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Europos Valstybės Baiminasi 
Afrikos NusulmaniĮ

( MOKSLININKAS AP- 
| VOGĖ ARCHIVUS
I Bėdinas. —1 Vienas, iš pažy
miausių Viduramžių istorijos 
tyrinėtojų, Dr. Carl Hauck iš 
Koelno, liko areštuotas už api
plėšimi pasaulinių archivų. Tas 

į atsitikimas nustebino visą mok
slišką pasaulį.
šventė savo gyvenimą lyrinėji-

Pranešimas Lietuvių Spaudi
Kode! Vokiečiai Ki
Nosi i Lietuvos Vid

jinius Reikalus
Prieš pradedant armijos

ISPANIJA PRIVERSTA TRAUKTIS NUO RIF Trockis Išmestas iš So- 
TERITORIJOS, KAS GALĖS ATSITIKT 1 * ” ’

IR KITOMS EUROPOS ŠALIMS.
vietų Vadų Tarpo

Maskva. — Trockis liko iš
mestas iš sovietų karo tarybos,

Musulmaniško Tikėjimo Žmones Rengiasi Šven- ir liko persergėtas kad jeigu jis 
tan Karan prieš Krikščionis Afrikoje.

m DARBININKŲ ŽINIOS

Wilkes Barre, Pa. — Čia no
rima apšaukti general] 60,000 
angliakasių streiką jeigu uni
jos viršininkai nešauks specia- 
lės konvencijos. Dalykas eina 
už 12,000 angliakasių prašalin
tų iš unijos už išėjimą streikan 
be viršininkų leidimo.

Fall River, Mass. — Du šim
tai audėjų Bernard audinyčioje 
buvo išėję ant streiko, ir gavę 
pakėlimą algų sugryžo į darbą.'

Chicago. — Gelžkelių darbo 
taryba išsprendė padidinimą al
kų 43 gelžkelių, darbininkams 
dirbantiems patarnavimo dar
bus. Pakėlimas eina nuo 1 iki 
2 centų.į valandą ir per visus 
sudaro $3,740,000 mytuose.

PyivątišHu susitarimų Kompa- 
' nijos su inžinieriais ir peckii- 
riaiš Chicago ir Northwestern 
gelžkelis pakėlė jiems algų ben
droje sumoje ant $500,000.

Detroito automobilių išdirbė
jus Ford gavo iš sovietų Rusi
jos užsakymą tuojau pasiųsti 
2000 traktorių. Matyt bolševi
kai pajuto kad diktatūra nieko 
negelbės, reikią žiūrėt žemę ir 
imti iš jos maistai.

Tas pats Ford skelbia kad jo 
automobilių išparduota 1924 m. 
po 250 kas valanda, per yisas 
300 darbo dienų, imant po vi
sas 24 valandas kasdien. Tas 
reiškia jog parduota 1,873,581 
automobilis ir trokas. 1923 m. 
parduota 78,736 automobiliais 
mažiau.

American Plan (skębų sam
dytoji! organizacijos) dirbtuvė
se prasidėjus naujiems metams 
atsibuna daug streikų. Sako- ■ 
ma jog darbininkai jausdami , 
užeinant geresnius laikus reikar 
Jauja daugiaua algų.

Nei vienas iš tų streikų ne- 
pasękmingi darbininkams, ąako ’ 
tos organizacijos vadai, nes jie i 
moka greit su darbininkais ap
sidirbti. :

Cleveland® ugniagesiai ir po- 
licistai gauna algų padidinimų 
$100 ant metų. Visi miesto ta
rybos nariai balsavo už padidi
nimą, išskyrus-vieną, Witt, bu
vusį La Follettės rėmėją laike 
prezidento rinkimu.

Witt sako kad jis priešingas 
didinimui algų vieniems kada 
kitiems nedidinama kuriems la
biau jo reikia.

Witt sakė nesąs priešingas 
pakėlimui algų paprastiems po
liesiams, bet kairi keliama ir 
viršininkams.

EUROPIEČIAI JUNG
SIS PRIEŠ MUSUL- 
MANUS AFRIKOJ

Paryžius. •— Tarp Europos 
I valstybių kurios turi bendro su 
. Musulmaniško tikėjimo žmonė- 
■ mis savo kolonijose ar protek

toratuose, eina judėjimas susi
jungimui ir bendromis pąstan- 

. gomis dirbimui savo naudai. Tą 
reikalą pripažino Anglijos dip
lomatas Chamberlain savo kal- 

1 boj atstovų bute po savo apsi
lankymo Romon. Tuo tarpu pa
sitaikė Romoje būti Briand’ui, 
kuris vėl tikisi'kada būti Fran- 
euzijos premjeru. Briand pasa
kė šitaip.: “Anksčiau ar vėliau,: 
Francuzijai Anglija ir Italija 
turės susivienyti del šiaurinės 
Afrikos dalykų”.

Šitokios kalbos kjla tarp tų 
valstybių iš priežasties pastarų 
Ispanijos pralaifit^jimų kovose 
sii Musulmaniško tikėjimo gy
ventojais Morokkoje (šiaurinėj 
Afrikoj). Anglija; Italija ir 
Francuzija turi savo kolonijas 
Afrikoj, bet tenaitiniai gyven
tojai amžinai nori jų atsikraty
ti. Jeigu jos nesusi vienys, pus
laukiniai Afrikonąi Europiečius 
pavieniui išvys iš savo žemių.

Ispanija 1912 metais po karo 
su Mūrais gavo teisę laikyti Rif 
ruožtą, yienok gyventojai nenu
rimo ir kovojo iki dabar, kolei 
Ispanai turėjo pasitraukti.

Ispanijos nepasisekimas. Eu
ropos diplomatų nuomone, yra 
pradžia švento karo kuri Musul- 
manai surengs prieš krikščionis 
visoj šiaurinėj Afrikoj nuo In
dijos okeano iki Atlantiko.

Anglija turi nemaža bėdos su 
Egiptu, kuris visais budais ko
voja atsikratyti Britiškos val
džios.

Tik nežinia kokia ta sąjunga 
išeis, ries Anglijoj apsireiškia 
pasidalinimas nuomonių: vieni 
nori Francuzų, Anglų ir Italų 
sąjungos, kiti nori Italiją iš
lenkti ir imti Ispaniją.

$15,000,000 Katedrai
New Yorko Episkopatai su

bruzdo surinkti $15,000,000 sta
tymui milžiniškos katedros.

Pinigų kreipsis j visokių ti
kėjimų žmones, ne vien Į savo 
pasekėjus'.

John D. Rockefeller, jaunes
nysis, paaukavo $1,600,000 Ja
ponijai atstatymui knygyno ka
rališko universiteto, kuris buvo 
sugriautas nuo žemės drebėji
mo.

Siunčia Laivus Į Šang- 
hai Uostą

Manila. — Suv. Valstijų ka
riški laivai pasiųsta į šanghai 
vandenis, kur pereitą savaitę 
prasidėjo naujas revoliucinis 
judėjimas. Ir daugiau dar lai
vų bus pasiųsta jei reikalas 
butų.

Ten pribuvo ir Anglijos ir ki
tų valstybių kariški laivai.

Japonija Pripažino So
vietų Valdžią

Pekinas. — Japonija forma
liai pripažino sovietų Rusiją su
sitikime ministerių Chinijos so
stinėj Pekine. Tarybos ėjo per 
du mėnesiu. Daugiausia nesu
sipratimų ėjo už Sakalino pu- 
siausalį. Dabar sutartįs eina 
Maskvon ir į Tokio pasirašyti.

Pastaru laiku Amerikos spau
doje pasirodė žinių kad susekta 
nelegalia imigrantų gabenimas Į 
į Suvienytas Valstijas.

Ištyrus tą dalyką pasirodė 'Pmlli nagrinėti Klaipėdos i 
jog esanti ištisą sistema rišan-. Ig|iu by]4 ir laike pačios tos 
ti Kauno agentus su kai kurio- )os Vokietiją rodė ypatinge 
.mis Amerikos Lietuvių agentu- f.j|,ervavjjno. 
romis. Tam tikrais budais, iš-Į ■*
laikius visus musų Įstatymų rei
kalaujamus formalumus, klas
tingai buvo išgaunama pasai ir 
leidimai iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Washingtone; kurie buvo 
siunčiama Amerikoje negyve- 

spruko. Liko suimtas Colum- riantiems asmenims kad juos 
bus, Ohio pereitą gegužės mėn. nelegaliai įvežti Amerikon.

Prie šitos vagystės buvo pri
maišyta Urbaičio brolis ir se
suo pirmutiniame tardyme.

LIETUVIO BANDITO 
TARDYMAS

Toledo, O. — Federaliam teis
me prasidėjo tardymas Juozo 
Urbaičio už apvogimą pašto, 
kada pagrobta milijonas dola- 
rių. Vienas liudininkas prirodo 
kad Ųrbaitis dalyvavo ir pačia-

Dr. Hauck pa- me užpuolime ant pašto.
Ųrbaitis, jau nuteistas sąry- 

mų darbams ir buyo prileistas šyje su suokalbiu paštą apiplėš- 
sęni.i archivų popiežiaus, ti — tas atsitiko 1921 metais — 

ir I dabar paimtas tardymui už da-
priė
karališkų archivų Londone. i ’ '
prie slaptų archivų Vokietijos1 lyvavimą užpuolime, 
ir Austrijos kaizerių, taipgi ki-Į 
tose šalyse.
nąrisiriio krizio, Dr. Hauck su jis yra 
savo draugu pasiimdavo iš viė-1 
nur tokius, iš kitur 
raštus; iki jo kambaris užsipil
dė svarbiais dokumentais. Jo 
draugas tįios dokumentus ėmė 
pardavinėti, ir tada abu pate
ko po areštui

tęs savo užsispyrimą ir nepa
klusnumą jis bus išmestas iš 
politiško biuro ir sovietų pil
dančiojo komiteto.

Sovietų vadai deda visas pa
stangas Trockį suvaldyti; tiktai 
nežinia ai* jis norės nutilti.

Sovietų komitetas savo susi
rinkime pasiryžo išnešti tokį 
grasinantį nuosprendį prieš L. 
Trockį nežiūrint ar jis atvyks j 
susirinkimą ar Ine. Trockis ne
atvyko, pasiaiškindamas jog ne
sijaučia gerai.

Trockio priešai ilgai nelauk
dami tuojau pasitarė ir išleido 
savo pareiškimą apie Trockio 
pašalinimą iš’ karo vado, ir iš
kalno prie to prirengti mužikai 
tą žinią sutiko šaltai, be jokio 
sujudimo.

Kaltinimai prieš Trockį buvo 
surašyti ilguose dokumentuose 
kurie ..skambėjo jo įtarimu. .Sa
komą, jog Trocįcis veikęs prieš 
komunistų partiją ir tuomi pa- ------ -- - -------
drąsinęs buožes’manyti jog bol-Įhas inžinierius New Yorke skel- 
ševikų valdžia gutava griūti, ir’’ 
kad komunistų priešai ėmę ren
gtis prieš komunistų partiją su 
tikslu, neversti proletariato dik
tatūra; ■’

Liudininkai sako kad 
Ir štai, dėlei fi- tis buvo užpuolimo vietoj 

vadas plėšikų j 
Ųrbaitis buvo suimtas tuoj 

kitokius po vagystės, bet iš kalėjimo pa- 
Liko suimtas Colum- nantiemj

Urbai-] 
j ir kad 
gaujos.

Atvyko Amerikon Kitas 
Caro Sosto Tykotojas 
Nę,w Yorkan atplaukė Boris 

Vladimirovič, Rusijos didkuhi- 
gaikštis ir antras Įpėdinis ant 
Rusijos caro sosto jeigu Roma
novų valdžia butų atgaivinta. 
Boris buvo sukėlęs sujudimo 
kada 20 metų atgal buvo apsi
lankęs Amerikoje.; dabar vėl jį 
Amerikonai linksmai priėmė.

Išrado Naują Orlaiviams 
Spėką — Garą

Tūlas “JI. pi Pfaff; mechaniš-

Duktė Nušovė Motiną už sk> nepasieki
. i* _ izj-.!--...*. I

Tiesioginai šiame atvejuje la
biausia nukentės niekuo nekalti 
žmonės, kurie Įvairių agentų su
klaidinti ir sumokėję po kelis 
šimtus dolariu vistiek savo tik-

Rusai Turės Mokėt Sko
las Francuzijai

Paryžius. — Ambasadorius 
Rusijai Herberte užprotestavo 
Rykovui del jo pažiūrų į Rusi
jos skolas, bet sovietai to ne
paisė, tada Premjeras Herriot 
pasivadino pas save Rusijos at
stovą Paryžiuje, Krassiną, ir 
aiškiai pasakė jam kad Pran
cūzijos valdžia visai nemano at
sisakyti nuo savo reikalavimo 
skolų iš Rusijos.

Nabagams bolševikams nesi
seka išsilenkti nuo skolų mokė
jimo.

bia išradęs naują orlaiviams in- 
žiną arba motorą;
šiuos patogumus:

Skristi per Atlantiką galingu 
motoru kuris nesustos kaip da
bar pasitaiko;

Galima bus skraidyti skersai 
kontinentą be sustojimų kada 
prireiks;

Inžinas neekspioduos, nenau
dos gazolino ar sprogstančio gri
zo, bet kurą kainuojantį 3c ga
lionas ;

Inžinas bus tykus ir laikys 
50 metų, galės varyti iki 300 
mylių į valandą ir pradės veik
ti staigai, tik patraukus ranke- 
iiuke.

Išradėjas per septynis metus 
praleido $300,000 ant ištobuli
nimo to savo išradimo ir dabar 
sukvietė orlaivininkystės inži
nierius apžiūrėti jo išradimą.

Draudimą Išdykaut
San Francisco., Cal. — Vieną 

šešiolikos metų mergaitė nuš> 
vė savo motiną už tai kad mo
tina draudė jai trankytis su vy
riškiais ir liepė susirast darbą. 
Duktė susibarė su motina ir at
rėžė jai jog neklausys jos ir 
darys kas patinka. Sekantį ry
tą jodvi vėl susibarė, ir duktė 
susiradus hrolio revolverį moti
ną peršovus pabėgo.

L'ž poros dienų ją surasta ap
sistojus. kitame name. r, Ai<pš- 
iuola, ji prisipažino prfe kaltės/ 
bėt neapgailauja savo darbo.' a

Jos tėvas ir brolis! pasakė po-Į j, 
Tas duosiąs, ijcijai kad nori idant ji butų 

nubausta, ir negelbės jos', nes 
ji neklausė nors buvo bandoma 
suvaldyti nuo palaidunavimo.

Lenkai Vėl Ubagauja so aplikacijos. 
Varža va. Lenkai slapta

j ieško paskolos, ir vedė derybas ^as šitoksai:
su viena Amerikos finansine

Italijoj Bus Nauji Seimo 
Rinkimai

Roma. — Fašistai savo varo 
Italijos seime. Naujam Musso- 
linio ministerių kabinetui išrei
kšta pasitikėjimas 307 balsais 
prieš 33. Mussolini patiekė sei
mui naujų bilių rinkinių įstaty
mui, kurį seimas priėmė tuomi 
išreikšdamas parėmimą jo dar
bų. Prie balsavimo prieita po 
audringų diskusijų, koliojimųsi 
ir prieštaravimų iš fašistų prie
šų pusės.

Sausio 17 d. seimas išsiskirs
tė, priėmus tą naują rinkimų 
įstatymą.

Mirė 134 Metų Žmogus
New Orleans, La. — čia mirė 

seniausias. gyventojas, 134 me
tų amžiaus Filipinietis. Jis sa
koma dar rengėsi vestis. Per 
apie šimtą metų jis važinėjo 
įvairių tautų laivais ir dirbo ant 
jų kaipo virėjas.

Portas Havre, Francuzijoj, 
gavo nuo valdžios autonomiją*. 
Jis galės savo reikalus tvarky
ti be žinios ir pavelijimų Fran- 
euzijos ministerijos:

Griūva Garsi Londono 
Katedra

Londone yra sena ir garsi is
toriškai katedra, pasižymėjus 

: savo aukštumu ir priguli prie 
didžiausių pasaulyje budavonių. 
Tai yra 'Jįv. Povilo katedra. Ji 
pradėjo jau gesti ir bijoma kad 
nesugriūtų. Katedros globėjai 
šaukiasi suaukauti $1,000,000 
išgelbėjimui jos nuo sugriuvi
mo. Milžiniška bonė, sverian
ti 60,000 tonų, palengvą slegia 
visą likusią budavonę. Aštuoni 
dideli pilioriai palaiką tą didelę 
bonę trupa nuo spaudimo, Jei
gu greituoju nebus pasiimta su- 
stiprint piliorius, sakoma jog 
.bonė turės griūti ir suardyti vi
są budavonę. Visu laiku many
ta kad pilioriai yra vieno ak
mens, bet dabar ištirta jog yra 
ploni po šešis ir keturis colius 
storio lukštai su pripildytais vi
duriais:

Taisymą pradėjus reiktų vi
są bonę nuardyti, architektai 
sako. Kitaip ją laikančius pi
liorius nepataisysi. Toks dar
bas imtų 20 metų, ir per tą lai
ką katedrą turėtų būti uždary
tą. Bonė jau slūgo per* pora 
praėjusių šimtmečių.

Ji reikalavo 
I sukilėliai butų teisiami Kl; 
dos .Teismo erganų, stei: 
nuginčyti Lietuves Karo 
mo jurisdikciją ir pagaliau 
kalavo prileisti Vokietijos j 
eitis gynėjus. Nei vienas 
kitas šių nepaprastų reika 
'irių negalėjo būti patenki 
kadangi ši byla yra Lieti 
respublikos vidaus dalykai 
tokie reikalavimai yra pri< 
gi Lietuvos įstatymams. 1 
tingai Vokietijos valdžios o 
nu buvo stengiamasi savai]: 
tikinti teisiamųjų pilietj 
klausimas. Norėta Įrodyti 
teisiamieji yra Vokiečių p 
čiai, tačiau Klaipėdos kon 
ciją ratifikavus, kol nepr. 
optacijos terminas, visi neo 
vusieji Vokietijos pilietj 
skaitosi Lietuvos piliečiai, 
vieną iš visų kaltinamųjų, 
monaitį, 
negalima buvo tiksliai nust 
t’, leista skaityti Vokietijos 
liečiu, ir tai su abejotina < 
mybe. Tai remdamasi šiuo 
.nu .asmeniu Vokietiją, rerfag

Lietuvos Respublikos Pasiun
tinybė, apsaugojimui gero Lie
tuvių vardo ir Lietuvos piliečių 
nuo išnaudojimo, yra priversta 
dar griežčiau laikytis pasų ir 
leidimų išdavimo kontrolės. 
Tam tikslui visų užinteresuotų 
agentūrų iii’ notarų žiniai, Pa
siuntinybė praneša kad būs rei
kalaujamą :

1) Prie pasų įir leidimų apli
kacijų turi būti prisegta apli- 
kantų fotografijos.

2) Notarai įsąyd’ antspaudąHpp- -- ---.Tr.-^v^yr--*^
turi taip padėti '.kad jos dalis irisas dvi notas su ar.ksi 
patektų ant prisegtos fotografi- minėtais reikalavimais, Aii 
jos." Lietuvos teismo jurisdikcija
. 3) Notarai turi .išpildyti ,'at- ne Vokietijos dalykas. Bęr 
skira prisaiką kad paso apli- ^ietuv03 Teisme^ jst:
kantas asmeniškai prie jo. pasi- mai neleidžia. Tačiau kiek 
rašė po aplikacija ir ant savo tet-vmai ,eidžia’ non"* lšla11 
fotografijos prisegtos prie na- eerus kaimynų saritikius su

I kietija, buvo visą daryta. 1 
Tos atskiros priesaikos teks- |sta Vokietijos* Atstovybės

I riui Seyleriui su vertėju iii 
I vauti Teisino posėdžiuose-

.. a Notary Public teistiesiems, nežiūrint sunl

kurio asmens kil

I..
gi’tipe gauti -$50,000,00.0 pasko-.jn anc] for sajj state of.... | ju kaltinamos medegos, pali 
los. Nežiūrint kad reikalauja- j (]0 hereby solemnly swear that i kasacijos teisė.

.X T o .......... iŠ the same person] Vis (le]to toka Vokieti
i whose photograph' is attached trukšmas be kitų Įrodymų įs 
to the application for a Lithu-j mĮaj ro(jo ka(j jį šiame puče 

^anian^ passport ^hereto annexed jus pridėjus nagus. Kad 
.................. kietija nėra ištikima kaimj 

personally appeared befoer me .santikiams parodo ir nauja 
and in my presence signed the paleisti Rytprusiu laikraščiu 
application and photograph to prie5 Lietuvą šmeižtai, 
which my seal is affixed.

Sworn by me arid given under, jjme kenčia badą ir šaltį ir
■ • day j ginimas rinkti, aukas, kur 

Į skirstysianti Vokietijos ats
•........ vybė.

Notary Public ; yjsj §je prasimanymai, pai 
tomis žiniomis; yra visiškai 
pamato ir turi tikslo vien 
neapikantą kelti. Pučo ka 
riirikai yra traktuojami kai 
politiniai nusidėjėliai;

(“Kl. žinios.”)

mą iš Lenkų 8 nuoš. už pini-i 
gus, jie gatavi imti, tik dar ne
žinia ar gaus.

$331,000,000 Suv. Vai- and I swear that...
. • . . . - nnrcnnollu onrinarnrl 1stijų Armijai

Washington. — Atstovų bu
tas perleido Dilių reikalaujantį 
$331,000,000 armijos reikalams, 
kurių $40,000,000 bus praleista 
sekančio fiskalio meto bėgiu 
pagerinimams upių ir užlajų? |

Priėmus tą armijos biudžetą, 
armija pasilieka dabartinio di
dumo.

Senatas ir atstovų butas sku- lJJIC 
ba atlikti visus ant rankų turi- Pasiuntinybė 
mus darbus iki išsiskirstysiant ’’ 
kovo 4 d., kada užims vietas 
naiijas kongresas.

my hand and seal this 
of......................... 192.

Ši prrsaikd turi įbuti prisegta 
prie paso aplikacijos.- •• - >

i ■ atspausdinus 
naujas pasų aplikacijas praneš 
ąpje tai užinteresuotų asmenų 
žiniai. ’
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NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZI’ 
ARTISTU DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai laiii ir įspūdinga daina, kvartetui ir chorui *..........

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytu Šaleles
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainele. Už abi............

Malda
Labai graži ir įspūdinga', tinkama visokiems vakarams .......

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

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

DIRVA’

30c

50c

50c

3352 Superior Ave. Cleveland, O
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IX Iš Lietuvių Gyvenimo, |
—.... ................................ .... ■

BROOKLYNO ŽINIOS
Brooklyno Lietuviai Rimtėja
.Dažnai buvo girdima sakant 

kad Brooklyno Lietuviai aptin
gę ir nieko neveikia. Gal se
niau tas buvo teisybė, bet da
bar jau ne: Lietuviai pradeda 
judėti ir valyti iš savo tarpo 
svetimus gaivalus ir Lietuviai 
pasilikę pradeda darbuotis.
• Pirmiusia tai Lietuviai siu
vėjų unijos darbininkai, Amal- 
gameitų 54-tas skyrius, pradeda 
vyti lauk iš savo tarpo tuos ge
raširdžius kurie labai myli kal
bėti apie darbininkus, tik atbu
lai. Apie darbininkus gražiai 
kalba, o juos bjauriai išnaudojo 
savos politikos reikalams.
. Kol diduma kriaučių jais Ii- 

- kėjo tai jiems buvo Velykos. Bet 
kai jau Lietuviai pasijuto ap
yšilti, jau pradeda tuos gerašir
džius šluoti lauk. Lauksim pa-

■ sėkmių.
Nuo vyrų nesilieka ir mote

rį,s. Jos irgi darbuojas. Perei
tuose metuose vietos Lietuvai
tės paliko labai gražų rekordą 
savo vęikimo. Jos parengė įvai
rių vakarėlių, viso net dešimti, 
ir visi buvo skaitlingi lankyto
jais.

Sausio 13 d. susirinkime pa
darė jos sutrauką pereitų me
tų nuveikimų ir uždarė knygą 
'pilną gražių darbelių atliktų 
Jąbdarybės tikslais. Kiek turė
tą ineigų bus vėliau paskelbta.
„1925 metams išrinktas komi

tetas tas pats. Lietuvaitės vi
sur priguli, prie įvairių organi
zacijų, o dar jos turi tikrą sa
vo Lietuvių Moterų Globos Dr- 

. ją, taigi ši draugija, kaip są- 
*,kjau uždarė savo knygas gra
žiai pasidarbuotų 1924 metų ir 
ruošiasi darban pernaują. Su
sirinkime vėl apkalbėjo ir nu
sprendė per šiups metus prira?

■ syti pilną knygą naudingais 
nuopelnais del savo brolių varg
dienių Lietuvoje.

Taip pirmas jų 1925 metų 
darbas jau užvesta — rengiama

prakalbos ant vasario 15 d. pa
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės šventės. Moteris ap
sižiūrėjo kad iš tautininkų nie
kas nerengia, ir tuoj L. M. G. 
K. vardu ėmėsi rengti. Visos 
darbuojasi kad gerai pavyktų. 
Jos sutaisys gražų programėlį 
iš prakalbų, deklamacijų, o ant 
galo manoma rengt šokius. Vis
ką atliks vienos moteris, išsky
rus šokius. Koks bus pelnas 
bus skiriamas Lietuvos vargdie
niams. K. š.

Sandaricčiu Prakalbęs
Sausio 15 d. atsibuvo Sanda- 

i riečių prakalbos Labor Lyceum 
i svetainėj’. Kalbėtojai buvo vi

si kuogeriausi. 'Publikos buvo 
nedaugiausia, bet kurie dalyva- 
vo išėjo užsiganėdinę.

kalbėtojai, S. Ė. Vitaitis, J. 
■ O. Sirvydas, A. A. Tulys, J. W.

Liūtas, visi kalbėjo temoje 
“Kartuvės” — ne virvių kartu
vės, bet moralės kartuves, ku
rios per ilgus įmetus Lietuvius 
laikė pakorę- ir juos dusino: tai 
Rusų caras, tai Lenkai, tai ku
nigai Lietuvius marino visaip 
persekiodami. Bet Lietuvife bu
vo ir jis pasiliko — ir gyvuos — 
joki jiega jo nepakars, nes jis 
yra teisingas ir teisybė visados 
gauna viršų, o melagystė krin
ta Į bedugnę. Taip bus ir su 
Kun. Garmaus byla — juk jis 
begėdiškai meluoja ir nežino 

'kam “Sandarą” skundžia. Jis 
kabinasi prie “Sandaros’’ už pa
talpinimą žinutės buk jis gyve
no Berline su dviem merginom, 
bet pats Kun. Gaiąnus teisėjui 
prisipažino kad gyvenęs ne su 
dviem, bet su šešiomis.

Tas po prisipažinimas teisė
jui jį pati pastatė ant juoko, ir 
Amerikonai pamatė kokie tįę 
musų, Lietuviai kunigai. Juk jie 
daro1' gėdą visai Lietuvai prieš 
pasaulio valstybės kurios taip 
pabėgę kultūroj.

Pastaba. Aš negaliu supras
ti kodėl 'Lietuviai taip nori ver
gijos ir leidžia kunigus užimti

valstybės vietas. Norėtųsi ži
noti koks malonumas Lietu
viams turėti kunigus Seime ir 
agituoti už svetimą politiką, 
keiktis, ir net revolverius pa
naudoti kad tik žmones sukelti 
prie neapikantos, ir paskui eiti 
bažnyčion bažnyčion ir klausy
ti jų keiksmų ir nešti jiems pi
nigus palaikyti svetimą politi
ką kuri jau baigia Lietuvą 
smaugti. Jau .Vilnius nebemu- 
sų, Čarneckis atidavęs ■ jį Len
kams nusimazgojo rankad kad 
jis nekaltas, o kalti bedieviai.

Lietuviai, jei 'nepradėsim pro
tauti savo smegenimis pasijusi- 
me kad jau kartuvėse stovime. 
Taigi jei norime gyventi vykim 
laukan kunigus iš musų viešo
jo gyvenimo, lai sėdi sau baž
nyčiose.- Jei to greitai nepada- 
rvsim bus (sudiev Lietuvos 
prigulmybeį, —- ji nueis po 
.mos papų skvernų ir tada 
jausimės kaip pragare —
kuri mums kunigai vis žadėjo.

K. š.

ne-
Ro- 
visi 
ten*

Rastenio Prakalbų 
Maršrutas

Sausio pradžioj Adv. N. ‘Ras
tenis iš Baltimorės, Sandaros 
vice pirmininkas, iškeliavo Chi- 
cagon, kur turėjo prakalbas ir 
atliko 'kitus reikalus su Sanda- 
riečiais.

Iš Chicagos gryžta per šias 
dideles Lietuvių kolonijas, ku
riose turės prakalbąs: pirmiau
sia- Detroite, paskui Clevelande, 
ga'liaus PittsburgC;

Kadangi senai jau koks kai-' 
bėtojas per Sandariečįus kelia
vo, šis Adv. Rastenio apsiian-! 
kymas sukėlė kolonijose gyvu
mo.

Clevelande jo prakalbos įvyko 
sausio 20 d.

Pittsburgh bus trijose vieto
se, kuriąs rengia tenaitinės A. 
L. T. Sandaros kuopos. Prasi
dėjo sausio 22 d.

Adv.

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:
5

4

i

į

4

Dramos — Tragedijos — Komedijos
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-rcligiška-), iš laiku Juozapo patekimo j 
Egiptą. Paraše K. S. Karpavičius. Pusi. 11.7, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai............................ ......

Samsonas ir Delila — dviejų aklų, šešių atidengimų- 
bibliška meiles tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiiikas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyrų ir 5 moterų. Pusi. 110 .,..............

“Kryiiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vyrai. Paraše K. S. K. Pusi. 24 .............

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dviem spalvom. Lošime daly
vauja 0 vyrai ir 4 moterįs. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Parašė K; S. 
Karpavičius ...............................$1.00

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavimą. Lošia 7 vyrai 

ir 2 moteris. 90 puslapių. Parašė K. S. Karpa
vičius. ......:................................................ 50c

Veidmainystė ir Meilę — garsi klasiška 5-khi aktų 
tragedija-drama. Paraše Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai verte P. Norkus. 182 pusi..........

Itytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiulč. Pusi. 67 .....|.................. ......

.50

.50

.50

.35

$
į

i

į

Kaip Tinka Pagerbti 
Musų Žymius Vyrus 
Philadelphijos Lietuvių Krik

ščionių Sąryšis savo metiniame 
susirįnkime sausio 4 d. tarp ko 
kito svarstė kaip pagerbus at
mintį didvyrių kurių vardai yra 
surišti su 1924 metais — isto
riko Simano Daukanto, Dr. V. 
Kudirkos, autorių musų tautinio 
atgimimo, ir Prof. Kazio Būgos, 
musų garsaus kalbažinio ir lek- 
sikografų-žodynų rašėjo.

Sąryšis vienbalsiai nusprendė 
melsti Lietuvos vyriasybės pre- 
prašyti Lietuvos vyriausybės 
prezidento, ministerių kabineto 
ir Seimo kad butų išleista se
rijos krasaženklių su paveiks
lais viršpažymėtų ypatų, kaip 
kad daro visos kultūringos tau
tos pagerbiamos savo užsitar
navusius, prakilnius didvyrius.

Sąryšis žinodamas kad 
Lietuviai gerbia tuos musų 
sius tėvynainius, kreipias 
visų be skirtumo pažvalgų, 
išeivijoj kaip ir Lietuvoje,

visi
gar- 
prie 
taip 
pra

šydamas kad. jie Sąryšio suma
nymą’ moraliai paremtų prašy
dami nuo 
riausybės 
ženklius;

savęs 
išleisti

Lieluvos Vy- 
tokius pašta-

Ph.
Spaudos Komisija.

L. K. Sąryšio

Dti Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis.

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašo E. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniutč. Pusi. 50 .............................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ir būrelio 
pašaliniu. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija. 
Vertė 4. A. Tulys...........................

Bnlon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Molicre, perstatė turtingo kaimiečio be
das apsivedęs su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Verte Šarūnas. Pusi. 54 .............
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REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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LITTLE FALLS, N. Y.
'Lietuvis Nusilaužė Koją
Aleksandras čiakaitis sausio 

5 d. ryte eidamas skubiai šali
gatviu atsidaryt krautuvės du
ris laiku, staiga parpuolė, tuoj 
mėgino keltis, bet negali. Pa- 
tėmijo kad dešinės kojos pirš
tai atsisukę į užpakalį. Jis da
bar guli ligoninėj.

Aleksandras čiakaitis yra ge-
■į ras žmogus ir puikus mėsinin- 
< kas; tą darbą dirba penkiolika 
į įmetu ir linkęs padarys ką gero 

, kitiems pirmiau negu sau. Be- 
51 veik visi jo pirkėjai jį atlanko, 
į I Gerai Žinąs.

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

AKRON, OHIO
Smulkmenos.

J. Baltrūnas prieš kiek laiko 
pareikalavo valdžios kad jį nuo 
jo moteries Mortos paliuosuotų. 
Pakol išeis teismas, teisėjas lie
pė Baltrunienęi atleisti įnamius 
ir pačiam Baltrūnui eiti gyven
ti kitan naman. Baltrūnas ap
sigyveno pas kitus žmones, bet 
pabuvus kiek laiko, Baltrūnui 
pagailo savo moteries ir gailėjo
si kam reikalavo nuo jos atsi- 

■ skyrimo, taigi vieną gražų va
karą kuomet jo moteris išėjo 
su vaikais susipnkiman, jis pri
sitaikė raktą į namą ir inėjo 
vidun kur jo moteris' gyvena. 
Inėjęs palindę po lova ii- laukė 
pareinant moteries. Kuomet ji 
sugryžo ir atsigulė lovon su vai
kais, Baltrūnas išlindo iš po lo
vos ir mėgino eiti pas moterį. 
Ji' persigando manydama kad 
tai ją užpuolė plėšikai, ii- šauk
dama išbėgo tik apatiniuose rū
buose gatvėn, Baltrūnas gi lei
dosi paskui. Ir kažin kaip bū-l 
tų įvykę jei nebūtų pasipaihio-i 
jęs policistas, kuris tuoj Bal
trūną areštavo ii- nusivežė šal-1 
tojon. Baltrunienė’ laukia kasi 
toliau bus. . n» mergaitę išžaginęs.

.. į "kambari, MarceleApie Tom. Pereita savaite L • , : . ......, ... ‘ _ - Petrauskui pasakysianti jo sei-bolsevikehs Tonis atsilankė pas . . . . , .. .. .mminkui ką jis jai padaręs. 
Petrauskas, paėmęs neva valy
ti Jakubausko medžioklinį šau- 
tuvą^jį užtaisęs ir atsigryžęs i 

(Marcelę tarės: “Ką tu čia kal- 
|bi. štai tave nušausiu”, ir, at- 

t lenkęs gaiduką, ji paspaudęs. 
’I Pasigirdo šūvis, ir Marcele nu- 

virto ant žemės be žado. Pra- 
i dėjus mažiems vaikučiams ver
kti, Petrauskas išnešęs peršau
tą mergaitę Į virtuvę, šautuvą 
padėjęs i viętą kur jis prieš tai 
paslėptas buvęs, o.pats kaž,.kur 
prasišalino.

Sugryžę ūkininkai iš.,turgaus, 
rado savo giminaitę ‘kraujuose 
gulinčią. Jie, nieko nelaukda
mi, pranešė apie tai policijąi. 
Buvo atvykęs ir., vietos felčeris, 
kuris apžiūrėjęs ją ir ;;adęs dar 
Kyvą, patarė.,vežti. Į.jKąunp-Jigp- 
ninę, bet ,ji pakeliui. į 
mirę?

Po ’kiek

ts i kanibarPereitą savaite i .

VAIKAS IŠGĖDINO IR 
NUŠOVĖ MERGAITĘ 

•Kaupas. — Nesenai kariume- 
nės teismas nagrinėjo šešioli
kos mėtų Jono Petrausko bylą 
už išžaginimą ir nušovimą Mar
celės Padleckaitės, 15 metų, am
žiaus mergaitės. Tas atsitiko 
.taip. Ūkininkas Kazys Jaku
bauskas, Armeniškių k., Sere
džiaus vals., buvo pasisamdęs 
pusbernį Jpną Petrauską, kilu
sį iš Načiunų kaimo. Vasario 
mėn. 25 ar 26 d. (1924) pas 
Jakubauską buvo atėjus į sve-'j 
čius jo giminaitė Mcrc.elė drau
ge su savo motina. Motina pa
buvus kiek laiko, tą pačią dieną 
išvyko į namus, o Marcelė 
pasiliko pas Jakubauską.

Antrą dieną, vasario 27 
anksti rytą Jakubauskas su 
vo žmona išvyko turgun į Sere
džių. Namie liko pusbernis Jo
nas Petrauskas, Marcelė Pad- 
leckaitė ir kelį Jakubauskų vai-' 
kilčiai, nuo 1 iki 4 mėtų am
žius. Dienos viduryj Petraus
kas su Padlėckaite išėję gyvu
lių šerti. A tėjus® jiedviem. į dar- 

Ižinc, Petrauskas prievai-ta jau-
Gryžus 

grasinus

dar

d., 
sa-

@inuuiuuiuiiiiiiiiiiiiiiiHiinuuimimuiEd«iuiiuuaiiMiEfiuuuniuiiHtt6>asiunn

g* GERB. g*
^Spragilo kampelis^
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kaimyną prie South gatvės, ar
ti Lietuvių bažnyčios, kalbinti 
ji buk kad pagelbėtų jam ką 
tenai apiplėšti.' 'Bekalbant, par
ėjo moteris iš ‘bažnyčios. , Ra
dus savo namuose tą neprašytą 
sveti ii' kalbanti blogą dalyką, 
liepė padaužai 'išeiti, bet jisai 
eiti laukan nesiskubino sakyda-l . 
mas kad moteris namie nesanti K 
bosas ' ir ji prašalint negalinti. 
Šeimininkė griebė geležinę ką- 
čergą ir barkšt Tonini per ko
jas. Tas pargriuvo, ir tuokart 
.šeimininkė kačerga padaužai 
vali duoti skeršai ir išilgai. To
nis matydamas kad jį kačerga 
kai steiką išplakė, pakilęs pa
bėgo ir pasislėpė pas kitą kai
myną, kur skiepo Įlindo į pečiu 
ir tenai manė ^lyo^žąizdaš gy
dyti. Bet ant nelainięs, to na
mo šeimininkas-atėjo pečių kur
ti ir duris atidaręs pamatė ne
svietišką baidyklę pečiuje tu
pint. Persigandęs leidosi bėgti 
pas moterį, šaukdamas kad kas 
vaidinasi pečiuje. Tonis irgi 
persigando, išbėgo iš pečiaus ir 
Birutos gatve nubėgo miškan. 
Bėgdamas ir savo akinius pa
mėtė. , Kada' "vyras 
.paėmę drąsos atėjo 
rėti, baidyklės jau 
vien kepurė jo liko, 
no kad tai nę baidyklė buvo, bet 
paprastas žinomas Tonis.

Dabar Tonis slankioja gatvė
mis be akinių; nuplyšusią kepu
re laukdamas progos kada gaus 
pinigėlių nusipirkti akinius ir 
keprę.

Iš CIcvelando lankosi Akronc 
ne B. Vaitekūnas kaipo atstovas 
Continental Life Insurance Co. 
Sako Lietuviai rašantis ant gy
vasties apdraudos.

B. Vaitekūnas; yra gabus lošė
jas ir dalyvaują prie perstaty
mų Clevelandiečių 
vakaruose.

Goodrich gumų 
room departments 
šus
15 nošimčių 
sustreikavo, 
gandus atgal grąžino seną mo
kestį, po ko darbininkai sugry- 
žo prie darbo.

Mockevičių dirbtuvėj sužeidė, 
gydosi namuose.

Eidamos gatvė; Zanienė ir 
Trumpickienė paslydo, susižei
dė; persilaužė kojų kaulus. Gy
dosi ligonbučiose. Akronietis.

su motere 
pečiun žiu- 
nerado, tik 
iš ko paži-

rengiamuose

dirbtuvė pit- 
buvo numu- 

darbininkams algos 
, bet darbininkai 
ir kompanija, išsi-

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno

1925 Metų 

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

“DIRVA”

Kauna

Kazys 
viešę-

laiko karys 
Petrauskas, Jono brolis; 
damas pas tėvus, pamatęs per 
Jauką einantį savo (brolį Joną, 
kurį sulaikė ir pristatė į polici
ją. Jonas Petrauskas pats pri
sipažino esąs kaitąs, tik teisme 
teisinosi nenorėjęs Marcelės nu
šauti, bet ją tik gąsdinęs kad ji 
nepasakotų jo šeimininkams ką 
jis padarė. Be to, Jakubausko 
keturių metų amžiaus mergaitė 
teisme patikrino kad jų (pusber
nis Jonas šovęs Į Marcblę.

Teismas pripažino Joną Pet
rauską kaltu ir už abu jo nusi
kaltimus paskyrė po aštuonis 
motus sunkiųjų darbų kalėjimo, 
tačiau atsižvelgdamas Į jo am
žių, kaipo nepilnametį, nubaudė 
šešiems metams paprastu kalė
jimu. (“Lietuva.”)

GERB. SPRAGTT.as hatJ- 
NA SLAPTA BPBLISTO 

GROMATĄ .
Cleveland, Ohio, 

• Gierbamąs Spragile
Aš Martinas noriu su ta- 

' virti pasikalbiet išpriežias- 
’ ties nie kantrumo; skautou 
1 Laikrašti .Dirva: ir vis ma- 
1 i

Tietules tei ant Stepono o 
daugieusiei ant to biedno 
Martino. (Nuo šios vietos 
rašybą patausau, tas kelias 
eilutes leidau kaip parašy
ta.) Kritikuoji;, šmeiži ir iš 
Š. Rašto šidijies, kurio visai 
tu nesupranti ir suprast ne
nori. Žinoma, kai Spragi
las teisingą vardą sau da
vei: Spragilas sukasi Į visas 
puses, -bet iš 'Martyno neiš
sisuksi ; tu mane 'kuli, aš ta
ve akėsiu.

Pirmiausia, nebliuznyk 
ant šventraščio,' ba tu jo 
vertės nežinai.
sišvęsk Dievui, prašyk kad 
tave • apšviestų tuoj protų 
kad tu galėtum suprasti pa
slaptis tos Šventos knygos. 
Jei ir skaitei kada tai skai
tei' kai kokią pasaką- ir jo
kios naudos iš jos negavau,.1 
nes ten yrtkjlaugiausia pri
lyginimai (sim'bolas.). Gali 
tu būti aukščiausias klesas 
išėjęs, bet iš Biblijos nieko 
nežinosi iki tam tikrai ne- 
pasišvęsi ir Dievo neprašy-l 
si kad tau duotų Dvasią j 
Šventą.

Imkim sau Šv. Povilą. Jis 
buvo pagonis ir didis perse
kiotojas Kristaus,’ bet ji 
Dievas pavadino stebuklin
gai, ir kokiu jis 'pasiliko iš
tikimu tarnu, Kristaus pa
sekėju kad ir gyvastį už jį 
padėjo. Tai ir tu gerb. 
Spragilo atsiversk-prie Die-'

lengva suprast jei tam pasi
švęst Taip ir tu sakei map: 
Išradimų neišrado tie kurie 
po pažaste Bibliją nešiojosi. 
Ale Kristus pasakė kad aš 
ateisiu šlovėje ir išganyme. 
Šlovėje šviesdamas žmonių 
protus veja karalius nuo so
stų ir igamina sau dangaus 
karalystę čia ant žemės.

Dar gryžkim prie senovės: 
kunigų už laikų Kristaus. 
Jie irgi suprato rašte kad 
taip turi būti, ale jie neno
rėjo pamest good time. 'Vy
skupas Kaipošius kada susi
ėjo Į slaptą susirinkimą iž- 
tarė pranašiškus žodžius: 
“Tegul verčiau miršta vie
nas už višus, ne kaip mes 
turėtume-žUti?’ Nors jis tą 
sakė kitokioj prasmėj, bdt 
vienok teisingai, ir- Kristus 
mirė už višus. Kas i ji įti
kės, laikys jo prisakymus 
bus laimingu amžinai; kas;

idbu .uu vd. 11 Vis ma--(netikės bus tam prapultis 
iog uzpuldinei tei ant!anv>- 1

1 j • j. Hi- CXlIlZrllld..

Verčiau pa-

Negali daug peikti seno
vės kunigų. Duokim sau1 
šiandien, jeigu Kristus pa
sirodytų šiandien kaip kita
dos, — tada išlaikė savo mi
siją pustrečių metų, bet da
bar neišlaikytų trijų dienų. 
Ai’ jis galėtų sutikt su šių 
laikų bažnyčiom ir klebo
nais ir jų, apsiėjimais? Tuoj 
jį paduotų tie patįs kuni
gai valdžiai kaipo bolševiką.

Jis lengvą užduoti mums 
davė, prisitaikyt nuo nedo
rybių, mylėt vienas ’ kitą ii: 
trumpai melstis T. K. E. D. 
ir taip toliau. O kai užpo- 
naVo Roma, tai nėra laiko 
nei Į saulę1 pažiūrėt už mal
dų; Viešpats Dievas bjau
risi ‘balvonų garbintojais, 
nes jiehis auksas Dievas, si- 

Idabras Dievas, misingis, <va- 
;ris, švinas,' medis,, akmenai, 
! aluminas, virvės,' mazgai, 
lenciūgai,: skuduriai vis 

(Dievas.: ■
Pamenu Lietuvoj,' kai pri- 

raišioja tų škaplierių, ant 
[ vieno; šniuriuko po kokius: 
penkis iš priešais, penkis iš ■ 
užpakalio; -.tarp jų prisivai-' 
so gyvuliukų, gi juos bu- : 
čiuoja, bet kada buna jų 
perdaug, dedą Į pečių, paš
iau jų skuras bučiuoją iki 
atsiranda naujų. ..Tai tau ir 
malda. Ar mums Kristus 
taip paliko?

Dabar paimkim Mozės i

3352 Superior Av. Cleveland, O. j num.

iškilmingai jo šventę ren
gia, laukia jo visi, bagoti ir 
biedni ir maži vienas kitam 
Imki gero, dovanas duoda;

• ir tų Spragile gal savo šon
kauliui ką nors padovano-

, jai.... Tai kasgi jis buvo? 
Jis btivo Sūnūs Dievo Gy
vojo, ii- jo tada buvo tjk še
šėliai. Bet antrame atėji
me bus palaiminti visi ir bus 
•visi lygus — nebus biedno, 
nei bageto, nebus kolieko, 
nebus ligoto, nebus ašarų, 
nebus Skausmų, karų, nebus 
revoliucijų, nebus Srpagilų, 
riebus spragiląičių nei iš
juoktoji! švento Rašto, nei 
Martyno šmeižikų. Netikė
liai bus išnaikinti ir netu
rės išsisakymo: tars: O tau 
Martynas ar nepranešė iš- 
kalno kad taip turi nusiduo
ti, o neklausei; dar šidijai, 
publikavai “Dirvon”. Tars: 
Eik Į peklą ir su savo šon
kauliu ir su savo 
Spragilaičiais.

Su pagarba 
Šeirių Martynas.

Apie gerb. Spragilo atsi
vertimų matysit sekančiame

visais

OpiClįUJU clLiiI veioiv pi 1U JL/ie- -^***Z*»*

vo. Matau negeri, nepalei- veikalus; kai jis liepė Žy- 
stuvąuji, nes šonkauli turi, dams avinėli ir jo kaulų lie
tai tik’'tokių Dievas ir rei- laužyt, tik čielą iškept, o jo 
kalauja. krauju, šlakstyt duris, per

Papasakosiu šiek tiek ką pirmgimiai nemirs. Ši- 
apie Raštą Šventą. Štai ve Į taip Kristus numirė kaipo 
faktas. Kada Jėzus Kris
tus gimė, o tie tris karaliai 
buvo astronomais senovės 
laikų. Jie rokavo kad kož- 
nas žmogus turi savo žvaig
ždę, o karaliai turi dideles 
žvaigždes. Taigi kaip jie 
pamatė žvaigždę ..didžiausią 
iš visų, jie rokavo kad už
gimė karalius ant visų ka
ralių, O ta žvaigždė nebu
vo nuo Dievo, bet Velnias 
buvo Į ją pavirtęs ir vedė

, karalius idant jį nužąvintų. 
Jeigu ji butų nuo Dievo tai 
butų nevedus pas Herodą. 
Bet karaliai paklausė per
sergėjimo ir neišdavė ir pa
siliko šventi Kristuje, o He- „ 
rodąs užsii-ustinęs prigavi- ritologas. Ar tai spiritolo- 
mu karalių sušaukė .rašte gas keturių dienų lavoną 
mokytus ir liepė tyrinėt gali prikelt-iš numirusių, 
Bibliją kur jis turėjo už- kuris paskui su juo gėrė ir 
gimt, ir surado kad Naza- valgė ir jam tarnavo. Ligo- 
rete, ba yra parašyta kad hius gydė be gyduolių, span- 
Nazarietis bus vadintas. giems akis atidarinėjo, kur-

Kas yra Biblija kad gale- tiems ausis, nebiliai kalbėjo, 
jo Įspėt ateitį? Tai yra ste- Na tai kas gi jis buvo kad 
buklingas Šv. Raštas. Iš jo nuo jo užgimimo ko ne vi- 
gali Įspėt ir šiuos laikus iki sas pasaulis metus rokuoja. 
paskutinio RADIO ir toliau, Visokių garsių didvyrių gi- 
kas nusidavė ir kas dar turi mė ir mirė, bet nei nuo viė‘ 
nusiduoti. Ten nerašo lite- nų nerokuoja metų. Kaip' 
ratiniai, bet simbdliniai, ale j (Pabaiga 5-toj kolumnoj) ■

nekaltas avinėlis už griekus 
viso svieto;. Abraomas ne- 
sigalėjo aukaut vienatinio 
sunaus savo. Taip ir V. D. 
aukavo vienatinį savo sūnų 
už visą žmoniją ir už tave, 
Spragile aukavo.

Taigi klausiu aš pas ta
ve: Kas jis 'buvo tas Jėzus 
Kristus? Gal ir tu sakysi 

Į jog buvo pirmaš socialistas. 
Na taigi antras socialistas 
turėjo ką daugiau už ji riu- 
veikt, 
pirm jo nei po jam pana
šaus, 
apaštalus, ba jis jiems tokią 
pat galę davė. Na tai kas 
gi jis buvo, gal sakysi Spi-

bet neatsirado nei

išskiriant jo pirmus
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Nuo Redakcijos
“SANDAROS” TEISMAS SU KUN. GARMUM į

NTEUŽILGO gal žinosime’
kuo pasibaigs “Sanda-j 

ros” teismas su> Kun. Gar-i 
mum, kuris patraukė atsa
komybėn Amerikos Lietu
vių Tautinės Sandaros or
ganą ir jo buvusį redakto-Į 
rių V. J.Šliakį už neva ap-l 
šmeižimą.

Kįek jau iš pirmesnio tei
smo pranešimų matėme, ku
nigėliai deda visas pastan
gas Sandariečius prigriebti/ 
nes ne tik kad neteisingus 
liudymus pridavė, bet ir su- 
kląstavę, iškraipę to “San-' 
daro j,” . tilpusią /ąprąšyfnoĮ 
Žodžius/ norėjo teismui pri- 
liudyti teisingais esant, ir 
Akivaizdoje savo Dievo pri-| 
siekė jog vertimą teisingai 
padarė. Kada apgynimo pu- 

nradėin VamantinoH fa

eis jiems visai atgiedoti sau 
amžiną atilsį. Dabar dari 
spardosi visomis pusėmis, j 
bandydami dar ką Įkąsti ir 
nors tuo tuščiai save ramin-

darbo, pradedu vėl veikti — 
įkūriau Lietuviu Muzikos 
Konservatoriją. , Visų prašau 
moralės paramos šiam kul
tūros darbui.

“Paraleliai tveriu Liaudies 
Operą".
Taigi gerb. Petrauskas užve-

. 1 autihinkai, remkit “Sail-Ldą vėi savo darbą kokį čia Ame- 
idarą jos kovoj su kunigija! rikoje tarp musų varė. Linki-

Į me gerų pasekmių.
Kaslink 'Liaudies Operos, jai 

įsigyvenus, Lietuvos liaudis tu
rės progos apsipažinti su ope
ra, nes dabartinė Kauno opera 
prieinama tik aukštuomenei.

Komp. M. Petrausko antrašas 
yra: Kalnų gatvė. No. 3, Kau
nas, Lithuania.

Miko Petrausko Dar
buotė Lietuvoje

Kompozitorius Mikas Petrau
skas rašo iš Kauno “Dirvos’ 
redaktoriui sekančiai:

“Nuvargęs be nustatyto

LAIKE SAULES UŽTEMIMO MATYSIS
ŽVAIGŽDES DIENOS LAIKU

sė pradėjo kamantinėti tą j' 
vertimą teismui paaiškėjo JEIGu saulė staiga užgestų, 
kunigų klastos. Ir štai pir-Į matytume tai ko niekad ne-
mame tardyme jau septyni 
iš dvylikos atrado ‘Sandarą’ 
neprąsižengusią. Tik kaip 

' kriminaliame skundime rei
kia 'kad visi 12 teisėju su
tiktų vienaip ar kitaip, rei
kėjo antru kartu teismą at
kartoti.

Iš tokių kunigų elgįmųsi 
matyt kad ’kunigui melagin
gai prisiekt taip lengva kaip 
Čigonui pavadint svetimą 
arklį savu.

Sausio 19 d. paskirtą an
triems tardymams’ diena, ir 
jeigu teismas nebuvo atidė
tas (“Dirvą” leidžiant spaū- 
don apie tai neturime jokių 
žinių), neužilgo jau patir-1 J}1Įine^os’ kl,ril-1 nesįmatytų sau
sime kaip dalykai išeis.

Kunigėliai sijonus pasi
raitoję lakšto kad kaip tiki 
-nors v prirodžiua i Sandąriečių 
pusę esant kalta, o tada tai 
jau paleistų pamazgų kibi
rus, kurios tikrenybėj rei
kalingos nuprausimui jų pa
čių nešvarių burnelių.

Kurie girdėjo Amerikoje 
Kun. Garmų ’sakant ‘‘pra
kalbą” atsimena jo nešva- ■ 
riausius ir šlykščiausius žo- , 
džius prieš visiis kurie nėra | 
jų abazo. Ar toks, kunigas , 
turi nors kiek garbės už ku
rios nuplėšimą dabar “Sari- 1 
darą", po teismus tampo? , 

Vienok kaip dvasiški pie- < 
menįs stengiasi kaltint ir į 
kloja pinigus teismui “San
darą” smaugti, taip laisvie
ji Lietuviai stropiai giriasi.

Gausus parėmimas “San
daros” bylos yra, liudymų 
jog visi pasiryžę gintis nuo I 
to kunigų užpuolimo.

Šiose dienose važinėjant 
po kolonijas Adv. N, Raste- 
niui, Sandaros vice-pirmi- 
ninkui, renkant aukas apsi
gynimui, aukos gausiai ei
na. Kiekvienas laisvesnis 
žmogus supranta kad -kuni
gai čia kariauja ne už savo 
“šlovės” (jie jų visai netu
ri), o tiktai kad praryti (ar 
pakarti) Sandariečius, o ta
da su kitais lengvai apsi
dirbs.

Bet bereikalo tėveliai taip 
mano. Net ir atradimas kal
ta “Sandaros” nepražudys 
ir Sandariečių neišnaikins, 
tik patįs savu kėlių eis prie 
išnykimo. Visi aiškiai ma- šviesos vainikai 
tom koks skirtumas Ameri- viai. 
koje dabar musų gyvenime, 'Taip buna tik 
nuo buvusio 'prieš dvidešim- žiau laiko ir mėnulis pradeda 
t į metų. Tada kunigai bu
vo tiesiog carai musų gyve
ninį Tas pats buvo ir Lie
tuvoj. 0 dabar ko jie su
laukė: čia iš dešimties vie
nas žmogus vargu teremia 
juos, vargu teeina bažny
čion, o Lietuvoje tik pora 
atstovų daugiau jie turi Sei
me, kas parodo kad tik pu
sė juos tėremia. O ta pusė:

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Persekiojimas Laisves* 
I nių Pažiūrų Laikraščių 

Lietuvoje
“Lietuvos žinių” pranešimu, 

gruodžio 22 d. Kauno miesto I 
nuovados’ Taikos Teisėjas na
grinėjo "’Lietuvos^ žinių” ir 
•'Lietuvos Ūkininko” atsakomo
sios redaktorės F. IBortkeyičie- 
nės 24 baudžiamas bylas del iš
spausdintų tuose laikraščiuose 
korespondencijų 'bei straipsnių. 
Vieni, kaip Švietimo Mihisteris 
Bistras, skundėsi del valdžios 
riepagerbimo; kiti, kaip Kun. 
Alšaųskas, Vilimas, Karvelis, 
žemės Ūkio Mihisteris Krupa
vičius, policija, Amerikos Pre
kybos Bendrovė, Tarptautinis 
Bankas ir kiti, dėlto buk tai 
minėtuose laikraščiuose jų dar
buotė aprašyta žeminant jų 
garbę arba kenkiant jų intere
sams.

Skundėjus palaikė: Adv. No
reika. — Kun. Alšauški; Adv. 
Merkys — p. Karvelį; Adv. Ole
ka — Amerikos Prekybos Ben
drovę, Tarptautini Banką, že
mės Ūkio Ministeriją. Kiti, kaip 
Kun. Vilimas ir policija — pa
tįs skundėsi.

Nuo redakcijos gynėjais sto
jo advokatai Sleževičius, Toliu
šis, Sugintas.

Balis bylų 
nes neatvyko

(Tąsa)
Vos tik kunigaikštienė pažvelgė į raš

telį kaip sušuko beveik išgąstyje:
— Ką aš matau! Ta musų Andriennė 

yra tikras demonas!
— Kas dabar? — paklausė susižingei- 

davęs abbe-markizas.
— Kardovilių dvaro užvaizdą, rašy

damas .jai su prašymu rekomendacijų, pra
nešė jai tuo pat laiku ir kad ten randasi 
Indijos kunigaikštis. Ji žino jog jis yra jos 
giminietis, ir ji tuoj parašė laišką į savo 
seną piešėją, Norvalą, pasiųsti, kunigaikš
čiui Rytiečių drapanas, ir atgabenti Kuni
gaikštį Džalmą čionai — tą vyrą kurį mes 
turime neįsileisti į Parisą nežiūrint kiek 
mums atsieitų.

Markizas pabalo, ir’ tarė Madamei de 
Saint-Dizier;:

— Jeigu tas nėra vienas iš jos kaprisų, 
jos skubumas kokį ji deda reikalaudama 
to savo giminiečio pribuvimo čionai paro
do jog ji žino daugiau negu tu net nužvelgi. 
Ji be abejo yra kęno nors painformuota 
apie tą prietikį su medaliais. Buk atsar
gi — ji gali viską sugadinti.

— Taip esant, — tarė kunigaikštienė 
apsisprendusiai, — nelieka laiko gaišavi- 
mui. Mes turime vesti savo užsibriežimą 
toliau negu manėme, ir-padaryti galą šian
dien pat.

— Taip, nors tai beveik negalima.
— Taip, viskas galima. Gydytojas ir 

Tripeaudas yra musų, — tarė kunigaikš
tienė, skubiai.

— Nors aš esu tikra kaip ir tu kaslink 
daktaro, ar Tripeaudo, dabartinėse aplin
kybėse, mes vistiek neturim liesti klausi
mo jog jau reikia 'pradėt veikti — kas iš
syk tikrai juos išgąsdins—iki nepasimąty- 
sjm su Andrienne. Bus'labai lengva, ne
žiūrint jos vikrumo,1 atrasti jos apsidruti- 
nimo silpnąsias puses. Jeigu musų nuo- 
žvalgos išsipildytų—jeigu ji ištiesų žino tai 
kas butų taip* pavojinga jai' žinoti — tada 
mes jau nepaisykim .nieko ir neatidėliokim. 
Šią pat dieną viskas turi būti atlikta ir už
tikrinta. Laikas dvejojimui praėjo.

— Ar galėjai pavadinti tą ypatą ant 
kurios sutikta, kad ateitų? — paklausė ku
nigaikštienė, po valandėlės tylėjimo.

— Jis turi būti čionai ant pietų. Tai
gi tuoj žinosime;

— Aš manau šis kambaris bus pilnai , 
atsakantis musų tikslui. Jis yrą atidalin- j 
tas nuo mažesnio kambario tiktai užtiesa- 
lu, už kurio tavo vyras galės būti pastaty- t 
tas............  '

Kunigaikštienė tam vyrui tarė: — 
nas Abbe, aš tikiu, jau pasakė tamista 
reikės atlikti?

; — Taip, jūsų didenybe^ — tarė tas
ras silpnu, gargždžiančiu balsu, tuo 

. laiku žemai nusilenkdamas.
— Ar tamistai bus patogu šiame k 

. baryje? — paklausė kunigaikštienė, 

. damosi jį į gretimą kambarį, kuris atįs 
i tas nuo kito tiktai užtiesalu duryse.
i — Taip, man čia 'labai bus gerai, — 

sakę vyras su akiniais, dar sykį žemai 
silenkdamas.

— Jeigu taip, tamista, tai meldžiu 
eiti čia; aš duosiu tamistai žinoti kada 
laikas.

— Aš lauksiu jūsų didenybės įąaky
— Ir meldžiu atmink piano įsakyr 

— /pridėjo abbe-markizas, užskleisda; 
uždangą;

— Tamista buk visai ramus, ponas 
be, — atsakė tas.

Sunkus-storas durų užtiesalas visis 
paslėpė už durų esantį vyrą su akiniai

Kunigaikštienė palietė varpelį; už 
lių sekundų vėliau, tarnaitė įvedė k 
svarbią šiame darbe ypatą.

Dr. Baleinier buvo apie penkiasdeši 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, pilno sud 
mb, pilno žibančio, tamsaus veido. Jo 
Ii plaukai, visai švelnus ir gana ilgi, b 
praskirti per vidurį. Jis laikėsi mados 
vėti trumpas, juodas šilkines kelnaites, 
dėlto kad turėjo gražias blauzdas; jo et 
rykai buvo gražiai nužibinti; jo ąpdan 
las ir visi užvalkalai nudavė daugiau k 
rikišką išvaizdą. Jo veidas buvo įtemj: 
ir šypsąsi; jo mažos pilkos . akis rodės 
imtinai per,veriančios ir gilios. . Žmo 
gana linksmas, gražaus apsiėjimo, sui 
nūs ir vikrus kalbose, mandagus kur 
kia prisitaikyti, atkaklus; mokąs supain 
dalykus, Dr. Baleinier buvo vienas iŠ 
niausiu ąrtinių žmonių Kunigaikštienės 
Saint-Dizier dvasiško ratelio. 'Ačiū i 
galingai paramai, be žinomos priežast 
tas daktaras, kuris ilgai buvo nežymus 
nepatraukęs į save niekeno domės, neš 
rint jo gabumų ir neperviršijamų užsit 
navimų, pasijuto esąs, pb imperijas atj 
vinimo, staiga aprūpintas dviem medikai 
vietom, labai vertingom, ir tuoj po to 
rėjo nuolat daug pacientų-. Reikia prie 
kad, sykį patekęs po kunigaikštienės į 
ha, daktaras pradėjo atidžiai pildyti ss 
religiškas pareigas; jis ėjo komunijos 
kį savaitėje, labai viešai, kad visi maty 
per sumą šv. Tamošiaus iš Akvinos baži 
čiojėi

Metams praėjus, tam tikra klesa 
eientų, pasekdama kunigaikštienės pase 
jų payyzdį, nenorėjo jokio kito gydyti 
kaip tik Dr. Baleinierą, ir jo praktika, j 
kilo pažymėtinai aukštai. Galima supra 
kaip svarbu buvo ordenui turėti savo tai 
“paprastose drapanose narių” vieną iš j 
puliariškiausių Parišo gydytojų.

(Bus daugiau)

jis saulės neuždengia.
Kurie nežinos ir netėmys to, 

nematys jokio skirtumo iki pa
ties užtemimo, kada nusigandę 
pasijus esą tamsoje. Nes nors 
užtemimo laikas tęsis .virš va; 
landos, nuo mėnulio užėjimo iki 

Tai butų neapsakyta tamsuma. I nuėjimo, saulė nedaug pakeis 
kokios nie įsivaizdinti negalim, sviešą kad butų galima pajusti 
žvaigždės, vietoj gražybės, bu- kolei neprasidės visiškas saules 
tų gąsdinanti žiburiai mirgą iš | uždengimas.
juodų erdvių, ir žemė butų ap- Kaip tik saulė pradės kilti ry- 
imta išgąsties. tuose, patariame visiems tėmy-

Yra tik vienas būdas šalip to ti į saulę per aprukintus stik- 
• lūs, iki pradės matytis padengi- 
- mas saulės krašto.
, Nors Clevelandiečiai nematys 
, pilno užtemimo, bet irgi lai pa- 
i sinaudoja proga pamatyti nors 
1 kaip išrodo saulė kada tik tre- 
■ čias nuošimtis jos bus neužden

gtas. Nuoga akia žiūrint, ka
da saulės pusė bus mėnulio pa
dengtai bus matyti šviesos ap- 
silpnėjimas 
saulės kraštas," bet nesimatys 
tamsios dalies, arba mėnulio.

Apie pilną užtemimą čia aiš
kiname dėlto kad galėtų pasi
naudoti ‘ta daugybė “Dirvos” 
skaitytojų kurie ant laimės už
temimo ruožte gyveną. Kita 
daugybė ^taipgi gyvena ruožte 
kųi" matysis užtemimas nuo 991 
nudšimčių ii" mažiau. Matys tą 
kaip Suv. Valstijų gyventojai 
taip ir Kanados?

Ir šis užtemimas neapsieis be 
skriaudos žmonijai. Nors pasi
taiko tirščiausia apgyventoj da
lyj Suvienytų Valstijų, bet tai 
tik ketvirtdalis užtemimo ilgu- 

|mo teišpuęla ant sausžėmio, o 
tris ketvirtdaliai tamsaus dir
žo prapuls Atlantike. Diržas 
nusities nuo New Yorko-New- 
porto (R. L) į Atlantiką ir pra
sisuks pro Anglijos salas j šiau
rę, bet tų salų nepasieks. Pa- 
męstykit tik, trįs suvirs tūks
tančiai mylių / užtemimo kelio 

• praeis vandenyje, kur jokios sa- 
: lūkės nėra ir kur nors bus lai- 
■ vų daugybė, tėmijimas nėra pa

togus.
Jeigu šis užtemimas prasidė

tų nors valanda vėliau, apie pu
sė penkių tūkstančių mylių il
gio juostos butų matoma Ame
rikoje.

Mokslininkai saulės užtemi
mus stačiai gaudo : Amerikos ir 
Europos astronomai važiuoja į 
pietų šalis, ant salų ir kitur kur 
tik žino praeis tamsos šešėlis. 
Bet dabar Amerikos ir Europos 
mokslininkams (kurių daug at
važiuoją iš Europos) užtemimas 
pasitaiko patogiausioje vietoje, 
šis užtemimas ateina kada turi
ma gerai ištobulintų tyrinėji
mams įrankių, kada labai daug 
kas astronomijos lauke ištyri
nėta, tik trūksta gerų, tėmiji- 
mų saulės užtemimo.

Užtemimas praeis ruožtu ku
riame randasi didžiausi Ameri
kos universitetai, astronomiš
kos obzervatorijos, tik viskas 
kas lieka tai vilėtis gražaus, ty
ro oro, neš debesis sugadintų tą 
paskutinę progą šimtui sųvirš 
metų.

galime tikėti pamatyti — žvaig
ždes žybsint viduryje dienos. 
Vienok, geriau yra verčiau vi
sai žvaigždžių nematyti dieną, 
nęgu sulaukti saulės užgestant.

— šalip užgesimo saulės — ma
tyti žvaigždes 'dienos laiku — 
tai saulės užtemimo protarpiu, 
ten kur užtemimas buna pilnas.

Saulės užtemimo, laiku buna 
i matomos ne tik žvaigždės bet ir

visai numarinta, 
patįs skundėjai";
Kun. Alšausko, 

Tarptautinio Banko, Amerikos 
Prekybos ,B-vės, Kun. Vilimo ir 
kitų atidėtos kitam kartui ir 
bus saukiama liudininkai; dar 
kita dalis išnagrinėta ir teismo 
sprendimas bus paskelbta gruo
džio .29 d.

Taip suskato kaltinti laikraš
čių redaktorę, seną visuomenės 
veikėją, kurį, stovėdama visuo
menės reikalų sargyboje, kovo
ja su netinkamais darbais, nors 
jie priklauso šios dienos galiū
nams.

i lei užgesus, nes planetos turi 
savo žibėjimą tik saulės spin
duliams jas nušvietus,

į Saulės užtemimas, kuris bus 
matomas1 šio šeštadienio-, 'rytą, 
sausio 24 d. šiaurrytinėj > dalyj 
Suv. Valstijų, srityse kuriose 
nebus apsiniaukę, duos progos 
matyti tas žvaigždes kuriąs ma
tome kitais meto laikais ir ku
rios dabar yra dienos pusėje 
saulės, užstotos saulės spindu
liais. Taipgi matysime plane
tas kurios nesimato nakties lai
ku, nes jos yra kitoje pusėje 
saulės.

Pats užtemimas, kuris neži
nantiems žmoneliams sukelia 
nemaža baimės, o ii" apsiskai- 
čiusiems sudaro nejaukumo, nes 
ištikro apsireiškia kas tokio vi
sai nepaprasto, neregėto, ka
dangi užtemimai pasitaiko la
bai retai kur daugumas gali pa
matyti, — bus irgi žingeidus, 
vaizdingas, ir kurie tėmys sau
lę nespės apžiūrėti nei žvaigž
des.

Kada jau mėnulis baigia vi
sai užslinkti ant saulės, dar’ at- 
sibuna lyg paskutinė kova pik
tybės ii: gero už viešpatavimą: 
šviesos spinduliai ima žaisti la
bai nervus erzinančiais (vaiz
dais: blyksnojimais ir pritemi- 
mais, pasirodo šviesos stulpai 
kurie keįtinejasį su tamsa, ii" i 
per žemę bėga juodi ir šviesus ; 
šešėliai. Kada saulė lieka visiš- i 
kai užtemdinta ant jos pasima
to aiškus baisiai juodas apvalus 
skritulis, visai nepanašus į mė
nulį, bet lyg koks iš juodos ge
ležies apvalai išpjautas dangtis. 
Vietoj . mėnulio 
.tamsuma, o .-pro

matosi juoda 
šalis jo matosi 
ir ugnies liežu-

minutą ar ma-

nuslinkti nuo saulės* veido. Iš 
kito šono pradeda muštis švie
sos stulpai, pereina šešėliai per 
žemę ir medžius, ir tuoj baigia
si tai ką užtemimas reiškia, ka
dangi, didėjant šviesiai saulės 
daliai vėl atgryžta paprasta die
nos šviesą ir nesimato jokio ki
toniškumų, Menulis dar buna 
nuo saulės nenušokęs, jis nu- 

jjc juvo vcxciuia. i<x puse t slenka taip palengva kaip užėjo, 
nuolat einą mažyn, ir prisi-|ir ima dar kiek laiko iki visai

išpjaut; Mi-Užginčija Muštynes 
nisterių Kaune

Lietuvos Respublikos Pasiuri- 
.tinybė Washingtune praneša se
kantį :

Kai kuriuose Amerikos Lietu
vių laikraščiuose buvo tilpusios 
Žinios apie tai kad neva du Lie
tuvos ministerial yra tarpusa
vy j susimušę. Lietuvos Respn- 
bTikos pasiuntinybė yra ne kar
tą _ perspėjųs . jąikrašgius būti 
atsargiais su Lietuvos vardą 
šmeižiančiomis žiniomis. Sąry
šyje su tomis paskleistomis ži
niomis Pasiuntinybė randa rei
kalingų paduoti ištrauką iš 
“.Lietuvos” num. 2-ro, iš sausio 
3 d,, kuri skamba šitaip:

Lenkų šmeižtai
Prieš Kalėda's Lenkų spau

doj, o "paskui ir kai kuriuose ne
būtus daiktus mėgstančiuose 
užsienių laikraščiose, pasirodė 
Varšavos matyt tyčia Kalėdų 
šventėms, iškepta “antis” kad 
'per vieną Kabineto posėdį tar- 
pusavyj susimušė du Lietuvos 
ministerial, šios “muštynės” 
įvyko greičiausia tiktai karšto
se galvose, kurie nuolat pasižy
mi savo donkišotiška fantazija, 
nes Lietuvoj nieko panašaus 
neįvyko.

cigaretų 
metais, 
sakoma 
pradėjo

Kiek Amerikoje Surū
koma Cigaretų

Suv. (Valstijų ikomercijos de
partment tabako skyriaus už
vaizdą skelbia kad Suv. Valsti
jose 1923 metais surūkyta ke
turis sykius daugiau 
(papirosų) negu 1913 
Padidėjimo priežastis 
esanti ta kad moterįs 
rūkyti.

1913 metais Suv. Valstijose 
sunaudota 15,000,000,000 ciga
retų, o j dešimts metų, iki 1923 
padidėjo iki 63,000,000,000.

Labai padidėjo rūkymas ir 
kitose šalyse, bet Japonijoj rū
kymas irgi padidėjo panašiai 
veik kaip Suv. Valstijose: ten 
1913 metais sunaudota 7,000,- 
000,000 cigaretų, o 1923 metais 
23,000,000,000.

— Puiku!
— Ar juo galima pilnai pasitikėti?
— Tikrai taip — mes tankiai naudo

jom jį tokiems tikslams. Jis yra ir gabus 
ir atkaklus. "

šiuo tarpu pasigirdo lengvas beldimas 
i duris.

— Meldžiu į vidų, — tarė madamė.
— Daktaras Baleinier nori žinoti a-r 

kunigaikštienė gali jį priimti, — paklausė 
kambarinė tarnaitė.

11 — Taip, paprašyk jį čionai.
— Taipgi yra kita ypata kuriai ponas 

Abbe prisakė būti čia ant pietų, ir kurio 
įsakymu aš palikau ją laukiančią maldi1 
riyčioj, — pranešė tarnaitė.

— Tai tas apie kuri kalbama, — tarė 
markizas kunigaikštienei. —.Mes turim jį 
pirmiau matyti. Butų be naudos Daktarui 
Baleinier matyti jį dabar.

— Atvesk tą ypatą pirmiau, — tarė 
kunigaikštienė; — paskui, kada aš pa
skambinsiu, įvadink čia Dr. Baleinierą; ir, 
jeigu Baronas Tripeaud atvyktų, atvesk jį 
čia: 
nes

DAINOS, DEKLAMACIJOS, EILi
Tinka pasiskaitymui, deklama- 

mui ir dainavimui.

taipgi. Po to, visiems sakysi jog 
nėra namie, išskyrus Andriennei. 
Ir tarnaitė išėjo.

SKIRSNIS XXXVIII.
Andriennčs Priešai.

JZUNIGAIKŠTIENES tame tuojau

ma-

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis: Su paveikslais atspausdintais gražia 
žulia spalva. 80 puslapių ......................

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pilsi. 107 ................................

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

Tautos Vainikas — Puikiausio- dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. “ 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų 
eilės. Pusi. 172 ....................

Tautos Vainikas — Knyga Antra, 
torių, vyru ir moterų, 
ir šiaip skaitymui. "

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
Puslapių 144 ................. ............

S. Karpavičiaus, 
vyru ir merginų

Eilės įvairių aus 
Visos tinka deklamavimui 

Pusi. 144 ..................

JZUNIGAIKŠTIENES tame tuojau su- 
gryžo įvesdama mažą, išblyškusį vyrą, 

pasirengusį juodai, dėvintį akinius. Jisai 
po 'kaire pažaste nešėsi ilgą morokko odos 
rašomą tarbą.

506. žmogus ncpliuškis. -Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prėkčjo sunuo 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi

cago Ill. 1899, pusi. 23..... .........................
REIKALAUKIT “DIRVOJE”



DIRVA

T. M. D. REIKALAI

Kada 
Spalių

S. Adamkus 
Urbonas ..

T. M. D. IŽDININKO ATSKAITA UŽ IV-TĄ 
BERTAIN1 1924 M. 

INEIGOS 
Nilo ko 

8—Cleveland, O. (K. S. Karpavičius) 
15—Newark, N. J., A. J. Žiugžda
15— Chicago, Ill., J. Vilimas ......
16— Akron, Ohio, J. Ramoška ........
16—S. Milwaukee, Wis., F. Jurkus .. 
16—Cleveland, V. P. Banionis ...........
18—Milwaukee, Wis., S. Beržienė ... 
18—Waukegan, Ill. 
18—Dayton, O., J, 
25—Newark, N. J.,
25—Meriden, Conn., J. D. Dangveckas-........
1—Union City, Conn., J. Pocius .......................
1—Kenosha, Wis., J. Kasputis .......................
1—Chicago, Ill., B. Lenkauskas ............. 
1—Brooklyn, N. Y., V. Sirvydas .... ■........ 
8—New Britain, Conn., J. Petkevičius ....... 
8—Dayton, O., J. Urbonas ........•?.............    •
Chicago, Ill., J. Vaišvilą ................... 
8—Portland, Ore., J. Gritė ...............................

” 22—Waukegan, Ill., J. Misevičius ............, 
” 22—Newark, N. J., A. Žiugžda, .-.............. 
” 22—Meriden, Conn., J. D- Dangveckas .....'.... 
” 29—Racine, Wis., M. Kasparaitis ............. 
” 29—Montello, Mass., J. Meduse ...............

Gruod. 12—Detroit, Mich., K. Biitis .................
” 12—Newark, N. J.. A. Žiugžda .............

” 1'2—Thorp, Wis., T.‘Kavaliauskas ................ . .
” 12—Rochester, N. Y., J. G. Žemaitis..................
” 12—So. Manchester, Conn., A. Birietis 
” 31—Pittston, Pa., J. Kazakeyičia ............
” 31—Brooklyn, N. J., J. Anumavičius ........
” 31—Waukegan, Ill.,, J./Misevičią ......................
” 11—Scranton; Pa., L. Savickas ..........................
” 31—Penn. Exchange Bank, N. Y., (nuošimčiai)
Viso

'Lapkr.

Kiek 
.. $5.00 
... 3.50 
... 2.40 
... 1.00

tokių klaidintojų ir musų or
ganizacijos ardytojų, ir žino ką 
gaus, jie pilnai pasitenkinę lau- 
kia ir- dirba kad ir kiti jo drau
gai ir pažįstami tą pat gautų, i 

lO yra tokių kurie tuoj kaltina 
valdybą už neveiklumą ir kito-

1 kiti priekabių j ieško.
Nariai, dirbkit su valdyba, su 

kitomis kuopomis, ir vienas su 
kitu Draugijos auginimui.

Jūsų dalyvavimas organizaci
jos judėjime, prirašymas naujų j 
narių, agitavimas per organą ir 
kitaip nedarys blogo bet gero 
ii' augins Draugiją.

Reikalinga korespondencijų išlme 
visų kolonijų kur tik yra TMIį.__

... 1.00 

... 14.50 

... 6.251
• L00.Į, - .. . Ir kuopos, nes tas padės augti ju- 

l r0’Sl* ^l,opa*' Sužingeidaukit sa-
'' ’ ’ Į. I vo kolonijos Lietuvius Draugi-

' -i no P03 darba*s> Ji® rašysis į kuopą
' J* ir bus jūsų draugais.

’'' '° I Išnaudokit dabar visas pro-1 
I gas kada yra Vajaus laikas.

... 5.501

... 18.75

... 5.50

.. .18.75

... 3.75

... 4.50

.. .i 3.50

... 16.75

... 12.75

.. . 2.50

...12.00

... 6.00

... 2.00

... 18.00

... 2.00
,.. 8.75
.. .14.00 
i 1.29

.. $245.94

35.00

PRENUMERATORIAI:
VISI APAČIOJE PAŽYMĖTI BOTO UŽSIPRENU

MERAVĘ „ALGIS IR GIEDRUTĖ” IŠKALNO:

A. L. T. S. 18-ta Kuopa, Cleveland, O........... 
A. L. T. S. 78-ta Moterų Kuopa, So. Boston, Mass. 
L. P. D. Draugija, Detroit, Mich.......
L. ,.D. Klubas,. Racine, Wis........................
Teatrališkas Klubas “Lietuva”, Chicago,
M. Dunduliene (Keistučio Dramos KI.),
L. Stoškunas, Chicago, Ill.............
A. Plcyokas, Watertown, Masš.’ * ,
M. Ančinkallis, Šhenanifoah, Pa................
Ant. Kavaliauskas, Mahanoy 
Jonas šatkus, Pekin, Ill. .. 
J. Vinitskas, Mahanoy City, 
Pranas Saulis, Cleveland, O 
Kazys Lakickius, Newark, N.
Jule M. Baltrukoniutc, Cleveland, O. 
A. J. Naunčikas, Cleveland, O. ... 
V. P. Banionis, Cleveland, O...... 
M. Savaitis, Cleveland, O....... 
P. Januška, Cleveland, O.......... 
F. Stanley, Chicago, 111.......... 
Juozas Pakutinslcas, Herrin, Ill. ... 
Ona Balčiūnienė, Detroit, Mich. .”.. 
V. Vaičiulaite, Lewiston, Me...... 
P. J. Lalas, Amsterdam, N. Y. ... 
P. Bandža, Detroit, Mich........ 
J. Petriką, Baltimore, Md...............
A. Gudaužis, Benton, III........... 
Ona Ambros, Hookstown, Pa. ,, .

City, Pa,

Pa.

J

III. ....
Chicago

$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00
$5.00 
$5.50

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c j 
50c

50c 
50c 
50c 
50c 
50 c

A. Juknis, Sioux City. Iowa ........
Juozas J. Pelekas, Chicago, Ill........ 
Ad. Slavinskas, Cleveland, O......... 
Jokūbas Gavėnas, Rock Lake, N. Dak. . 
Mikas Mežienis, Cleveland, O..................
J. Stanislovaitis, Millinocket, Me......
B. A. Beleckienė, Akron, O............. .........
Charles Davis, Springdale, Conn...... 
Dr. M. Dcvcnis, Waterbury, Conn. ..

> Pranas Pilinga, Scranton, Pa........... 
Elena Urbonas. Dayton, Ohio ......... 
J. Skindoris, ^Clinton, Ind.Y . .... * J.
Jonas Barisaš, Cleveland, O. ;....... 
Antanas Žukauskas,' Hartshorne, Okla. .

I St. Pauža, Brooklyn, N. Y............
I Juozas Rakauskas, Cleveland, O...........Į

G. A. Kyba, Worcester, Mass. ......... 
Ant. Maižius, Worcester, Mass........ 

i Vincas Auda, Cleveland, O.......‘..... 
Jicva Klimas, Stamford, Conn........ 
Jonas Kirvelis, drand Rapids, Mich. ... 
J. Urbonas, Dayton, O................ 
-Yin. Pereiksta, Cleveland, O......... 
Ig. Gužauskas, Dayton, O. ...'....... 
F. Kazlauskas, Cleveland, O........... 
J. Solis, Chicago}. Ill..................

Kriauckas, Clymer, Pa........................
Lapė, Cleveland, 0............... . ..............
Banis, Rocky River, Q............. 

n. Mitchell, Cheshire, Conn.................
Grubinskienė, Stoughton, Mass..........
V. Vaišnoras, Shenandoah, Pa.......

A.
S.

50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50d 
50d 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50Č 
50c 
50 c
50e 
50c

IŠLAIDOS
Lapkr. 7—Studentui K. V. paskolą ............
Gruod. 13—A. B. Strimaičiui (persiuntimas TMD.

knygų “Kultūros” B-vei Lietuvon) ..............127.16 
” 31—K. S. Karpavičiui (redagavimas organo) .. 50.00 
” 31—Mainymas čekių ......................... .45
Viso ...................    $228.61

$51.00

Viso

•Viso įplaukė per IV-tą bertąinį ........ .... $245.94

Lieka viso ........................ ... 17.33
Spalių 1 d, ižde buvo .............,.... . $2,612.50
Dabar vigotižde yra ................ ...'.. . $2,629.83

Pinigai šie suskirstyta šiaip:
Taupomoj kasoj ....................... .. $ 825.70
Čekių sąskaitoj ....................................... ... .. 759.13
Su v. Valstijų bonai ................. .. 1,000.00
Ženkleliai .............................. 45.00

........... $2,629.83
Ižd. Ruth Bernotaitė.

V. Sirvydas, Sekr.Atatinka knygoms.

NUO AUTORIAUS
tragedijos; jog šiose dienose užbaigiau kitu du veika

lu vaizdinanciu senovės Lietuvių.nuotikius. 
Pirmas yrą, veik tokio pat didumo kaip 
“Algis ir Giedrutė”, užvardintas “Audro
nė- ir. Kuprelis”, iš Kunigaikščio Šventara
gio laikų, nuotikiai trijų Lietuvių'jaunuo- 

Antras — vardu 
iš Lietuvių pasakiškų kovų su 

, ŠĮ gali lošti visokių pažiūrų 
žmonės, kuomet “Algis ir Giedrutė” ir 
“Audronė ir Kuprelis” tinka tiktai “bedie
viams”. Tie veikalai tilps “Dirvoje”.

Kurie norėtų iškalno tuos veikalus loš
ti kolei dar neišspausdinti gali susinešti su 
manim.

“Atgimimas}’ taipgi jau gatavas, ir 
kurie pirmiau reikalavot šiose dienose bus 
išsiuntinėjamą. Jis tinka patriotams.

Visi čia paminėti, taipgi ir pirmesni 
’ ir 

“Samsonas ir Delila”, yra labai lengvi su-į 
lošimui, todėl dabar esant didelei stokai 
didesnių Lietuviškų scenos veikalų, pata
riu juos
nes jie'visi pritaikytĘscenai kokią.-Ariieri- 
kos Lietuviai gali turėti. Drapanas gali
ma gauti visuose ddiesniuose miestuose.

Reikalaudami kreipkitės “Dirvos” ad- 
ministracijon.

Viršuje telpa iliustracija
“ALGIS IR GIEDRUTE”, kuri dabins tos 
knygos viršelius. Knyga šiose dienose pa
duota knygdariui ir tuojau bus prenumera
toriams išsiuntinėta. Visa knyga ištisai 
spausdinta dviem spalvom, su daug vigne- 
čių, kurios atspausta oranžine spalvą, ojlių Rygos nelaisvėje, 
tekstas — purpurine. Viršeliai taip pat, “Galiūnas”, i 
oranžiniu dugnu, su šia iliustracija atspau- žpiogėdžiais.
sta ant viršaus. Knyga susidarė iš apie 160 ži 
puslapių. Taigi kurie užsimokėjo po 50c 
iškalno, labai džiaugsis tokia kaina gavę, 
nes nuo dabar kainuos $1.00. Išleidimas 
atsiėjo brangiai; vienok gausi parama pre
numeratorių padarė lėšas nežymiomis.

Jau pirm knygos užbaigimo spausdin
ti ŠĮ veikalą lošė Chicagoje Keistučio Klu
bo Dramos Skyrius, mokindamasis iš laik
raščio (nes veikalas ėjo pėr “Dirvą”. Iš

tri-

nebaigtų 'knygų mokinasi ir loš šį veikalą mano veikalai “Juozapas ir Zelbora” 
Sandaros 18-ta kuopa Clevelande, vasario f "
8 d. (Lietuvių salėje). Taipgi So. Bostono 
Moterų Sandaros 78-ta kuopa.

Iliustracija yra artisto . M. Šilei'kio. iš 
Chicagos. Klišę šitą ir visas kitas tai'kny
gai darė Clcvelandietis A. J. Naunčikas, 
vienatinis Clevelande ir redos visoj Ame
rikoj savo tokią Įstaigą turįs Lietuvis.

; Lošėjams ir organizacijoms kurios už
siima veikalų statymu dar noriu pranešti

imti, nesibaidant .didelių, vardų,

K. S. Karpavičius.

Dalyvauki! TMD. Ju
dėjime

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
yra viena iš seniausių Lietuvių 
organizacijų Amerikoje nepa
liaujamai veikusių Lietuvių gy
venime per netoli trisdešimts 
metų. Ji mate ir gerus ir blo
gus laikus; turėjo narsius drau
gus ir atkaklius priešus, bet vis 
savo darbą varė kiek kada iš
galėjo. Jeigu kada ant ilgiau 
sugaišo nieko nariams nedavus, 
vėl atsipeikėjus davė labai daug

I ir naudingų knygų.
Tarp didžiausių matome Dr.

V. Kudirkos Raštus, Jonylos _ 
Raštus, “širdį”, Kultūros Istori-: 
ją, Lenkų Apaštalavimas Lietu-1 
voje, Psichologijos Vadovėlis, 
o dabar tik ką davė “Iš Tam
sios Praeities į šviesią Ateitį”, 
gailaus gi gamina ir neužilgo 
duos “PASAULIO ISTORIJĄ”, 
didį populiari tvarinį garsaus 
Anglų istoriko H. G. Wells.

Šį veikalą TMD. leidžią
jose knygose, su daugybe pa-I 
veikslų, išviso bus virš 1,300 
puslapių.

Matant ką Draugija nuveikė 
ir ką dar veikia, kiekvienam' 
nariui turi būti aišku kad Drau-' 
gijai reikalįnga kožno koopera
cija, pagalbą, garsinimas ir di
dinimas Draugijos.

Mums nariams bus daug ma
loniau žinoti kad “Pasaulio Is-1 
tęriją” gąuną. tųkstančiai Lie
tuvių tokia rriaža' kaina, tik už 
doląrinę mokestį. Mums biis1 
didesnis pasitenkinimas jei dau-1 
giau to veikalo išplatinsime ir j 
tuo parodysime-kad kiti pana-| 
šaus nieko negali padaryti.

Tiesą pasakė vienas, geras T.

M; D. narys kad kiti tik šlamš
teliais bando savo narius užga- 
nėdint ir nuolat šį tą kišą, o ne- 
kurie 
rėkit, 
da!

Bet 
knygos 
leidinio, “Pasaulio Istorijos”.,

Jų “knygas” gavęs narys tik 
tiek žinos kiek žinojo, d ši isto
rija atidarys skaitytojui duris 
į tolimiausią praeitį. į civiliza
cijos aušrą, į istorijos pradžią, 
ir supažindins su visais pasaulio 
nuotikiais iki musų dienų.

Kurie TMD. nariai nekląuso

nariai tada ir sako: Žiu- 
kiti tankiau knygas duo-

jų penkių metų duotos 
neatstoja vieno TMD.

Vajaus Laiko Nedaug 
Teliko

Vasario mėnuo yra pabaiga 
vajaus, ir tada TMD. išdalins 
dovanas nariams už daugiausia i 
prirašymą naujų į Draugiją.-^

Bus- paskelbta organe visų pa
sidarbavusių vardai ir viskas 
kita.

Ruoškitės prie užbaigos savo*; 
darbų ir priduokit Centro Sek
retoriui viską laiku kad nebūtą

J jokių užvilkinę j imu.
Kuopų valdybos privalo žiu- ' 

(.rėti kad Vajavadai dirbtų savo ’ 
1 darbą ir raportuotų kiekvienoj 
I me susirinkime ką padarė.

Rinkite Mokesčius
Pradėjus naujus metus ir be

laukiant “Pasaulio Istorijos”, 
kuri, kaip praneša spaustuvė iš 
Lietuvos, jau baigiama spaus
dinti (pirma knyga), reikalin-1 
ga kad kuopos išrinktų iš narių 
mokestis Į. Draugiją — metinę, 
ir po 50 centų už apdarus,

Visi naujai įstojant! nariai 
privalo mokėti už apdarus. Ku-1 
rie mokėjo pernai tie už pirmos j 
knygos virelius šįmet nemokės, I, 
bet gali mokėti už 
ros knygos, ir tą 
bos turi priminti 
kant mokesčius.

Be abejo rasis ir tokių kurie | 
sutiks mokėti už visas tris kny- | J'°. 
gas dabar, o Draugijai ge-1 įu

i< ŪD1 Klų 
/uEROVes sk/R1US\ 

11ZDEL APRŪPINIMO g 
\ MOTINŲ IR JŲ gi 
JJĮkŪDIKIŲ SVEIKATOSjjį

Si»mc nkyriaj? mes laikas 
u» Ulko grildendcc rei
kalu jjomhu būshnUoEj 
motinose Ir moUnonu? 
nų kūllkly.

Kėdiklij oprflplrhnas ir pv- 
nčjiems yra dni/kos r/voa 
svarbos Šeimynai Ir Until

rime nsuilarižlEla hito* 
tarpiais atvirai b taiavsl
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VALGYMO PATARIMAI
Iš pradžių vaikai nieko nežino apioi 
ilgius išskyrus tuos kurie jiems 

viršelius ant- , duodama. Todėl reikia duoti iš pra; 
knnnii vnlrlv idži,J tik tie valgiai kurie yra sveiki Kuopų vaiay- ;r j;cms tiniia> ir tada jie pripras jį 
nariams ren- r.orsti, tokiu budu-iKydami normalise 

j kus valgymo papratimus.
Tūlais atvejais vaikai gali iSvy$--J 

tyti didelį nemegimii tūlo valgio įįj 
’ > nevalgys, bet abelnai galima jr 
reikia jį išmokyti valglyti visus svei
kus valgius. Vaikai kurie sako 

rai butų sutraukti kuodaugiaų- I nemėgsta to ar kito valgio gali būti 
šia -pinigų šiais metais.

Kitos kuopos praktikuoja to
kį b.udą: ar kas ateina į susi
rinkimą ar ne, turi išrinkę ko
misijas iškolektuoti narių mo
kestis. Taip prašome daryti iri 
kitų kuopų, kadangi visų narių

kad

' I nėra visai sveiki, arba gali būti val- 
Į gis netaip išvirtas.
I žiūrėti kad neprįdeginus ar prisvį- i 
linus vaiko valgio, idant išvengti vai-; 
gio nemėgimą. 4 

Nepagadink vaiko virškinimo duo- ; 
dant valgi netikusiai paruoštą. Val
gio išvaizda daug turi su smagumu^ 
jo valgymo. Jei valgis gražiai išro- 

viou 11ŽU1U I do tai jis geriau virškomas.
*• • • • i • j Apie svarbą pieno kūdikio valgiua-^lnesutiauksi j susirinkimus, tai- scz jau buvo kalbėta pirmesniuose į 

pogi ne visi ateina užsimokėti I straipsniuose. Eagle Brand yra len- 1 
.„.„ja• j i j i . gvai suvirškomas, skanus, so(us.-lf';l
1 lacižioje nietu^ Gera butu kad Į j«>ngvaiu jį varu>j^ot

' 11 visados gali būti tikra kad gauni pie- 4 
ą švarų ir gryną.

Motina turi Pr‘-

tuojau, sausio ir vasario begiu 
iš visų senų narių butų išrinkta 
mokesčiai ir prisiųsta i Centrą.

— Žilagalviai Žmones —
ePATIRKIT ŠEKANTJ:

Aš atgrąžinau naturalę 
savo plaukų spalvą sek- 
retnu metodu Ikųrio nie
kas ,negali patėmyt. Aš 
padariau tą namie, bc- 
ve^ bo lošų. Tai buvo 
stebuklas mano miblan- 
kusioms ir nemaloniems 
žiliems 'plaukams. Vel|

Duok savo kūdikiui Borden’s Ęaįiė3| 
Pienų — maistą kuris pasekmingai \] 
išauklėjo tūkstančius ir tiikstariči® J 
vaikų. Jis lengvai paruošiamas -ĄS 
tik pridėk atvirinto vandens „ pagalį 
instrukcijų. Per 65 metus motinoj 
davinėjo Eagle Pieną kaipo vienatį- J 
nę sveikatos dovaną savo vaikams.'^ 
Ji rekomenduoja gydytojai kudi- d 
kiams kurie yra silpni ir ligoti, ka- •{ 
daugi jis lengvai suvirškomas ir tei* 
kia pilną sotumą.

Tinka jis ne tik kūdikiui bet yra 
geriausias maistas neda penėtam vai- 3

Stebėtini eksperimentai daryta | 
—ir parodė kad v 

i vaikai penėti'su Eagle Pienu vidų- 
tipiškai gavo 7 svarus daugiau svo-JB 
rio negu paprastu pienu penimi. Sek « 
savo vaiką atidžiai. Dažnai pasverk. 1 
Atmink kad nedn penėtas vaikas vi*- ’■ y] 
rados sveria mažai. Jaunam vaikui J 
reikia duoti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdien atmiešto su trimi kctvirhla- 
liais puodelio šalato vandens. Duok 
naryčiais arba po pietų. Senesni vah-^ 
kai dažnai jį labiau mėgsta su gin-

I ger alo, vaisių sunkomis, arba oU-.fl 
ylak(u kiaušiniu.

mano plaukai žiba, gražus ir turi iš- H<ul- 
vaizdą kaip jaunose dienose. Para- tarpo mokyklos vaikų 
šykit man ir aš pasakysiu jums Tik- ' vtt’l'rt’ nnnčti /su Ėno- 
rą Pasaką—kaip mano plaukai pa
tapo žili ir nublukę, ir kaip aš atgai
vinau juos atgal. Noriai tą aš jums 
nesakysiu kaip padaryt dykai—jokių 
išlygų nėra. Mano antrašas, Jucį 
Donu, 3632 N. Robey St., A.R.459, 
Chicago, III.

Lietuviai, Temykit!
TYRAS BIČIŲ MEDUS — 5 
SVARŲ VIEDRUKAS,— $1.65. 
Imant tris viednikus, parduosim 
po 81.55. Žiemos laike labai svei
ka medus valgyti.
(balandžiai) 
už porą. 1 
sykiu su užsakymu.

P. D. ANDREJUS 
PENTWATER, MICH.

KARVELIAI 
verstiniai po $1.50 
ilgus reikia siųsti

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
laipsnius ir pasidėk ateičiai.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją’

“Krivulę”
VIENATINIS LIETUVOJE ILIUSTRUOTAS VALSTYBĖS 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS.
Jei nori pažinti Lietuvos kraštą, valstybės vyrus, musų tautinio 

atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuome- 
„nčs veikėjus, skaityk “KRIVULĘ”.

Jei nenori atsilikti nuo musų literatūros ir meno augimo, nuo 
valstybės ir visuomenės gyvenimo, turėk savo namuose 
“KRIVULĘ”. x -

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. “Krivūlės” kai-

Kaunas

Užsirašydami adresuokite:
KRIVŪLĖS” ADMINISTRACIJA
Mickevičiaus gatvė, 26, Lithuania.
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[nėję. Didesnė tų nelaimingų žmonių dalis 
(.mirdavo nuo škorbuto, — šita liga pagrie
bia žmogų, jei negauni šviežių daržovių;, ji Į 
užnuodija burnos’ smagenis ir visą žmogaus' 

Į kraują; šita liga užsikrėtus žmogus; miršta 
Į tiesiog iš 'nusilpimo.

Lengva yra- suprasti, 'kad senovėje ne
daug kas ir tenorėdavo keliauti juromis. 
Garsiose Magelano, Kolumbo ir Vaške de 
Gama kelionėse jurininkai būdavo pabėgę 

i iš kalėjimų nusikaltėliai, žmogžudžiai,, va- 
I gys ir kitokie šitos rūšies žmonės.

Istikrųjų, reikia stebėtis iš šitų pirmų
jų keleivių drąsos. Jų laivai buvo silpni), 
dažnai prakiurdavo kelionėje. Nuo trylik
to amžiaus jurininkai jau turėjo šiokį tokį 
kompasą, — jis atsirado Europoje iš Kini
jos, ačiū Arabijai ir Kryžiaus Karams, — 
bet jų žemėlapiai ir jurų mapos ‘buvo ne 
kam tetikusios. Jie leisdavosi kelionėn 
Dievo ir savo spėliojimų keliais. Jei laimė 
sekdavo juos, jie gryždavo namo po kokių 
dviejų ar trijų metų kelionės. Jei ne, — 
tai jų nubalę kaulai pasilikdavo kur nors 
ant užleisto kokios nors svetimos žemės 
pajūrio. Bet gi jie buvo tikriausi pionie
riai. Jie. eidavo varžytinių su likimu. Gy
venimas atrodė jiems tarytum žaidimas. 
Jie išvysdavo kur nors naują sausžemio pa

se Knygą apie savu nenuneš, nununis pia-|Hfa^i’ kurio Europos žmonės veikiausia 
leista buvo suvilk dvidešimts metų. Pa- niekados pirma .to ir nežinojo, pamiršda- 
saulis nustebo, pasisakitęs iš tos knygos "° džiaugsmo visus savo vargus, visas 
apie keistos Zipango salos aukso bokštus, isav0 kančias, ir troškuli ir badą.
— Zipango vardu jis vadino Japoniją. Ir vėl norime pastebėti, kad norėtume

DIDIEJI IŠRADIMAI
Žmonės Išgriovė Siaurų Savo Viduramžių 
Rubežių Sienas ir tuo Budu Pasiradė Sau 
Daugiau Vietos. Europos Pasaulis Pa
sirodė Permažas Žmonių Siekiniams 

ii* Ambicijoms. Atėjo Laikas Di
džiųjų Išradimų ir Kelionių.

IZRYŽIAUS Karai buvo tai pirmutinės 
pamokos apie kelionių liuosybę. Bet 

vis dar nedaug žmonių tedrysdavo vykti 
toliau užu žinomų jau kelių, kuriais būda
vo keliaujama tarp Venecijos ir Jafos. Try
liktame amžiuje broliai Polai (Polo), Ve
necijos pirkliai, perkeliavo per Mongolijos 

’“dykumas ir, pasilipę ant aukštų kalnų, iš
vydo sau kelią i didžio Katajaus chano, ga
lingo Kinijos imperatoriaus rūmus. Vie
nas šitų Polų sūnūs, vardu Markas, para
šė knygą apie savo keliones, kurioms pra-l 
leista buvo suvirš dvidešimts metų. 1

— Zipango vardu jis vadino Japoniją
Daug žmonių užsigeidė vykti Į Rytus, kad prirašyti jums -bent tūkstantį puslapių, —■' 
radus tą aukso kraštą ir kad' patiems ten senovės kelionių klausimas yra begalo įdo- 
pralobus. Bet kelionė buvo Idbai tolima ir mūs ir turiningas-. Bet istorija, kurios 
labai pavijinga, tat niekas ir nedryso iš- tisklu yra duoti skaitytojui teisingą praei- 
sirengti iš namų.

Bet istorija, kurios
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Lietuvoje:
r “Artoją”

liauti juromis. Bet Viduramžių žmonės 
nelabai temėgo jurų del aiškiai supranta
mų priežasčių. Pirmučiausia, — jų laivai 
buvo maži. Laivai, kuriais Magelanas at5- 
liko savo garsią kelionę aplink pasauli, su
gaišęs tai kelionei daug metų, buvo mažesni 
už šiaip gerokus musų laikų keltus. Ant 
tų laivų sutilpdavo dvidešimts iki penkių 
dešimtų žmonių, susigrusdavusių Į taip že
mas kajutas, kad net stovėti-jose nebūdavo 
galima; jurininkai būdavo priversti misti 
labai menku ir netikusiai paruoštu valgiu, 
nesą virtuvių Įtaisymai .ant laivų bųdavo 
labai nevykę, ir nebūdavo galima sukurti 
ant laivo ugnies, jei pasitaikydavo audrin
gas oras. Viduramžių žmonės mokėjo su
daryti silkes ir marinuoti šiaip žuvis. Bet 
tuomet 'nei konservuotų produktų, nei švie
žių daržovių nebūdavo galima gauti, kai 
tik laivas nutoldavo nuo sausžemio pakraš
čiui Vandenį jurininkai veždavosi mažose Lįį 
statinėse.' Vanduo greit sugesdavo, su-

* smirsdavo, ir privisdavo jame visokių va
balų ir kirmėlių. Rodos, Viduramžių žmo
nės nieko neišmanė apie mikrobus (Beko-

. nas, mokytas trilikto amžiaus vienuolis, 
jau buvo susekęs mikrobų buvimą, bet jis 
niekam apie tai nepasakodavo), tad jie 
gerdavo ir susenusi vandenį, ir ne kartą vi-r 
si jurininkai išmirdavo ant laivo nuo šil
tinių, arba tyfo. 'tikrai, žmonių mirimas 
ant laivų senovėje buvo baisus. Iš dviejų 
šimtų jurininkų, kurie 1519 metais apleido 
Sevilę, kad vykus drauge su Magelanu 
garsion jo kelionėn aplink pasaulį, sugryžo |, 
vos tiktai -aštuoniolika žmonių. Net ir 
septynioliktame amžiuje, kai 'buvo gana 1 
gyva prekyba tarp vakarų Europos ir In
dijos, yidutiniškai imant, iš šimto žmonių, 
keliaudhvusių iš Amsterdamo į Bataviją ir 
atgal, bent keturiasdešimts mirdavo kelio-

ties vaizdą, turi būti suglausta, kai ir Ręm- 
. Ji turi nušviesti tik 

kaikurias svarbiausias priežastis, tik vy
riausius jr pirmaeilius faktus, kurių dėka 

I plėtėsi žmonių santykiai ir augo jų išmin
tis. Visa gi kita turi būti palikta šalyje, 
arba tiktai trumpai tegali būti suminėta. 
Todėl ir šitame skirsnyje tegalime suminė
ti visųsvarbiausiasias keliones ir atliktus, 
jose išradimus.

Atsiminti reikia, kad keturioliktame ir 
penkiolitkame amžiuose -jurininkai siekda
vo tiktai vieno tikslo — jie norėjo surasti 
patogų ir saugų jurų kelią Į- Katajo impe- 
rinėjimo Atlantiko pakraščių priklauso 
las, kur augo skanėstai, su kuriais vidur
amžių pasaulis susipažino Kryžiaus Karų 
laikais, — toje gadynėje žmonės neturėjo 
ledinių, tad sugedusią ir prisunkusią nlėsą 
jie tegalėdavo valgyti gerai apiberdami su 
pipirais, šaknelėmis ir kitokiais dalykais.

(Bus daugiau)Doviernastls
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

REIKALAUKIT ŠIOS SVARBIOS KNYGOS*

Žemes Kaimynai Dausose
Knygoje yrą puslapių. Kaina už vieną C | ^0. $2.00
Isigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams r Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
SU PAŽYMĖJIMU LAIMĖS ŽVAIGŽDŽIŲ kiekvieno mėnesio gimųsiems. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dėdąsi ant žemes ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
Agentai gauna paprastą nuošimtį“ kaip ir nuo kitų “Dirvos” leistų knygų.

REIKALAUKIT “DIRVOJE’’ - 3352 SUPERIOR A V. CLEVELAND

MANO ŠIRDIS
Pažiūrėkite širdį — granitas, 
Kur jeroglifais amžių senų 
Yra žodis giliai įrašytas: 
Apie Meilę, drauguži, menu. 
Reikia daug ir stipraus dinamito 
šitą žodį išlygint tenai, 
Nes ant mano raudono granito 
Jis iškaltas mergužės senai.

Nuo- Juokų Red-.: šias eiles 
užėjome “Krivūlėje”, kurių au
torius yra S. Laucevičius.

Kadangi “Krivulėn” tegali 
patekti tik parinkti autoriai-li- 
teratai, sprendžiant iš šitų eilių 
išrodo kad bile kas gali “Krivu
lėn” savo raštus siųsti -ir įsi
sprausti į “parinktuosius” vi
sai be vargo, ir paskui didžiuo
tis kad va net “Krivūlėj” mano 
raštai (arba eilės) telpa!

Bet su poetais ii’ su žurnalais 
ai’ laikraščiais yra tokia kėblas- 
tis. 'Nekurie redaktoriai įsilei
džia į savo laikraščius eiles tik 
tokių poetų kurie skaitosi “pri
pažinti”.

Taip gal ir su gerb. autorium 
šių eilučių.

Gerai yra būti “pripažintam”, 
nes tada kad ir niekbs parašysi 
vis tik tavo eilės užims geruo
se žurnaluose vietą, kuomet ki
tų kuriems dar “pripažinimo” 
nėra duota, nors įr geriausios 
poezijos siunčiamos, eilės eina 
arba Į gurbą arba grąžinama su 
atsakymu “netinka”.

Nieko butų kad tas “pripaži- 
niams” butų lengva gauti. Bet 
ir jis gaunama taip: nors ir 
už menkniekius, kitas lieka prij , 
pažintas, o kitas ii’ su gerais 1 
rašiniais neprasimuša į viršų, į 
ir turi apačioj slankioti, kuomet 
kiti visai bercikalo laurų vaini- < 
kais sau galvas pasipuošę usus 1 
išpūtę vailtščioja.... i

Poetams išgauti pripažinimas • 
taip sunku kaip Rusijai-, nors 
ras pripažinimas savaimi nie
ko nereiškia ir poeto neperkei- 
čia (kartais dar sugadina).

dies pragaro (meilės — atsipra
šome), nors jų ir daug apie sa
ve tankiai mato. Bet pasitaiko 
tokią viena kuriai atbunda vis
kas ką bernelis turi, ir jame 
ima veikti, kaip garvežio maši
nerijos, meilės jausmai. ■

Niekas negali apkabinęs ak
menį sukelti meilės jame, arba 
kaladę priglaudęs prie savęs už
degti -joje i traukimo jausmus,) 
nes nei akmenyje 
nėra tų jausmų, 
teisingai susikuria 
sako kad jam kas 
kure.

nei kaladėje 
Taigi, meilę 
pats tas kas 
tai kitas su RODYKLĖ No. 36

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo a tlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

rašyta senu,
jos

Nors šios eilės 
paprastu eiliavimo budu, 
vienok -turi savyje ii’ tos “ketu
rių vėjų” dvasios, kurių 
pati .“Krivūlė” nupeikia.

Kame ta dvasia: Nagi 
nimas širdies granitu““ il

eiles

vadi- 
ka-lba 

apie daug ii- stipraus dinamito 
iš jos žodį “Meilė” išlygint.

Dinamitas jau savaimi yra 
stiprus ir jam nereikia priedo 
“stipraus”. Bet nę čia išrody
mas “futuristų” pamėgdžioji
mo, tik pats pareiškimas apie j 
dinamitą.

Dinamitas suplaišios ir Visą“ 
širdį-granitą ir viską, o ne tą 
žodį trins.

Geriausia tokias vienos mer
gelės iškaltas širdyje raides iš
trinti kitos mergelės meilingu 
paglostymui (Dinamitas per- 
brangus, 
kalingas.

(Dinamitas 
o poezijoj visai nerei-

Virimo Receptas
Žuvis yra maistas kurį kožnas tu

rėtų valgyti. Joje yra tie maisto 
elementai kurių reikalinga kūno su- 
budavojimui. Žuvis yra sezoninis val
gis, bet yra daug rūšių kurias gali
ma pirkti dėžėse visada, kaip šalmo- 
nai, tuna ir kit. Yra daug gerų bū
dų padarymui skaniai dėžinių žuvų. 
Bandyk sekanti receptą vakarienei. 
Matysi kaip visiems patiks.

SMETONUOTA TUNA ŽUVIS
1 puodukas evaporated pieno at

mieštas 116 puoduko verdančio 
vandens

1 svaras dėžinės tuna žuvies, plo
nai su pjaustytos Į druožles

2 šaukštai sviesto ar pavaduotojo
2 šaukštai smulkiai kapotų 

pipirų
1 šaukštas kapotų pimentų 
% šaukštulcp druskos
3 šaukštai miltų 
Virtų ryžių 
Paprikos 
Sutarpink sviestą, ir dadėk

pipirus verdant iki suminkštės—apie 
penkias minutas. Paskui dadėk pi
mentus ir miltus. Virk lėtai tris mi
nutas ir laipsniškai dapilk pieną at
mieštą su vandeniu. Paskui sudėk 
druską ir papriką ir tuna žuvį. Lai 
užverda ir virink karštame 
nyje per penkiolika minutų. 
su virtais ryžiais.

Virtuves Reikaluose 
| Daržoves kurios auga virš 
i reikia \nrti neuždengta, bet 
auga žemėje turi būti uždengtos lai
ke virimo.

Geras būdas sušildyt likusią žuvį 
tai kepinant ją sosc padarytam iš 
sviesto išmaišyto su kiaušiniu.

Išėmus pudingą iš pečiaus, neap- 
versk jį tuojau; lai jis susitraukia 
per kelias minutas ir paskui lengvai 
išsiims iš indo.

Likusias mėsas galima sunaudoti

Naminiai Pasigclbėjimai
Jeigu išmaliavosi vidų nauj 

matų bačkos, pamatysi kad ji 
daug ilgiau ir neduos jai suru<

mui linoleumo. Nuo jo grindis 
slidžios kaip nuo kitų aliejų.

Kuomet šveiti pečių, dadėk : 
tukų trinto alumo į švaksų. 
tada išrodys skaistesnis ir ilgia 
švarus.

Suminkštinimui maliavos šej 
kurie sukietėjo, pamerk juos į 
acto.

žalių

vande-
Duok

žemės 
kurios

Gerb. Laucevičius taikyda
masis prie eiliavimo padaro vi
sas eiles neaiškias, nes trečią ir 
ketvirta eilutė susipina: • kalba
ma kad yra giliai širdyje įrašy
tas žodis “Meilė”, bet ketvirta 
eilutė nepasako kad tas žodis I užkandžiams (sandwiches) aptepant * 1 su salotu alieium ir uždarant mus-“Meilė”, o tik kad autorius apie 
Meilę mano (kalba, mini).

Paskui, pirmoj eilutėj nors 
[atsikreipia į visus, “Pažiūrėki
te širdį”, o ketvirtoj, nueina tik 
prie vieno draugužio.

su salotų aliejum ir uždarant niuš- 
tarda, druska ir paprika.

Grožės Patarimai
Reikia taip pat atsargiai pa 

tinkamus čeverykus savo kojom 
renki perkant brangius daiktus 
mus. Netinkami čcverykai atsi 
ant visos sveikatos nešiotojo, 
gi nuo jų kojos sugenda, iškl; 
atsiranda visokios užaugos. Č( 
kai turi duoti kojai reikalingų, 
sybę ir tuo pačiu kad gėlai lar 
tusi per pėdų. Gal nuostabu bi 
lipti, bet negeri čcverykai buna 
žasčia visiško nervų suirimo, 
kant čeverykus žiūrėkit kad ji 
sakančiai tiktų kojai, nespaustų 
Jukų; netrintų niekur, ir niekai 
kentėsi t kojomis.

Ypatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudų 

tas reikia pusryčių valgį, bet ta 
ri platesnę reikšmę. Lapkričio 
nesį mes duodame padėkų už < 
kuris suteikia mums maistų i 
metui — ir Visi tie yra grūdink 
derliai — kviečiai, kukurūzai, 
giai, avižos, ir miežiai. Kviečia 
eina Į malūnus ir gryžta į must 
tuves kaipo gatavi miltai. Ku 
zai sudaroma Į grustinę, i miltu 
ba krakmolą bei plokšteles. R 
priprasti naudoti grūdinius iriai 
Jie suteikia spėką ir energiją d

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra 

arčiausias kokis teikia maistą tokį 
kaip pilnas riebus karves pienas, la
biau neįru koks kitas produktas. Tai

pienas su palikta jame grieti) 
gaminamas po priežiūra veteri 
ekspertų. Prašyk savo groser 
duoti jums Borden’s Evaporated 
iią kada eisit krautuven kitą sj

Kitą sykį mes pakalbėsime 
apie tuos “pripažintus” poetus.

Visame yra politikos, ir poe
tų pripažinime neapsieinama be 
to purvo.

Daug męs gauname iš (Lietu
vos eilių nuo poetų kurie niekaip 
negali prisimušti prie “pripaži
nimo”. Jų eiles Lietuvos laik
raščiuose retai-retai kada užtin
ki, ii’ tai tik tūlų.

Ir stebėtina, kad tų nepripa
žintų poetų eilės yra gana silp
nos ir ne visai tą-isyk-liškos. Gal 
dėlto jie ir pripažinimo negau
na.

Bet kada paimi eiles ir tų 
“pripažintų poetų”, ir tose ran
di trukumų ir gali turėti prie
kabių (kaip męs kitą sykį kada 
parodysime).

Ir tada'vėl išeina: ir vieni ir 
kiti nėra jau taip tobuli poetai, 
o vieni vaikščioja su “pripaži
nimais”, o kiti — niekaip jų 
neiškovoja.

Kalbant apie šias gerb. Lau
cevičiaus eiles reikia išsireikšti 
štai ką: Ar meilė yra toks ne
aiškus dalykas kad apie ją kož- 
nas poetas kitaip sako, ar jos 
niekas nesupranta?

Mes nesame autoritetas mei- 
Jes dalykuose, vienok kiek iš ki
tų poetų atmename, ir kiek pa
tįs įsivaizdiname, meilės negali 
mergužė iškalti, nes tas jaus
mas kurį mes vadiname meile 
yra pačiame tame asmenyje (ar 
poete) kuris kalba apie keno tai 
kito kios šūkurimą jame.

Kurie poetai mano šitaip kaip 
mano gerb. Laucevičius apie 
meilę, ir kurie sako, kad mergu
žė jam meilę Įskėlė, įkūrė, už
žiebė, ir tt., meluoja, nes pats 
tas asmuo savyje, meilę atbudi- 
na tinkamu laiku ir tinkamai 
priešingai ypatai (berneliui — 
mergelei) pasitaikius. Kitoms 
mergelėms jis nekuria savo 4ir-

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponų pnženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsim jas dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York ,

n fe- i

7* Jn11
- FFim j

unsweetened
EVAPORATEp

Milk

Kuomet Jus Pirksite 
Pieną, Žiūrėkit Kad 
Butu Siame Kene

is Borden’s Evaporated- Pienas yra ge- 
i aus i as Borden’s Pienas, šviežias, nuo 

formų, su palikta jame Smetona, bet dalis 
vandens yra atimta.

Pastebėkite kaip išrodo dėžė. Pastebėkite 
didelį aiškį vardą “'Borden’s”, kuris- paro
do kad negalima padaryti klaidos pasirin-

kuponas
Padažaias Pudingai
Duona Mėsa
Saldainiai Pyragai
Žuvis Zupė Pajai

Vardas ----- X-r--—/.
Adresas____--------------- 3 ^Lithuanian)
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The Younger Set gg I
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Hė who can bottle up a bit I 
of sunshine for a rainy daj 
a corker

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
they put on the ealen-

By Junius

rubber

A

A

Complete in’Itself

After Petersburg
arid Moscow came the turn of bolder.

I’d

ValetAitO'Strop Razor

save

kale;

their

him

Kg UNCLE WIGGILY’S TRICKS

and

CUS- 
Our

was 
last

The belle of the choir loved 
the bass, but she married the 
tenor becouse he was more high 
toned.

and de- 
indiges-

the 
lan-

and go 
meal.”.

engaged 
ftsked the

-------- o--------
Zdanis made a grab at

ganizcd contraband system was 
able to difuse a large number 
of the same among the people 
who read arid re-read them 
surreptitiously. Thousands of

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

. -Tja skustuvas, su diržu ir ek- 
-S stra ašmenim, $1 ir augš.

under a cuspidor.
-------- p-------

for 'students;
frontiers Lithuanian magazines 
cropped up.

A person who. pays as he 
goes doesn’t care how many 
months 
dar.

Didelė tuba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo antickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

draw-
There were no children

John
a girl the other night and kissed 
her on the chin. -“Heavens, 
above I” she cried.

Everything has 
backs, 
in the Garden of Eden.

haggard individual rushed 
a doctor’s office

1 Geo. W. Leddon says hiš def
inition for a pessimist would be 
a person who puts a 
mat

NUO UŽKIETĖJIMO

JVir. 1. Knowitt Hr pir.kr.it „n I

am. i r 
TO HE TO-

Ali drufjiatB—35c and 65c jnrs and tubea. 
Children** MuMcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

LIETUVOS.ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemes reformą ir stovi sargyboje obalsid: “Lais
va nepriklausoma, dmnukratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dieną naujausių žinių ir

įnik BEECHAM’S

Pirkit vaistinėse

THE LITHUANIAN journals, 
RENASCENCE

calendars, prayer
books arid other pamphlets sent 
by secret press associations 
crossed the frontier,- in spite 
of all the law could do to pre- 

’ ” Many of these ptibli- 
were not printed but 
by hand, and they cir-

Fortunately for posterity the 
iron hand of Russia could bend 
but could not break the nation-! 
al spirit of the people. An in
terval of seeming despair gave 
way to the outbreak of a neo
Lithuanian movement largely 
directed by young Lithuanian! 
students. Secret- :___ '....I__ t
were formed. In 1875 a hec-l0^ these broadsides, 
tograph review entitled Kalvis H--— —- —...----- - ----- .
Melagis (The Liar Blacksmith) I riously stupid as well as brutal, 
made its appearance in St. Pe-1fche larger part of them, actual- 
tersburg. At Moscow, through '-v printed in Tilsit, bore the 
tlfe^ame medium, was publish-1name of Vilnius on theil‘ title- 
rid “Aušra”, (The Dawn). Both 1W°S» together with the. date 
thtese were written by Students °t 18.63, the last year of tree- 
- - ■ • ■ All along the dom for the Lithuanian press.

These published incitements 
r made the people bolder arid 

Appeals were pasted on 
walls during the night, arid in 
1896 many were distributed in 
broad daylight. The struggle 
on both sides grew more anti 
more embittered. From 19001 
to 1902. the customs confiscated 
about 56,000 (Lithuanian writ
ings. Victory1 was scarcely in 
doubt from the Start. On^April ■ 
27, 190-1, Russia capitulated: 
the interdict against Lithuanian 
printing was removed. Shortly 1 
afterwards the Russian revolu- 1 

Ition extended to Lithuania, but 
the struggle was riot violent, 
thanks to the concessions made ' 
by the Government oh 
question of the- national 
guage.

i kent it.
cations 
written 
ciliated until they became il-

I legible.
A keen sense of humor was 

associations not lacking among the authors 
m mene uiuausiues. To mock 
the Russian Government, noto-

OFFICE CAT

Tilsit, where in 1883 the inde
fatigable Dr. J. Basanavičius 
founded a monthly review 
styled also “Aušra”. Since 1887 
hitve. appeared successively, in
1889, “Varpas” (The Bell); in
1890, “Apžvalga” (The Review)' 
in 1896, “Tėvynės Sargas” 
(Guardian of the Fatherland), 
in 1901, “Naujienos” .News), 
and “Ūkininkas” (Peasant)

These periodicals represented 
various parties, but all pursued 
the- same ultimate end—the 
creation of an autonomous 
Lithuania. Little by little these 
printed invocations penetrated 
in.to; the soul of the people and 
set tip vibrations by no -means 
welcome to the Russians. Ob
sessed by the fear of losing the 
country the Russians began to 
organize their offensive. ■ The 
Russian police agent insinuated 
Aijnself every where,1 riven into 
the stables and cattlesheds,
the hope of there discovery, the I 
forbidden writings. Against 
smuggling Russia opposed a 
vigilant watch at the frontiers. | 
Although thousands of these, i 
prints fell into the hands of the 
Customs guards, a highly-or-|

A 
into 
manded n cure for his

11 ion.
“What work are you 

ln ' in, my! good man?'
doc.

“Sir, I am a journalist”, res
ponded the sick man.

“Then you are hot suffering 
| from indigestion!’, replied the 
i Doc. “Take this dollar 
buy yourself a square 

, ---------------O--------- :—

Man.
Steps.
Pretty Miss.
man with Strong Arms.

An Upturned Face.
A Fatal Kiss.

--------- o---------
Little Joan (dreamily): Don’t 

you wish you were a bird, Jim
my, and could fly away up in 
the sky?

Jim
rather 
squirt

.ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Si mostis yra iš žolių balzamų, ir 

lyra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po .ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsi šutinus, apdegus, nuša
lus. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos.' Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karšti iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtų most j. Rašykit pri-, 
siųsdami 2c štampų. (14) i

J. F. RICHARD
J 31 Walnut St. Holyoke, Mass.

(scornfully): No. 
ibe an elephant arid 

water through my nose. 
------ o--------

Some people are always pro
minent at fires and funerals; 

-------- o--------
A stitch in time may 

many from going blind.
-------- 0—— i r**Prosperity, says A. B. Barto- į.. 

szewicz, is something that we| 
all expect the following year. 

-o--------
After the divorce you never 

hear ’em arguing over the 
tody of the “God Bless 
Home” signs. ' 

-------- o--------
Poems of Passion :
Ale; jail; pale; mail; 

bail ; RAIL. 
- ------- o——

People who would spend 
life in the pursuit of money- 
should get jobs as bill collect
ors, thinks P. Akšis. 

-------- 6—--- lLuJ! i
"Where are you going with 

that goat, little boy?”
‘.‘Down the lake; Gome on if 

you want to see some fun. This 
goat just ate a crate of sponges, 
and I'm goin’ down, to let 
drink.’.’

BANDYK ŠĮ ant SAVO 
PLAUKU 
15 DIENŲ 
LAI VEIDRODIS 
ĮRODO PASEKMĘ 
Jūsų plaukai nepri
valo suplonėt, neigi 

nes štai būdas sunai- 
kurie .naikina plaukus. 

* ’ ” _ ’ į
prašalins

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'JAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju, Ludu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo is-

Žinojimas
VISUOTINA TAUPYMO SAVAITĖ

IŽAS gauna pinigus ką jus uždirbai? 
Žinojimui kur pinigai eina, ir apsi- 
žiurėjimui ar patįs gaunate atsakan
čią. jų dali — ant savo taupymų kny
gelės — yra pamatiniai žingsniai prie 
taunumo. '
Jeigu jus negaunat daugiausia ir ge
riausio už savo praleidžiamus pinigus, 
jeigu jums leidžiant ant kasdieninių 
reikalų neatlieka nieko taupymui, jus 
privalot gauti pagalbos iš Society’s 
Home Economics Bureau (Namų Eko
nomijos Biuro).
Visuotina Taupymo savaitė yra geras 
dalykas ją pildyti.

tncor-įoorare& t34S>

Society forcings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

-------- o--------
Pretty Smooth

Maiden (Lady (to druggist): 
Is your cold cream good for 
wrinkles?1

Druggist: Madam; it would 
take wrinkles out of corrugated 
iron.

-------------- O---------------

FAMOUS LINES 
Clothes— 
Bread-----
Telephone- 
Hook- •and sinker 

•otype
“Do you know?"

, “You are the first girl I really 
ever loved.” 

-------- o--------
P. Vitkus—Do you mind if 

I smoke?
T. Ditkus—Go ahead 

burn up if you want to. 
-------- o--------

First Girl: “What air 
that you were playing 
night ?”

Second Do: “A Millionaire”, 
and I landed hfrn.

I galva nuplikt, 
kirit mikrobus __
Ši skirtinga metodą' sulaikys plaukų 
ploriėjimų ir. negyvumų, 
nleiskanas, niežėjimų, nutamsins ži
lus plaukus ir sulaikys slinkimų, su
stiprinant plaukus vyrų ir moterų.

DYKAI IŠBANDYMAS: Prisiųsk 
savo vardų dabar iki dar ne pervėlu, 
del 15 dienų dykai• išbandymo. 

AYMES. CO.
3932 N. Robey St. H-82 Chicago, Ill.

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kai yra pleiskanos ir kaip, nuo Jų 
atsikratyti. Šiandien yrą visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti- savo plau
kus ir galvos odą' švarioje ir svei
koje padėtyje.

: ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
j per savaitę ak dešimti dienų, sunai- 
| kins pleiskanų ir paragins jūsų 
I plaukų augimą. Po to naudokite 
J Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
į ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- 
* mų su pleiskanom!a.

Bunka 65c. ap tiekose, arba už 75o. 
I priaiunčiame stačiai iš dirbtuvės.

Į F; AD. RICHTER & CO.
i 104-114 So. 4tk St., Br.okl.Bi N. T

PILLS nuo vidurių ir
kepenų ligų. Geras odai.
Liuosuoja "erai vidurius.
Neturi savyje Cslomelio

kaliam naudojimui. Stipru- 
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

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

DR. HUMPHREY5’ 
U

By Thornton Flshei

"LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis' ku- k 
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau- K 
šių žinių iš gyvenimo musų išeivių Amerikoje. E

LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari- P 
katuromis ir pąišiniąis. ■ B

Kaina: Lietuvoje mėnesiui 4 litai, užsieny j' 5 litai.
LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA

KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nr. 60 LITHUANIA.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms,
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
‘tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kairia metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
, 1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paa tikrą Specialistą, o M 

prie kokią neišlavintų daktarą, Tik
ras Specialistas arba profesorius ūė- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą juras pasakys, 
po išegzaminavimo, Daugybč dalrta- 
rą užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

-įi neturėjo užtektinai apsipaiinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lifjoe. 
Mario aparatas Ra<iio-Scope-Raggi-X- 
Spindulią Roentgeno ir pilnas Bakta- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
dengs man tikrą jūsų ligos prieina^ 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juras 
tuoj .sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo ušuuoaijimo 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 
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Seimas priėmęs Respublikos 
biudžetą 1925 metams ir keletą 
kitų .svarbių įstatymų, gruodžio 
19 d. baigė rudens sesiją, žie
mos sesija prasidės sausio 27 d.

Klaipėdos Krašte ' į
Klaipėdos Konservatorija nuo į 

sausio 1 d. būsianti suvalsty- J 
bintą. Įstojamieji kvotimai j į 

(visus skyrius prasidėjo sausio į 
i 5 d. Mokestis už mokslą — 100 į 

Sutartis su užsienio valstybė- Htų pusmečiui. S
į

• M
Tik-

JI u»- 
F kur 
Mkyi, 
dakta- 
lad Ji* 
fr pa

jumi 
ita ir

ind

mis pinigams siusti. Nuo sau
sio 1 d. tarp 'Lietuvos iš vienos 
pusės ii' Suomijos, Šveicarijos ir 
Švedijos iš kitos įvedama pini
ginių pašto perlaidų ir siunti
nių su apdėtu mokesniu pasikei
timas šiomis sąlygomis:

Kadangi Suomijos valiuta lai
komą nepastovi, kalbamasai pa
sikeitimas su ta valstybe įveda
ma Suvienytų Amerikos Valsti
jų dolerių valiuta. Su Šveica
riją ir .Švedija tas pasikeitimas 
įvedamas' paskyrimo šalies va
liuta, t. y. išsiunčiamoms per
laidoms ir siuntoms su apdėtu 
mokesniu iš (Lietuvos sumos j 
žymima: j Šveicariją — šveica
rų frankais ir santimais, o į 
Švediją švedų kronais 'ir ero
mis. Pinigai Įmokama litais ir 
centais, <nustatytu tam tikru 
mėnesiniu kursu.

Išsiunčiamoms perlaidoms ir 
siuntoms su apdėtu' mokesnių 
iš tų valstybių į 'Lietuvą sumos 
bus žymimos litais ir centais.

Tokią pat pasikeitimo tvarka, 
t. y. paskyrimo šalies valiuta, 
Įvedama nuo 'aukščiau nurody
tos dienos ir su Latvija, Vokie
tija ir laisvu Dancigo miestu: 
būtent: į Latviją-žymima latai, 
į Vokietiją — goldmarkės, ir į 
Dancigą.—guldenai, o iš tų 
stybių į Lietuvą — litai ir 
tai! ' .

val- 
cen-

Atremontuoti garvežiai, 
goj jau baigiama perdirbti 
J^a- -LictuudsJRusų^tipo' garve
žių. Netrukus jięį bus ^perga
benti Į Lietuvą ir paleisti judė
jimam ,

Ry- 
try-

Bedarbių demonstracija. 18 
d. gruodžio būrelis bedarbių (a- 
pie ‘50—60 žmonių), nepasise
kus išvykti į Francuziją, buvo 
atvykę pas Respublikos Prezi
dentą pašalpos prašyti. Gruo
džio 19 d. apie 12 vai. tie patįs 
darbininkai buvo atėję pas Vi
daus Reikalų Minister;, kurio 
parėdymu Sveikatos Dep-to Di
rektorius Dr. Sipavičius pasky
rė miesto valdybai 1500 litų 
tiems bedarbiams' sušelpti. Svei
katos Departmentas ruošia vie
kus darbus Kalvarijoje, kur ke
lioms dešimtims bedarbių bus 
suteikta darbo.

Dauguma darbininkų skun
džiasi buvę suvilioti registraci
ja lauki; darbams Francuzijoje.

Nauji periodiniai leidiniai. 
Gruodžio mėnesio pabaigoj iš
ėjo iš spaudos literatūros, mok
slo, visuomenės ir akademiško 
gyvenimo mėnesinio žurnalo 
"židinys” pirmas numeris. Lei
džia -jį studentai Ateitininkai, 
redaguoja Dr. V. Mykolaitis-Pu
tinas,

Sausio pradžioj išėjo naujas 
literatūros, meno ir kritikos 
mėnesinis žurnalas "Baras”, 

. musų rašytojų bei poetų lei
džiamas, Fausto. Kiršos reda
guojamas. '

Nuo šių metų pradėsiąs eiti 
mėnesinis laikraštis kunigams, 
“Tiesos Kelias”, formato, dy
džio ir turinio busiąs maždaug 
kaip prieąkarinis "Vadovas”. 
Redaguos unio. prof. kun. d-ras 
Pr. Kuraitis.

Vilniaus Lietuviai, kaip rašo 
"Rytas”, yra nutarę siųsti savo 

. atstovus j Ameriką rinkti aukų 
Vilniaus Lietuvių reikalams. 
Aukotojams žadama duoti kai
po dovana Petro Rimšos darho 
medalis, kurio vienoj .pusėj bus 
staugiąs vilkas ir parašas. “Ei 
pasauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim !’’ o kitoj medalio pusė
je — vyties kova su aru.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ!?'$500,00 DOVANŲ!

Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjamo kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 
ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaite stokit i AUKSINIO KON
TESTO Vaju! Pradvkit lenktynes* anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINTAME KONTESTE užsi
registruota* t SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodamą tam tikras nuošimtis Ko

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

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

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

$
“GYDYTOJAS” 

paveiksluotas sveikatos 
Žui*naias-

Reikalaūkite numerio pažui 
rėjimui pęisiųsdami loc.

“GYDYTOJAS”
4454 So. Western Ava. 

Chicago. BL

“Dirvos

“Muzikos Menas”, vienatinis 
muzikos žurnalas Lietuvoj, nuo 
1925 metų pradžios perduoda- 
masKlaipėdos Konservatorijai 
ir bus leidžiamas kaipo jos or
ganas. "Muzikos Menas” žada
ma praplėsti ir supopuliarinti, 
kad jis butų tikru vadovu silp
nesniems (muzikoj dainavimo ir 
muzikos mokytojams, vargonin- 
kams ir šiaip muzikos mėgė
jams.

S
“SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass. 5

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

REIKALAUJA
AGENTŲ

Platinimui
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie 
no metinio skaity 
tojo. Tuojau rašy 
kite klausdami in 
formacijų ir kvitų

“DIRVA”
Cleveland, O.

Didelis Begėdiškumas
Simanėliškių dv’. (Vilkaviškio 

apsk.) — Gruodžio 12—13 d. 
čia susekta tokia piktadarystė. 
Dvaro račius Jurgis Mikulis, 45 

Įmetu amžiaus, radęs bedirbda
mas savo dirb’yklojc, norėjęs 
išgėdinti to paties dvaro ketu
rias 9—10 metų mergaites, pra
džios mokyklos mokines. Nors 
senai jau, dar vasarą, buvo pra
dėta ta piktadarybė, tačiau su
sekti tik dabar tepasisekė.

Mergaites bečiužinėdamos ant 
ledo, susipyko tarp savęs ir vie
na kitą išdavė mokytojai. Mo
kytojos beklausinėjamos .mer
gaitės prisipažino kad tikrai 
račius jau senai jas viliojęs prie 
savęs, ir erzinęs jų instinktus 
begėdiškais “žaislais”.

Pakviestas apskrities gydy- 
to.ias mergaites (rado 
spėja tačiau kad jos 
neūžaugos likti.

Mikulis areštuotas 
Vilkaviškio kalėjime.

Mokyklos Lietuvoje
1924-25 mokslo metų pradžioj 

Lietuvoje buvo 118 aukštesnių
jų ir Vidurinių mokyklų, iš .jų 
valstybinių gimnazijų — 10; 
nevalstybinių — 27; progimna
zijų ir vidurinių mokyklų — 75, 
mokyklų suaugusiems — 3, ir 
specialinių aukštesnių mokyklų j 
— 3: būtent, Kauno aukštes
nėj! technikos, muzikos, ir me
no mokyklos.

Visose valstybės gimnazijose j 
mokėsi 5685 mokiniai, nevalsty
binėse ■— 7922, progimnazijose , 
dr vidurinėse mokyklose—9342; 
mokyklose suaugusiems — 288; -vmas- 
ir specialinėse— 497. iš jų auk-j 
štesnejai technikos mokyklai Į 
tenka 160 mokinių, muzikos —' 
229, ir meno — 103.

Be .to, tuo pat laiku Lietuvoj 
buvo 10 mokytojų seminarijų 
su 1365 mokiniais ir 14 dviejų mo. buvo paimtas 
metų mokytojų kursų su 911 
mokinių.

ko ji pasirinko sau naują vyrą. 
Gryžusį iš karo lauko vyrą ne
bemylėjus ir visokiais budais 
stengusis jo atsikratyti. Su
taikinti juos niekas negalėjęs.

Pasibjaurėjimo vertas nera
mus gyvenimas tęsėsi keletą 

įmetu. Bet štai, lapkričio 24 d. 
I minėtas A. J. rastas tuščioje 
.daržinėj bekarantis. Visas kai
mas vienu balsu, sako kad jįš 
pats negalėjęs tą padaryti. At
vyko apskrities gydytojas į vie
tą pažiūrėti, sako nėra įtaria
mų žymių kurios galėtų tvirtin
ti nužudymą. Likę namie vai
kai verkia, įtariami asmenis 
Įėjime ir eina tardymas.

(“Liet. Žinios”)

ka-

sijos apsigyvenęs Vilniuje, nes 
neturėjęs galimybės važiuoti 
savo tėviškėn (Mariampolės ap
skrityje); Jisai stojo Lenkų 
kariumenėn ir vėliau tapo pa
skirtas Rusų-Lenkų parubežio 
policijos viršininku.' Norėda
mas būti arčiau savo krašto, ji
sai paprašė savo vyresnybės jį 
paskirti Vilniaus raitosios poli
cijos viršininku. Vyresnybė jo 
prašymą patenkino.

Trumpą laiką jisai užėmė tą 
vietą ir prie pirmos progos per
ėjo Lietuvon. Jis turi Mariam
polės apskrityje žemės.

Jisai, prašęs priimti ji Lietu
vos kariumenėn]

Po tardymo Jankauskas per
duotas Miesto ir Apskrities Vir- 
šinirfkui. (“L. ž.”)

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
Lithuanian Legation 

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

„Tamstos vaistai yra kai 
tik tokie kaip jus sakot yi 
ir verti daug daugiau neg 
jus prašot“.

James Pearson, ■ 
Box 192. Drummond, Wil

PE-RU-NA

■<-

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki! 

apie patogu
mų keliavimo

i Pagelbėjo ūmiose negėrė 
į vese kasdiena daugiaus kai 

per Penkiasdešimts metu.
Gydo kosulį, šalti, katąr: 

viduriu ir žarnų pagedima i 
kitoniškus kątarinius sta 
vius.

nekaltas, 
galinčios

ir sėdi |
Eina tar-
(“Liet.”‘

— I Pasikorė ar Pakorė?
Jonapilė, Varnių vai. — Pra

sidėjus pasauliniam, karui ūki
ninkas A. J. iš Baltininkų kai- 

Rusų kariu-

Lenkų Policijos Virši
ninkas Pabėgo 

Lietuvon
Kaunas. — Nesenai, per Len- 

, kų-Liętūvos demarkacijos lini
ją staiga perjojo civiliai apsirė
dęs asmuo ir pranešė (Lietuvos 
sargybai kad jisai esąs Vilniaus' 
raitosios policijos viršininkas ir 
noris gryžti tėvynėn. Sargyba 
jį sulaikė ir pristatė Politinei 
Policijąi Kau»ię.

Tardyme -Jankauskas (taip 
jis vadinasi) tekę kad jišai tar
navęs Rusų į&riumenėje kaipo

S. K. GRISIUS
Agentas “Dirvos'’ i? Cleveland, 
Ohio, ir “Vienybės” iš Brooklyn, 
“Varpo” iš Chicagos —tautiškų 
laikraščių. Norint užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

3423 W. 61st STREET
CHICAGO, ILL.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas - 
Visi linksmi!

mčnen-r«¥-N»HHę #ko -žmona ..-au karininkaUuĘ^j-ždamąs--iš Rti- 
mažais vaikučiais? Po kiek lai- —:''------ -t-f—

Nepaprastas Pasiūlymas!
S’čt- VISI IŠNAUDOK1T ŠIĄ PROGĄ.

Tėvynės Mylėtojų Draugija yra pasiėmus išleis
ti didžiausi Lietuvių 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” 
Clevelande ir “Varpo” Chicagoje leidėjais duoti 
premiją perkantiems TMD. knygų sekančiai:

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

Kas pirks knygų už $3 ir pridės 75c. gaus laik
raštį 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 gads du laikraščiu dy

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

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

Knygų surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pirkimui:

SOCIALIZMAS.............10
ŠIRDIS, su apdarais. .1.50 
KAIMIEČIU KOVA SU PONAIS.....................
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai ..............
JONO JONYLOS RAŠTAI, trįs tomai, su apd. 
DVASIOS GYVENIMO MECHANIKA, su apd 
TECHNIKOS STEBUKLAI, su apdarais ........
10 METU KULTŪROS DARBO LIETUVOJ, su apd 
LIETUVOS ISTORIJA, ąp apdarais ....................«...
KULTŪROS ISTORIJA, trįs tomai, su apd.............
PSICHOLOGIJOS• VADOVĖLIS ....................... .

REVOLIUCIJA............10
CHEMIJA..................... 25

. .10 
$10.00 

1.50 
,. .60 
. .50

.75
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

togius kamba
rius del 2, 4 arba G žmonių. Pui
kus įvairus valgis,’ mandagus pa
tarnavimas. didelės 
koncertai ir visokios 
mai ir patogumai.

Stengias kad jusli
tu parkviest^ i Ameriką ant Suv. 
Valstijų Valdžios 
States Linijų.

Kreipkitės prie 
laivakorčių agento

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

Valdantieji operatoriai del 
United Staten Shioping Board

denis, beno 
rūšies geru-

gimines bu-

United

3

B Savaitinis

jūsų 
artai

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimą

Ba’&aes Leve S
Nuo visą skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų dėlei 
liautu augimo, 'nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaiki; LiuošuojLojas., I

Mrs. Winslow’
Strop

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, orę ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks 'ju gyvenimas ir 
kūlturinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jaiuc rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie ’vfiaujaustus išradi
mus, įvairir.ušiUs* nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, jndo- 
miausių jvairiaųybių, juokų poil
sio valandai ię daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” - yra vienas 
giausių ir pigiausių 
laikraščių. Eina kas 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata ‘Amerikoj $3 met.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Al. 26. Lithuania.

turiniu- 
Lietuvių 
savaitė

Tula lenkų .šeimyua Yorke 
nesenai buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla' efelei jos išvarymo 
iš namų. Principiaiiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad. jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų mitildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsakė jai tuojaus nueiti j aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksniai gyvena.

AM B INO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jj! Jie net 
prašo dauginus!

(Paskelbimas)

i

S 
g:

Visuomenės, Politikes, Literatūros 
Laikraštis — Eina kas šeštadienis.
Metams. Suv. Valstijose - - - 
metu

ir Mokslo’'

Kaina
Pusei
Užgienyj ir Lietuvoj melams - - -
Pusei metų - -■ - • • -' - •-

“Varpas” yra laisvos ir pažangios mintie?
teisingai nušviečia pasaulinę ii- ypatingai Amerikos poli-1' 
tika', paduoda daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai-stori už" 
nepriklausomos, laisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie-;, 
tuvių reikalus. Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk; 
“Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

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

§2.00
1.00 

.3.00
1.50

laikraštis,11

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Vienybe”

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIETUVI

"AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas Mekrienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir.turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinet “Amerikos Lietuvį”', 'Par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80; 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose nuėstuose. Nariai-pri-, 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė-- 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.']

Pomirtiniai skyriai — $150, 300/600 ir 1,000. ;; 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. ;

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: ■

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

Lietuviški Rekordai '■
GRAFAFONAI i

Tas kuris turi 37 melų “VIENYBĖS” komplelus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

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

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

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

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

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštų. Rašykit

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue



Kas Girdėt GSevelande-ApieSjnkese ?

S. L. A. Kuopos Vaka-I Adv. Rastenio Prakal- 
ras Pasisekė Puikiai I bos Davė “Sandaros”

' Sausio 18 d., Lietuvių salėj Bylai $72.15
” ikl!°‘v tUr?j° ,gra^l Panedėlio vakare į Clevelan- 

1Ta vhi’ «rnkU1T° k?‘?pa! Peln° .‘-'Idą atvažiavo Adv. N. Rastenis,
■ *.s_ ?s Paslse^e Sandaros vice-pirmininkas, ku-

d .P“7ia,us,a bay° riam (antradieni vietos -Sandaros 
}a±. ejĮ* aktų k?V?]ed?ja - Pirs- 18-ta kuopa surengė prakalbas. 

s,’ gurios publika! taip pa- į>rfekdlbįįg ivyko“Lietuviu su
tiko kad visa vakarą gėrėjosi. ]čje ,r dalyv'vo apie lo0

Losime dalyvavo šie: B. Vai- nj 
tekūnas (Pelėsio, nedrąsaus se-1 ;*. T1I „
no jaunikio rolėj), V. P. Banio.L Pirmiausia Illuminating Co. 
nis.(Piršlio rolėj), L. Banionie-1smogus rot e krutančius paveik
ite (Piršlės) ; O. Naujokiutė lslus. .y.evel?"d5l- , VU.bhka 
(jaunos panelės rolėj); J. Pol- .n!^te lub^ zlnKeidzių dalykų 
tens (tarno rolėj), A. Kakickai- 
te (Tetos rolėj), A. šmigelskis 
ir dar. vięnaš ,(vardo neatmenu) 
irgi jaunikių rolėse.

- Režisieriavo K. 
čiUs .

Po perstatymo 
Dainavo p-lė J. M. 
te. šias dainas, kurio: 
ant iššaukimų pakartoti, kitos 
antru atveju: 
Saulute”, “Oi 
jiąu Stebuklų Daržą”, 
da” (Šuberto)', “Dui Dūdele” : 
“Stasys”. Atliko labai gražia 
ii’ publika plojimų nesigailėjo.

Antras dainavo solo J. Kras- 
nickas, šias dairias.: “Visur Ty
la”, “Meilė”, ir “Kalvis”. Ir jis 
gražiai sudainavo.

Ant galo pora dainų sudaina
vo “Mirtos” Choras. Pirmutinė 
išėjo vidutiniškai, antra silp
niau. Chorą vadovavo J. Kras- 
nickas.

Po programo buvo šokiai, sa
lė buvo pilnoka. Vakarą vado
vavo 14-tos kuopos pirmininkas 
(A- M. Praškevičius,

•Prieš šitą parengimą bažny
tiniai lakstė po visus kampus ir 
kalbėjo kad “mes turim ką nors 
tą vakara parengt”, su tikslu 
pakenkt SLA. kuopai. Ir štai 
tuoj čižauskai išlindo su savo 
koncertu, o neatsiliko nuo jų ir 
bolševikai — ir ta vakarą įvyko 
trįs parengimai, bet SLA. 14-ta 
kuopa nei kiek nenukentėjo.

Solo.

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

i Po to buvo prakalbos. Gerb. j 
Rastehis kalbėjo dviem atve-; 
jais, pirmiausia apie ‘Sandaros’! 
bylą su Kun. Garmum ir plačiai:

-a Tz„,.nnv:_ išaiškino klerikalų siekius per j \IĮ‘I 
1 šią bylą ant pažangiųjų žmonių. •

Antru kartu kalbėdamas darė j 
palyginimus parp musų partijų,-! 
Klerikalų, bolševikų ir riandarie-> 
čių.- Abi kraštutines musų sro-: 
ves perstatė labai rukščioj, bet Į 
teisingoj formoj, išrūdydamas 
kad jos nedirba tautos ir Lietu
vos labui, o tik savo naudai.

Pertraukoj buvo renkama au
kos. Viso iš Clevelando “San
daros” gynimui gauta $72.15.

Gerb. Rastenis yra labai rim
tas .ir nuosaikus kalbėtojas, ko
kių mažai musų kalbėtojų tarpę 
yrą. Viši buvo labai patenkin
ti jo kalba ir paliudijo savo pa
mėgimą jo kalbos ir jo tikrų 
davadų savo aukomis, nes visi 
nustebo kada tiek aukų sudėtą 
iš tokio mažo būrio publikos.

Buvo keletas vyčių gizelių ir 
bolševikų atstovai. Jie net su
drebėjo kada aukos pagarsinta.

Aukavo šie:
Sandarus 18 kuopa 
L. P. Baltrukonis 
A. 'B. .Bartoševičius 

. J. V. MitcheeD
A. Lapė

■ Ponia Akšienė
A. Žukas .
Po $1: K. S. Karpavičius, 

Karpavičienė, J. Brazauskas, 
M. Praškevičius, 1 S. Banis, 
Miščikas, P. Kubilius, M. švar- 
pa, P. Rekmanas, P. Vasiliaus
kas, J. Gučląs, V. Balčiūnas, A. 
Zdąnis. J. šeštokas 5pc. Prie 
to dikčiąi susirinko smulkių, 

P: Akšys padovanojo i S-tai 
■”lkuopai gražią skrynią, kurios 

išlairnėjimo tikietai sukels $25, 
] taigi kuopa pridėjo tuos $25 i 

aukas, o išlaimėjimą darys va-
| kario 8 d., laike perstatymo “Al- 

jh gis ir Giedrutė”.

buvo dainos. Į 
Baltrukoniu- 

vienos yra

‘Kaitink, šviesi
Greičiau”, “ži- 

‘Sereria- 
ir

$10.00
5.00

5.00
2.00

$1.50
1.25

o.
A.
J.

Bažnytinių Vakaras
Pereitą nedelciienį buvo tris Į 

vakarai. Dalyvavau kiek buvo ' 
galima ant dviejų. Lietuvių'°"-■ 
iėj buvo statyta “Piršlybos “, 
likta puikiai. Visi aktoriai 
vo' užduotį gerai atfiką. 
priguli nuo mokytojo.
mb buvo dainos; ii'.pikl-ė p-lė Julėj 
Baltrukoniutė. Jos gražus ir i 
gerai išlavintas baisas galima 
prilyginti prie garsių daininin-l Sekančiame numeryje tilps 
kių, nes tai yra ko paklausyti, nuodugnus aprašymas Cleveląn- 
Dar padainavo pora dainų ir J. do Lietuvių Taupymo ir Pasko- 
Krasnickas, irgi neblogiausia; los Draugijos šėrininkų susirin-

Viso programo nemačiau, nes 
began pamatyti koncerto kuris 
buvo pobažnytinėj salėj, reng
tas čizauskų. Kaslink jų, nėra 
ko kalbėti, abu yra geyi daini
ninkai; taipgi dainavo ir jų mo
kiniai. Bet tik keli gražiau pa
dainavo, pp. Bukauskienė, Na
vickiene ir p-lę Radzevičiūtė ir 
dar vienas vaikinas, .o kiti ne 
kaip.

Parapijos mitingas. Nepro- 
šalį bus priminėti ir parapijos 
susirinkimas. Gal dar bus pir
mas toks skandalas įvykę, nes 
nekuriems vyčiams buvo veide
liai apdaužyta. P-lė Pečkaičiu- 
tė F. Bartnikui aptaškė žandus.

Matyt kad vyčiukams visur 
nelaimes. Aną savaitę, dviem 
vyčiam mergina langus išdaužė. 
Tas buvo pas poną šeštoką.

Turbūt pabaiga svieto ateina, 
ar ką....
Dalyvavęs Abiejuose Baliuose.

at-

Gal tai
Po loši-

kimo.

LIET. SALĖS BENDROVĖS 
SUSIRINKIMAS

Atsibus Lietuvių salėje sau
sio 28 d., ‘Lietuvių salėje, sere- 
dos vakare, nuo 7:30 vai. Visi 
šėrininkai privalo dalyvauti, nes 
Lūs rinkimas naujų direktorių. 
Draugijos Įsakykit savo paskir- 
tiems nariams pribūti tą vaka-

Vald.

Svarbus Išguldymas 
reiškia Žydu Gryžimas j Palestiną 

bus
NEDĖLIOJ

Pradžia 3 po pietų.
7017 Superior Avenue

Į Vietinės Šv. Jurgio Pa- |~I?aneos2L?<olektų Nebūna— 

rapijos Susirinkimas 
Nedykai sako, i 

J besio mažas lietus.
Kaip jau buvo energingai rep- 

! giasi ir su baisiausiu entuziaz- 
. niii ruošiamasi padaryti šiokias 

tokias reformas, ypač permai
nas nekurtuose nepageidaUja- 
•mubše komitetuose, bet kaip tik 
parapijoriai sausio 18 d. susi
rinko nuosavos bažnyčios skie
pę, štai pamatė priešakyje sto- 

Į vmti kaipo susirinkimo pirmi- 
.'nmką sa.vo kleboną.... ir vis
iką:; išdulkėjo.’ 
! Vietos klebonas visgi yra gu- 
i drus žmogus, pažįstantis savo 
I parapijonų psicho.iogiją ir po- 
laraug nepaprastas politikierius.
J.s su viskuo apsidirbo kaip no- 

i rėjp kad net'gražu.
I Svarstymuose, kai balso kasi 
i prašė, kunigas matydamas koks 
žmogus ir kad įalėš ką nors -.
nuovokiai pasakyti, nudavė toS(J1®vl'.n,e&?.P’’ovos;.'

Astronomu Draugija Iš-
iš didelio de- _ i . .o i-

Taip ir čia * vyxsta 1 emyt Saules

Nepaprastas Vakaras Norintieji dalyvauti yakarie- 
Clevelando Lietuviai vargu Pmneškit p. J. W. Beridre- 

kada turėjo geresnę progą pa-!1'1111' PŪ™ subatos. Atomas, 
širodyti Amerikos- apšvięstes- 
nięriis žmonėms kaip turės; sau-1 
šio 24 d., Goodrich Hali.
. Western Reserve Universite-1 
to Kosmopolitiškas Klubaą iš-1 
vien su Lietuvių Literatišku į 
Klubu surengia Lietuvišką Va-, 
karą, kuriame bus dedama visos 

j.......... tik

Gavo
DR. A. A. IVINSKAS
- DUSULIO KENTĖJIMAS 
Nemanykit kad 60 metų am kiaus 

jau turit kentėti dusuliu.
CIHROPRAKT1KOS METODĄ 

(Spinal Adjustment) 
visai prašalins tą kentėjimą. ' 

Kreipkitės
1 17.2 East 79th St. •

Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare, i 
Nedėliomis. 12:30 iki 1:30. .

Ofiso telefonas Pennsylvania 1321
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šio^ ypatos
pastangos supažindinti 'ne 
Amerikiečius, bet atstovus, 
rius Kosmopolitiško klubo, 
prezentuojančius dvidešimt 
na tautą. -

Čion reikia tarti- šį tą apie 
Kosmopolitišką Klubą, ši mok
sleivių draugija randasi visose 
aukštesnio mokslo įstaigose, ir 
kaipo tokia ‘ susideda iš gi.L_. 
nių, plačiau ‘mąstančių mokslei
vių, ypatingai skirtingų tuntų. į Pranciška Rupšaitė ... 
Kiekviena grupė paruošia savo Jonas Viahteris

Užtemimo
, Penktadienio vakare, 5:25 v., 
' išvažiuoja specialiu traukiniu į 

'Buffalo Clevelando Astronomų 
Draugijos ribriai, tarp jų ir, K. 
S. Karpavičius, “Dirvos” redak
torius, tėmyti pilno saulės užte
mimo, kuris ten pasitaiko būti 
pilnas.

Ekspedicijos vadovais' yra 
Prof. Nassau iš Case School, of 
Applied Science', taipgi dalyvau
ja keletas Western Reserve I vakara kuriame nušviečia savo Į «r»’ ” A ta
Universiteto profesorių. istoriją, kultūrą, nuveiktus dar- U1TVOS Agentūra

Ekspedicija pasieks' Buffalo bus žmonijos labui, ir tokiu bu- 3352 SUPERIOR AVE. i 
naktį, ir ryte šeštadieni bus ga- du vienijasi Į tvirtą draugišku- ■ 
tava matyti tą kas bus matyti mą su kitomis tautomis. Jie 
(jeigu bus gąijmą matyti, jei- aiškiai permato kad gilus supra-1 
gu dangus bus tyras. Visi va- timas iššaukia prijautimą, o| 
ziuojantieji imą fiziką, nes su prijautimas prašalina neapikan-i 

j tą, neužsitikėjimą ir kitus ne-j
Buffaloj ekspedicija .pasidalys geistinus pobūdžius vedančius 

į dvi dali, vieni vyks'i St. Caui- prie karo ir prie naikinimo gy- 
sius Kolegiją Buffalo pašonėj, vasčių ir turto.
kur Tėvas Odenbach iš St. Ig- Šis vakaras kaip tik bus mu- 
nątius Kolegijos .Clevelande už- sų, Lietuvių, tat geistina kad | 
sikvietė tos kolegijos obzerva- kiiodaugiausia Lietuvių steng- 

Kita dalis vyks į Nia- tusi tą vakarą apsilankyti.
____ _______ 1 .11__ šalip W. R. Universiteto Kos- 

I gara viešbučio to miėstso ko- mopolitiško Klubo, veiks Clęve- 
mercijos butas Įrengė obzerva- lando Lietuvių Literatiškas Klu- 
toriją išimtinai Clevelando da- bas ir tuomi be (abejo užganė- 
lyViams.

Clevelandięčiąi matys gražų
dalini užtemimą teniyda'mi j landą (nevėliau) vakare, 
subatos ryte per aprūkytus sti- miausia bus (Lietuviška 
kl'us. ' I riėnė, kurioje dalyvatiš daug I

svetimtaučių, k. t. narių Cleve- 
iando Mokyklų Tarybos ir t. p.

' Po vakarienės kalbės chemikas I 
žiuris temoje “Jaetuva iri 

jos gyventojai”. Po to seks j 
dainos. Dalyvauja programe J. 
Krasnickas, J. W. Bendler, J. j 
M Baltrukoniutė, p. čižauskai, 
choras dainuos liaudies dainas; 
Lietuvaitės; Lietuviškais ru- Į 
bais apsirėdę, šoks' musų šo- į 
kius, deklamuos (verstas Prano H 
Vaičaičio ir kitų poemas ponia!
J, W. Bendlerienė; p-lė Aldona | 
Jankauskiutė skambins- pianą; | į 
po visko bus publiški šokiai. ■

Yra sumanymas laikyti pąro- | 
dą Lietuviškų rankų išdirbinių ' I 
ir piešinių:“ Bet ant nelaimės, | 
nesuspėta apturėti ganėtinai jų. ; 
Butų malonu kad'tie kurie turi h 
Lietuviškų mezginiu, -siuvinių, j 
įšpjaustymų iš medžio, pieštų i 
paveikslų, kad tuoj pristatytų | 
pil. J. W. .Bendleriui, 1271.4 Bar-1Į 
rington Rd., arba P; J. žiuriui, | Į 
907 E. 130 St., afba praneškite -

re-' 
vie

Jonas Dulkė ................
Jonas Lorencą ........ 
Petrė Stankevičaitė . .. 
Ona Sabaliauskienė . .. 
Marijona BubelįęnC -. . . 

;abes- j Elzbieta Kubilienė . ...
Jurgis Ąnkudavičius . .

j PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS dviejų šei

mynų/ 6—ir 7 kambariai. Kainą 
Lt. 50 ‘$4,500. Randasi ant West Side. Sa-, 

QQQpvininkai 7022 Linwood Ave. Kreip-'
* ‘ ‘-rt- : kites i Lietuvius. (8). . . loD--------------------- -------—-. — 
. ..2001 kam MOKĖTI renda
.100 Vasarnamis ir lotas-už $1640:
• • • 100 Reikia įmoįfėt $250 ir $25 kas
- - -150 ničnuo mokėti. Mokykla, krau-
■ -100 tu-yės ir gatvękąriai. ‘Matykite 

.$1-2.00 manį tuojau. Mr. MčNėrriey,
Į737 Prospect Ave., 5th floor.;,.'

1

— Biznių Pardavimai —
PARSIDUODA PIGIAI PIENO IR 

-GROSERIŲ KRAUTUVĖ 
14408 ST: ‘CLAIR AVENUE.

Garantuojama $450 savaitinių ineigiĮ. 
Taipgi turip daug kitu krautuvių ant 
pąrdavimo arba mainymo. Kreipki
tės prie agento 5907 Scovill Ave
nue. • (6) -

Telefonas Main 6111

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

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

ypatbs nematąs, — nesako kad . 
b oaiso neduosiu, bet pats užima įj 
■ kalbėti ir aiškinti kad viską 
dildžius'. Bet kuomet balso 
prašo, jo ištikimas avinėlis, 
atsikalba iki sočiai;

Susirinkime buvo pilnai 
dailiai užglostyta paskalai 1 
link parapijos pinigų ir vargo
nų.

Prie naujų sumanymų, nutar
ta nerengti šokių subatomis ii* 
nedėldieniais bažnytiniam skie
pe, kaipo priešingai katalikiš- 
Kam tikėjimui. .Podraug nutar
ta kad dalinti apgarsinimus pas 
bažnyčią turėtų teise, tik tokis 
parapijonąs kuris pilnai, pildo 
katalikiškas pareigas. Mat, iki 
šiolei matomai turėta ir ne-ka- 
talikų parapijonų, nes kitaip 
nereiktų tokio tarimo. Bet čia 
ant vietos pakėlė klausimą vie
nas, del didesnio sukontroliavi- 
mo parapijonų. Sako: Ką mes 
darysim su tais kurie eina išpa
žinties, o netiki, tik atlieka- tą 
tam tikrų aplinkybių verčia
mas, kurių dabar dar pasidau
gins? Po šio nutarimo eis iš
pažinties 'visi parapijonai vien 
tik kad turėjus teisę apgarsini
mus spausdinti, Čirba juos pas) 
bažnyčią dalinti,

Ant to kunigas paaiškino kad 
jau negalima žmogaus sąžinės 
sukontroliuoti.

Taip pat vienas vargšas gera
širdis pasiūlė pakelti klebonui 
algos nors porą šimtų dolarių į 
metus, atsižvelgiant į klebono 
skurdų gyvenimą.

Ak tu vargše ir geraširdi 
žmogeli, tik atsistojęs gretą ku
nigo priešais veidrodį pažvelgk 
kurisLskurdą labiau kenčiat... .

Bet ir čia kunigas paaiškino 
kad jis apgailauja jog tokio ge
raširdžio pasiūlymo negali pri
imti. Mat, vyskupas nustato 
kunigams algas; kada vyskupas 
padidins jo algą tada jus turė
sit mokėt,

čia puiku, ar ne? Kas algas 
nustato, o kas moka......

Vienu iš svarbiausių nuoti- 
kių to parapijonų susirinkimo 
bus galbūt kuris įvyko po susi
rinkimo, ir vertas paminėti, tai 
tų vargšų vyčių 25-tos rotos- ge
nerolą, pirmininką F. Bartniką 
viena panelė ąpteškino už -jos 
motinos garbės įžeidimą laike 
susirinkimo, pavadinant ją me
lage, laike ^apkalbėjimo buvusio- 
vaikų klubo ar tam panašiai.

Tai visgi kaip ten nebuvo, 
Clevelando vyčių generolams ne
siseka: jau vienas po kito gavo 
antausius apglostyti. Puikus ir 
karžygiškas atsižymėjimas, ar 
ne. , Parapijorias.

nu^ 
pa
ras

į jr torijon.
kas- Sara Falls, kur ant viršaus Nia-

dins kiekvieną.
Programas prasidės šešta va-

Pir-

i Viduramžių ' Tragedijos p°j_ 
, Visi Laukia

“Algis ir Giedrutė” yra tai 
- viduramžių meilės pasaką — 

dviejų jaunikaičių iš 13-to am
žiaus liūdnas vaizdas, kurie vie
nas kitą mylėjo'taip kaip širdis 
gali mylėti, kurių .dievai nebau
dė už jų meilę nors tikėjimai jų 
buvo kitokie; ‘bet juos žmonės 
persekiojo taip kad privedė abu 
prie nusižudymo (vienas del ki
to....

“Algis ir Giedrutė?’ yra tai 
ta graži K. S. Karpavičiaus tra
gedija kurią pereitą pavasari ir 
vasarą visi skaitė su ašaromis 
ir žinodami jog • Clevelande bus 
stotoma, klausinėjo vienas kito 
kas ir ką'dą ją statys kad maty- Į 
tį scenoje visa tai ką skaitė su 
pamėgimu “Dirvoje”;

1 Ne viena ir ne vienas apsi- 
/ašaroję sekė tą tragediją ir pa
sakojo kad 'labai norėtų maty- Į 
ti lošiant- .. 
tant scenoje 
tuvių salėje', 
daros 18-tos 
vyste paties 
me dalyvauja 
lybų” ir keletas kitų, svarbiau- 

i'šia Julė M. Baltrukoniutė, 
i Lapė, A. Zdanis ir kt.

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ 

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

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

PARSIDUODA MĖSINYČIOS RA
KANDAI, nauja l&hi šėpa, naujti 

kaladė mėsai pjaustyti, 3 stiklinės 
šėpos, 1 sodos fenas, nauja Toledo 
voga-ir daugiau visokiu daiktų reiką- 
lingu įpėsinyčiai ir grosemei: Par: 
siduoda pigiai ir norima greitai par
duoti. Priežastis, neturi kur padėti. 
Kreipiu tęs: WM. CHESNULIS, 6108 
Luther i Ave. Cleveland. (5)

GERA PROGA ŽMOGUI SU , ŠEI- 
MYNA —- GROSERNę daranti ge

rą biznį. Paraiduda prieinama kai
na. 6210 Lexington Ave. City. (

Ant Greito Pardavimo
123 akrai žemės prie vandenio. 

Lauko yra visokio — daržovėms, 
kviečiams, uogoms ir ganyklų i valias. 
Po $15 akras perkant antsyk apmo
kėjus. (®)

M OŽKINIS
1200 Westlake Seattle, Wash.

Pamatysit ją sta- 
vasąrio 8 d.,. Lie- 
pas.t angom is San- 
kiidpbs, po vado- 
autoriaus. Loši- Į If 
visi lošėjai “Pirš-

1925 m. Kalėdų Klubas

907 E. 130 St., arba praneškite j 
telefonu. Eddy 6134JX ir Eddy |į 
AH A AT '«

ANTANAS BARTKUS

4744J.
Ateikite, užkąskite, pasilink

sminkite ir tuom pat laiku pa-1 
dėkite praplatint musu 
tarp visų tautų

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

“DIRVOS” AGENTŪRA

MJ[ ][ ][ ][

Prisidėkit Dabar ir Turėsit Užtektinai Pini
gu Sekančių Metų Kalėdoms

Tikrai turėsit pinigų sėliahčibms
Kalėdoms-jei prisidėsit prie vie

nos ar daugiau- is šių klešik
Klesa 25

Nariai mokėdami 25c savaitėj per 
penkiasdešimts 'sąyaičįų, gaus- -$12.50 ?

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

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

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

Geros Biznio Progos
Parsiduoda dvi mėsinyčios ir g rose r- 
nės, viena varo bizni už “cash”, biz- 

1 riini gerai išdirbti, incigų savaitėje 
buna virš $800 kožnoj. Lietuvių ap
gyventos*'vietos, biznis eina gerai.

Taipgi'saldžių gėrimų išdirbystė, 
daranti labai gerą apivartą.

Prie to išnuomuoju arba parduosiu 
ūkę, randasi už 20 mylių nuo Cleve
lando, prie karų linijos.

Pardavimo priežastis — jšvažiuo- 
ju Lietuvon. (4)

bus dadėta 'penktas nuošimtis jei
gu mokesčiai bus reguliariai mo

kama, arba iškalno.Koncertas
Trečias Vinco Greičiaus 

no mokinių koncertas Įvyks 25 
sausio, sekmadienį, lygiai antrą 
vai. po pietų, Goodrich Audito
rium, 1420 Ė. 31 St., tarpe Su
perior ir St. Clair avė. įžanga 
veltui.

Muzikos mylėtojai esate šir
dingai kviečiami atsilankyti į ši 
nepaprastą koncertą, kuris bus 
gana įvairus ir Įdomus kiek
vienam.

Programo Įrėdnėn ineis apie 
penkiolika įvairių tautų ir vi
sokio amžiaus mokinių. Vieni 

kiti gros 
smuiką, švilpynę, o dar kiti pa-

Birutės Duonkepylclos
B-vės Susirinkimas

Birutės Bendrovės šėrininkų ____ ______  ____
žiniai pranešama kad metinis jų skambins pianą,
susirinkimas bus laikoma sere- t...„L..,, 1.1! 
doj, vasario 4 d., nito 7:30 vai. tieks dainų.

pia-

2047 Hamilton Ave. Tel. Pros. 3367

vuoai iu -t u., ±,.L,u i .uv > cu. tjeKS lUUIlŲ.
vakare, Lietuvių salėj, 6835 Su- Pavyzdin, šešių metų vaikas 
perior avė. Malonėkite daly- Vincukas Greičius išpildys vie- 
vauti visi šėrininkai, nes daug ną piano solo ir keletą duetų su 
naujo galėsit išgursti. Birutės j savo sesute .Regina Greičiūte. 
B-vė pati biznio jau nevaro, bet | Taipgi devynių 
dabar randasi daug geresniame 2. Z _ 1______

-padėjime negu buvo pirmiau, originales kompozicijas.
Kiekvienas šėrininkas daly- 13 i.._‘„ !

vaukite, nes bus renkama nauji ro, žydukas, išpildys dvi'Be’et- 
direktoriai 1925 metams. Lai- hoveno sonatas.
škai šerininkams nebus siunčia- Taigi tėvai neužmirškit atsi- 
ma, pasitenkinkit šiuo praneši- vesti savo vaikučių ir parodyti 
iriu. Kviečia Valdyba. | jiems ką su pagalba sistematiš-

( kos instrukcijos lekcijomis gali
Lietuviai atidarė valgyklą. nuveikti jaunuoliai.' 
žinomi vietos vientaučiai, J. Vincas Greičius

L’loza ir J. Kuzmickas, sausio 7503 Myron Avė.
16 d. atsidarė Lietuvišką val
gyklą (restaurantą) Lietuviams I 
prieinamoj srityj, 80G7 St. Clair I 
Ave. Kurie pavieniai ten gy
venate ir einat Į restaurantus, 
nueikit pas savus žmnoes.

. .— .j...J metų Regina
Greičiūtė paskambins tris savo 

i.—Apie 
metų amžiaus, Melvin Spe-

Columbus, O. — Ohio farma
ceutų draugijos sekretorius < iš
leido pareiškimą jog mažame 
gąradžiuje paleistas automobi
lis, jeigu durys uždarytos, yra 
pavojumi, ries užtenka trijų mi- 
nutų užtrokšti nuo nuodingų 
automobilio dujų. Daugis žmo
nių taisydami automobilius
mos laiku paleidžia motorą kad 
butu šilčiau, ir užtrokšta.

Naujas Lietuviškas
RESTAURANTAS -

8007 St. Cląir *Aye.
Kviečiame visus tos apielin- 
kės Lietuvius atsilankyti, čia 
valgiai skanus, Lietuviški ir 
visokį, padaroma kuopuikiau- 
sia ir kainos paprastos. Ap
lankykit savo tautiečius.

JUOZAS ULOZA
iii

JUOZAS KUZMICKAS
8007 St. Clair Avenue.

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

žie

La>-1 hoveno sonatas.
Taigi tėvai neužmirškit atsi

REIKALAUJAME MERGAIČIŲ— 
kurios dar lanko mokyklą, pagelbė
jimui prie namų po mokyklos ir su
katomis. Kreipkitės tarp 5 ir 8 va
kare. 10817 Superior Ave.

PRANEŠIMAS: šiuomi pra
nešu kad mano moteris Ona ši- 
lalis-žiurienė apleido mane, ir 
kad nuo sausio 14-tos dienos 
1925 metų aš nebusiu atsako
mybėje už jokias bilas padary
tas minėtos ypa’tbs.

F. J. žiuris, 
*, 62C8 Dibble Ave., Cleveland, O.

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

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

National Cash Registers 
Nauji ii- Vartoti — Visokiu ' 
mierj — Parsiduoda Mažais'’ 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

Prospect 2420 Centrai 1766

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

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

Padaroma Doviemastjs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

][


