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Italijoj Kilo Sumišimai, Mussolini
Viską Nuslopino

AGITACIJOS PRIEŠ FAŠISTUS VEIKĖ NUO 
NUŽUDYMO ATSTOVO MATEOTTI, IKI 

IŠSIVYSTĖ I RIAUŠES IR MUŠTYNES.

Mussolini Griebėsi prieš Visus Nepasitenkinusius 
, Pertvarkęs Kabinetą Varo Savo Darbą Tolyn.

DARBAI
CR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, rO. — Niekad 
per keliolika pastarų metų taip 
geležies ir plieno industrija ne
pradėjo naujų metų kaip šįmet, 
turėdama taip daug užsakymų, 
kurie užpildo visų trijų pirmų 
mėnesių veikimą. Daugelis iš- 
dirbysčių veikia su 90 nuošim
čių pilno saiko. Iš 127 įstaigų 
šįame klohyje 109 veikja; taip
gi dirba 14 iš 18 plieno 'rynų 
liejyklų.

RIAUŠĖS IR PERMAI
NOS ITALIJOJE

Roma, sausio 6 d. — Pertvar
kęs kabinetą paimdamas keletą 
naują mihisterių, grynų fašistų, 
premjeras Mussolini skelbia tu
rįs Italijos reikalų eigą savo 
saujoje. Visoje šalyje policija 
gaudo ir areštuoja revoliucijo- 
nierius, uždarė 150 užeigų ir 95 
klubus nužiūrėtus neištikimais.

' Roma. — Italijoje sausio 2 d. 
įvyko riaušės panašios kaip bu
vo tais laikais kuomet fašistai 
su komunistais kovojo savo tar-

Akroii, O. — Goodyear gurno 
kompanija užbaigė pirmą diri-’ 
žablį šioje šalyje dirbtą, vieną 
iŠ didžiailsių pasaulyj; kuris bus 
naudojamas ąrmljai. Baigiama 
U* keliolika mažesnių .baliąmj.

Nekurtos guminės užsidarė 
keletui dienų surašymui inven
toriaus.

Miller Rubber Co. stato dar 
tris aukštus ant savo dirbtuvė?, 
kas kainuos apie $120,000.

Balandžio mėn. tiarb'erton, O.

pe kuomet komunistai liko nu
slopinti ir fašistai užėmė viršų. 
Riaušės apsireiškė keliose pro
vincijose ir žuvo keletas žmo
nių/ taipgi apie pora, desėtkų su
žeistą. :■

Mussolini ir jovifašistinė' val
džia ėmėsi griežtų ' priemonių 
nuslopinti visus'bandymus kelti 
suirutę ir griebėsi persekiot lai
kraščius kurie skelbė buk fašis
tai išnaujo eina ant Romos sU 
60,000 vyrų. ' Keliolika laikraš-

Vokietija vis Nesudaro 
Kabineto

Berlinas. — Iki sausio 5 d. 
Vokietijoj dar nebuvo ministe- 
rių kabineto, nors rinkimai bu
vo mėnuo laiko atgali Vis ne
buvo galima sudaryti jokių 
kombinacijų ant kurių galima 
butų kabinetas sudaryti, 
butų kabinetas sutverti.
zidento Eberto pasiūlymą su
organizuoti ne-partinį kabinetą. 
Dabar kabinetas susidės iš vi
sokių partijų narių ir gal gaus 
reichstago pritarimą.

Vokietijoj skaitoma septyne
tas didelių partijų, trįs yra ma
žesnės, o dar dvidešimts grupių 
irgi dalyvavo rinkimuose ir įki
šo vieną-kitą savo kandidatą.

Tokiai daugyvei partijų da
lyvaujant rinkimuose ir įvai
rių attsovų pririnkusį, nėra gali
ma sudaryti valdžios, nes kož- 
na grupė ir jų atstovas turi ki
tokią nuomonę.

pradės veikti nauja Akrono gu
rno dirbtuvė, i

E. Liverpool, O., puodininkys
tės darbai gryžla prie normalio, 
po .dešimties dienų stovėjimo 
laike švenčių. Tuo tarpu dau
guma dirbtuvių apsitaisinėjo,,

Mažina audėjų algas. Fall 
River, Mass, i— Audinyčių ta
ryba rengiasi balsuoti įnešimą 
priimti ar atmesti audinyčių 
darbininkams algų numažinimą 
ant 10 nuošimčių. Jeigu butų 
algos numušta galima tikėtis 
didelio audėjų streiko.

Willimantic, Cohh., siūlų su

kimo dirbtuvė numažina savo 
darbininkams algas 10 nuoš., 
pradedant sausio 12 d.

New Yorkė,' sausio 2'd. 34- 
vyrai kurie reikalavo pastogės 
miešto'biite, bet atsisakė dirbti 
kada jiems ddvė sniegą kasti, 
liko nuteisti po penkias dienas 
kalėjimo kaipo valkatos.
' Chicago j .anglies ' išvežiotojai 
reikalauja $2 - ant dienos dau
ginu algų ir nubalsavo streikuo
ti jeigu negaus. Jų yra 3,000.

Vąsper, Tenn., kasykloj už
mušta trįs darbininkai ištikus 
eksplozijai. |

Bangor. Me., pasibaigė strei
kas -kuris tęsėsi per 12 metų. 
Streikas buvo užjautimui kitų 
streikerių Jant gelžkelio. Kada 
vienos geležinkelio kompanijos 
darbininkai sustreikavo kitos 
kompanijos gelžkeliėčiai atsisa
kė priimt pervežimui anos kom
panijos prekių gležkeliu ant ku
rio jie dirbo, ir to laikėsi.

Washingtone liko atmesta bi- 
lius kaslink pakėlimo algų paš
to darbininkams. Metuose rei-. 
ketų $68,000,000 daugiau išmo
kėti. Prezjdentas nesutiko ant 
algų • didinimo. -r -’ .’l

čių priešingų fašistams konfis
kuota įvairiuose miestuose ku
rie tokias išmislytas žinias tal
pino. Tūli laikraščiai skelbė jog 
fašistai eina į Romą įvesti te
rorizmą.

Visur išstatyta kariumenės ir 
užžiurimą tvarkos.

Mussolini sausio 3 d. atstovų 
bute prižadėjo, panaikinti visą 
įsakė visoje Italijoj prefektams 
ir tuoj ėmėsi veikmės. Fašistų 
legionas pastatyta saugoti gelž- 
kelius kad nebūtų ardoma, ir 
įsakė visoje įtaljioj prefektams 
ardyti visas politiškas organiza
cijas abejotino pobūdžio ir už
daryti jų Įstaigas.

Norima prašalinti iš seimo at
stovus kurie nedalyvaus tam 
tikrą posėdžių skaičių. Tas tai-, 
koma tiems atstovams kurie 
boikotuoja seimą ir prisidėjo 
prie sukėlimo dabartinio■ krizio 
Italijoje.' ' (, •

Romoje fašistai surengė de
monstracijas parodymui savo 
galybės, kuriems einant prieši
ninkai švilpė ir.niekino, bet ne
darė užpuolimų.

Sausio 5 d., po 48 valandų 
per kurias Mussolini žadėjo* pa
daryti tvarką, jau buvo beveik 
viskas ramu, nebuvo jokių žy
mesnių prietikių.

Kadangi nepasiganėdinimai 
ėjo del Mussolinio kabineto, trįs 
kabineto nariai atsistatydino ir 
leido į savo vietas parinkti ki
tus. Karalius tuos tris naujus 
narius tuoj ir paskyrė. Apleido 
kabinetą ir vienas liberalų par
tijos narys ir jo vieton paskir
ta kitas, taip kad kabinetas su
sidarė grynai iš fašistų.

A vent Inai vis dar priešinasi 
Mussoliniui. Jų yra apie 150 
narių, kurie atsisakė dalyvauti 
seime nuo Matteotti nužudymo, 
už ką juos Mussolini nori pra
šalinti iš- seimo. į < \ j.

Europa Žiuri į Angliją 
su Nepasitikėjimu n

Roma'. — Pereitą spalių mėn. 
Tautų Sąjungos, posėdyje Gene- 
voj 'buvo priimta i protokolas 
nusiginklavimo, ‘ kurį pasirašė 
šešiolika valstybių, ir jis patin
ka visoms išskyrus Angliją, ku
ri dabar atkreipė visų akis į 
sąve.

Tiesa, dar tik. viena čeko-Slo- 
vakija .tą protokolą užtvirtino, 
bet kitos valstybės mano jog 
tai gera garantija taikai, nors 
nežino ar bus galima tai įkunyt. 
Anglijoje užėmus valdžią kitai 
partijai, pažiūros' į tą protokolą 
pasikeitė.

Kovo mėnesi įvyks Tautų Są
jungos Tarybos posėdis kame 
bus plačiai tas dalykas apkalbė
ta ir ištyrinėta.

Mongolija Susidėjo su 
Maskva

Ryga. — Sovietai oficialiai 
pareiškia didelį pasitenkinimą 
iš dalykų eigos tolimuose rytuo
se gretimose sovietų rubežių te
ritorijose, ypatingai Mongolijo
je. Pastarose .dienose Mongoli
joj susįdarč sovietų valdžia ir 
dabar, ąnbt pranešimų iš Mask
vos, ji', patapo dalimi sovietų 
unijos.

Bolševikai iš Maskvos senai 
jau sukosi apie Mongoliją.

* Kadangi Mongolijos reikalai 
rišasi su sovietų Sutarčia su 
Chinija, nežinia dar kokią teri
toriją Mongolų sovietų republi
ka apima.

Sovietai jau pradeda toje ša
lyje savotišką tvarką vykinti.

‘ Vera Cruz, Meksika. — Ras
ta ant akmenų užfnestas žuvi
ninkų laivas, bet jame buvusių 
11 žuvininkų nerandama. Ma
noma jie bus žuvę.

Montreal, Kanada. — Gais
ruose sausio 3 d. čia žuvo devy
nios ypatos.

Brockville, Ont., Kanada. — 
šešios ypatos vienoje Šeimyno
je užtroško nuo gazo, bet neži
noma iš kur gazas atsirado, nes 
jų naman nebuvo įvestas.

VOKIETIJOS PROTE
STAS ALIANTAMS
Berlinas. — Aliantų valsty

bių.ambasadoriams Berline sau
sio 6 d. liko įteikta Vokietijos 
atsakymai kaslink aliantų pasi
ryžimo laikyti toliau- savo ran
kose Vokietijos mieštą Koe’lną, 
kurį sausio 10 <1. turėjo apleis
ti, kaip sutartis reikalauja. ,

Vokiečiai šitą aliantų pasiel
gimą vadiną pamatiniu ardymu 
Versailles sutarties. Vokieti
jos valdžia savo jibtoje atmeta 
aliantų savinamąši teisę užtęs
ti patitraukimą puo kontrolia
vimo tilto prie td miesto, neva 
už Vokiečių prasižengimus prieš 
sutartis.

Vokietijos laikraščiai sako 
jog paskalai apie 150,000 Vokie
čių uniformuotos policijos pri
vers aliantus reikalauti kad tik 
moterįs butų rekrutuojama po
licijos pareigoms [ateityje.

« » j »
Berlinas. —r Gen. Von Secckt, 

vyriausias Vokietijos apsaugos 
kariumenės vadas, pareiškė jog 
Vokietija neturi tįęį .vieno mili- 
tario orlaivio; neu vieno tanko; 
neturi nei vienos [sunkios lauko 
artilerijos didelio*, moderninio 
tipo. Vokietija tliri 204 lauko 
kanuoles ir 48 howitzerius ir 
biskį minų mėtytojų. Tai vis
kas. Vokietijai pavelyta laiky
ti 100,000 apsigynimo kariume
nės,' ir tą ji turį,

Vokietijos kariumenės vadas, 
riors niekam nięko. 'pirmiau ne-, 
sipasakojo, dabar prabilo norė
damas apginti savo šalį nuo da
romų neteisingų užmetimų - buk 
Vokiečiai rengiasi karan.

Sulaikė Laikrodi Reika
lams Užbaigti

Paryžius. — Francuzijos at
stovų butas gruodžio 31 d. su
laikė laikrodžius iki pabaigs ap
tarimus ant rankų turimų daly-: 
kų reikalingų pabaigti 1924 me
tais. Išsiskirstė 7 v. ryto sau
sio 1 d., bet vistiek Įtraukė nu
tarimus kaipo gruodžio 31 d. 
atliktus.

Reikėjo būtinai aptarti kaip 
elgtis su gaunama iš Amerikos 
$100,000,000 paskola.

Nutarta pakelti valdžios dar
bininkams 500 frankų daugiau 
algų. Perleista prasižengėliams 
(politiškiems) bausmių panai
kinimas.

1924 Metų Taksai Ma
žesni negu 1923

Washington. — Amerikos gy
ventojai 1924 metais sumokėjo 
valdžia $1,773,509,732 taksų, t. 
y. $21,000,000 mažiau negu su
mokėta 1923 metais.

Muitų 1923 metais sumokėta 
$565,030,008, o 1924 metais .su
mokėta $504,912,472.

Naujas Bilius prieš Atei
vius

Washingtone parengta naujas 
bilius prieš ateivius, kuris tuoj 
bus patiekta užtvirtinimui. Bet 
jos nereikia nusigąsti tiems ku
rie yra dori žmonės, nes tas bi
lius taikoma prieš nuodingų 
vaistų platintojus, degtinės par
davėjus ir ypatas įgabenamas į 
Suv. Valstijas nemoraliems tik
slams.

Iki šiolei, ateivį-svetimšalį 
reikėjo pirma suimti, teisti ir 
atrasti kaltu, tada jį galima 
deportuoti. Naujas bilius pa
tvarko taip kad nereiks teismo 
sugautam narkotikų platintojui 
arba užsiimančiam {gabenimu 
baltųjų vergių.

‘SLAPIEJI’ RENGIASI 
KOVON

Washington. — Tūli “Slapie
ji” interesai esą sudėję milijo
ną dolarių kovai už palengvini
mą prohibicijos įstatymo, tiktai 
jieško tinkamo vadovo kuris Iš
eitų su atakų. Kaip greit toks 
vadas atsiras, prasidės atakas 
ant Volstead įstatymo. Pasta
rose dienose žymiai laimėjo 
Kanados "Slapieji” turėdami at
sakanti vadą.

Mirė Ohio Arcivyskupas
Cincinnati, Ohio. — Sausio 5 

d. Norwood priemiestyje mirė 
Romos katalikų bažnyčios arci
vyskupas Henry Moeller, kurio 
valdžioj buvo Ohio, Kentucky, 
Indiana, Tennessee ir dalis ML 
chigan valstijos. Jis turėjo 75 
metus amžiaus. Jis apsirgo nuo 
peršalimo laikant mišias per 
Kalėdas. ,

Arcivyskupas Moeller gimė 
Cincinnati mieste 1849 met. ir 
po išbaigimo reikalihgų mokslų 
išvyko į Romą, kur buvo vienas 
iš pirmutinių studentų Ameri
kos kolegijos, ir baigė ją su di
deliu pasisekimu, laimėdam&s 
augščiausias pažymės laike eg
zaminų trijų kolegijų, Ameri
konų, Airių ir Graikų. ' Jis ga
vo pirmas tris dovanas už teo
logiją, buvo apdovanotas auk
so medaliu, ir gavo dvasiško 
daktaro laipsni. Arcivyskupu 
būva paskirtas 1904 metais.

Komunistas Ruthenberg 
Neišsisuko

St. Joseph, Mich. —• Komu
nistas Ruthenberg, • buvęs Cle- 
velandietis,. liko nuteistas nuo 
trijų iki dešimts metų kalėji
mo ir užmokėti $5,000 pabaudos 
už. laikymą' komunistiško susi
rinkimo, kas toje valstijoje’už
drausta.

Vals.-LiaudimnkŲSuvažiavimas
Komunistai Bandė Suvažiavimą Kregždė, Kairys, Strimaitis.

Ardyti — Vienas Išmestas Į jau pirmą dieną pasiseka ap- 
iš Suvažiavimo. svarstyti didelė dienotvarkės

-------------- dalis ir antrą dieną prieinama
Kaunas. — Gruodžio 7, 8, 9 prie Centro Komiteto, Revizijos 

dienomis buvo šaukiama Valst.1 komisijos ir partijos Teismo 
Liaudininkų |Sąjungos kuopų at- rinkimų.
stovų suvažiavimas.- Centro Komitetas išrenkamit-

Jis įvyko. Ir tenka pužymė- Sleževičius, žygelis, Bortkevi- 
li kad šių metų suvažiavimas čienė, Strimaitis, įLašas, Lapih- 
daug kuo skyrėsi nuo kitų me-[ skas, Kregždė, Petras Vileišis ir
tų suyažįavimų. Pirmiausia tai 
sktlitlingumu. Suvažiaviman at
silankė 139 teisėti atstotai, tuo 
tarpu kitais metais būdavo tik 
apie pusė tiek. Be to dalyvavo 
60 svečių su patariamu balsu. 
Jau vien šis dalykas parodė kad 
mums tenka pasidžiaugti praei
tų metų darbu, pasidžiaugti tuo 
kad musų eilės dvigubai padi
dėjo.

O ir ųpas šio suvažiavimo vi
sai kitoks. Visų atstovų kal
bose tryško partinis sąmonin
gumas, energija, pasiryžimas 
dirbti, kovoti del užsibrėžtų tik
slų. Šis pakilęs upas buvo jau
čiama visuose suvažiavimo dar
buose ir gal dėlto kad suvažia
vimo sąstate buvo daug naujų 
žmonių, naujesnių ir jaunesnių 
jiegų.

Plačiai apie suvažiavimo dar
bus čia noapsistosim kadangi 
rašant šias eilutes suvažiavimas 
dar nebuvo visai pabaigęs savo 
3arbą.' Tenka tik pažymėti lead 
visi dienotvarkėj pažytnėti klau
simai* suspėta tinkamai apsvar
styti,'išnagrinėti, išnešti, tinka
mos rezoliucijos.< Dirbant šį di
deles - visai partijai reikšmės, 
darbą, visų atstovų tarpe buvo 
jaučiama didelis vieningumas, 
savo tikslų aiškus supratimas ir

Tyrinės Paskalą apie 
Įtarimą Wilsono

Washington. — Atstovų bu
tui pasiūlyta rezoliucija reika
laujanti ištyrinėti gandus apie 
tai kad 1916 metais tūlas žmo
gus, sakęs! esąs atstovas Repu- 
blikonų partijos, siūlęs tūlai M. 
A. Hulbert $250,000 iki $300,- 
OOC iškelti kokį tai įtarimą ant 
prezidento Wilsono kada buvo 
vedama kampanija už rinkimus 
jo ir Republikonų kandidato C. 
Hughes.

Chicago. — Sutinkant naują 
metą įvairiuose nelaiminguose 
atsitikimuose žuvo keturi žmo
nės. Vienas jų matyt Lietuvis. 
Mateušas Mezanka, Siuvėjas, 
užsinuodijo gazu. Kiti nušau
ta ir keletas sužeista netyčia.

M

*

i*
■M

\

Kvieska.
Antrą suvažiavimo dieną visi 

i dalyviai susirinko draugiškon 
I arbatom kur partijos veikėjai 
ir atstovai širdingai dalinosi 
mintimis, linkėjimais.

Gal nei vienas suvažiavimas 
dar nėra išsiškirstęs su tokiu 
ūpo pakilimu, su tokiu pasiryži
mu dirbti ir per nuolatinį darbą 
netolimoj ateityje laimėti.

(“L. U.”)

aiškiai nusibrėžtas kelias ku
riuo partija turi'eiti.

Juokingomis todėl atrodė ke
lių bolšeyikėlių pastangos pir
mą suvažiavimo dieną ardyt su
važiavimo vienybę. .Vienas jų, 
Mačys, buvo greitai atidengtas 
ir tarėjo suvažiavimą apleisti, 
nes suvažiaviman buvo patekęs 
neteisėtai ir kaipo toksai tame 
pat suvažiavime (platino litera
tūrą nukreiptą prieš pačius Val- 
stiečiUs-Liaudininkus.

1924 METŲ NELAI
MĖS

1924 metais nelaiminguose 
atsitikimuose žuvo sekančiai:

Sausio 3 Iri., eskplozijoj krak
molo dirbtuvėj Pekin, Ill., 36 
užmušta.

Sausio 10, susimušime nu
skendo Anglijos submarines su 
43 jūreiviais.

Sausio 26, angliakasyklos ek- 
ąjplozijoj Shark tow n; Pa., 40 už- 
mušta?.• f L

...vasario 5,.Žuvo 42 ežerui už
plūdus geležies kasyklą Crosky, 

lĮĮinn. ,
I. Koyo.l, TNT eksplozijoj Ni
xon, N. J., užmušta 18.

.Kovo 8, kasyklos^ eksplozijdj 
[Castle.Gate, Utah užmušta 175.

Suvažiavimą atidarė C. Ko
miteto pirmininkas gerb. M. ■ 
Sleževičius. Baigdamas savo | 
gražią kalbą, gerb. Sleževičius

Kovo 26, kalnų žemei užgriu
vus netoli Amalfi, Italijoj, 100 
užmušta.

Balandžio 28, kasyklos eks
plozijoj Wheeling, W. Va., 111 
užmušta.

kBalandžio 30, tornadose pie
tinėse valstijose Amerikoje už
mušta daug žnionių.

Gegužės 27, tornados pieti- 
Įnėse valstijose užmušta 45 žm.

Gegužės 31, Kalifornijos ne
sveikų mergaičių prieglaudoje 
gaisrui kilus sudegė 22 mer
gaitės.

Birželio 12, eksplozijoj ant S 
V. kariško laivo užmušta 48 vy-

! rai.
perskaitė Amęrikos Liet. Tau- birželio 28, audroj užmušta 
tinės Sandaros pilną širdingiau- ypatų Lorain, Ohio.
šių lipkėjimu sveikinimą, kurį Į Bugs. 16, kasyklos ękaplozi- 
suvažiavįmo. dalyviai, .sutiko Sųbtot.'(.Wyo., 39 užmušti, 
truksmįngu plojimų. il)f, .j( ,Rugs.-.21,'audrose, Wiscpnsin

Suvažiavimo (prezidiuman .bu-..valstijoj užmušta 48.
vo išrinlcti Dr. Staugaitis, Dr.| Spalių 20., 14 kareivių užmuš-
Mikulskis, Malinauskas, t Petrai-1 ta ant S. V. kariško laivo Tren-
tis ir - Bekanas. Sekre.toriątan tęn.

NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZF 
ARTISTŲ DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai iaili ir įspūdinga daina, kvartetui ir chorui ........................................35c

Dzimdzi-Urimdzi ir Iš Rytų Šalelės
I) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainelė. Už abi........................... 25c

Malda
Labai graži ir jspudlnga, tinkama visokiems vakarams

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri, graži, romantika ................................. ............

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

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

%

•H
M

30c

50c

50c



DIRVA

Clevelandicčiai A. L. T. Sandaros Seimo Rengimo komisija:

IHIIUlflUMj

LIETUVIAMS AMERIKOS PILIEČIAMS

si

c

la- 
ne-

gi
nei

Su visokiais .patarimais- arba 
reikalaudami informacijų rašy
kit pas bile vieną komisijos na
rį Klubo antrašu: 6835 Supe
rior Ave., Cleveland, O.

K DRADĖKIT 1925 
ratą už “Dirvą

w 1925 w
i metus be rupesnio atnaujindami savo prenume- 

•vąh dabar; nelaukdami perilgai. Mes raginame po
rą kartų, paskui sulaikome. Nepersiskirkit su “Dirva” neapsižiu- 
rėję savo 'prenumerata laiku. Kurie gavot paraginimus, siųskit pi
gus dabar; Kurių baigiasi tuoj po Naujų Mėtų atnaujinkit tuojau!

DIRVOS” ADMINISTRATIVE KOMISIJA.

lando kuopos Seimo Rengimo 
komisija adresuojant: V. P. Ba
nionis, 1278 E. 74th St., Cleve
land, Ohio, klausdamos , plates
nių informacijų arba pranešda
mos ką jau pačios nuveikę.

A. L. T. Sandaros Seimo 
Rengimo Komisija.

Kada įvyks šios srities San
daros Apskričio suvažiavimas, 
komisija padarys kitus reika
lingus patvarkymus kad tas 
viskas duotų kuodidžiausią nau
dą organizacijai.

Visų Sandaros kuopų prašo-
I me atkreipti domės į pirmiau 
mąsų pasiųstus kožriai kuopai 

j nurodymus ir patarimus.' '
Kurios kuopos nutarę tą vy- 

ir programoj kinti žiūrėkit kad komisijos ne-

Priešakyje: K. S. Karpavičius ir A. Žukas.
Užpakalyje:" A. Lapė, V. P. Banionis ir A. M. Praškevičius.
Clevelando A. L. T. Sandaros 

18-ta kuopa ruošiasi prie savo 
organizacijos Seimo, kuris at
sibus gegužio pabaigoje';

18-ta kuopa jau pereitą metą 
išrinko Šeinio rengimo komisi
ją, kurios tikslu yra ruošti Sei
mą ant vietos ir sykiu sujudin
ti visas Sandaros kuopas dau
giau tsušižingeidauti Seimu.

Komisija pasidalino į propą-j 
gandos, finansų 
šakas, ir darbuojasi suinteresa- atidęliotų darbo; kurios atidė- 
vimu visų kuopų ir patiekė vi- jot tą klausimą ant toliau, im- 
soms budus kaip sukelti, pinigų j įritės pernaują jį persvarstyti 
į Seimą delegatams siųsti k'u-jir išrinkit komisijas Įkūnijimui, 
ribs'neišgali,’ii- paaukauti Sėi-' Tas pasidarbavimas yra tiktai 
mui. I vienas iš paprastųjų organiza-

Pati komisija susidėjus su A. ei jos labui, o atneš 
L. T- S.. Apsk;ripio valdyba ,pa- ^naudos, ę Apskričiai 
siėmę sukelti pėr šias 'kuopas tą planą į vykdo; ir' 
pinigų Seimo Išėoms padengti, nes per Apskričius

išlairiiėjimo laiko, o Seimo dienos ateina .
i Labai pageidaujama kad ki- 

gražaus pelno Seimo reikalams.' tos .kuopos ‘ susineštų su Cleve-

'Leidžiama 
auksinis $20, iš ko manoma busi 
I T l*'1'1 I 1 O C? . . , , 1 r 1n

ant

S

£

daugiausia 
taipgi lai 

tai tuojau; 
ima ilgiau

PUIKVS TEATRAM? VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalaują mažai 
lošėjų.

paveikslaii

Samsonas ir Deli

pricš-velij

is I) ir Faraono Sapnas 
įeilčs drama (no religiška 
laikų Juozapo patekimo į 
rpavičius. Pusi. 117, su 3 
terš ir 10’ vyrų. Septyni

jų aktų, šešių atidėngimų- 
i. Nėra tai religiškas ar 
•pritaikintas lošimui musų

— dvieju atidengimų komedija iš Lie tu
jini o laikų. Pirmas atidengimas atsibuna

s ir Giedrute :— tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuotą, dviem, spalvom. Lošime daly
vauja 9 vyrai.ir 4 moteris. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo.. Parašė K. S. 
Karpavičius

.50

..... ..$1.00 
šešių atidengimų trage- >

..............................................50e
garsi klasiška 5-kių aktų 
Schiller (su. jo paveiks- 

orkus. 182 pusi. ..
- Drama penkiuose aktuose, 
še Hear v Wood. Verte B. 
si. 67 ..................

Skripkaus-

akto. PrieDu Bailiu — Lietuviška komedija vieno 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. 
Puslapiu 36 .......................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija šu 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vęr- 
tė Z. Bagdžiūniute. Pusi. 50 .............................

vogi) rašyt o jo Ibseno graudi meilės drama apie Lai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų motorų, keturių vyrų, ir būrelio 
paša|iniu. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija.

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija, garsaus 
Francuzo Molicre, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių
seen

.50

.35

REJKALAUKIT “DIRVOJE” 
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

LAWRENCE, MASS.
Sandariečių Vakarienė.

Sandariečių vakarienė nusise
kė kuogeriausia. Nors tai bu
vo ir Kalėdų vakaras, bet pub
likos 'prisirinko virš šimto. Il
giausi tris stalai buvo papuoš
tą valgiais ir gėrimais. Publi
ka visą susidėjo iš gražių žmo
nių kaip senesnių taip ir jau
nų. Dalyvavo Sandariečiai ir 

, jų draugai svečiai.
Vakaro vedėjas suvadino vi

sus dalyvaujančius prie stalų, ir 
visiems pasitarnavo čia augu- 
sios Lietuvaitės. Užsivalgius, 
tuoj vakaro vedėjas A. Bagdo
nas perstatė kalbėti M. Biekšą, 
Sandaros Apskričio valdybos 
pirmininką iš So. Bostono. Jis 
trumpai paaiškino Sandariečių 
tikslą ir veikimą. Paskui kai- i 
bėjo “Sandaros” redaktorius A. 1 
A. Tulys, kuris taip pat trumr Į 
pai pabrėžė Kun. Garmaus pri- j 
sikąĮįinimą prie “Sandaros”, ku- < 
ris. patraukę organą teisman,

P,o to sekė- dajn'oį pjrmiąusia 
sudainavo’ Saildarietės b“ 
Čarniauskaitės, ir jų daina pub-įgauna a 
likai labai patiko, turėjo antru 
sykiu dainuoti.. Pianu akom
panavo pianistė p-lė Emilija Ta- 
taroniutė, o po to prasidėjo šo
kiai. Muzika buvo labai puiki, 
grojo 'Lietuviškus šokius, ir vi
si kad šoko tai šoko, o kada šo
kikai pavargo vėl prasidėjo dai
nos. Dabar dainavo dailės drau

gi gijelės choro vedėjas J. G. Na- 
į vadauskas. Jo dainavimas pub
s' likai labai patiko, ir turėjo su- 
į dainuoti net šešias dainas; jam 
į pianu -akompanavo 'p-lė Tataro- 
< niutč. Po to dar dainavo S. U 
j. Kuzma, kuris taipgi kiaušyto- 
n" jus užganėdino sudainuodapias 
5 dvi dairias, 
n S Programui pasibaigus vėl tę-

į

Kaip žinomą, Amerikoje yra 
gana daug Lietuvių kurie yra 
Suvienytų Valstijų piliečiais — 
jie yra čia gimę arba'turi pi- 
lietuškas popieras. Ypač da
bar kada moteris turi pilnas' 
pilietiškas tiesas, taigi piliečių 
skaičius labai padidėjo, ir gali
ma lengvai spręsti kad Ameri
koje ‘laike prezidento rinkimų 
balsuoja nemažiau kaip šimtas 
tūkstančių Lietuvių. Tai yra 
gana didelis skaičius, bet ka
dangi Lietuviai Amerikos pilie
čiai neturi tam .tikros organiza
cijos kuri veiktų Amerikos po- , 
litikoje jii Amerikonai mažai ir 
paišo. Nors beveik kožna Lietu
vių kolonija turi bent po vieną, 
kitos didesnės kolonijos turi po ’ 
du ir tris Lietuvių . Amerikos 
Piliečių klubus, bet jie iki šiolei 
veikė kas sau ir laike balsavi
mų visi Lietuviai piliečiai balsa
vo už ką kuris norėjo. Jokios 
sutarties pas Lietuvius nebuvo, 
b tas 'Lietuviams naudos jokios 
neatnešė.

Reikalui esant, kada keletas 
Lietuvių nuvyksta pas kurios 
nebūk valstijos gubernatorių, 
arba 'kada delegacijos nuvyksta 
i Washingtona pas nekurį iš se
natorių arba ir pas pati prezi
dentą, jų pirmiausia užklausia 
“Ką jus atstovaujat?” ir kada 
atsako kad kokią Lietuvių par-

SHENANDOAH, PA.
Pas mus sausio 2 d. tiek daug 

prisnigo kiid viša transportaci- 
ja turėjo sustoti, visi gelžkcliai 
užversta sniegu trijų pūdų 
lumo, taipgi negalėjo dirbti 
angliakasy klos'.

Iki šiam laikui orai buvo 
bai gražus ir sniego visai 
buvo

Dabar mušu apielinkėje visi 
unijos skyriai nutarė pakasavo- 
ti iš kasyklų visus kontraktus:

I pirmiau būdavo vienas žmogus 
paima dideli darbą ir dirba su 
daugeliu darbininku; pats nieko 
neveikdamas gauna užmokestį 
Už pora savaičių po $300 ir dau
giau, o darbininkams apmoka 
tik nustatytą mokestį. Nuo 16 
d. sausio pradės visi lygiai dir
bti — kontraktorių daugiau ne
bus ir dyki jie kąsykloj 
lės, turės dirbti taip kaip 
si ir lygią mokestį .gaus, 
uždirbs tiek bus jo..

negu- 
ir vi- 
Kiek

B.J.

seseris j tiją ar kokią, draugiją, tuojau 
la pub-! gauna atsakymą kad tai yra

■cį sėsi šokiai, ir šokta net iki 11 
5 vai. nakties, po to pradėjo skir- 
įlstytis Į namus. Girdėjosi kal

bos kad va Sandariečiai tai mo
ka parengti gražius vakarus — 
kad tankiau jie tokių vakarie
nių parengtų. Vakarienė buvo 

į Liet. K. salėje. šokikas.
į

i DAYTON, OHIO
Ant 426 Deeds avė., Lietuvių 

romes mirė 
rilio apdegimo .-paskutinę 1924 
mėtų dieną valomu gazolinu. Po 

> užsidegimo ir sprogimo ji visa 
S buvo aptėkšta ir apgaubta ug- 
5 nięs, ir visas jos kūno paviršis 

apdegė. Taip labai buvo sudė- 
S gus kad kaimynai subėgę rielai- 
į mės vietoj nepažino jos ir ma-

į . am *izo veeas avė 
j srityje, .tula Ollie Cr

£ | nies vietoj nepažino jos ir. ma- 
$ nė išsyk kad taį buvo jos duk- 
5 tė. Ji betgi dar buvo gyva ir 
į spėjo apsakyti atsitikimą, o riu- 
j| gabenta i ligonbuti ant ryto- 
į jaus mirė.
ŠĮ Drapanom degančiom; mote- 
JI ris išbėgo laukan, ir tuoj ją pa- 
51 mačius atbėgo viena kaimynė 
5 su paklode, paskui Juozas Gu- 
įjzauskas iš skersai gatvės, ir 
į Į Kun. Bauer, ir visi ėmė kloti ją 
į I patiesalais ugnies užtroškihi- 
«;j-mui. Jai bėgant per kambarius 
į laukan, nuo aptaškymd užsi’dė- 
< gė ir vidus, ir viskas kambą- 

Iriuose sudegė. J. G.

Į buris svetimžemių, ‘foreigners’, 
kokiu Amerikonai mažai tepąi- 
so, ir tokiu budu mums Lietu
viams yra sunku 
siekti.

Šiuo atžvilgiu 
lando Lietuviams 
Mečiams ir kilo mintis suorga
nizuoti visus Lietuvių Ameri
kos piliečių, klubus į s vieną orga
nizaciją. Ta organizacija turė
tų savo centrą' kaip kaip turi 
musų didžiosios organizacijos, 
turinčios savo kuopas po visą 
Ameriką. Tas atneštų Ameri
kos Lietuviams daug naudos, 
nes pasitarę tada galėtų balsuo
ti už tą žmogų kuris yra Lietu
viams prieinamas;

Ši organizacija turėtų užsi
imti vien tik Amerikos politi
ka ir būtį tikrai bepartiviška 
musų gyvenime. Jon turėtų 
prigulėti k'ožnas Lietuvis Ame
rikos pilietis be skirtumo pažiū
rų arba tikėjimo.

Toliau butų galima sutverti 
Lietuvių moterų Amerikos pi
liečių kuopas kurios dirbtų iš
vien sū vyrais;.

Dirva yra didėlė, tik 
padirbėti.

Kaip girdėti-, diduma 
Lietuviškų klubų po visą 
rįką tam pritaria. Jau 
gavę keletą laiškų, tame 
lė, ir kada atsiras gana 
klubų pritariančių tam darbui 
bus galima sekančią vasarą su
šaukti suvažiavimas kuriame 
nors mieste,' kur suvažiavę de
legatai- galės išdirbti tam tikrą 
programą ir taisykles kurių at
eityje laikysimės.

Meldžiame Visų Lietuvių A- 
merikos piliečių klubų šį klau
simą būtinai aptarti savo se
kančiame susirinkime ir 
nešti mums savo mintis.- 

Clėvelando klubas tūri.
kęs tam tikrą komisiją tą darbą | 
varyti pirmyn-. Būtų gerki 
ir kiti klubai tą padarytų.

Komisijos nariai: 
A; Žukas;

•A. Padegimas, 
. ' Janušaitiš.

kas nors at-

mums Cleve-
Amerikos pi-

reikia

tokių- 
Ame- 
esam 

rcika- 
daug

GERB. SPRAGILO DUE-
- TAS SU -ŠV: PETRU- • 

APIE ŽEMIŠKUS.
DALYKUS

1924 mėtai buvo didžiau- 
radio ištobulinimo metai, 

ir tai buvo labai laimingi

— Tai kaip jus vienaš ki( 
tą pažįstat ir kaip nesumaf- 
šot jo debesėli arba nepei^ 
lendat per kitų pilvus jfeigii! 
kur norit nubanguoti?. —A 
sakau aš.

— Kiekviena dvasia yra ’ 
apribotas debesėlis, ir neiš- 
sisklaido bet laikosi čielyw 

l bėj. Jeigu vienas nori pra>! ' 
i banguoti pro kitus, kila vir-. . 
šun arba leidžiasi apačion, : 
arba jeigu eina-per tarpą j 

I kitų, kiti! per save išsiske-'] į 
čia ir praleidžia be jokiojsiM? 
sidurimo ar susispaudimo,-], 
— sako jis.

— Tai labai, juokinga,pas] Į 
jus patekus, išrodo, — sakauiv 
aš. , i • ■

— Taip butų jei kas gy^ : 
vas su žemišku kunu čia pa-' j 
tektų ir matytų, ale kadai 

1 ateina .dvasios, jos ateina ii^tai gerb Spragilui, baga-ika]. į g , aJbuvyneįg 
leJ° užvesti komunikacijąl - ' • .J
su dangiška karalyste ir pa
sikalbėt apie visokias mar- 
nastis šio svieto ir gražybes 
kokios buna aname.

Sulaukęs Maujų Mėty ir 
žinodamas kad

nepajunta lyg butų kur at- f 
sidurus tarp keistenybių ar 
nežinomų dalykų, — sako.-; 
jis-

— Kaip butų jeigii aš te
nai su jumis irgi bučiau; ir jdirbtuvės --- uuudu,jrjnorėčiau susirast savo son- 1 ŽSitaS&tokatetSį“į H

J 
1

1 
t 
I 
c 

■t

WAUKEGAN, ILL.
Šausią 11 d.,’vietinę naujai 

susiorganizavus TMD. 13 kuo-, 
rengia grąžų balių Liberty sa
lėj, kampas 8-tos ir Adams gat
vių. Prie surengimo 'darbuoja
si Juozas Leškis ir St. Adom- 
kus. Prasidės 7 v. vakare. Vi
ši vietos ir apielinki Lietuviai 
kviečiamą dalyvauti. R.

liau nuo manęs: kaip .aš ją® 
matyčiau jeigu visi yra per-" i 
matomi? — sakau aš. g

— Užtenka tik paniislyt.® 
apie, ką nori, ir tuoj tas iŠ- 3 
siskiria iš visų ir pasidaro® 
aiškiu ir matomu, — sako® 
jis.

— Tai turbut taip visos -f 
ge?o!s šeimynos tenai vienas į 
kitą' susiranda. Alfe kodo® 
niekad niekas g^Vąs; nepa-1 

‘teko pas jus, n6rs 'pekloj ke« 
Ii buvo ir pai’bję apsakė kas J 
ten matyt ir kaip išrodo, —1 
sakau ąš.,

Ttos y^a parėdymą®

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
o.>352 Superior Av. Cleveland,

Trynimas Visados Suteikia Palengvinimą!
Ncutslddkit ant riebaluotų mosčių, 

kuomet jutus būtinai reikalingas lim- 
rneutas I

Ireg. S. V. <|j Pat. Ofise.

visuomet buvo pacelblnga gyduole. Jis yra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas Uni- 
incntus, kokį tik. pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- 
bužcnklio.

F. AD. RICHTER & CO. 
104.114 So. 4th St.. Brooklyn. N.Y.

1 lygintų' su jais ir neduoda 
! šventomis \ dienomis dirbt, 
! sėdžiu sau nesirengęs, ne- 
' apsiavęs ir nesusišukavęs, 
ir išgirstu savo šonkauli sa
kant: Rengkis, po-pietų ei
sim ant ledo!

— Kad ledas nelabai už
šalės, — sakau ąš.

i — Mus atlaikys, — salio 
ji. . į ' ';\

.—į Ale, tąyo pietus dar nė- , 
gatavi,.— sakau aš.

.Netrukus bus gatavi, 
tik riėišsišnekinėk nuo ėji
mo, —;■ sako jį;

Ką darysi,' teikia ' tylėt. . . . > ■Ale kolėi.yra dar kelios mi- kad dari?’us ”e2-trenas 
nūtoš iki pietų, pasuku sa.| vas negah matyti ir apsakai 
vo radio bambutį ir sūsiei- tl’/r tlk as įau-vienam pa® 
nu i komunikacija su Šv. sakau kaiP c1’a.v,?kas yraf 
Petro dangiška raštine; a-la tu nepasakyk niekams

— -Kas čia? — klausia ra-1saK0 l1?' . k
dio 'telefonistė iš dangiškos norėjau paklau-
priemenės. stl ar JHozaPat° 'P'ak^

— Gerb. Spragilas, Slap- ?e Pauosta ir ar viskas sw 
tos Spragilų Sąjungos Spra- 
gilaičių vyriausia galva, — 
sakau aš.

— Pirmą syki girdžiu, — 
sako jį;

— Kaip tai: andai iš bal-Į 
so atminei, o dabar nei ne
prisipažįsti apie mane gir
dėjus, — sakau aš.

— Mes tankiai maino-j 
meą, ga'

tvarkyta paskutiniam ■ su- 
dui? — sakau aš.

— Apie ką gerb; Spragi-' 
las kalbi, man visai neaišku, 
— sako jis.

— Nagi jūsų yra nusta-*; 
i tyta pasauliui galas, ir žmo^ 
nes pasirengę už mėnesidį 

1 Juozapato pakalnėj susirin-1 
kti, — sakau ąš.

andai buvo kita, -Į Tz ~ A_r,ne ištvirkėliaih 
• Kibą vėl balvonus garbinai, 

— Ak, atsiprašau. Ar aš ^e^ia be musu žinios ir be 
galiu pasikalbėt su gerb. m.u^ patvarkymo!' Kada. 
- - - - | užsinori laukia pasaulio gatį
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ŽAIZDOS ANT I^OJU 
ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikčtuo- 
se atsitikimuose. Gydo ųžsiscnčju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tų mažas susižeidimas lieki! pavojin- 

nra- žaizda ir platinasi dėlto kad nebu- 
1 vo po ranka tokio vaisto; Žolių bal

zamų mostis yra gera susižeidus; įsi- 
Šrin- j Pjovas, apsišutinus, apdegus, nuša-

Į lūs. visose dalyse kūno ir visokiuose 
idrčskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnes mosties 
del užsisenejusių žaizdų; vočių ir iš
bėrimų, Ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtų, mostį. Rašykit pri
siųsdami 2c> štampų. (-14)

J, F. RICHARD
į 131 Walnut St. Holyoke, Blass.

Petru? — sakau aš.
— Tuojau jį pašauksiu,— 

sako ji.
— O kas manęs reikalau

ja? — išgirdau šv. Petro 
balsą.

— Čia kalba gerb. Spra
gilas,. —- sakau aš. ‘

— Linksmą girdėti.' At
leisk jeigu ilgai reikėjo lau
kti, aš buvau išėjęs pasivai
kščioti, — sako jis.

— O ant 'ko jus vaikščio
jat, jeigu aną syki sakei kad 
pas. jus nėra nei viršaus, nei 
apačios? — 'sakau aš.

— Mums nėra ribų ir ne
reikia ant nieko 'pasistot, 
mes tik banguojame iš vie
no krašto i kitą, ir aukštyn

kad

lo ir kada sunąislina kalba i 
apie amžiną gyvenimą ant 
žemės! Tikrai verti jie-ki^® 
to tvano'; ba perdaug atsito-1 
lino nuo sutvertojo, ale jau. 
tvano nebus, ba visi gali Jai-' 
vais išsigelbėt, b nuo kitflp 
kių bausmių kitaip išsisukt 
galės. Rėdos mes su jais 
negaunam, — sako jis. ' į,

— Ale kam jus palikot, to
kius neaiškius raštus iš 1d*' 
rių 'kas užsimano taip išyt| 
da sutvertojo palikimą, įo 
kiti klauso jų ir duodasi su< 
vedžiot. Gailą kad Dievu-, 
lis davę žmonėms liuosą v<b 
lią, alę nė ant gero jie ją su? 
naudoja, — sakau ėš.iru iMftotv į u ctuuvoi/'Y ii I — ..... — J

ir žemyn, kaip tik pamisli- 
jame, nereikia nei sparnų 
nei kojom ar rankom mo
suoti, į— sako jis.

—- Tai kaip jus nęnupuo- 
lat žemyn? — sakau aš. s

— Mes esam lengvi kai 
debesėliai ir neturim jokioj 
kūno, — sako jis.

— Tai per jus galimą ma
inyti kiaurai viską? — sa
kau aš.

— Tain, per mus žiūrint 
ir per didžiausį pulką ga
li matyt viską kas yra už

1

— Taigi, labai gaila; aš] 
kitaip bučiau padaręs. Ala 
man nevalia apie tai kalbėt 
ba galiu atsidurt ten kur Lh 
cipėris atsidūrė už abejoji? 
mą apie sutvertojo darbus, j 
Iki pasimatymo, gerb. Spra- J 
gile, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa‘ | 
kau ąš.

. ’ “DIRVA”, arba “ARTOJAS”-3 
.(arabu) bus jūsų geriausiąir. M 
ilgiausia atmintina dovano jū^

' aiškiams Lietuvoje. Jie irią- <1 
• tys jūsų duosnumą per visus.3 
; metus laiko. Užrašykit. •
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Nuo Redakcijos
PRIE KO ITALIJA EINA

DORA daugiau metų laiko?
1 atgal Italijoj pradėjo, gautų užtektinai, ir Žemei reik- 
siausti 'komunistai ir prida- tų pergyventi tokį periodą kaip 
rė nerimasties; Milane, pa-pergyveno kelis sykius pirmiau, 
veizdan, buvo užėmę dirbtu- Kitas mokslininkas aiškino 
Ves'į savo rankas. Jau ro- jog ir saulės šilumos pasikeiti- 
dės kad Italiją peršluos ko- Į m«s. tą pat padarytų, 
munizmo banva, o bolševi- “ ■ 
kai visame pasaulyje žiūrė
dami tik seilę rijo.

Bet pakilo Mussolini, ku
ris kitados pats buvo karš
tas socialistas revoliucijo-| ----------. -----------
riierius, ir sutrempė komu- vime paaiškėjusių dalykų yra 
nistų pastangas, įvedė savo tai suradimas bakterijų ėdikų 
diktatūrą ar. laiko valdžią arba naikintojų. T,-: —
savo rankpse.

Mussolini Su savo fašis
tais įvedė Italijoje netoli to
kią valdžios sistemą kaip 
priešingoje pusėje stovinti 
komunistų valdžia'Rusijoje;

Šiose dienose vėl kilo su
bruzdimai ir kruvinos muš
tynės Italijoje išsivystę iš 
pereitą vasarą nužudyto so
cialisto šeinio atstovo, Mat- 
,teotti, kurį nužudę fašistai, 
ir .dar, Sakomą, su žinia pa
čios ministerijos narių;

Bet Mussolini vėl griebėsi 
dartbo ir geležine savo ran-

Dr. E. T. Wherry šiame su
važiavime turėjo atsigabenęs 
Pennsylvanijos kalnuose rastą 
krūmą kuris esąs 12,000 metų 
senumo.

■ Tš keisčiausių šiame suvažia-

tėš bakterijos, matomos tik per 
mikroskopus, kurios ėda mus ir 
yra priežasčia ligų ir mirties.

Dr. L. Arnold iš Chicagos tą 
klausimą iškėlė, pareikšdamas 
jog yra bakterijų naikintojai— 
tokie mažyčiai organai kad ne
galima matyti nei jokiais pa
didinamais stiklais. Jie naikir 
na kenksmingus organizmus ii 
neduoda jiems pasekmingai sa
vo pražūtingą (darbą varyti.

Šiam tvirtinimui galima tikė
ti, nes žinome iš didesnių gyvių 
taip esant. Vieni mažučiai ėda- 
naikina didesnius už save, o yra 
dar mažesni vabalėliai ar kir- 

mažuosius

PRANEŠIMAS
Nuo sausio 15, d. bus 
'pradėta siuntinėti pre- 
numeratoriąms veika
las “Algis, ir Giedrutė”. 
Kurie iš prenumerato
rių esat permainę savo 
antrašus, tuojau malo
nėsit prisiųsti naujus.

“Dirvos” Adm.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

ti

Iki šiolei mes minėtini kurie tuos 
žinojome kad yra tokios mažy- Į naikina.

SAULĖS UŽTEMIMAS SAUSIO 24 D. BUS 
DAUGYBEI MATOMAS

Paskiausias Vilniaus 
Lietuvių Laikraštis

Vilniuje (Lietuviai bando’ leis- 
(Lietuvių kalba laikraštį, bet

už menkiausį nieką Lenkai už
daro. Tam sustojus leidžią ki
tokiu vardu, ir taip toliau, bet 
vis nesutinka nulenkti priešams 
sprando ir tylėti.

Šiose dienose atėjo iš Vil
niaus naujas laikraštis, “Vil
niaus Aidas”, Nr. 1, iš gruodžio 
18 d. ,

C AUSIO 24 d. šiaurinės Ąme- 
rikos gyventojai turės pro

gą puikiai matyti saulės užte
mimą. Vienas ruožtas per ke
lis desėtkus mylių skersai ma
tys visišką užtemimą arba pil
ną, o pašaliais to ruožto maty
sis dalinis užtemimas.

Laimingai, šis užtemimas ei
na ne juromis ir ne t.Vrynais,

nizavę kiekvienai kovai, ir nepelnę iš kiek
vienos kovos 'naujo ii’ gyvesnio veiklumo. 
Be abejo laikai yra blogi. Bet jie stosis 
geresni; ir, kaip tu žinai, beveik tik už ke
lių dienų ((Vasario 13-tą) mes gausim į sa
vo rankas tokią veikimui pajiegą kuri leis 
vėl mums atgauti musų galingą įtaką, kuri 
laikinai tapo sukratyta.'

— Taip, be abejonės šis atsitikimas su 
medaliais yra svarbiausias, — tarė kuni
gaikštienė.

— Aš nebūčiau nei skubinęsi čia su- 
gryžti, — pridėjo abbė, — jeigu nė tas at
sitikimas kuris mums bus, be abejo, labai 
didelis nuotikis.

— Bet ar tu žinai apie tą priepuolį 
kuris staiga vėl suardė projektus, taip rū
pestingai sudarytus ir prinokusius?

— Taip\ tik ką pargryžęs aš mačiau 
Rodiną.

’— Ir jis pasakė tau----- ?
— Apie nesuprantamą pribuvimą In

dėno kunigaikščio, ir apie Generolo Simo
no dukteris į Kardovilių dvarą, po dvigu
bos laivokrušos, kuri išmetė juos ant Pi- 
kardijos krantų; nors tikrai buvo žinoma 
kad tos jaunos mergaitės buvo Leipcige, o 
tas Indėnas Javoj. Taip atsargiai buvo vis
kas daroma su jais, kad reiktų, manyti ko
kia nematoma jiega tą giminę apsaugo
ja, — tarė markizas neramiai.

— Apt laimės, Rodinas yra žmogus 
sugabus ir veiklus, — tarė kunigaikštienė, 
— jis buvo čia pereitą naktį ir mes turėjom 
ilgą pasikalbėjimą.

— Ir jūsų pasikalbėjimo pasekmės bu
vo puikios, — pridėjo markizas; — senas 
kareivis bus prašalintas iš kelio porai die
nų; jo žmonos išpažinties klausytojas pa
statytas darban; o viskas kitas bus leng
va. Rytoj jau tų mergaičių nereiks bijo
ti; o tas Indėnas buna Kardovilių dvare, 
sunkiai sužeistas. Mes turime gana laiko 
atlikimui kas mums reikia.

— Bet tai ne viskas, — tęsė kunigaik
štienė; — yra dar; neskaitant mano duk- 
teryčios Andriennės, dvi ypatos, kurios, 
gerovei musų reikalų, neturėtų rastis Pa
rise Vasario 13 dieną.

— Taip, tai ponas Hardy; bet jo bran
giausias ir artimiausias draugas jį suklai
dino; su pagalba to draugo, mes ištraukė1 
me poną Hardy i Pįetus, iš 'kur jam nebū
tų galima sugryžti į- mėnesį laiko. O kas- 
link to valkatos darbininko, vadinamo 
'Miegalium’——

— Fie! — šuktelėjo kunigaikštienė, 
?u įširdintu pasididžiavimu.

— Tas žmogus, — tęsė markizas, —- 
nėra daugiau mums neramumo priežasčia. 
Pagaliausia, Gabrielis, ant kurio musų vi
sos ir tikros viltis guli, nebus paliktas vie
nas nei vienai minutai iki tai didžiai die
nai..' Viskas išrodo, kaip matai, tikru pa- 
sekmingumu; tikrai, labidu negu kada ki
tados; o mums reikalinga tai atsiekti ne
žiūrint kokiu budu. Mums čia apeina gy
vybės ar mirties klausimas; nes, gryžda- 
mas, aš buvau sustojęs Forli mieste ir ten 
mačiausi su Kunig. O’Orbano. Jo įtekmė 
ant karaliaus minčių yra viską reiškianti— 
po teisybei, viskas; ir jis visiškai užvaldė 
tą karališką galvą. Taigi tik su vienu gra
fu tegalima tartis.

— Na?
(Bus daugiau)

— O, taip! ta galybė yra didi, didžiau
sia, — patėmijo kunigaikštienė; — ir ga
lingesnė, nes ji veikia paslaptingu budu i 
mintis ir sąžinę;

— Taip, Hermina, — tarė markizas, — 
aš turiu sayo kcrtnandoje dideli pulką. Ir 
labai tankiai aš turėjau džiaugsmo ener
gingame jo komandavime! Ant mano Ro
džio, mano skadronai patįs stoja veikmėn; 
trimitai ūžė, mano oficieriai, žėrėjanti au
kso pynėmis apsiūtomis ant drapanų, ne
šėsi visur pakartojimui mano Įsakymų; vi
si mano narsus kareiviai, degdami. drąsa,, 
ir pripritinti kovose, pildė mano signalus; 
ir aš jaučiaus išdidus ir galingas, laikyda
mas (taip sakant) savo rankoje spėką ir j 
narsumą kiekvieno ir visų sudėtą į vieną 
neatremiamą jiegą, kurių visų valdovų ir 
ponu aš buvau, kaip ponavau ant savo ar
klio karo Jauke! Taip, ta tai buvo- didy
bę! Bet dabar, nežiūrint nelaimių kokįos 
patiko musų Ordeną, aš pats jaučiuosi tūk
stanti sykių labiau pasirengęs kovon, dau
giau autoritetingas, stipresnis, ir drąses
nis, priešakyje musų nebilės juodasuknės 
milicijos, kuri tik mano ir nori, arba juda 
ir pildo, mechaniškai, viską ką aš noriu. 
Ant ženklo, jie išsisklaido *po visą žemės 
skritulį, įsigaudąmi vogtinai Į namus tai 
po priedanga išpažinties klausytojo ar vai
kų mokytojo, į šeimynos reikalus nugirsda- 
mi mirštančių paliepimus, ir prie sostų per 
neramią sąžinę keistų baugščių karūnuotų 
valdovų; taip, net prie paties popiežiaus 
sosto, pasitarnavimu jam arba atlikimu jo 
paskirti} pareigų. Ši slaptą valdžia, Įkūni
jama pakėlimui ar nuslopinimui didžiau
sių ambicijų, kadangi ji pasiekia nuo lop
šio iki grabo, nuo darbininko bakūžės iki 
karališkų palocių, nuo palocių iki popie
žiaus sosto,! Kokia kita kajrera pasaulyje 
duoda tokias puikias progas? kaip prasi
kaltusiai aš turiu jaustis už tas skaisčias 
ankstybas savo gyvenimo dienas, kuomet 
mudviem taip1 daugelis pavydėjo?. Ar ne- 
ąt'mgni, Hęr/ji'įna ? — jis. pridėjo, su karčiu 
juoku.

— Tavo tiesa, tikra tiesa, Frederikai! 
— atsakė kunigaikštienė greitai. — Kaip 
maži mes galime jaustis buvę, kaip su ne
pakanta žiūrėti. į- musų praeiti! Aš, kaip 
ir tų, tankiai.sulyginu praeiti su dabarčia; 
ir paskui kokį pasitenkinimą aš jaučiu už 
paklausymą tavo .patarimų! Nes, ištikro, 
be tavęs,1 aš būčiau nūlošus skurdžią ir 
pajuokiamą rolę kokia moteriai tenka ny
kstant jos gražumui ir apspitusiems vy
riškiams tolinantis. Ką aš bučiau darius 
šioje valandoje? Man butų reikėję be pa
sekmių stengtis palaikyti aplink save sa
vimeilį ir nedėkingą pasaulį pasileidusių 
vyrų ir moterų, jų geismų pasiganėdini- 
mui, patenkinimui jų tuštybės.

Jos žodžiai buvo taip karšti, ir tokia 
pavydo šmėkla siautė jos vęide jog jo iš
davė savo kartų apgailavimą savo apsi
ėjimų.

— Bet ačiū tau, Frederikai, —- ji tę
sė toliau, — po paskutinio ir garbingo sa
vo triumfo, aš. persiskyriau ant visados su 
pasauliu; kuris tuoj 'butų mane apleidęs, 
nors aš taip ilgai buvau jo ’karaliene ir 
dievaite. Ir aš tik permainiau sako kara
lystę: Vietoj padykusių vyrų kuriuos aš 
valdžiau savo padykimu didesniu už jų, aš 
dabai’ pasijutau esanti apsupta žmonių 
aukštos vertės, rimto budo, galingų, dau
guma kurių valdė valstybę; jiems aš-save 
pašvenčiau, ir jie pasišventė save man! 
Tik dabar aš jaučiu džiaugsmą apie kokį 
kitados sapnavau. Aš aktiviai dalyvauju 
ir įtekmėju visuose didžiausiuose pasau
lio prietikiuose; mane prileido prie pačių 
svarbiausių paslapčių; aš turėjau galę nu
smogti, nublokšti kiekvieną kuris pajuokė 
ar neapkentė manęs; ir aš pakėliau aukš
čiau negu galėjo tikėtis tuos kurie tarnavo 
ar gerbė arba klausė manęs!

—- Yrą dar bepročių, ir nekuriu aklų, , 
kurie Įsivaizdina jog mes esam nublokšti, 
kadangi mes turėjome kovoti prieš neku
rtas nėpasekmes, — tarė markizas, pašiep
damas, — lyg kad mes nebūtume, virš visų 
kitų, ant tvirtų pamatų įsisteigę, susiorga-

Nauji M. Petrausko
Kuriniai •

(Gruodžio 17 d. musų gerbia
mas kompozitorius Mikas Pet
rauskas iš Kauno rašo:

“Visiems siunčiu Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų — tai mano linkėjimai.

“Išbaigiau naują operetę 
‘Prieglauda’, — tai vieno ak
to. Rašau liaudies dainas — 
solo; noriu jų atitaisyt kokią 
šimtinę. Taipgi peryašinėju 
iš juodraščių operą ‘Elgetos 
Duktė’; tai veik visas mano 
šiuo laiku darbai.;; J)ar buvo- 
ju prie namu statybos, nes su 
broliu Kipru užsimanėme pa
sistatyt sau cementinius na
mus.”
Tos kelios eilutės iš gerb. M. 

Petrausko laiško parodo jog dar. 
sulauksime daugiau jo lųtižikos 
kurinių — operetę',1 "operą, ir ne
maža liaudies dairių;

Gaila' kad niumš Amerikie
čiams labai suftkirt Visus'' feerb. 
Petrausko kUrįriius išgirsti; y- 
pač operas, nes nė visur jas įs
tengia pastatyti. 'Dairios savo 
laiku pasieks mus visus.

Pastaru laiku (Lietuvoje pra
dėta statyti gerb. Petrausko 
operetės.

i Nuo pirmutinio užėjimo mė
nulio’ į saulės ir žemės tarpą 

i iki galutino nuėjimo praeis apie 
pora valandų, nes po .biski pra- 

I dės uždengdinėti vieną kraštą 
saulės, ir po biski labiau ir la

ibiau dengs iki galutinai; porai 
irimutų laiko, užtemimo ruožte, 

Ibjis pats tiesiausias žęjnės, mė
nulio ir saulės susiėjimas, ka
da visai saulė bus paslėpta, tik 
šviesos vainikai matysis aplin
kui;.

Jeigu oras bus tyras tą rytą, 
milijonai žmonių galės matyti 
tai kas retai pasitaiko šioje sri
tyje. Saulės užtemimas yra di
džiausias ir -puikiausias gamtos 
spektaklis kokį žmonėms gali 
parodyti. Pradžią užtemimo tė- 
mijant reikia panaudoti apru- 
kiritus stiklus.' Laike užtemi- 

per Duluth, Beaver Bay, m0 vidurio viskas aiškiai maty- 
Ash- sis nll°Ša akia, nereikia jokių 

i žiūronų nei stiklų.
Kaip užtemimai Įvyksta

Saulės užtemimui reikia 'trijų 
dalykų; pačios saulės, mėnulio, 
ir žemės. Prie to, reikią kad 
mėnulis būtų tinkamame tolu
me nuo žemės. Jeigu dabarti
niam atsitikime mėnulis būtų 

milton, Stratford, per Niagara kiek toliau nuo žemės (kaip jis 
River į New York valstiją, ly- tankiai buna), 
giai per Buffalo,'Niagara Falls, įvyktų: mėnulis praeitų pro žė- 
Dųnkirk, Rochester, Bingham-1 mės ir saulės tarpą kaip papras- 
ton, Pennsylvania valstijoj ap- tai, be jokio apsireiškimo, pats 
ims Towanda, Scranton sū ap- prapuldamas saulės spinduliuo- 
linkiniais miestais; paskui pa- se.
sieks Connecticut ir Rhode Is- Sulyginimai didumo žemės ir 
land valstijas, ir matysis visųo- j mėnulio ir saulės yra šitokie: 
se New Yorko valstijos mies
tuose, nuo Hudson šiaurėje iki 
paties New Yorko pietuose ruo
žte, ir nu<y New Yorko iki Pro
vidence, kur bus be biskio ne
pilnas. Hartford, New Haven 
ir aplinkiniai Conn, valstijos 
miestai guli užtemimo viduryje, j 
Mass, valstijoj ineina Fall Ri
ver ir aplinkiniai miestai, ir vi
sas ruožtas į pietus.

Pačiame viduryje užtemimo 
kelio, kur užtemimas tęsis po 
dvi minųtas (šoniniuose tik pa 
minutą) guli šie miestai: Bea
ver Bay; Minn.; Crystal Falls, 
ir Escanaba, Grayling, g 
Mich;; Hamilton, Ont. 
da), 'Buffalo, Watkins, 
hamton,, Newburgh, N.‘ 
New Haven. Conn. Paskui še
šėlis nueis į Atlantiką ir tenai 
baigsis.

Gražus daliniai užtemimai 
matysis Visoje Wisconsin vals
tijoje ir pietinėj dalyje Kana-

ka sulaikė visus neramumus bet tirštai gyvenamu plotu sker-j 
ir betvarkę šalyje, įkaHnda- saj šiaurrytinę pusę Suv. Valsti-i 
mas nužiūrėtus žmones ir j.u teritorijos ir pietine dali Ka- 
uždarydamas neištikimųjų nados.
įstaigas.

Tai despotiškas valdymo L 
būdas,- kokio niekas niekui’)r 
nenori.

Prie (ko Italija prieis to
kia savo valdymo sistema

Miestai ir sritis kur pereis 
saulės užtemimas ir kur galės 
matyti gyvenanti ir Lietuviai 
yra sekantis:

Prasidės Minnesota valstijoj, 
saulei tekant, keliolika mylių<• u.- •' • ’ - i T. saulei lexani, Keiioiixa mynųnegalima tiesiogmai sakyti. už Internatl*onal Falls ir Grandį

Bęt kad amžinai1 taip nebus
• i . -ir nenorės žmones pripras- tus 
tą, prie diktatūros t ■■

Ateis diena kada Musso
lini arba liks nužudytas ar
ba kąip., kitaip,, neteką val
džios ir galės, ir tada, kaip 
akmuo į vandenį (mestas su
šaukia į krūvą bangas ties 
ta. vieta ir jos susimuša, taip 
šalyje į visos srovelės puls į 
išspaustą vietą it susipeš už 
paėmimą valdžios į savo 
rankas, užtraukdamos var
gą ir bėdas paprastiems 
žmoneliams.

Musų komunistai labai 
smerkia Mussolinį dėlto kad 
ne jiems teko taip pasielgti 
Italų krašte. Bet jie taip 
daro Rusijoje: Išmuš ir te
nai valanda kada turės per
versmas įvykti.

Despotizmas, vienokis ar 
kitokis, niekad išsilaikyt ne
gali. Neišsilaikys nei Itali
joj nei Rusijoj. Tuo labiau 
ten (kur daugiau yra vadų 
negu 'vienas, kaip yra Rusi
joj. Dar kolei kas Rusijoj 
dalykai tęsiasi, bet kada su
sipeš draugai vadai, Rusijos 
komunjstų ‘skeletas subirs 
ir prie didžiausios anarchi
jos turės formuotis vėl kas 
naujo, kitokio, geresnio ar 
dar prastesnio.

Rapids miestu ir šešėlis eis i ry-

Two Harbors, Washburn, 
a iisso- iand, Hurley, Ontogon, Crandon,, 

■Escanaba, paskui per Michigan 
ežerą į Michigan valstiją, Hb- 
nor, Charlevoix, Alpena, Cadil
lac, Grayling,’ Standish, Twas, 
HaiTisville, Badaxe, Sandusky, 
paskui skersai Huron ežerą Į 
Kanadą: Toronto, Dover, Ha-

užtemimo ne-

SKAITYTOJŲ 
LINKĖJIMAI

Twas, 
(Kana- 

Bing- 
Y„ ir

Gali Būti Nauja Ledų 
Gadynė

Amerikos Draugijos Mokslo 
Pastumėjimui suvažiavime sau
sio 2 d. Dr. W. J. Humphreys 
pasakojo kaip gali už.eiti nauja Idos; visoje Michigan valstijo- 
ledų gadynė, per kokias žemė je ir dalyse kaimyniškų Valstijų 
yra perėjus jau keliolika sykių. į pietus.; visoje Ohio valsltijoje,

Jo nuomone, po vieną didelį Pennsylvanijoje, New Jersey, 
vulaknišką išsiveržimą kas me
tai per tuziną metų užtektų už
traukimui ledynų ant žemės 
paviršio. Aukštutiniame ore 
plaukiodamos vulkanų dulkės, 
užstodamos saulės spinduliams 
pilnai pasiekti žemę, sudarytų 
eilę metų be vasarų, ant žemės 
nuolat gulėtų sniegas negalė
damas nutirpti, ir taip įvyktų 
ledų epocha. Kolei tos dulkelės 
ore plaukiotų šilumos žemė ne-!šta.

Maryland, šiaurinėj New York- 
ko valstijos dalyj, visoje Mass, 
valstijoje. .

Užtemimo pradžia Minnesota 
valstijoj bus pačiave didžiausia
me laipsnyje saulei tekant, o j 
rytus nuo jos kitose valstijose 
matysis vėliau. Taip Buffaloj 
irwNew Havene apie 10 vai. ry
to, puikiausiu laiku prisižiurė- 

l ti kada ■ saulė bus nelabai kar-

Jeigu žemę padarytume colio 
didumo, mėnulis turėtų būti ke
turis sykius mažesnis. Bet sau
lė tada jau turėtų būti 100 co
lių platumo nuo vieno krašto iki 
kito. Tai butų daugiau negu 
aštuonios pėdos.

Paskui, padėjus mėnulį 30 co
lių atstumo nuo žemės, saulę 
reikėtų padėti už 968 pėdų to
lumo.

Mėnulis keliaudamas aplink 
žemę sykį į 28 dienas praeina 
pro saulę ir žemę. Kadangi jis 
yra mažesnis ir' už šaulę ir už 
žemę, jam reikia būti tinkama
me artume prie žemės kad pa
dengus saulės paviršį nuo tos 
dalies žemės kurion atsimuša 
mėnulio šešėlis. Gamta mėnulį 
lyg tyčia ir padėjo tokiame to
lume nuo žemės, paįvairinimui 
musų nuobodaus gyvenimo.

Sidabrinį dešimtuką laikant, 
už šešių colių nuo akies jis pa
dengs šaulę. Taip ir mėnulis, 
nors mažutis, būdamas tinka
mame tolume padengia saulę 
nuo žemės per tą 
vėl išeina iš tarpo.

Saulės užtemimai 
žiais sukėlė įvairių

Juozas Breiva iš 'Barnstable, 
Mass., rašo:

‘‘Linkiu ‘Dirvos’ naujam 
štabui laimingi! Naujų Metų 
ir visokios laimės, geros klo
ties.. Aš esu ‘Dirvos? skaity
toju, man ‘Dirva’ labai patin
ka, ir rodi ju kožnam Lietu
viui ją skaityti. Tai yra ge
riausias laikraštis iš visų Lie
tuviškų laikraščių čia Ameri
koje;”

minutą iki

L. Karpavičius iš Scranton, 
Pa., rašo :

“Prisiunčia savo užmokes
tį už ‘Dirvą’ ir veliju naujai 
valdybai laimingo pasisekimo 
darbuotis del apšvietos Lietu
viu tautos, neš ‘Dirva’ yra 
tikrai prakilnus laikraštis. Aš 
skaitau ją nuo pradžios įsi- 
ste'igimo, ir myliu visada ją 
skaityti, taipgi veliju kiekvie
nam Lietuviui užsirašyt ‘Dir
vą’ kas supranta laikraščio 
svarbą. Aš iš savo pusės taip- 

.gi žadu pasidarbuoti tokiam 
prakilniam laikraščiui.”

visais am- 
nuogąndžių 

dalykų ir kitiems pridarė ne
maža baimės. Keli desetkai me
tų. atgal, kada šioje Suv. Vals
tijų dalyje buvo matoma pilnas 
saulės (užtemimas, vergai neg
rai sulipo ant tvartų ir kitų au
kštumų ir buvo gatavi šokti ir 
lyg sparnais skristi į dangišką 
karalystę, nes manė jog jau pa
saulio galas užėjo.

NewJ. J. Maksimavičius iš 
Britain, Conn., rašo1:

“Kadangi mario prenume
rata už laikraštį jau pasibai
gė, bijau kad kartais nesulai- 
kytumet man siuntinėję, nes 
be ‘Dirvos’ man labai ilgu, tat 
siunčiu tamstoms $2, už ku
riuos vėl siuntinėkit man ją 
per metą laiko;”

DAINOS, DEKLAMACIJOS, EILĖS
Tinka pasiskaitymui, deklama- 
' mui ir dainavimui.

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Paraše 
Svyrūnėlis. Sn paveikslais atspausdintais gražia 
žulia spalva. 80 puslapių ...................................

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis Įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui; Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ............ .......

Kristus Flandruosę ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43........

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eŲių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. S. karpaviėiaus, 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi. 172 ........................ . .......................

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės Įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui.. Pusi. 144 ............. ..............

Trimitas — daili knygelė Įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Patašė K. S. Karpavičius. 
Tuslapių 144...... '.............    .' B.............

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
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4 DIR V A

Scena ir Publika T. M. D. REIKALAI
sulaukt gerų vaisių iš savo dar
bų. Tėvynės Mylėtojas.

I.

(KELIOS PALAIDOS MINTIS) 
Rašo A. Vaičiūnas.

iželių metų mano prityrimas parodė 
kad musų koncertų bei teatrų lankyto

jai Lietuvoje didelėje daugumoje nemoka 
įvertint scenos ir tinkama sau nauda su
naudoti laiką:

Kas yra muzikos menas? Pagrindi
niai kalbant, muzika yra dailės šaka, lavi- 

'nanti protą, sielą ir jausmus; visuomet, jos 
klausant, sukelianti mumyse grožio pajau
timą, veikianti į musų sielą ir kelianti ją 
aukštyn. Nuo neatmenamų laikų, mokslo 
vyrai pripažino didelę reikšmę muzikos 
jaunuomenės auklėjime ir jos tobulinime. 
Muzika, kaipo ištekanti iš žmogaus sielos, 
gimus kartu su pirmais kalbos garsais, be 
abejo vaidino ir vaidina žymų vaidmenį 
kultūringų žmonių tarpe. Mes matomą, 
juo šalis kultūringesnė tuo ji muzi'kalin- 
gesnė, tuo rimčiau įrengtos operos, di
džiausios koncertų salės, tuo žymesnius ge
nijus šalis išauklėja ir duoda pasauliui. 
Kam'teko būti vakarų Europoje, matė ko- ; 
ki ruriiai didžiausiuose miestuose isštatyta j 
menui: teatrui, filharmonijoms, konserva
torijoms, galerijoms, muzejams ir tt. Ne- j 

• vienas matė didelius,.gražius ir turtingus 
visuomenės lėšomis ,pastatymus paminklus 
žymiems muzikams, bei artistams, skaitė 
apie vieną-kitą pasaulio- garsenybę ir tt. 
Gal kas ir užklydo koncertan, teątran, ope
ron. Negalėjo nepatėmyti su kokia pagar
ba kitataučiai eina į koncertų salę, su ko
kia pagarba kalba apie vieną ar kitą muži- 
ką-menininką.

Šalis nebus kultūringa, ją kultūringa 
niekas neskaitys jei joje nebus aukštai pa
statyto meno. Geri javai, trobesiai, riebus 
galvijai, nutukę žmonės tai dar anaiptol ne 
viskas kas daro šalį kultūringa. Užtat mes 
ikšiolei nesiskaitome kultūringais; apie 
mus Lietuvius kaipo apie tokius pasaulis 
nežino net jr-delto kad piė's vos keli metai 
gyvename, bet labiausia dėlto kad ikšiolei 
neturime savo aukštai ištobulinto meno, 
nes nėra sąlygų jį išauklėti. Visuomenė 
nėra priaugus pakankamai kad suprasti 
patį meną ir jį įvertinti. Užtat Lietuva 
kultūringam pasauliui be vienos-kitos pa
vardės nieko nesako ir nereiškia.

Pačiam žmogaus dvasiniam gyvenimui 
muzikos menas, jam kartais nejaučiant, 
daro nemažos įtakos. Kuomet išgirstame Į 
orkestrą grojant, kas tai mumyse atsimai-l 
no, hutylame, klausomės, d kuomet girdi
me graudų smuikos balsą pradedame sva
joti, o. musų vargai bei kasdieniniai rūpės- LĮ 
čiai lyg ir pamažėli nuo musų atsitolina... 
Kas turi dar nesugadintą skonį, kas dar 
gyvena tyros sielos gyvenimu, išgirdęs dai
nuojant savo mintimis nukrypsta ten kur 
daina gimus — Į sodžių, į pamiškį, ten pas 
ežerėlį, pas upelį sriaunų.... Tai čia pri- 
mitiviai muzikaliai neišlavinto žmogaus in- 
dividumo apsireiškimai. Ten, sielos gilu
moje, yra toka styga kuri reikalauja muzi
kos meno ir bendrai meno, taip kaip kad 
reikalauja akis saulės šviesos. Nors kaž
kaip gyvenimas butų žiaurus, nors dar de
šimts kartų daugiau materializmas butų 
įsigalėjęs, vistiek galutinai sielos baiso ne
užslopinsi; ji savo reikalauja! Mokslo vy
rai, filantropai ir talentai pripažino kad 
viena iš, gyvenimo butenybių yra menas, 
kuris nemažai kam atstoja net pačią tiky
bą. Aiškų kad atėmus iš ‘pasaulio viską 
kas gražu, kas dainuoja, čiulba, gieda, vi
są regimą ir girdimą meną, pasaulyje nie
ko neliktų kas žmogų švelnina, tobulina, 
auklėja, duoda sielai ugnelės, kuri yrą lyg 
gyvybės srovė...... Iš meno šakų, prieina;
raiausis yra muzikos menas. Dainą meš 
girdime nuo lopšio iki karsto, taip pat ir 
muzikos garsai niekam nėra svetimi. Pa
žiūrėkite; nors kąž kaip butų nusidirbęs 
kaimo jaunikaitis bei mergaite, bet šešta
dienio vakarą, vos išgirsta muzikos garsus; 
jokio nuovargio nejaučia’, 6 (kartais eina ir Į 
šoka per visą naktį. Tai primitivis mųzi-j 
koš jiegos apsireiškimas kuris toli, toli pa
žengė pirmyn, kartu tobulėjant pačiai mu
zikai. Dabar, muzikos garsais galima veil;

viskas išreikšti: karas, audra, meilė, ilgė-! 
sis, nuliūdimas džiaugsmas, ir tt., tik reikia! 
mokėti muzikos klausyti ir įsigilinti Į gar-j 
sų pasaulį. * j

Kaip klausyti muzikos. Pas mus, Lie-į 
tuvoje, jei kas rengiasi eiti spektaklin ar j 
koncertan, turi galvoje kad eina pasi'links-!

Radio ant Ūkių ;?
Amerikos ūkininkų' tarpe ra. 

dio taip pat labai prasiplatinu 
kaip ir miestuose. Dabar ūkį 
ninkai turi įsirengę suviri 370,. 
000 radio klausomų aparate’ 
kaip skelbia Suv. Valstijų agrį 
kultūros departmentas.

Metai laiko atgal turėta y» 
145,000 radio aparatų. >

Agrikultūros radio praneš: 
mų patarnavimas? apie, rinkoj 
kainas išsivystė labai gerai ir, 
duoda progos ūkininkams girds 
ti pranešimus per radio kasdien

Meriden, Conn.
Gruodžio 30 d. TMD. 14-ta 

TMD. kuopa turėjo savo mati
nį susirinkimą, kuriame užtvir
tino seną valdybą ant 1925 me
tų, sekančią-:

F. Bagdonas — pirm.,
J. D. 'Dangveckas — rast., 
I. Subačius — iždininkas.
Visi nariai užsimokėjo už| 

1925 metus ir prisirašė keturi 
nauji nariai į kubpą, o kiek pir
miau prisirašė dar vienas.

Lapkričio 9 d. mušu kuopelė 
susiorganizavo tik iš, penkių na
rių, o jhu dabar turime dešim
tį narių išviso; reiškia mes pa
didinome savo kuopą dvigubai į 
du mėnesiu laiko.

Narių upas pakilęs labai kad 
tik kuodaugiausia prirašyt nau
jų narių į taip prakilnią organi
zaciją kaip yra TMD. Nors 14- 

Jankauskąs' ta kuopa nėra pasireiškusi da
lyvauti TMD. Vajuje naujų na- 

; rįų prirašyme, bet mes vistiek 
manome eiti į lenktynes su ly- 

. giomis mums kolonijomis;.
Taipgi mums norėtųsi prie 

, progos paklausti musų pašonėje 
, milžinų kolonijos New Havęno 
, ką jie veikią apšvietos labui kad 
, nieko neąirdėti apie jų judėji

mą? Ar jau jie'visi'apsišvie
tę? Ar Jankiais visi išvirto,? 
O gal tylomis ką įveikia dęl T. 
M. D. ir visų apšvietos?

Taipgi atsišaukiame į visas 
sustingusias kolonijas ir pavie
nius Lietuvius kad sukrustų 
darbuotis apšvietos labui tver
dami kuopas ii- ragindami pa
vienius rašytis į Tėvynės Mylė
tojų Draugiją, nes 1925 metai 
lai 'bus musų apšvietos mėtai.

Dabartiniu laiku TMD. spau
sdina “Pasaulio Istoriją”, kuri 
kaip girdėti jau baigiama Lie
tuvoje, tai neužilgo mes galė
sim gauti taip naudingą veika? 
lą kokiu yra “Pasaulio Istori
ją”. Taiįji, kolonijos ir pavie
niai Lietuviai subruskime, su- 
kruskime dirbti naudingą darbą 
— skleisti mokslą tarp' Lietu
vių.

Švieškimės patįs ir švieskime 
kitus savo brolius ir seseris, o 
tai yra lengva, tik reikia norėti 
ir netingėti. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijon yra lengva ir pigu 
įstoti; parašei laiškeli Centro 
Sekretoriui kad nori sutverti T. 
M. D. kuopą ir jis tuoj duos vi
sas' informacijas sudarymui 1 
kuopos; o jei nori įstoti kaipo : 
pavienis narys Į TMD., tik prį- 1 
Siųsk TMD. Sekretoriui Savo j 
adresą, $1 metinės mokestięs 
ir 50c. įstojimo, ii- būsi pilnas < 
šios apšvietos draugijos narys. 1

Pagalvok apie tai, brolau ! i
J. D. Dangveckas,

14 TMD. kp. Rast. t

Worcester, Mass.
TMD. 50-tos kuopos priešme- 

tinis susirinkimas įvyko gruo
džio 21 d. Aušrelės kambariuo
se, 33 Millbury St. Susirinkimą 
atidarė kuopos pirmininkas A'. 
Kriaučialis 11 vai. dieną. Pir
miausia sekė valdybos raportai; 
kurie tapo priimti, toliau sekė 
komisijų pranešimai. s Tik ne 
visi komisijų nariai atsilankė.

Toliau buvo renkama kuoposj 
valdyba valdyba 1925 metams: 
tapo išrinkta šie draugai:

Pirui; — A. Kriaučialis (se
nasis),

Viče pirm. — A. šablinskas, 
Protokolų sekr. — J. Krasin- 

skas (senasis),
Finansų sėkr. 

tįs (senasis), 
Iždininku — 

(senasis).
Maršalka — 

(naujas).
Korespondentu — J. A. Stra

vinskas (senasis):.
Nutarimus darant, 

rinkti narių mokestis į 
ją einant per stubas, 
darbui išrinkta Jonas A. Stra
vinskas ir P. A. Bartušis. Nu
tarta? taipgi kad ta pati komisi
ją parinktų aukų progai pasi
taikius, Dr. Kudirkos paminklo 
statymui.

Toliaus nutarta užklaust'Cen-
I tro valdybos kaslink statymo V. 
Kudirkos paminklo, ar jau yra 
paskirta vieta ar dar ne.

Toliau buvo kalbėta kad mes 
Amerikiečiai .pastatytume savo 
aukomis paminklą V. Kudirkai 
Sintautuose. Tuomi susirinki
mas ir baigėsi.

Kudirkos Vakaras.
Tą pat dieną Vakarę buvo su

rengta paminėjimui Dr. V. Ku- 
Reikia ir mums išleisti tokius dirkai vakaras. Buvo gražus 

moksleivius kurie butų atspir- programas, susidėjo iš dekla- 
čia klerikalams.

Kultūros, Fondas susidaro iš 
narinių mokesnių ir iš aukų.

Nariais gali būti kiekvienas 
Lietuvis mokėdamas po ?3 me
tuose. Gali būti taip pat ir or
ganizacijos mokėdamos S3 ar 
daugiau, arba gali kiekvienas 
pavienis ir organizacijos arba 
TMD. kuopos aukauti po keletą 
dolarių.

TMD. kuopos! Dirbkite tik
rai Kultuvus Fondui, moksleivių 
parėmimui,,-kurie remti reika
lingi. Nepraleiskit šių paragi
nimų nepajudinę susirinkimuo
se. Tai yra musų užduotis, o 
ne palikimas kitiems atlikti. I 

Kultūros Fondo pinigai mok
sleiviams hępadovanojama, ir j 
jie to neprašo. Kiekvienas duo
dą Draugijai raštišką prižadą I 
atmokėti į tąin tikrą laiką, to
dėl mušti aukos nenueis vėjais, 
o vėliau sugryš Draugijos iž- 
dan parėmimui kitų.

Amžinai nereiks duoti kada I 
susidarys atsakančio didumo Į 
fondas, jis pats per save galės 
verstis.

Nauji TMD. Nariai
Sekanti nauji nariai įstojo Į 

TMD. 14 kuopą Meriden, Conn., 
gruodžio 30 d.:

Edmundas žylionis, 
Petras Kumštis, 
Petronėlė Pinkevičienė 
Silvestras (Maskolaitis, 
Dr. William Mitchell.

minti, ir neretai, kad butų drąsiau, išmeta Remkit Kultūros Fondą
Vieną-kitą burnelę; Yra išimčių, bet retos. 
Šita pasilinksminimo manija yra dar nuo 
tų laikų kuomet žandaras buvo musų vieš
pačiu. Tuomet, mes viską: dainas, vaidi
nimą, šokius,, pasilinksminimą, pasikalbė
jimus, .flirtą krūvon maišėme, nors yra la
bai skirtingi dalykai. Dabar, kita gadynė, 
ir būtinai .reikia skirti vaidinimą nuo kon
certo ir šokius nuo vaidinimo, ir tt. Publi
ka privalo muzikaliai pakilti, apsišviesti ir 
skirti kur smuiką, o kur “garmoška”. Tam 
tikslui, koncertų lankytojai visųpirma turi 
žinoti kad koncertas yra tai muzikos me
nei šventė. Jei kas eina į šventę turi pirmd 
pasipuošti ir eiti kai į šventyklą. Salėje, 
turi nesišvaistyti, nevaikščioti, bet prireng
ti savo vidujinį “aš” klausyti ir gaivinti sa
vo sielą muzikos garsais. Lietuvos publi
kos dauguma ateina koncertan ne del mu
zikos, bet a) dėlto kad kiti eina; b) neturi 
kur laiką praleisti; c) pasimatyti; d) pa- . 
sišokti, ir tt., Užtat mus vadina nesubren
dusiais, nes niekui” pasaulyje taip nėra. 
Net paimkime musų kaimynus Žydus. Juo 
rimtesnis koncertas tuo daugiau Žydų es
ti, ir nevienas artistas jums pasakys kad 
Žydai moka įvertinti rimtus koncertus ir 
jų ‘klausyti. Aišku kad mes Lietuviai, ar
tojų tėvų vaikai, beveik visi jaunystę pra
leidę beganydami kiaules, negalime iškarto 
pastoti kultūringais. Musų vaikų vaikai, 
aišku, bus visai kitokį ir į muš žiūrės blo- 

' giau negu mes manome šioje srityje. Juk 
nuo aukščiausio iki žemiausio valdininko 
retas kas muzikaliai yra išauklėtas', o be 
muzikos meno, aišku, mfera-'tiKros kultūros, 
taigi, kitaip dar žiūrėti nėra pratę. Kaip 
tai yra artistui sunku kuomet dainuoji pu
sei salės girtų, kokį rimtą kurinį, ir aiškiai 
matai kaip jie nuobodžiauja. Buvo atsiti
kimų kad atvykęs koks aukštas valdinin
kas operon /tenai užsnūsta; nes jam tas 
buvo visai nežingeidu.

Nors mes dabar gyvename karčiamų 
I ir partinių rietenų gadynėje, bet reikia su- 
sirupinti kad mes nenugrimstume ir nepa- 
sinertume gyvenimo verpetuose. Dvasią- 
sielą Stiprina ne kas kitas kaip menas. Už- 

I tai reikia kiekvienam kas nori būti kultū
ringas pažinti meną. Reikia kad jaupuo- 
menė butų su menu dar mokyklos suole su
sipažinus. O tie 'kurie jau peržengė mo
kyklos slenkstį turi butirtai kitais keliais 
meną pažinti. Čia reikia musų meninin
kams'leisti atatinkamas brošiūrėles, rašyti 
straipsnius ir auklėti visuomenę kad ji ata
tinkamai mokėtų įvertint meną.

(Bus toliau.)

Kas Lietuvoje dedasi jau ir 
patįs klerikalai pradeda iškelti 
aikštėn. 'Laukiama nesmagių 
nuotikių visai musų šaliai vien 
dėlto kad klerikalai norėjo sa- 

- votiškai ponauti ir penato, iki 
■ nuponavo.

Stoka gerų darbščių ir atsi
davusių Tėvynei žmonių buvo 
visų nepasisekimų priežasčia 
'Lietuvoje. Tie nepasisekimai ir 
toliau tęsis jeigu leisime kleri
kalų išauklėtiems savo naudai 
vyrukams šalį tvarkyti.

Reikia laisvesnės dvasios, de
mokratiškesnių pažiūrų ir liau
džiai užjaučiančių įmonių šaly
je, tik tada ten bus geriau ir 
kožnas galės laisvai kvėpuoti.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
įsteigė Kultūros Fondą ir per
eitas Seimas jį užtvirtino.

Tas fondas užsiima šelpimu 
laisvos dvasios moksleivių, ku-Į 
rienis teikia- stipendijas moks
lus baigti. Tai yrą aukštesnių
jų mokslų moksleiviai kurie'pa
baigę savo profesiją jau išeina 
į gyvenimą ir darbuojasi mušu I 
šalyje. Jie tai, kaip išauklėti I 
ir keno paremiami su tų pažiū
rų žmonėmis ir pasilieka, ir jų 
idėjas skleidžia.

Klerikaali tą senai permatė, 
ir jie jau daug savo plauko vy
rų ir moterų išleido Į mokslus, 
ir dabar naudojasi.

j.

A. Adomai-

Staseliunas

nutarta
Draugi- 
ir tam

macijų ir muzikos, ką išpildė 
mažos mergaitės.
siu dalyvavusių 
dus: pirmiausia 
K. Stravinskaitė 
dirkos paveikslo 
žu, Gražiau, 
lįau, A. Dirveliutė skambino 
piano; Mariona Januškeivčiutė 
sakė eiles, “Tėvyne tu Mano”; 
P. A. Dėdynąs pasakė maž'ą kal
belę'.. Taipgi turėjom pertrau
kai ir užkandžių ir saldžių gėri-i 
mų. Potam sekė antra progra- 
mo dalią. A. Simniskiutė skam
bino pianu, M. Januškevičiūtė 
sakė eilės “Už Giružės”; P. Ba- 
gužinskiutė skambino pianą, K. 
Kurlevičiutė ir Vosiliutė grojo 
duetą smuiką ir pianu. Taip 
viskas praėjo gražiai ir visus 
pralinksmino. Garbė tėvams ku
rie taip dailiai vaikučius prala- 
vina. Bet žmonių vakare buvo 
nedaug, nes buvo labai šaltas 
vakaras, publika turbut bijojo 
šalčio.

Abelnai gi, teisybę sakant, 
Worcesterio tautiečiai nemiega, 
dirba kiek tik gali, ir tikimės

čia paminė-1 
mergaičių var-1 
deklamavo B. 

prie Vinco Kū
jo eilės “Gra-

Gražiausia”. to-
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STRAIPSNIS 106 ■ / ■ 
TINKAMAS SUVIRŠKINIMAM 

MAISTO SVARBU"®
Daugelis motinų su smagumu gi- 

1 riasi kad jų vaikai “valgo, viskį’.-' 
Šitos motinos nesupranta kad 'vaiki 
viduriukai nėra ant tiek išsivystę kai 
galėtų tinkamai suvirškint bile JkH 
Skilvis ir virškinimo organai,. kaip11 
visi kiti organai ar muskulaiJšsfvjj® 
to laipsniškai iki pripranta priėji 
augusiųjų valgių.

Joks maistas nėra naudingas]®] 
nebūna pilnai suvirškintas.. Atipin® 
vaikas gali suvalgyt valgį skirtį su- 
augusiam, o vienok negauti užtekti^ 
nai sotumo, vien dėlto kad jis tį mawL • 
stų negali asimiliuoti. Svarbiausi 
lis kūdikių penėjimo yra tinkami# 
parinkimas valgių. Tokie valgiai kai 
šutintos pupos, virti kopūstai,'ke® 
saį, blynai ir kepti valgiai užganždB 
na suaugusius, bet netinka vaikams.!

Pienas turi būti duodama jiems su 
kiekvienu valgiu, nes augantis vaikai!' 
tiek pat pieno reikalauja kiek l;udi« 
kis. Parink pienų kuris švarus ?ii. 
sveikas. Eagle Brand Pienas ypa- 
tingai tinka vaikams dėlto kad ■u-įt' 
teikia reikalingą sotumą augimui, ir 
prie to lengvai virškomas.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au-l 
klojo daugelį vaikų kurių tevąj in 
protėviai buvo išauklėti. Eagle Pienn*' 
‘G|j fr ‘10 muarais.“’ Kada pas. ArstaiI 
jog Borden’s yra pienas varti jamasJ 
per tris gentkartes, ir kurį \ kasdrijį 
vartoja vis daugiau ir daugiau žnwt 
nių, tai turi būti tam priežastis. ""0, 
priežastis yra ta kad jis pasiroB, 
saugus, tinkąs per tiek laiko, ir žni3 
nes juo užsiganėdinę.

Nežiūrint kur eisi šitoje šalyje OH 
Kanadoje visur gausi Borden’s 
Pieną šviežų ir sveiką veik kiekvĮ^ 
Aoje krautuvėje. Visais atžvilgmjj> 
tai vienatinis saugus pienas auklžtij 
kūdikius kuomet motinos pieno nėra.1 

Kada prisieina jūsų kūdikius išau-; 
kieti į stiprius, sveikus vyrus bei nioa 
toris, niekas nėra taip svarbu pirgiflĮ 
sc dienose kaip maistas. Del tos 
priežasties žmonės senai metė bin- 
dinėję. Išmintingi žmonės nerizilc^K 
ja. Jei motinos pieno nėra jie nesu® 
sirupina, bet tuoj pradeda vartotil 
Borden’s Eagle Brand Pieną. Pasai 
naudok patyrimu milijonų vaikų 'kiij ■ 
kc paskutiniif trijų gentkarčių.j^

Skaityk atidžiai kas savaitę šituw 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

si

Kaunas

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

■'DIRVA”
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

T. M. D. CENTRO VALDYBA
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ąve. Cleveland, O.
P. A: Dedynas — Vice-Pirmininkas 

96 Millbury St. Worcester; Mass.
Mrs. F. L. Bemat-Stowe — Iždininke 

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

Globojai
93 Ward St. Worcester, Mass.

J. Solis — Knygius
903 W. 33rd St. Chicago, ill.

VIENATINIS LIETUVOJE ILIUSTRUOTAS VALSTYBĖS 
VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS.

Jei nori pažinti Lietuvos kraštą, valstybės vyrus, musų tautinio 
atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuome
nės veikėjus, skaityk “KRIVULĘ”.

Jei nenori atsilikti nuo musų literatūros ir meno auginio, nuo 
valstybės ir visuomenės gyvenimo, turėk savo riamuose 
“KRIVULĘ”.

Jei nori pažinti pasaulį ir jo valdovus, musų kaimynus ir drau
gus, jei nori pamatyti kaip Lietuviai svetur gyvena, visada 
tai rasi "KRIVŪLĖJE”.

“KRIVULĘ” leidžia ir-redaguoja Kazys Puida. “Krivūles” kai
na metams Lietuvoje 30 litų, pusei metų i 5 litų. Užsieniuo
se (išskiriant Latvijų ir Vokietiją) 40 litų ($4.00).

Užsirašydami adresuokite:
“KRIVŪLĖS” ADMINISTRACIJA 

Mickevičiaus gatvė, 26, Lithuania.

£J>PAUDOS darbus gę- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
U‘Dirvos’ Spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus; 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus; 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygelės, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas;
U| Darbus padarom viao- 
□Jkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di
džiausiai.

Musų užduotis atlikti j 
GERAI 

GRAŽIAS 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery;



DIRVA

NEVERK...

Neverk, našlaitėle, 
Neliek ašarėlių,

Žydėk kaip gėlelė, 
Nejauski vargelių.

Žiūrėk kaip gėlelės, 
Gražios linksmai klesti, 
Visos linksmos mergužėlės, 
Reik liudėsis ir tau mesti.

Girių džiaugiasi lapeliai, 
Žolė linksmai ima dygti, 
Žaliai dengias jau laukeliai, 

( Žiemos vaizdai ima nykti.

Neliudėki, mergužėle, 
Sėk rūtų darželį,

Laistyk žalias rutužėles, 
Ir viliok bernelį.

Neklestės žalia rūtelė 
Ašaromis lieta,

Nežydės skaisti gėlelė 
Nuo liūdesio kieto.

ižalių rūtą ir gėleles 
Palaistys gamtužė;

' O tu jauna mergužėlė 
Ramink sau širdužę.

Begalės paukštelių
. v Daineles dainuoja, 

Linksmi ant šakelių, 
Niekad nedejuoja.
Ir tu, našlaitėle,
Dainą pamylėki,
Jauna mergužėle, 
Kaip gėlė žydėki.

Gerkanis. Svajonė.
I w

RYTAS
Štai aušta jau rytas,

1 Nubudo saulė iš miego nakties,
Sučiulbo paukšteliai iš lizdo išvytas, 
Dar nepraplėšęs akies.

Gamta prašneko linksmai,
Sulaukus saulėtos dienos,

'Jau skamba daina vyturėlio aukštai, 
Nuo pat rytmetinės maldos.

Kiekvienas džiaugiasi ryto sulaukęš, 
Stverias už darbo skubiai,
Lietuvis .rimtas, lyg dangus apsiniaukęs, 
Ardamas verčia velėnas gražiai.

Geltonplaukės darbo mergaitės
Griebdamos šieną dainelę dainuoja, 
Rūtos apleistos paliko našlaitės^ 
Bet nieko n’atbodamos žaliuoja.

Juozys Draugaitis.
w

Žmogus su perdaug idėjų yra lygus 
užuomauda kaip katė su perdaug kačiukų.

Dauguma musų atlieka darbą geriau
sia priversti reikalo botagu.

Buk teisingas: Jeigu losi kortomis iki
2 vai. ryto, nesakyk kad esi pavargęs nuo 
persidirbimo.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

Žiūrėk, našlaitėle, 
Kaip juokias gėlelė, . 
Atjausk, mergužėle, 
Kaip džiaugias girelė.

Kaip tik moteris gauna ką ji užsima
no, ji tuoj tame nustoja žingeidumo ir, pra
deda skaityti naujus receptus ir daryti 

Į bandymus. ’ ■' x

“ARTOJO” Liaudies 
Dainų Kontestas 

A

513 Dainų!!!
Niekad dar jokis musų laikraš

tis Amerikoje ir Lietuvoje nebu
vo sutraukęs tokios daugybės mu
sų mylimų, gražių, juokingų, liūd
nų ir kitokių Liaudies dainų kaip 
pasisekė padaryti “ARTOJUI” — 
ir tikima dar daugiau ateinant, nes 
švenčių delei paštui susitramdžius 
kitų siuntiniai nespėjo pasiekti.

Visos tos dainos teks “Artojo” 
skaitytojams dovanai — už tą pa
čią metinę vieno dolario prenume
ratą. Eilių tilps po kelis puslapius 
kas numeris, ir visų prisiuntusių 
po kelias, o ne vieno ištisai, paskui 
kito.

Iki šiolei jau gauta nuo sekan
čių kontestantų:
1) Onos Katriutės, iš Brooklyn,
2) Jono Labuko iš Prienų.
3) Marės Žukauskienės, ir Harts

horne, Okla.
4) E. Bendzaitytės, iš Chicagos.
5) Jono Janudzeno, iš Smailių k.,
6) P. Janulio, iš Gerkanio kaimo,
7) J. Gogelio, irgi iš Gerkanių.

Žingeidu dar ir tas kad kuomet 
vieni kontestantai prisiuntė savo 
pačių žinomas dainas surašę, kiti 
rinko tiesiog “iš liaudies lupų” ir 
pažymėjo kiekvieną dainą kas ją 
padainavo. Rasit vardus savo se
nų pažįstamų moterų ir merginų, 
kurios rinkėjų plunksna per “Ar
toją” siunčia jums tas daineles ku
rias kitados sykiu Lietuvoje būda
mi dainavote.

Nėra didesnio prisiminimo savo 
šalelės kaip liaudies dainos čia vėT 
skaitomos ir dainuojamos — tos 
dainos kurias tėvynėj būdami gir
dėjome visose šalyse — pievose, 
giriose ir laukuose skambant ir 
kurias patįs jaunimo būryje dai
navome su pamėgimu.

Nei vienas Amerikietis ir Ame-’ 
kietė kurie paeina iš Lietuvos ne
turėtų praleisti šios progos susirin
kti sau senų liaudies dainų, nes 
nors nekurios jos yra knygose, ne- 
susipirksit visų knygų, ir nemokė
sit keliolika dolarių, kada per ‘Ar
toją’ gausit sau apie 500 dainų vi
sai dovanai. Pasiliksit jas sau at
minčiai ant visados.

Stengkites ir musų jaunimą su
pažindinti su musų Liaudies Dai
nomis. Kitaip negalima kaip tik 
per “Artoją”, ir tik šių metų bė
giu, nes su Sausio mėnesio nume
riu tos dainos pradės tilpti (kuris 
neužilgo išeis).

Atnaujinkite prenumeratas vi
si tie kurių baigiasi, ir užsirašykit 
“Artoją”’tie kurie dar jo neskai
to!. Šios dainos bus svarbios ir 
paprastam skaitytojui, ir inteli
gentui, ir muzikos žinovams, ir 
chorų vadams ir visiems kas tik 
yra Lietuvis!

Neužmirškit ir saviškių Lietu
voje — užrašykit jiems artoją del 
jame telpamij kitų naudingų mok
sliškų raštų. Kaina Lietuvon tik 
$1.25 metams.

Šekit “Artoją” — tėmykit jo kožną numerį. Dainų bus visą metą!

. “ARTOJAS” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

DAINIAUS PUOTA
Naktis....'
Amžina naktis....
Nors vainikais pinas

' sapnai ir viltis, 
nors ir šypsos paslapta 
dangaus (gludumą.... 
Naktis....
Paslaptinga naktis, 
nors ir žėri kibirkštis, 
nors krutinę samanotą 
glosto sapnas-lukesys. • 
Bet sū aušra sidabruota, 
aš stabams pasaulio gyvo 
dar~ surengsiu nesapnuotą, 
žaibą, audrų ir vilyčių 
šaunią puotą.
Saule mano!....
Tau prirengsiu elikzirb 
iš dievų pasaulio.... 
ir prabilsiu dainų dainą — 
dainą jausmo tyro.
Tad j puotą 
tu atskrisi, 
žaibų vilyčiom’s šarvuota, 
ir ugninga šypsena, 
tu paplisi 
po gėlėtą 
žemės slėni 

. kad su audra, 
su daina 
lenktum taurę tau žadėtą.
Tau gi, žeme šipulinga, 
skirsiu grakščią nuodų gėlę, 
kad su kerštu ir vilj'čiom’s 
sunaikinčiau gedulingą 
tavo dielę.
O tu, saule spindulėta, 
tąd gaivinsi, 
laimėn pinsi.
dainiaus širdį numylėtą. •

Miško Aidas.
Šiauliai. 16-VL23.

Nuo Juokų Red.: ?!*,.:;— 
4/

Viskas ką galėjome išęiręikš- 
ti apie vifšuje telpančias “ei
les” tai matote po jomis pažy
mėta. Trumpai o storai, kaip 
kiti pasakytų?0'■*'

Bet ką mes tuomi norime pa
sakyti jums nežinoma. Nešu- 
žinosit ir ką manome, nes nėra 
dar gatavos (minčių užrašymo 
mašinos.

Iš musų kontesto tą mašiną 
išrasti ar bent jai vardą sugal
voti išėjo tik burbulas.

Daug dalykų nusibaigia bur
bulais nors žmogus labiausia 
gerai geistum 'ir stengtumeis.

Kad jus patįs neišneštumet 
klaidingų .nuomonių apie gerb. 
Miško Aidą, norime pasakyti 
jog šios eilės,, nors panašios į 
“keturių vėjų” “kurinius” nėra 
tikrai tokios, o. tik vadinamos 
“laisvos” eilės, ir jog kalba apie 
paprastus -ir tokius dalykus ku
rių “futuristai” poetai neapken- 
čia. • Jie vietoj apie saulę, sap
nus ir sielas, dainuoja apie mė
šlo bokštus ir juokus padais.

Gerb. Miško Aidas dainuoja 
apie tokius dalykus kurie nie
kad įkunyt negalima, ir užtai 
tos eilės nors' daug ką sako, 
mažai pasako.

G ryžta n t prie minčių užrašy
mo mašinos, šiuomi turime pa
skelbti jog taj pirmutinis musu 
kontestas taip nepasekmingai 
pasibaigęs. Kažin ar tai reiš
kia prisiartinimą pasaulio galo 
nuo kada milijonai žmonių dau
giau nebemirs, ar kad Lietuvos 
mechanikai ir inžinieriai ir kal
bininkai neęmė dalyvumo tame 
konteste.

Visai ką kitą galėsime pada
ryti prisiartinant dešimčiai me
tų sukaktuvių nuo “Dirvos” 
ėjimo, kas įvyks šįmet kiek vė
liau.

Gaila kad šis kampelis ne sy
kiu įkurta, apvaikščiotume ir jo 
dešimtmetines sukaktuves su 
visokiausiais juokais ir tt,

Bet tas mums nieko neken
kia, galėsim apvaikščioti sykiu 
šešių metų sukaktuves, ir bus 
gerai.

Mes jąu ruošiame dovanas 
koritėstantams, nors dar neži
nome ko iš jų reikalausime.

Kaip ten nebuvo, vėliau ką 
sugalvoję duosime ganėtinai lai
ko kad galėtų ir suspėtų daly
vauti ir (Lietuvos kontestantai.

.. Bolševikai bando užginčyt ži
nias apie peštynes tarp Trockio 
šalininkų ir jo priešų Maskvoje, 
nes mat tada neturėtų kuo dar
bininkams akis dumt: kai dar
bininkai pamatys kad Rusijoje 
vietoj rojaus yra pragaras ir 
vadai vietoj broliškumo ir ko
munizmo vienas kitą skerdžia, 
pasakys čionaitiniams komunis
tams: Ką jus čia mus mulki
nai ir niekus tauzijat! Mes ei
sim prie tikrų darbininkų drau
gų! Ir bolševikėlių vadai liks 
be armijų, o ir be centų, o tada 
užsidarys jiems komunistiškas 
rojuš’ ir reiks kiaulę pasikinkiuą 
arti ir prakaitu sau duoną ga
mintis.

Darbininkai, tėmykit savo 
vilkus į kurių nasrus viską ati- 
duodat tik už jų gražius papa
sakojimus kad kada nors kas 
nors iškovos kam nors rojų. '

“Draugo” prapesorius Pakš
tas išsiplepėjo apie katalikus 
praeitų amžių mokytus ir gar
sius vyrus, ir didžiuojasi jais 
kai kuosa svetimomis plunksno
mis.

Dabar kada Pakštas paminė
jo jų vardus, lai pasako kurie 
iš jų buvo sudeginti kaipo ere
tikai; kurie buyo bažnyčios iš
keikti; kurie atstumti iš namų 
už nėjimą į kunigus; kurie bu
vo gaudomi ir persekiojami — 
vis tik už tuos savo išradimus 
ar raštus kuriais sukėlė prieš 
save nuo prasčiausio kunigėlio 
iki paties popiežiaus.

Laikantis Pakšto logikos,' ir 
Dr. šliupas, garsus musų tauto
je, yra katalikas veikėjas.

Gal neužilgo (jei dar Pakštas 
bus gyvas) jis paskelbs ir Dr. 
Šliupą katalikų mokslininku.

I

I

Rašo ISABELLE KAY
SEIMININKĖMS KELRODIS

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ 
Virimo Receptas

Imbieras (ginger) yra vienas tų 
vaisių kuris auga tik šiltuose kraš
tuose. Daug yra imbiero rūšių Jų 
vardai paeina nuo vietų kur jie au
ginama. Indijos imbieras yra baltas, 
Afrikos^— tamsokas; Chinija gamina 
labai daug imbiero. Imbierą galima 
naudoti daugeliui tikslų, kaip tai da-

I rymui imbiero alaus, imbiero arbatos 
ir virimo tikslams. Sekantis recep
tas visiems patinka. Visi valgo im-

| biero pyragaičius.
IMBIERO PYRAGAIČIAI 

1 puodukas evaporated pieno 
1 šaukštukas imbiero

i 1 kiaušinis, gerai suplaktas
. 2 šaukštai moliasų
I 1 šaukštas acto

1 šaukštukas sodos
% puoduko sviesto pavaduotojo
1 puodukas cukraus %

, 2 puodukai miltų
! šaukštuko maltų cinamonų ir 

% šaukštupo maltų cinamonų ir
j tiek pat gvazdikų
' Sumaišyk Į krūvą visus sausus da
lykus ir padėk i šalį puoduką atse- 
mus apibarstyt ant pyragaičių kada 
sviestas bus įmaišytas. Suplak* puo
delyje kiaušinį, dądek pieną, molia- 
sus, sodą ir actą ir sudėk į likusius 
sausus dalykus. Išmaišyk gerai, su
dėk į taukuotas formukes vidutinio 

Į didumo, ir užbarstyk ant viršaus pa
likusį sausą mišinį. Kepk apie 30 
minutų vidutiniame karštyje. Iš ši
to mišinio išeis astuoni pyragaičiai.

Virtuvės Reikaluose
| Lemenai laikys ilgą laiką nesusi-’ 
I gadinę jeigu sudėsi juos į dėžę su 
pielavinais.

Kepant smetoninius pyragaičius, 
dadėk biskį geltono imbiero kad jų 
skonis neliktų aitrus.

Yra daug rūšių salotų kurias gali
ma pasigaminti prie valgio; kaip tai, 
salotos kurios eina po mėsos, salotos 
kurios yra visas valgis pats per sa
ve. Salotos yra žinomos daugeliu 
skirtingų vardų, kurių net nevisos 
geros šeimininkės žino ir ne visas 
daro._____________________________

MES REKOMENDUOJAMI
Borden’s Evaporated Pienas yra 

Į tyras ūkių pienas su palikta jame 
į grietine. Tai yra geriausias pienas 
virimui, kepimui ir kitiems tikslams 

■ kur reikia pieno. Bandykit jį kavoje.

No. 34
Naminiai Pasigelbėjimai

Leisdama elektriškam prosui 
tankiai perkaist pamatysi kad 
rinės jo dalįs greitai susigadys.

Sausas skarulis padažytas g 
ne prašalins dulkių plėtmus nuc 
panų.

Prašalinimui gurno plėtmų, p 
kyk plėtrną į’ kerosi ną ir trini 
lengva.

Numazgojimui gazinio' pečiau
Muštardos plėtmus lengvai g' 

prašalint pamirkant juos verda: 
vandenyje kuriame ištarpyta s 
tukas skalbiamos sodos į kvortą 
denio.
Įima naudoti vandenį dadėjus 
ammonijos.

Grožės Patarimai
Lupos yra beveik pamatas į 

burnos ir veido. Jos taipgi p 
charakterį ir žmogaus ypatišl 
Kas visada mano apie gražius 
nimo dalykus, gyvena tyrai ir t 
gai, turės gražiai ir gerai su 
lupas. Lupas galima tinkama 
dirbti prisilaikant sekančių paj 
mankštymų. Pučiant Įsivaizdintą 
kę, švilpaujant arba putinėjar 
kambarį ką lengvo, kaip plur 
Jeigu suginusi lupas krūvon, 
darys daug nereguliarių bruož 
nijų, raukų ir sugadys burnos, 
zdą.

Ypatiška Sveikata
Mes visi norim būti sveiki, t’ 

i gi ir protingi. Jeigu esam s 
mes turim daugiau progų pašto! 
tingais—nes reikalinga tvirtai : 
tis šiame modeminiame paša 
Jeigu esam Sveiki,, turim da 
progų palikti protingi—nes ligi 
rai atbukina musų protą. Nors 

! į metus išsiegžąminavus pas gj 
i ją, nematomos negerovės galiu 
1 tirti ir išgydyti. Higienišku g] 
mu visad turėsim sveikatą; 1 
kymui kūno mašinerijos geroj 
koj reikia valgyt reguliuojančiu! 
gius. Tokie valgiai kaip y: 
daržoves, čielų grudų ir sėlenų 
tai turi ineiti į musų kūną k 
dienos begiu. ___________ _

S SEKANČIUS PRODUKTUS:
Pamatysit kad jūsų kava turės 
kitokį skonį. Prašykit savo g: 
ninko duot Borden’s, Evaporatei 
ną kada kitu sykįu eisit krau 
pirktis reikmenų.

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden's. Išga- 
ruodintu (Evaporated) I’ictiu, pasiuskit mums 
kuponu paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsim jas dovanai.

Zupė

3 (Lithuanian)

Padažalas 
Duona 
Saldainiai

Vardas_
Adresas "...

Milk

Jums Moters—Lietuves 
Kurios esat Gaspadines
Lietuviu šeimyna Amerikoj, suprantama, trok
šta savo krašto valgių, ir tas yra teisėta ir pa
prasta. Taipgi pagirtina kad senos tėvynės 
valgymu tradicijos palaikoma gyvos šioje šalyj, 
kadangi daugelis brangių ypatybių kurias turi 
Ameirkonai Lietuvių kilmės galima davesti iki 
tų gerų, nepainių ir sveikų valgių senai mėgia
mų gintoje šalyje kur jie atsirado. Bet šioje 
šalyje daugelis tų valgių turi būti gaminama iš 
medegų kurios prieinamiausios, ir dažnai Lie
tuvė šeimininkė turi galvosūkio ką pasirinkti.

Berden's Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis ne
gu paprastas pienas. Jeigu norit vartoti kaip papras
tą pieną, turit imti pusę Borden’s Evaporated 
ir pusę vandens.

pieno

. UNSWEETENED

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bdlding, New York

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai



Hi The Younger Set

DIRVA

withstanding this measure, the Į 
Lithuanian Statute persisted as 1 
common law and was accepted 
even beyond the Lithuanian 
frontiers, in White Russia arid 

‘lbws; 972 Lithuanians were Į Little Russia-a.striking proof
- condemned to penal servitude °f suitability to the times.

and 1,427 exiled to Siberia. In Thc Russian savant Speranski. «You are
all some 9,531 persons fell vic- n recognized authority in this fl«om
tims to the fury of Russifica- rtomain> declared that it would
tion. To this number must al- be <’uite P°ssib,e to modernize
so be added , the thousands who the Lithuanian Statute, but-
in some form or other suffered such n course- needless to say,
from Russian prosecution. Mu- <lid not commend itself to the
raviev, the hangman of Lithu-1Russian occupants, who prefer-1 
ajiia, i 
for although his life was re-1 
peatedly threatened he mana
ged to escape, and on retiring 
from his congenial post, after 
two years’ tenure, received 
from the Tsar aš a reward for 
his services the title of count.
Eater ą "monument in his hon
our was erected at Vilnius, but 
all Lithuanians carefully avoid
ed its site, and' today His Ex
cellency Michael Nikolaevitch 
Muraviev has disappeared from 
the Lithuanian capital. On the 
approach of the German armies 
the retreating Russians appro
priately passed a cord round 
the neck of the notorious hang
man and in this manner lifted 
him from his pedestal. Nor is 

. it recorded that anybody wore 
crepe to commemorate his with- 

• drawal. 1
Confusion in the'administrar 

tion of justice favoured the ’ 
Russian domination. Before the 
introduction of any Russian le- ’ 
gislation the country possessed 
a well-arranged body of law; 
which had been drafted in. 1529 
and bore the title of the Lithu
anian Statute. .This bode con-: 
tained laws anti degrees pro
mulgated by various Lithua
nian sovereigns, and in course T 
of time had been supplemented -lady? 
and revised. So practical of ap- way. 
plication was it that it even (always right. ‘ 
survived the partition and re-1 
mained in forte during part of 
the Russian regime; In 1848,1 
however, the Tsar Nicholas I 
abolished it and introduced 
Russian law, which was, not ■ 
adapted to Lithuanian manners ; 
and customs. Nevertheless, not- i

UNDER RUSSIAN 
OPPRESSION

Muraviev ruled With an iron 
hand. In less than two years 
he sent 123 persons to the gal-Į 

were

was favoured by fortune, lct' s*n,Pb’ to Rescind it.

EGGS AS RAISED
into

a

A bride walked briskly 
grocery store, and asked for 
couple of good egg-plants. As 

the grocer was wrapping them
up, she asked “How deep should 
these be planted to get the best 
results ?” 1

“Planted?” said the astonish
ed grocer. “You’re not going to 
plant them, arė you?”
““Yes”, replied' the bride. 

“My husband won’t eat any but 
strictly fresh eggs, and the 
stores are so unreliable, I have 
decided to raise my own.”

For Zero Weather Only
John,—I just bought a new 

suit with two pairs of pant;
Jim—Well, How do you 

it?
John—Fine, only it’s too 

venring two pairs.

like

hot

If a man finds a button mis
sing from his shirt three times 
in succession he is privileged to 
blow up.

“(Luck”, says Jennie Johnson, 
for being always on the job.

-------- 6--------
Another time man gets the 

last word is when he says: “All 
----  , , , ■ right 1 All right! Just tell ’em 

to charge it.”

nFFirr1 —°—A I A genius, says John Brazaus-
kas, is a man who can do al- 

/A Jį i most anything būt make a liv- 
TRAOC MARK RCQ. IHg. *

By Junius
concealing some- 

me”, snarled the
villain.

“Certainly
Little Nell, the beautiful comp
tometer operator, “Whatdya 
think I am?”

———OI—T

Mrs. “Short—Is your husband 
fond of animals?

Mrs. Shorter—He certainly 
must be, because he doesn’t 
even make an attempt to keep 
the wolf away from the door.

-------- o--------
Help to make laws that are 

sensible, says Geo. W. Leddon, 
then it will be easy to obey 

| them.

I am’’, replied

------ o--------
— Why did Alice’s 
beauty fade?
— She got caught

Maymc
wondrous

Corrine
a rain.

-------- o--------
Jenkins — Edith, didn’t
you a week ago to oil

out in

Mr. 
ask

FAMOUS SHINES
The shine that Tony applies 

to his fruit.
The shine of the dew on the

. ■ g——
NURSERY RHYMES 

stands for Cal, and also 
for Coolidge,

It stands for conversation, 
too;

But Cal doesn’t for conversation 
at all,

With him such art is taboo.
", -jp-----------

Says K. Varakojis, “A town 
man thinks of the good things a 
farmer has tb eat not of the 
work' he has to do.” 

-------- o--------
Henn—Drcams go by 

traries.
Peque—Don’t I know 

married one. 
---- —o---------'

Inaugural 'Ball' to be 
Affair;—New's Headline, 
what 
know 
what 
some
reported him so.

—7-r-1O7-7^—'
What has become of the girls 

who used to sing that old song, 
“Lips that touch Liquor, can 

I never touch mine”?

C

con-

it. I

did you expect? 
Cal is said to be 
recent in public, at 
newspaper writers

Quiet 
Well, 
You 

some- 
least 
have

DR. A. A. IVINSKAS 
—REUMATIZMO KENTĖJIMAS— 
Nemanykit kad einant į senatvę jau 
ir turit kentėt Reumatizmą. Paleng
vinimas gali ateiti greičiau negu jus 
manote. CHIROPRAKTIKOS Siste
ma (Spinal Adjustment) suvalnys su
stingusius sąnarius ir prašalins tą 
kent ėjimą. Kreipkitės —

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

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

rose.
The shine upon my blue serge 

suit. - ,
And the shine of my sweetie’s 

no,se.

A PARADOX-
Salvation’s free

The preachėrš statė, 
But constantly

They pass the plate..

Namįniai Finansai

CUNARB
Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, gales gryžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvota.

I LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, .kas Subata, 

trejais ekspresiniais laivais
BERENGARIA AQUITANIA 

MAURETANIA ,
(per Cherbourg ar Southampton)
Iš Lietuvos j Ameriką

JEI manot parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoj suteiks jiem 
pagalbų ir duos patarimų. Visi 
trecios klėąos keleiviai turi atski
rus kambarius. Kuogeriausins šva
rumas ir maistas. . < 
Smulkmenų' klaus- Į _ flfK.
kit vietinio agen- ĮJĮrSvJ 
to arba . ,j .

Ą R jūsų namų užlaikymo sąskaitos 
sutiko 1924 metais?

Jeigu turėjot bėdos išlaikyti savo išlai
das ineigų ribose; jeigu jūsų uždarbiai 
dingo ir liko mažai ar nieko neliko su- 
taupymui, tai jūsų dalykas gal but 
yra musų Namų Ekonomijos Biuro 
reikalu.

Miss MacLeod, to Biuro užžiurėtoją, 
yra specialistė šeimyniškuose finan
suose.’ Jos patvarkymai dirbo pažy
mėtinai ir pagydė daugybės namų 
biudžetus. Jus esat kviečiami pasi
tarti su ja.

Šitas patarnavimas yra visiškai dova
nai kiekvienam. -

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

/ncorporufcč 98^

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUAREANTANAS BARTKUSI 

those casters. They creak some
thing awful.”'

Edith — I know yoil did, but 
there isn’t a drop of castor oil 
in the house.

-----------O' —
“What are your hopes for the 

future?” asked the solemn man.
“I have none just now”, re

plied the youth. “Tomorrow is 
my girl’s birthday and I am

I Worrying about the present.” 
—o--------

Boss—Sir, what does this 
moan? Someone j.ust called up 
and said that you were sick and' 
could nųt-fcome. to wprkToday. j 

. Clerk—Ha-ha! The joke’s on 
him. He wasn’t supposed to 

up iintil tomorrow.'

“Jeigu nori turėt ištikimą Draugo.i.ir 
tok j kolų mėgsti, buk draugu sau.”

1925 m. Kalėdų Klubas
Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi .tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo
ki! šią proga. Musų padidin- 
tbj studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
dėlėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

Prisidėkit Dabar ir Turėsit Užtektinai Pini
gų Sekančių Mėtų Kalėdoms'

If

J'NCLE WJGGILY’S TRICKS

Savings

per 
$100.00

Klesa 500
Nariai mokėdami $5 savaitėj 
penkiasdeširrits savaičių, gaus

Klesa1 50
Nariai mokėdami 50c savaitėj per 
penkiasdešimts savaičių, gaus. .$25.00

per 
$250.00

——o--------
Manager of Store—What do 

you ipean by arguing with that 
Let her have her own 

Remember, a customer is

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

1®

I never heard of suck 
a place. 

ShoW me!

10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 4 
Nodildieniais nuo 10 iki. Lsnuuįįno^cĄRjogĮįęojįj

Assistant—But she said we|Cai] 
were swindlers.

-------- o-—^-4—-
These arė uncertain days, 

says J. Pechkaitis. You can’t 
tell whether a man is making 
ą move to draw a revolver or 
scratch.

Tikrai turėsit pinigų, sekančioms 
Kalėdoms jei prisidėsite prie vie- 
i no&> ar daugiau iš šių klesų:

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

[Where did
55$S‘\you buy this, H 

•*\ Uncle Wi^gily?

At the 
Push and Pull 

store.

There's ' 
Push Pulls 

store.!

Mr, I. Knowitt

THERE - STOP J

And some places tne limit is «ven least1

Prospect 2420 Central 1768

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

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

Telefonas Main 6111

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

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

Klesa 100
Nėriai mokėdami $1 savaitėj per 
penkiasdešimts 'savaičių; gaus..$50.00

Klesa 200
Nariai mokėdami $2 savaitėj 
penkiasdešimts savaičių; gaus

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
aud All Aches and Pains Bus dadėta 'penktas nuošimtis jei

gu mokesčiai bus reguliariai mo
kama, arba iškalno.

Koloiiijaiiškosios Dienos 
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilpai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai a psi rėdžiusiems 
vyninis papuošti savo galvas su gra
žinis jKTukuii. Jei šitas paprotys galio
ti; ligi šiol, tai šiandien daugelio 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Ruffles
Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris. Jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per sa

vaite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojau 
pranyks ir plaukai tuojaua atgaus savo natūrali, normai; gražumą
Ruffles galima gauti visose aptiekosc po 66c. bonką, arba už 75c.’prlsiun- 
•lame paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Si., BrooUn, N. Y.

Ali druggists—S5c and 65c Jara and tubes. 
Children’s Musicrolc (milder fonnJJSc.

Better than a Mustard Plaster

DR. HUMPHREYS’

By Thornton Flshei

3354 Supenor Avenue

' Vourc esear 
I WAS NOT' 

DOING rswy 
THING OF THE.

ROHE0 6EĄFV ItolJ 
cops Ace 

AFTBA-

YA VX
WAS GOitJ OVER., 

THE uiwr ANDVOUVE 
Got TO 60 WITH 
ME <MJD SEE" THE

YES,BUT L, 
MILE’S A HOUP-

nd THIS village

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikr« Specialiit*, • .ne 

prie koki 4 heišlavintų dekten., Tik- 
ran Sneclalintei arba profpddirįue ria- 
aiklauainša kokia liga aergl ir kur 

.skauda. Jisai pate ta juuis paaak», 
po isegzaminavuno. DaugybS dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipaainuno ir pa
tyrimo 1x1 neišrado jūsų tikros iteos. 
Mano aparatas Radio-Šconb-R«ggi-JI- 
Spindulių Roentgęno' ir pilnas Bakte- 
ridlogiškaa egzaminavimas krauju, ati
dengs man tikra įum) ligož priežssti 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt,* 
tuoj eugryž senoji justi tvšilokte .(< 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpntiuslns • 

1 nervus ir kenčiate nuo u^nUp'dimąa. | 
kraujo, turite išbertus veidus, puiku* ant viso kūno ir burndą^dai- I 
zdas užsisenėjusias kojose — nėgaišinkit ilgiau .taiko ir nsauįipd- I 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- I 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu' spiinin- Į 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jUmi“ vi7 ' I 
sienis. I

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
QevsbuMl I
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|P0 LIETUVAI
Į P A S I D A I R I U S
E ■ =
| Veda Leonas Žukauskas x =
■jiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimii::
įj Apiplėšė pašto vagoną. Pra
ėjusių metų gruodžio 8 d. tarp 
Jonavos ir Palemono stočių ne
žinomi piktadariai apiplėšė grei
tojo traukinio Nr. 1 pašto va
goną. Vagone buvo vežama kai 
kurių stočių pajamos ir pašto 
pinigai. Suėmus buvbsius tuo 
metu vagone du tarnautoju ir 
juos ištardžius išaiškinta kad 
sakomasai apiplėšimas tėra Sa
vos rūšies simuliacija pašto tar
nautojų Mykolo Michailovo ir 
Izidoriaus Merkevičiaus, kurių 
pirmas buvo IV kategorijos pa
što tarnautojas tarptautinio 
traukinio - Virbalio-Rygos pla
čiųjų geležinkelių ruože. Sa- 
kbmasai faktas .turėjo įvykti 
šiem dviem tarnautojam žinant, 
nes traukinio pašto vagone ivy- 
Ifiuris išplėšimas visur rado dir
btinas žymes. Fąktinai pinigų 
ppvogta (Gelžkelių Valdybos -— 
7689 litų 92 c. ir Paštų Valdy
bas — 5000 litų, kurių skaičiu
je butą ir frankų.

Kaltinamieji kolei kas sėdi 
daboklėje. 

■
Lietuvos skolų mokėjimas. 

Rugsėjo 22 d. pasirašyta sutar
tis tarp Lietuvos ir Suvienytų 
Valstijų;; Lietuvos skolų atmo
kė j imo reikalu Ministerių Kabi
neto jau priimta ilk įteiktą Lie
tuvos Seimui užtvirtinti. Spė
jama kad Seimas iki gruodžio 
15 d. ją užtvirtins. šios skolos 
pirmiems procentams, sumokėti 
Finansų SMiništorija. jau. padarė 
žygių per Lietuvos Banką per
siųsti Liptuvos. .atstovybei Wa
shingtone $90,450, kuriuos telk
sią sumokėti' gruodžio 15

1925 m. sausio 1 d. sueina 
terminas grąžinti* Anglijai 1919 
metais Liėtdvoš nainjtį, skolą 
16,211 svarų' stėrlinįų; 12 ši
lingų 4 pensų sumai, šį sumą, 
drauge su procentais už .pasku
tini pusmetinį pusmetį išviso 
17,315 šv. ster. 19 šil. 4 p. taip 
pat jau pervesta musų atstovy
bei Londonan Įteikti Anglų iž
dui.

Nubaudė Kauno krąutuvniii- 
kiis. Įgulos* karo komendantas 
nubaudė virš 200 krautuvninkų 
laikiusių uždaras krautuvės be 
jokios priežasties lapkričio 17 
d. Pabaudos nuo 250—500 li
tų arba atatinkamas terminas 
arešto.

Tiltai griūva. Eigulių tiltas 
per .Nėrį, einant iš žaliojo Kal
no (Kaune),' jau visai baigia 
griūti. Turėkliai vietomis visai 
išgriuvę, daugelyje vietų tiltas 
jau giliai įdubęs, vakarų šonas 
žemyn pasviręs) Per, tiltą jau 
senai uždrausta, važiuoti, žmo
nės jau ir pėsčia bijo jub eiti, 
nes tiltas labai supasi. Gyven
tojai nepaprastai S susirūpino 
kad esą greit teksią laiveliais 
keltis per Nėrį į tąną pusę.,

Reikėtų bent pasigailėti val
džios turto, nes bereikalo nyks
tu; o' pavasario potvinio metu 
tiltas tikrai- neišlaikys.;

. Teismo, bylų plukdymas Ne
munų'. Pasak ‘'Liet, žinių”, 
ties Šilalės k., Raudondvario v., 
raštą beplaukiant Nemuno va
ga dvidešimts Kauno Apigardos 
Teismo kriminalinių bylų.- K 
jų kelios priklauso pirmajai in
stancijai, o kitos apeliacinės by
los.
; Tos bylos šiomis dienomis at
siųstą Kauno Apigardos Teismo 
Valstybės Gynėjui, kurios bus 
perduota Teismo Tardytojui ir 
užvesta tardymas.

Bylas rado besiirstinėdamas 
luoteliu vibnas Raudondvario 
piiiętis.

Ministerių Kabinėtas nutarė 
paskirti Klaipėdoj tam tikrą 
komisiją kuri atliktų Klaipėdos 
konvencijos numatytus optaci-

v

DIRVA

jos dalykus. { komisiją ineis 
Klaipėdos Krašto gubernatorius 
kaipo pirmininkas, vienas kraš
to direktorių ir direktorijos bei 
gubernatoriaus juriskonsultai 
kaipo nariai.

Okupuoto j Vilnijoj
Represijos prieš Liet. Mokslo 

Draugiją Vilniuje. Eltos žinio-

Į Auksinis Kontestas į
l| $600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ! J
Į Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga Vyramš, Moterims, Vaikinams Į 
J ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit Į AUKSINIO KO N- 5 
|5 TESTO Vajų! Pradėki t lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- J 
į registruoki t SANDAROS Administracijoj dabar. * S

< Apart Dovanų bus Atlyginimas >
S Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodama tam tikras nuošimtis Ko- į j 
% mišo kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko nepralaimi, bet viską laimi. į
j? Tėmykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą” s5 Viši įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite “SANDARĄ” kur gausite visas informacijas C 
15 reikale AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adr: 5
J “SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass. >

mis, vietos valdžia pareikalavo 
iš 'Lietuvių Mokslo Draugijos 
pakeisti kai kuriuos Įstatų pun
ktus. Be to, valdžia nepripažįs
ta .draugijos nariais tų', narių 
kurio gyveną Nepriklausomoj 
Lietuvoj; Dėlto visa L; M. D- 
jos komitetas turėjo sukviesti 
čia gyvenančius narius i nepa
prastą iL. M. Dr-jos susirinkimą 
lapkričio 30 d. Darbų tvarkoj 
tebuvo vienas punktas — įsta
tų keitimas. Kadangi komite
tas jau turėjo paruoštą projektą 
tai darbas žymiai palengvėjo. 
Pažymėtina kad šiuo žygiu su
sirinkimas išėjo gausingesnis 
negu paskutiniais metais yra 
buvę.

▼▼▼

Laikraščio “Rytų Lietuvos” 
byla. Pasak Eltos, gruodžio m. 
pradžioje “Rytų (Lietuvos” laik
raščio redaktorius T. Juodval
kis gayo pakvietimą Į teismą. 
Šiuo kartu jį trauke atsakomy
bėn gerai Lietuviams žinomas 
Lenkų agitatorius Tat. Mission 
(mat juo pavirto Lietuviškas
Misiūnas). Byla iškelta Šven
čionyse, kur ir kviesta Juodval
kis. Nežiūrint to kad laikraštis
jau .daugiau pusantrų metų kaip 
valdžios uždarytas, bylos kjla 
vis naujos ir naujos.

Už $3' pralinksminsit visą kai
mą — užrašyk it saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

r

S. K. GRISIUS
Agentas “Dirvos” iš Cleveland, 
Ohio, ir “Vienybes” iš Brooklyn; 
‘.“Varpo” iš Chicagos —tautiškų 
laikraščiui Norint užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

3423 W. (ii'št STREET
CHICAGO, ILL.

REIK AL AU J
A G E N T 1

Platinimui “Dirv 
Duodama geras 
darbis nuo kieki 
no metinio skai 
tojo. Tuojau ra 
kite klausdami

Kun. Dagilis su Sėbru
Patrautas Tieson

Kaunas. — Valstybės Gynėjo 
parėdymu del Viešvėmų trukš- 
mo ir šaudymo; sulig policijos 
protokolo davinių, patraukti 
tieson taipgi ir iš kitos pusės 
trukšinininkai: Kun. Dagilis ir 
Kazlauskis, kurie šaudydami iš 
revolverių sukėlė dar didesnę 
suirutę. Policija, liepiant Kun. 
Dagiliui šaudyti atsisakė tai da
ryti. Tuomet jis su savo ben
dru iš šventoriaus ėmė piškin- 
ti. (“L. ž.”)

▼▼▼

Kumunistai Bruzda Vil
niaus Krašte

Vilnijoj padidėjo komunisti
nė agitacija. Pasak Lenkų lai
kraščių, Vakarų Gudijos ko
munistų partija ir komunistų 
jaunuomenės sąjunga iškabinė
jo Gardine ir Vilniuje, pilies 
kalne, raudonas vėliavas ir pri
mėtė komunistinių atsišaukimų.:

metais, kuomet vieną rudens I 
vakarą pirktis Gutmanas Vai- j 
noras važiavo iš Tryškių Į Luo-; 
kę. Važiuojant per Pabalvės 
mišką staiga iššoko iš miško 
tris ginkluoti plėšikai, paslėpę 
veidus, ir grąsindami revolve
riais atėmė JVainerio 4890 litų, 
laikrodėli ir sidabro portsigarą, 
be to dar gerokai pirklį primu
se. Policijai įtarus nekuriuos" 
ašmenis, iš jų, pas vieną, būtent 
Vainauską, darant kratą buvo 
rasta Vainerio portsigaras, be
tyrinėjant toliau nustatyta kad] 
Vainauskas su Lipskiu ir Bal
siu dalyvavo dar apiplėšime 
Akučkienės, Griušto, Banevi
čiaus ir Kazlausko.

Už tuos plėšimus teismas nu
baudė Stasį Vainauską dvylikai 
mėtų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
Juozą Balsį ir Praną Lipskį tai
pogi nubaudė po dvylika metų 
kalėjimo, bet kaipo nepilname
čiam numušė po trečdalį ir Ii-1 
ko Balsiui ir -Lipskiui kalėti dar | 
po aštuonis metus. ("L.-.Ž.”) |

Kiek Komunistams Kai
navo Estijos Sukilimas

Ryga. — Latvių telegrafo a- 
gentura praneša iš autoritetin
gų šaltinių kad Talino “pučas” 
kainavęs trečiam internaciona
lui 10,000,000 Ėstų markių.

Vienoj Estijos stotyj suimta 
grupė komunistų kurie; kaip 
parodė tardymas, buvo pasiųsti 
iš Rusijos teroro tikslu.

Estijos vyriausybe, pripažino 
■miegalėmis visas tas organiza
cijas kurios veikia Iii Interna
cionalo nurodymais ir įsakė už
daryti visas jų įstaigas.

Estijos karo teismo nutarimu 
sušaudyta daktaras komunistas 
kuris laike sukilimo tiekė me
dicinos pagalbą komunistams. 
Pasirodė kad jis turėjo padirb
tą pasą svetimu vardų.

Maskvoj rengiama demon
stracijos prieš komunistų per
sekiojimus Estijoje.. Demons
trantai norėję eiti į Estijos at
stovybę Maskvoj, bet policija 
uždraudė.. (“L. Ž.”)

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ 

PATARĖJAS 
padare patvarkymų pasimatyti 

j šu savo klientais ir tais kuriems 
reikia lęgalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis f 

vakaras nuo 7 iki 9 vai. | 

~‘GYDYTdjAŠ”~ 
paveiksluotas sveikatos 

žumaias.
Reikalaukite numerio pažic- 

rėjimui prisiųsaami it>c.
“GYDYTOJAS” 

4454 So. Western Ave. 
Chicago, in.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, HI.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

formacijų ir kvi

Cleveland, O.
CLEVELAND; O.

pražuvt
Daugelis pirmųjų ispi 
dažnai esti sugadinama 
kiu nors mažu iš paži 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gal 

padaryt, jog kitiem pati!
O vienok, dažnai koks i 
dalikas gali neleisti jums 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žm 
dantis yra nešvarus, tai jii 
roms ar nenoronis turėsi 
kaipo užmetimą tam žmog 
tuo tarpu gal-but toks pa 
metimas yra daromas ir

Listcrinc, dantų tcpalasj 
dantis nauju budu. Musu 
miksi pagalios surado si 
kurs iitikro šveičia nedr 
damas dantų emalės — tas 
kus uždavinis pagalios taj 
rištas.

Didelė tuba Listerine 
tepalo kainuoja tik 25 c< 
gausite per savo aptic 
Lambert P b. arm ac ai Co^ 
Louis, U. S. A.

Trijų Šiaulių Plėšikų 
Teismas

Nepersenai Šiaulių Apigardos 1 
Teismas nagrinėjo bylą Juozo 
Balsio, Prano Lipskio ir Stasio 
Vainausko, gyventojų judėjų 
kaimo, Tryškių vai., Šiaulių ap..;

Atsitikimas Įvyko dar 1923 ;

Nepaprastas Pasiūlymas!
VISI IŠNAUDOK1T ŠIĄ PROGĄ,

Tėvynes Mylėtojų Draugija yra pasiėmus išleis
ti didžiausi Lietuviu literatūroj veikalą (yra jau 
spaudoje) ‘ — Wells’o “PASAULIO ISTORIJA”, 
kurios išleidimas atsieis Draugijai arti $10,000, tai
gi del sukėlimo pinigų ir praplatinimo TMD. se
niau išleistų knygų, mes esam sutarę su “Dirvos” 
Clcvelande ir “Varpo” Chicagoję leidėjais duoti 
premijų perkantiems TMD.'knygų sekančiai:

Kas pirks knygų už $2 ir prides $1 gaus vieną iš 
minėtų laikraščių ant metų.

Kas pirks knygų už $3 ir pridės 75c. gaus laik
rašti ant metų.

Už $4 pirkdamas knygų gaus laikraštį už 50c.
Pirkdamas knygų už $5 gaus laikraštį už 25c.
Pirkdamas knygų už $6 gaus vieną tų laikraš

čių ant metų uždyką.
O kas pirks knygų už $10 garis du laikraščiu dy

kai ant metų, arba vieną laikraštį ant dviejų metų.
Kas norėtų kad laikraštis butų siunčiamas Į už- 

rubežį turi pridėti.; į Kanadą ir Meksiką 50c., į Lie
tuvą ir 'kitur $1.

REVOLIUCIJA 
CHEMIJA.....

10

: Atnaujinki t savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaųjinkjt prenumeratas saviškių Lietuvoje

Ateikit Pamatyti Mus
TELEFONO SAVAITĖ
_ Sausio 12-17, Ištisai

Kad žinotumėt kaip ištiesti jūsų pa
šaukimai suvedama ir kas ineina prie 
to patarnavimo, The Ohio Bell Tele
phone Company paskvrė Sausio 12-17 
kaipo TELEFONO SAVAITĘ) kuomet 
kiekvienas yra kviečiamas apsilankyti 
Į savo artimą stotį.

Telefono atstovai bus po ranka viso
se Ohio Bell stočių įstaigose išaiškini
mui ir aprodymui keblių aparatų ir jų 
veikimą kaip galima yra telefonu su
sisiekti.

The Ohio Bell - Telephone Company 
tikisi 300,000 žmonių apsilankysiant į 
stotis visoje valstijoje per TELEFO
NO SAVAITĘ. Mes geistume jus tu- 
-rėti tame skaičiuje. Atsiveskit savo 
šeimynas ir draugus.

Knygų surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pirkiniui;

SOCIALIZMAS........10
ŠIRDIS, su apdarais. .1.50
KAIMIEČIŲ KOVA SU PONAIS .............
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai ........ 
JONO JGNYLOS RAŠTAI, tris tomai, su apd. 
DVASIOS GYVENIMO MECHANIKA, su aĮid, 
TECHNIKOS STEBUKLAI, su apdarais ..... 
10 MĖTŲ KULTŪROS DARBO LIETUVOJ, su apd. 
LIETUVOS ISTORIJA, sp apdarais .............. 
KULTŪROS ISTORIJA, trįs tomai, su apd.............
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS ................

. .10, 
$10.00

1.50
.60
.50
,50

4.00
1.00

šis išpardavimas tęsis nuo dabar iki Kovo 1, 1925;

Pinigus sU užsakymais siųskit sekančiu antrašu:

J. ŠOLIS — T. M. D. Centro Knygius
903 West 33rd Street Chicago, Ill

The Ohio Bell Telephone Company

= Tavo Pareiga Jais Rūpintis. ■=
Maži kūdikiai negali nlckuomi sau pagelbėti-! Kuomet jų ‘vidu

riui užkietėja, jie liežiuv kūs jiems kenkiu. Tai'yra reikalus jų.;,' 
motinoj! I’rižiurūkit juos rūpestingai. Pridubokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvieną dienų. Ir-jei upJircikšlų num mužlųubis vidurių 
užkietėjimus, duokite jiems Bambino—Kūdikių Gerjausj Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaua. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. uptiėkose" ar tiesią! iš laboratorijos.

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

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
Lithuanian Legation 

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

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

Nuo visų skirvio ir vic 
negerovių ir skausmu 
dantų augimo, nėra ) 
geresnio kaip saugus I 
kių ir Vaikų JLiuosuoto

Mrs. Winslc
Strop

Complete in Itself
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim1, $1 ir augs.

Vilet/IūtoStrop Razor

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteiraukit 

apie patogu
mą keliavimo 
S. V. Valdžios 
laivais. Jie tu
ri švarius, pa
togius kamba

rius del 12. 4 arba 6 žmonių. Pui
kus įvairus valgis, mandagus pa
tarnavimas, didelės dėnįs, beno 
koncertai ir visokios rūšies geru
mai ir patogumai.

Stengkis kad jūsų gi minės ./bu
tų parkviesta i Ameriką ant Suv. 
Valstijų Valdžios Laivų United 
States Linijų.

Kreipkitės prie jūsų vietinio 
laivakorčių agento arba

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldtr. Cleveland 

Valdantieji operatoriai,, del
United States ShiDDinc Board

„Tamstos vaistai yr 
tik tokie kaip jus sak 
ir verti daug daugiau 
jus prašot“.

James Peat 
Box 192. Drummond, 

PE-RU-!
Pagelbėjo ūmiose n 

vese kasdiena daugiau 
per Penkiasdešimts i

Gydo kosulį, šalti, 1 
viduriu ir žarnų paged 
kitoniškus katarinius 
vius.

. Parsiduoda visut 
Tablėtuose ir kaip sky.

I Lietuviški Rekorde
i EM GRAFAF0NA 
į Namų Rakandai
s Žiema ateina — rūpinkitės ■
J pečius — ir eikit jų .apžiurę
4 ? pasiteirauti apie kainas pas r
J Mes turime daugiausia Įvairių pečių virti
5 iš kambariams, gazinių ir anglinių.
J Puikiausi rakandai už prieinamas ka 
5 galima rasti tik musų krautuvėj.
į Taipgi turim puikiausių Lietuviškų di 
į ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit 
5 mūs pasirinkti.
S Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rn

I Cleveland Furniture Co
g 6412 Superior Avenue Į
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| Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Atvažiuoja Adv. Nadas nebuvo, išrodė gerai nudąvęgir-ĮCl. Lietuviu Taupymo iri 
~ - - — tuokliai. Matomai patįs vaidin-1 d « » iri • ri •« i

; tojai yra naturališkai nesykį tai l'r ^SKoIos Ur-jos Keikale 
atlosę. . i Nors aš nelabai linkės pasi-.

Toliau, jauna mergaitė (ne-|rodyti su patarimais viešai per 
', bet kitokios išeities 

nesant priverstas esu viešai ra- 
Kaip jau paprastai, viržį’ 

Įminėta įstaiga laiko savo dalį- 
| ninku metinius susirinkimuš, 

susiėję dalininkai ga- 
i savo nuomones 

j kaip kas geriausia išmano ve- 
Idime biznio ir podraug išklauso 
atskaitos iš viso banko stovio ir 
visų metų direktorių darbuotės, 
podraug perrenkama pakartoti
nai tie patįs direktoriai.

Bet šiais metais apie tokį su
sirinkimą niekas dar nieko ne
žino; ir tą musų direktoriai 
(viešpačiai) slepia kaip galėda
mi kad dalininkai nesužinotų ir 
neprisirengtų su kokiu nauju ir 
naudingu sumanymu.

Direktorių noru, kiek galima 
spręsti, yra kad į susirinkimą 
atsilankytų kuomažiausia šėri- 
ninkų ir kad susirinikime nebū
tų jokie dalykai pakeliama, 
ypač apie tai kur praganyta vi
sas uždirbtas visą įstaigos gy
vavimo laiką pelnas'.

čia pasirodo kad nėra taip 
kaip buvo sakyta jog direkto
riai saugoja banko reikalus kai 
savo akį. Negana kad taip ty
liai prie susirinkimo rengiasi 
kad niekas prie jo neprisireng
tų su kokiais sumanymais, bet 
dar ir susirinkimą pradeda taip 
vėlai [kad iki atsibuna visos ce
remonijos, perskaitymai proto
kolo, išdavimai raportų, rinki
mas direktorių, ir prisiartina 
vidurnaktis, visi dąlyvautoj'ai 
išsivaikščioja ir nėra kada apie 
naujus arba senus reikalus kal
bėti. O čia mes darome klai
dą. Turime susirinkime visa
pusiškai išsikalbėti ir išsiaiškin
ti, o ne po susirinkimo per spau
dą; Tas yra blėdinga. Bet pas 
mus priimta manyti jeigu tik 
kitaip išsireiški susirinkime ne
gu lead direktoriai pageidauja 
tai į tą žiuri kaip į priešą ir įs
taigos grįovėją. Toks manymas 
yra klaidingas. Pažiūrėkim ir 
paimkim pavyzdį iš svetimtau
čiu' bižniškų susiriukiiril). 1

čia -vėl daro didėlę klaidą da
bartiniai direktoriai su užsiba- 
rikadavimu: jie nusistatė neįsi
leisti kitokių nuomonių žmonių 
į direktorius. Tuomi direkto
riai noromis nenoromis ant sa
vęs užtraukia nuožiūrą kad kas 
tokio ten yra negero ir nužiurė- 
tino, Inėjus vienam kitam nau
jam direktoriui įsinėša nauja 

nsia, energiją ir sumanymai I
' i, o ne vis tie i 

Ipatįs kurie jau ir ant visko pa- 1 
vargstat ir atbunka. Podraug i 

|ir pačiam bizniui geriau kai su- j 
sides žmonės visokių srovių pa
tikėtini. Dabar žinoma direk
toriai susideda iš katalikų ir 
katalikai jais pasitiki (ir tie jau 
pradeda nustot pasitikėjimo po 
paskutiniam įvykiui). Tatgi jei
gu jums gerbiami direktoriai 
rupi įstaigos gerovė ir gerbūvis, I 
podraug noras padaryti įstaigą I 
visiems Clevelando Lietuviams 9 
pasitikinčią, nesibijokit skirtin
gų nuomonių žmonių įsileisti Į 
savo tarpą, kad tas nekuriam 
ypatiškai ir atsilieptų. Bet iš

Rastenis — bus Pra
kalbos ir Paveikslai

Adv. Nadas Rastenis, Sanda- , . - . . .<•——
ros Centro Valdybos Vice-Pre- nu?“’dau vardo) gana maloniai I laikraštj( 
zidentas, lankysis Clevelande |Padalnayo porą dainelių. Jeigu nesanį pl 

-- -.... Ip ir toliau lavinsis, ir kaip iizi- ąVf;
aiuus. IGerb. Rašte- mal sustiprės galima tikėtis
iš Chicagos įr Det-)®e™Sj tlammmkeS. __ _ __ __ __

- - - 1 Gal svarbiausia šiame vakare kuriuose ___-
buvo tai visiems žinoma p. či- Į [gįU jšsireik'šti 
žauskienė, kuri sudainavo kele- - * 
tą dainų labai maloniai ir žavė- (

sąušio 18—21, ir čia jam ren
giama prakalbos, 
nis atvyks i 7' __
roito, paskui trauks Į Pittsbur
gh ir Baltimorėn. 

Adv. Rastenis važiuoją 
prakalbomis -’Sandaros” 
šio f 
$u 
Iii, taigi kiekvienam bus žirigei-1 vai* ■ a wa ti ,»4*.a4*vt i

toją Garmų. r* . . , ,.
Prakalbos Įvyks sausio 20 d.,!^™® ?'.ed°„t,1; 

Lietuvių salėje, antradienį, nuo I 
7:30 vai. vakare. T... XI_ _
paįvairinimui, bus rodoma kru-, .. - . ... , , . .
tami paveikslai viso Clevelando p]0?’“; ispradzių dar choras lai- 
kaip musu miestas išrodo is or-1 *<esl> . 4ureJ°. pasiduoti,_ nes
laivio. Rodos tai pirmu sykiu mergina viena visus užrėkė 
Lietuvių salėje bus parodyta _THoml. Programas ir uzsibm- 
Lietuviams krų'taini paveikslai. °e‘ 11 P>’asidejo šokiai.

Prakalbas rengia Sandaros____________ Pundas.
18-ta kuopa.

su i
‘redaktoriai'V?* 7. filialo Pabagios pasirodė

Kun. Garmum teismo veika- »’ Teatrališkas Choras. Bet kad 
•................... • -• • dar tik kelios dienos po adven-
išgirsti anie kartuvių staty- buv0> J'ie Pamiršę kad

- ‘ [jau ne,adventas, (lavai šventas
’. čia taip pat

" ’ , „J I Pasirodė ir nauja solistė, kuri 
Ta'^vakara turėdama gana stiprų ir aukštą 

balsą pradėjo lenktyniuoti su

-------- KLAIDOS ATITAISY- 
“Tautos Pundo” Ker- I SYMAS
.možius ir Komedijos “Dirvos” No. 52-me, vietinė- 

L Tautos Fondo vietinis skyrius se žiniose, įvyko zeceriška klai- 
turėjo taip netinkamai užvar- da varduose aprašyme apie Vla- 
dinta “10 metu jubilejušavą va- do Sadausko teismą, ir tas su
kąrą” gruodžio 28 d. Lietuvių maišymas padarė nesmagumo 
žalėje. Todėl sakau netinka- nužudytos Elzbietos Tvaskienes 
mai užvardinta kad niekas ju- šeimynai, už ką šiuomi ątsipra- 

Jbileju neapvaikščioja kas de- šomė jų, ir skaitytojams paaiš- 
šimts' metu, o tik ketvirtainiais, kiliame, nors ir taip jau galėjot 
ptlsėmis ir šimtais metu. suprast kad teisme, kuris ėjosi

Bet, nekaip vykusiai (išsky- už nužudymą a. a. Tvaskienes 
i-.us nekurtas koncertines dalis) ir Sadausko pasakojimai apie 
iii programas atlikta. Visųpir- Zigicnę nebuvo tai kalba apie 
ma, vakaro vedėjas Banis visai velionę Tvaskįenę. Paskutinėse 
nebuvo tam tinkamas, kuris ir | eilutėse tos žinutės kur pasaky- 
darkė viską. Pakilus uždangai tą “teisme liudininkai prirodė 
pasirodė ant pagrindų koks tai j kad Tvaskienė”, turėjo, būti Zy- 
zalias, __ ”7.7 ’ i ' ~~" ~"" ~
baksas, iš to bakso kyšojo kry-1 Teisme buvo bandoma paaiškint 
žaiika. 1._„_.7 

1 ka tai reiškia.

Amerikoniškai sakant gienė, apie kurią ta kalba ir ėjo.

Negalima buvo įspėti buk tai Zigięnė jau kelintą vy- 
_____ Bet tik pasiro- p’h suvedžiojus/bet į tai niekąp 
džius vakaro vedėjui paaiškėjo nekreipė domes, ir Sadauskas 
kad tai visi ILietuvos katalikų j liko atrastas kaltu už nušovimą 
didvyriai tame bakse amžirtai i a* a* Tvaskienes. ■ _ 
ilsist Pagal baksa galima sprę- Tvaskai visą laiką, per 24 
sti ir jų didvyrius. Vedėjas metus, gyveno krūvoj ir sutiki- 
perstntė kalbėti Kun: Vilkutai- me ir toje žinutėje minėti ketu- 
tį, kuris visai šaltai ir trumpai i’Į vyrai visiškai iiesiliečia miru- 
kąlbėjo, kadangi jis nekaip nuo-'sins Tvaskienes, 
širdžiai žiuri į tai kad aukauja- 
hii pinigai kur tai pašalimiš ar
ba užrubežiuosna eina, o ne čia 
vietinės parapijos reikalams'.

Toliau vėl tas pats vakaro ve- dėlę, gražią ir linksmą vakarie- 
dėjas ilgokai kalbėjo nei pats nę Lietuvių salėje ketverge, 15 
nežinodamas ka. Kartojo ta pa- d. sausio, kurioje norintieji da- 
tį po kelis kartus: Aukaukite i b’vauti gali užsisakyti bilietus 
Tautos Pundui. Čia teko suži-1 iškalno ‘‘Dirvoj”, paš V. P. Ba-

TMD. Vakarienė
TMD. 20-ta kuopa rengia di-

la ucos runciui. uia icko guzi-i »• x. jan
noti iš kalbėtojo kad Lietuvių 1 nioni ir pas kitus komisijos na-1 dvi!
dar |ir tokių yra kurie krauju 
kvėpuoja — pirmą syki tą iš
girstu. Sako, visi veikiam del la
bo musų tautos, paki dar pas
kutiniu kraujo lašu kvėpuojam.

Kalbėtojas podraug pranešė 
kad "Tautos Pundas” ir Katali
kų Federacija susivienijo ir nuo 
dabar vadinsis tiktai “Pundas”. 
Tik tuomet man davėsi dasįpro- 
tėti kad tame žaliame bakse ar
ba 'žalioj skrynioj amžinai ilsi
si viršminėtų organizacijų did
vyriai.

Bet kiek Banis verkšlendamas 
nekalbino, viskas buvo veltui — 
visi gerai žino kur Tautos Fon
das sunaudojo iš žmonelių iš
viliotus pinigus. Nesimatė kad 
nors vienas butų aukavęs.

Koncertinę dalį išpildė vyčiai 
ir l^atrališkiečiai. Vyčiai su
vaidino “Perskyras”, kas visai 
netinka Lietuvių tarpe skiepyti. 
Reikia daugiau kulturingumo, 
o ne ištvirkimo.

Vėliau pasirodė kokie tai po
ra girtuoklių. Ką jie tokio lošė 
negalima suprasti, bet kaip ten!

Porai įžanga $1.50, pa-j j tarpą direktorių,i rius. J 
vienėms ypatoms $1;

Nueikit Pažiūrėt kaip 
Telefonai Veikia

Clcvelamlo gyventojams duodama 
proga pamatyti užpakalį scenos mo
dernines telefono Įstaigos sekančią 
savaitę kuomet The Ohio Bell Tele
phone Company atidarys duris visų 
savo ofisų Clevelande publikos ap
žiūrėjimui.

Kiti Ohio ofisai tos kompanijos te
lefonų taipgi bus atidaryti, kadangi 
yra paskirta Sausio 12 iki Sausio 17 
“Telefonų Savaitė”, kurios bėgiu ti
kima apsilankysiant apie 300,000 šios 
valstijos gyventojų per visą valstiją 
apžiūrėti telefono veikimą

“Mes norime kad žmonės kuriems I r______  __ _____ _________
patarnaujame’-, pasakė S. C. Moule, į0 ištaigai butu naudo, ir tllOlh 
divizijos komercinis perdetinis Ohio L „r ,1,1:
Bell kompanijos ‘‘ateiti ir apžiūrėti P?4, 3>k,U mUmS Visiems dali- 
viduje kad galėtų matyti kaip veikia BinkaniS.
telefonai ir visi aparatai laike pašau- j Taigi rimtai apsvarstykit vi- 
kimo, ir pamatyti kad mes telefono Lį l{ajp patis direktoriai taip ir 
žmonės esam tik paprasti sutvėrimai • •
ir stengiamos padaryti kiek daugiau- i v’31, dalininkai, siuos kelis mano 
šia galini pasitarnavimui publikai.” I Patiektus patarimus.

Visi ofisai bus atdari lankytojams Prie pabaigos turiu patėmyti 
nuo 8:30 ryte iki 8:30 vakare. Bus gjuos žodžius rašau ne SU 
visose įstaigose ypatų kurios panm-k, į- bj b t g velvda- 
kms atsilankiusiems kaip viskas at- b 1 »
sibuna. nias. Dalininkag.

Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniški; pilie
tiškų popierų susirūpinę ar jie galės sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviemastis-lgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.
J 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio I

Svarbus Išguldymas
Temoje: Biblijos KRONOLOGIJA 

bus
NŽDĖLIOJ

Pradžia 3 po pietų.
7017 Superior Avenue

----- [Žanuos ir Kolektų Nebūna——

Svarbus Sandaros 18-tos 
kuopos Susirinkimas 
ALT. Sandaros 18-tos kuopos 

susirinkimas atsibus antradie
ni sausio 13 d., nuo 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Salėje. Malo
nėkit visi nariai atsilankyti ir 
atsivesti po vieną naują narį.

Šis susirinkimas bus 
svarbus, 
kalbama.
rengimo
Giedrutė” perstatymo, prakal
bų rengimas Adv. N. Rasteniui, 
rinkiniai naujos kuopos valdy
bos ir eilė kitų bėgančių reika
lų.

Užr. sek. A. M. Praškevičius;

labai 
Bus daug reikalų ap- 
Bus kalbama Seimo 

reikalais, “Algis ir

KAIP MORRIS PLAN 
BANKAS VEIKIA

Per THOMAS COUGHLIN 
'Exekutivis Vice Prezidentas Morris 

Plan Banko.
Morris Plan Bankas Clevelande už

baigė pasekmingiausį metą kokį tu- 
_______ rėjo nuo Pas banko 

suorganizavimo.
Tas yra daugiau- 

s’a ^eJ to fakto kad
(• • ■< •'. < trialio bankinio vei-

k*mo pradeda la- 
biau suprasti ir to- 

j®į > "J del ji labiau ir tvir- 
j ciau pradeda įsigy- 
3 venti finansiniame 

W *r ekonominiame vi- 
gk V® suomenės gyvenime
Bk įŠioje srityje.

Visi bankai su- 
MrTTnii tinka kad tikras
THOsTSJugHLIN pamatas kreditu da- 

viknui ar skolinimui 
yra tai karakteris paties to žmogaus 
kuris pinigus skolinasi, ‘ ...

Patyrimas parodė kad saugiausia 
pinigus skolyti‘teisingam skolintojui 
be jokių užstatų negu duot abejotino 
pobūdžio žmogui, nors paskola gali 
būti užtikrinta kokiu užstatu. Dau
gelis užtikrinimų | nustoja vertės ir 
visai lieka be vertės, bet žmogaus 
pobūdis jame jgimęs ir jis retai pra
žūsta.

Turbut joki bankinė įstaiga šioje' 
šalyje nesiremia taip ant žmogaus 
charakterio kaipo pamato jo kredi
tams kaip daro Morris Plan Bank.

Šis bankas tiki kad tfiekąš neturi

jos nariu. Sako, yra garbė vi
siems Akrojio Lietuviams turė
ti tokią draugiją. Ne veltui po nis, kadaise gyvenęs Sioux Gi- 
susirinkimo pradėjo rašytis į 
draugiją. Visi džiaugiasi nusi
kratė buvusio draugijos pirmi
ninko, kurio tikslas buvo ardy
ti draugiją,

Gruodžio 29 d. mirė V. Eelic-
__ i,- apie 60 metų amžiaus; pa- 

,į. piko moterį ir neužaugusius vai
kus. Jie prieš keletą metų pri- 

_ ■ buvo i Akroną iš Scranton, Pa, 
• j čia, prigulėjo prie vietinio kata-

Ji-

AKRON, OHIO
Smulkmenos

Gruodžio 28 d. šv. Štanisloyo 
Draugija turėjo mėtini susirin
kimą, kuriame užėmė vietas 
nauja draugijos valdyba. Su
sirinkimas buvo tvarkus, nariai 
labai nudžiugo kada S. Rodavi- 
Čią pradėjo darbuotis draugiją-r u 
ję, padarė didelį gyvumą susi-ĮKas’ 
rinkime, ir tuoj tą dieną prisi-, 
rašė tris nauji nariai? Vienas 
iš jų atvažiavęs svečiuosna pas 
savo gimines Bartkus, medici-l,., . . ... 
nos studentas Kalvaitis iš Co- hl? Susiviemjimo kuopos, 
liimbus, Ohio, universiteto, jisį sai vadovavo Lietuvių Amen- 
pasakė trumpa prakalbėlę ir |kos _PJ1,ecių klubą, buvo jo pir- 
tuoj pastojo šv. Stanislovo dr-iį",Iu.?ku’ tas kluba8.

i tik is vardo, bet veikimo jokio 
nesiima, nei {politikoj, nei ap- 
švietoj.

Velioniui SLRKA. 178-ta'kp. 
nupirko gėlių vainiką, ir po iš
kilmingų pamaldų kibias trau
kinių likosi palydėtas i Scran- 
toną, nes velionis nenorėjo būtį 
laidojamas. Akrope, Pasilikus 

Įnors varge jo moteris jo porą

Pas Kun. Cybelj viešėjo išL&- ' 
retto, Pa,, klierikas J. Žabuiip-

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Jurgis repukas........
Antanas Čepukas ... 
Ig. Drižnius ............
Marijona čejauskienė 
Baltrus Urbanavičius 
Jieva 
Jonas 
Jonas Kaulekis ..........
Marė Simanaitienė . .
Carolina Grinienė ... 
Ant. Stanislovaitis ... 
Juozas Dabašinskas . 
Vincas Morkevičius .. 
Petronė Dubauskienė . 
Juozas Buragas ........

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

Gegužienė 
Kazakevičius ...

$5,000.001 išpildė.
.Lt.300 L šiose dienose Akrone lankėsi 
... 100 pas savo draugus A. Petrauskas 
’'' ”■ n ** Dayton, O. Sako be Akrono

• e a I negalįs nurimti..... a V - ____ ■
....501
...500
...235
...200
...300
...200
...400
...100
....55

ty, la.
Bolševikėlis š. už pardavinė

jimą laike Kalėdų pilkosios liko 
valdžios pagautas ir užsimokė
jo sąrą bausmę. Dabar keikią 
kapitalistišką> surėdymą. .

Vietinė tautiško Susivieniji
mo 198 kuopa savo susirinkime 
Išrinko valdybą,, Į kurią džiu
giausia papuolė Maskvos bernų 
arba jos rėmėjų. Tautiete B. 
Beleckiene, buvus raštininkei 
'likosi neišrinkta, sako buk rau
donieji agitaciją panaudoję per
varė savąjį paglemždami bal
suotojų vieną balsą. Neveltui 
bolševikėliai ton kuopon skver
biasi, mat senoji valdyba dary
dama pramogas padarė .gerokai 
pinigų, o bolševikėliams tik ar 
reikia svetimu trusu pasinau
doti ir pasisavinti. Susirinki- 
man suėjo koki tik nebuvo' ąt- 
likučiai, kazyrų lošėjais gemb- 
leriai ir paėmė viršų. Džiaugi 
kites tautiečiai, darbuotojai pa
vesdami Maskviečiams savo 
organizaciją, savo garbę ir kuo
pos turtą jų suaikvojimui.

Meižinis.

National Cash Registers
Nauji ir .Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais

- Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

PARSIDUODA NAMAS dviejų šei- 
mynų, 6 ir 7 kambariai. Kaina 

$4,500. Randasi ant West Side. Sa- 
wi n i likai 7022 Linwood Ave. Kreip
kitės j Lietuvius. (3)

Kreip-
(3)

monopolijos ant pobūdžio žmogaus ar i__  Paaria varnai — 1
taj-rankom ar protu dirbančio. 'Jiš DlZHių I*araavunai 
tiki'kad darbininkas turlhlek sąžinėš hžūM ĘUCL1D AVE., kėležinK) dai- 
kaip ir jo darbdąvis, ir: tddel darbi- • • z •• • • * ■ ’
niriko pobūdis leidžia jam gauti . ban
ke kreditus be užstatų.J'

Svarba ir apimtis šio£ rūšies ban
kinių reikalų vedimo parodoma skai
tlinėmis iš veikimo pereito meto. Ar
ti 10,000 ymonių skolino pinigų šia
me banke., ir jų 1 abelna suma' sieke 
virš $4,500,000. Skolino :visokių am
žių ir laipsnių žmones.

Šalip darbininkų, tarnautojų .'ir 
profesionalų, kurie skolino tame ban
ke, dar ir maži vaizboriai gerai pa
sinaudojo šia įstaiga, nęs' metodai at- 
mokejimo paskolos yrpt'^labai priei
nanti ir atsako jo padėčiai.

I . ktų, maliąvų ir .elektriškų padargų Į 
krautuvė, garantuoja $$600 savaitėj i 
ineigų. įsteigta to paties savininko 
12 metų atgal. Gąli ipainyti.ant na- i 
mo bile. Kreipkitės prie Zimcrman» 
5907 Scovill Avė. •. (3)
PARSIDUODA ant 8.821 Quincy Av.

Cigarų ir Saldainių krautuvė, daro I 
biznio $600 savaitėje. Taipgi kam- ( 
pine groseme. Turi būti parduota ■ i 
del skilimo partnerių. Garantuota ĮI . 
$500 savaitėj ineigų. Randasi 4503 0 
W. 35th St. Važiuokit W. 25th St. ■ I 
karu. Kreipkitės ten arba prie— 10 . 
ZiĮnėrman, 13313 Miles. Av. (2) ‘

Delisid Aptuštinimas

Vilnoniai, Kvolduotais
Užpakaliais 

$30 VERTĖS 
$19,so

šilti diemiiilat^ploščiai, pasiūStori, 
ti iš kietų, ilgai nešiojamų materijų 
naujų madų ir g;ehi juodelių, su ’’Šil
tais užsiverčiamaią kalnieriais,'di)*žu 
ir užsiūtais klšęniai'sf’ Micros 32 iki 
42. $30 vęrtės už . $19,50.

$30 2-KeIinėm Siutai 
$ig.9S'

Grynos vilnos; vieneiliai -arba dvieile 
krutinę modeliai mierose iki ,44. 
Ištuštinimo išpardavime- Basement^ 
parsiduoda po $19.95.

Ar Jūsų Kaminų Skyles
Veikia?

JUMS nėra vargo su pelenais, dulkėmis, užžiurėjimu, barškinimu kaip es
ti naudojant kitokj kurą, nežiūrint kaip daug gazo degintumet. Bet tankiai 
norima kad jis pasitarnautų visokiose bereikalingose ir negalimose aplin
kybėse.

ARGI norėtumėt kad koks kitoks kuras tarnautų jums be skylės ir kami
no dujoms išeiti iš pečiaus ir laukan?
GAZAS yra geriausia kuro forma iš visų kiek tik žinoma. Nepagailėk jam 
tos mažos užžiuros kbkios jam reikia padavimui jums didesnio patogumo, 
ekonomijos pasitenkinimo.

JUS (T pirmiausia užžiura turėtų būti tai apžiūrėjimas kad dujų ieigos bu
tų geros ir švarios. Reikia svarbiausia tuo apsirūpint ir persitikrint. Šal
tam orui užėjus tankiai kambariai buna prastai vėdinami. Taigi užleistas 
kaminas gali būti pavojingas rizikavimas.

PERŽIŪRĖK savo pečių kaminus—kiekvieną jų. Persitikrink. Mes noriai 
pagęl'bėsime jums prie peržiūrėjimo su jūsų pagalba, visai dykai. Tik pa
telefonuoki! musų Free Service Department, Main 6640.

THE EAST OHIO GAS COMPANY


