lietuviškas 
Bankas galėtų daugiau naudos 
mums Lietuviams nešti.

Pereitam metiniam šėrininkų 
susirinkime 'Banko prezidentas 
sakė kad viskas yra kuogeriau- 
sia; depozitas kitoje Įstaigoje 
padėtas gali bile dieną būti iš
imtas. Bet šiandien dalykas su 
tuo depozitu yra kitoks.

Prieš direktorių rinkimus tu
rim tik mąstyti kad musų tur
tas butų saugus ir naudingai 
sudėtas, o ne ką ir kokių pažiū
rų Į valdybą Įsprausti.

Iki šiol Banke vedamą pinigų 
siuntimą Į Lietuvą, ugnies ap- 
draudą. real estate reikia at
skirti nuo bankinių reikalų.

Šėrininkas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GROSERNĖS: $700 

savaitines ineigos, randasi 1398 
E. 66th street. Taipgi Delicates
sen krautuvė po unni. 4470 W. 35 
Street. (51)

Arti Hough avė., dviejų šeimy
nų namas, po 7 kamb., parsi

duoda greitai. Tikrai pigumas. 
Gaunama ant išlygų. Kreipki
tės Cedar 2996, ar 8106 Hough 
avė.
PARSIDUODA KAMPINĖ SALDAI

NIŲ KRAUTUVĖ ir Delikat.cssen. 
randasi 1398 E. GGth St. Savaitinė 
ineiga $150 garantuota. Nėra kom- 
peticijos. Kreipkitės prie Zimerman 
229 Euclid Av. Cigarų stand. (52)

Vaizdas kaip išrodo scena kurioje bus
Naujas ir staigus susižingeidavi- 

nias tarp svetimgimių Cleyelandiečių j 
pasidarė kaslink “The Miracle” (Ste- !1 
buklus) bėgyje pastarų keleto dienų, | 
kada pasirodė mieste iškabos su gra- ' 
žiais to spektaklio paveikslais.

Tie paveikslai pasiekia pačią širdį, , 
greičiau negu kalba ar spausdintas! 
žodis. Milžiniški paveikslai parodo | 
scenas iš Max Reinhardt’o stebėtino I 
scenos skeptaklio ir jie patraukė di- | 
deles minias, taip kad kožnas žmo- , 
gus pradėjo norėti pasinaudoti šita !

Milžiniški paveikslai parodo

; perstatoma “The Miracle” (Stebuklas). Clevelando Miesto Auditorijoj, 
proga.

Tas naujas ir pažymus susižingei- 
davimas pasirodė nuolatinėse eilėse 
tikietų pirkėjų pas Dreher’s, 1220 
Huron Road, kur parsiduoda tikietai 
visiems perstatymams. Kožna tau
ta, kožna tikyba ir kožna kalba, di
deliame Clevelande randasi pirkėjų 
skaičiuje. Taip jau ėjosi per keletą 
savaičių, ir viskas Įrodo kad svetim
šaliai žmonės labai gausiai lankysis 
perstatyme ir pi.tks tikietus nuo pat 
pradėjimo parduoti iki atidarymo

dienos, Gruodžio 22.
Kaip jau buvo pirmiau nurodyta, 

šiuo perstatymu gulė:
I visi lygiai.

_ pasinaudoti 
kadangi vaizdiniams bus 

be žodžių ir su pagalba muzikos. 
Amerikonai dar veik nėra turėję ge
rų pantomimų ir net Europa kur 
daila plečiasi, nėra niekad mačius 
nieko panašiai puikaus ir stebėtino 
kaip “The Miracle”. Ta publika ma
tys bėgyje dvidešimts keturių persta
tymų, prasidedant gruodžio 22 ir 
baigiantis Sausio 10 d.

-Ą


