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Pasaulinių Karų
Daugiau Jau Nebus

SUV. VALSTIJŲ KARO LAIVYNO SEKRETO
RIUS WILBUR TAIP SKELBIA.

Kurie Gąsdiną Ameriką Baisiais Karais ir Užpuo
limais Esą tik Gsdina “Baubu”, Kuriam 

J Patįs Netikį.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

1924. metais nuo anglies dul
kių eksplozijų kasyklose užmu
šta 452 kietosios anglies darbi
ninkai. Tokios eksplozijos ga
lima išvengti ir jų išvengia An
glija ir Francuzija1. Gazo eks
plozijos sunkiau išvengti,'1

Baku, Azarbaižane, 25. 
nes sudegė ir 59 sužeista 
degus naftos šaltiniui.

Amerikos, moteris kaltos.
dangi Amerikos moterįs prade- kurie skelbia kad
jo kirptis plaukus, Chinijoj 16 pagaus jeigu neapsisaugosi 
tūkstančių moterų neteko dar
bo, kurios dirbo prie mezgimo 
plaukams laikyti tinklelių.

žmo- 
užsi-

;. K;

I GRAIKAI NORI PULT 
TURKUS

l Atėnai.— Graikija įteikė vi
sų svetimų .šįdių atstovybėms 
protesto- notas! prieš Turkų iš
varymą, iš Konstantinopolio pa- 
triarko Graiku stačiatikių baž
nyčios1- galvos;;', Konstantino.

Konstantino? ši 
tikybos popiežium.

kaitosi Graikų į juos, nes 
n, ir jo vieta'nužudyti

“DVASIA JAM LIEPĖI 
NUŽUDYTI”

Pottstown, Pa.—- Vienas 
mišęs žmogus nužudė savo 
savo kūdikiu ir 
metų amžiaus, 
jį suėmė 
jis gerai

“Krikščioniu” Savivaldybininku Darda
pa- 
du 
70

pat, nori ir Vokietija, 
kancleris Luther.

NETIKI IR NELAUKIA Kancleris Luther' sako kad j 
DIDFI H 1 KARU rcikalihga pasaulinio kongreso

v v Sutaikymui politiškų klausimų,
Washington. Suv. Valstijų,kaip .Londono koi-.ferencija su- 

kariško laivyno sekretorius Wil- [ taikė ekonominius klausimus, 
bur skelbia jog. karai ateityje j' Luther sako kad sunku bus 
bus sulygi.namai tiktai mažos turėti reikalus su Herriotu h 
srities nuotikiai ir vargu kada' 
beįvyks kitas pasaulinis karas 
koks dabar buvo.

Tie kurie pranašauja kad ‘se
kančio karo’ bėgįu čieli miestai 
hus nušluoti ir visi gyventojai 
išnaikinti gazu, ir ligų perais' 
jo nuomone yra tos pačios kla
sės žmonės kaip ir rašytojai 

baubas tave

Luther Nori Taikos Su- ,!l'° Ren'Ų' feikŲ buvo Konstanti-L 
■ i nonolvie. - Drhar Turkai sako iivažiavimo ' A „JL, A. A‘‘ = I.

Berlinas. — Kaip Francuzija
nori tarybų keliu taikytis, apsi- tig Turkl, žcniėso. Konstanti- 
saugoti ir nusiginkluoti, ką Pa-|na Tlli.kai buvllsru Graiku 
reiškė premjeras Herriot, taip politikos vykintoju, kaip pir-

Vokietija, pasakė nijalį naudodavosi tuo patriar- 
ku Rusija, nes Rusai irgi buvo

I to,tikėjimo'. , /
Graikams Turkai pataria iš-

Dabar

savo tėvą, 
ir kada policija 

Smogžudis aiškina jog 
padare < nužudydamas | 
jam dvhsia apreiškus 
savo šeimyną. Savo 
diena pirm to išvijo 

namų apmušdanias, ir jos ne-

jokis svetimas negali ras- ko.

rinkimKelmės valsčiaus 
[kaip pereitus taip ir šiuos, 
(mojo “krikščionįs"

Cumberland, Md. — Apimtas 
nerimaseio, tūlas 27 metų am
žiaus tėvas prisipažino polici
jai perpjovęs gerklės savo gra- [ 
žios 23 metų amžiaus žmonos ir 
savo dviejų dukterų. Jis suim- 

rinkt toki žmogų patriarku ku- tas ir kaltinamas pirmo laips- 
riam sutartis leistų Konstanti- [ nio žudystėje. 
nopolyje būti...

Visa Graikija subruzdo prieš 
Turkus ir nori pulti Turkus.

i Graikų valdžia kreipėsi Tau
tų Sąjungon prašydama įsikišti 
i ši atsitikima ir išreikalauti

kiu jis pasirodė dabar, visai ki
toks negu jis pažino Londone.

Kaslink Vokietijos militariz-
mo, Luther sako jog Vokietijai Konstantinui pasilikti ss- 
reikia laikyti dabartinį skaičių | noj (^rajĮįU bažnyčios sostinėj, 
policijos apsaugai pr-iėš kopra-1 ' • _
nistus. Jie dabai: nors ramins
bet gali pakelti savo galvas ka- Francuzija Mokės Amę-

Jie va 
.i, nors

1 iečiai dabar jau to nenore 
nes “krikščionis” pasirodė. .

Perimant vienai valdybai; 
kitos bylas, pasirodė kad ii 
ninkas ir bažnyčios šveicos 
Budraitis praleido virš 37,i 

i litų. Tardant paaiškėjo kad 1 
draitis paimtus iš valstie 

? I mokesnius "praleisdavo, o vr 
I tiečiams išduodavo kvitus 
padirbtu banko buhalterio ] 
—- :..qe jiq. Budraitis :

pasodintas Rasei]

Laivyno sekretorius Wilbur 
sako: “Mano nuomonė sekanti 
karai bus kaip ir dauguma ka- 

Čefpo mieste, Chinijoj, Jilau- jų istorijoje, snoradiški ir ma- 
kamš v tinklelių mežginy'čiose 
du metai atgal dirbo 18,000 
merginų ir moterų, dabar jų li
ko tik 2,060 prie darbo,

Chicagoj miręs J. C. Eastman 
savininkas Chicago1 Journal lai
kraščio, paliko savo turtą, ir 
laikraštį, penkiems savo senes-’ 
niems darbininkams.

Wilkes Barre, Pa. — Devyni
darbininkai sužeista Hudson. ruošimas, pagal išgalės ir atsa- 
angliakasykloj pas Larksville, i komingumo valstybės, 
kada įdubo kasykla. ‘ ’ '*

Londone buvo sustreikavę 
miesto darbų ofiso darbininkai, 
bet streikas vėl pasibaigė. Lai
ke streiko prie karališkų palocių 
vąikščiojo streikėriai ir atkalbi
nėjo kitus neiti dirbti. Darbus 
vienok atliko streiklaužiai.

Haverhill, Mass. — Gerųjų 
čeverykų dirbtuvių darbininkai 
gavo algų padidinimą ant 15 
n'ūoš. Padidinimas paliečia 500 
darbininkų.

Uždraudė unijai kištis; Cleve
lande, Loving-Schwartz Co. siu
vykloj streikuoją darbininkai? 
Kompanija išreikalavo per teis
iną uždraudimo kati siuvėjų 
uniją tan streikan nesikištų,

da netikėtai.
Vokietijos valdžia gatąva .bi

le kada tartis kaslink aliantų 
pasitraukimo iš Koelno, iš kur 
jie turėjo pasitraukti sausyje, 

dar laikosi ir po šiai dienai. .o

rikai Karti Skolas
Washington. — Pas ‘preziden

tą Coolidge, atsilankė naujai at
siųstas- Francuzijos ambasado
rius Daeschnėr, kuris pasikal-

tuo zuuysusje.
Vaikų lavonus jis nunešęs su

metė j užleistą angliakasyklos 
urvą. Iš tyrinėjimų pasirodė 
kad vyrąs tą padarė iš nerimas
ties ir pavydo kada jo pati ne-j 
siliovė laksčius po šokius ir ba-| 
liūs. Jiedu nuolat pykosi. Ka
da žmona -.pareikalavo' persisky
rimo, vyras negalėdamas per-; 
nešti susigraužimo, ėmėsi žmog
žudystės.

žnose plotuose; vienos valstybės 
su kita reikalas, Įtrauks sulygi
namai mažai žmonių, ir sulygi
namai greitai pasibaigs.

“Labai galima tikėti kad 
žmonijos samprotavimas 
taraus bile karui' kuris
tikšlb išnaikinti arba išžudyti 
tautų žmones,

“Aš tikiu kad saikus prisi-

prieš- 
turės

, yrą ge- 
riausisas būdąs išvengti karo 
kada diplomatija ir teispiiški 
bandymai kitaip to padaryti ne
galėtų.”

Kaslink baisios galimybės pa
naudojimo nuodingu gazų, sako 
Wilbur, jeigu riet ir sutartjs. del 
jų nenaudojimo nebūtų pildo
ma, “nebūtų galinta pergaben
ti tų gazų tokioj daugybėj kad 
galima butų nunuodyti čielūs 
miestus ar kaimus, net jeigu ir 
butų galimą tų gazų ganą išdir
bti,’?

Wilbur yra vienas "protingas 
ir išmintingai Į dalykus žiūrįs 
Amerikos viršininkas. Kiti ar
ba bijo pasakyti ką mano arba! 

__ H ..... ...... ............ ............ . nori gąsdint salį tokiais baubais 
neatkalbinėtų kitų nuo darbo, kad butų aikvojama pinigai pri- 
nedalintų streiko literatūros. sirenegimams prie karo.

Cleveland© miesto samdomos Daugelis rašytojų Amerikoje 
slaugės reikalauja pakėlimo ai- lyg papaikę tik ir rėkia apie 
gų iki $130 į mėnesį. Dabar, pavojus, iš Japonų, iškilų šalių, 
molčama $120 už pirmą metą,[apie užpuolimus orlaiviais, nors 
$125 už antrą, ir $130 už trečią tų orlaivių negali atlėkti tiek 
lįietą į mėnesį. Jos taipgi rei- daug kad padarytu reikšmingą 
kalauja 7į4, valandii darbo į . 
dieną vietoj astuonių valandų";, į 

Washingtone perleista antru 1 
kartų bilius pakeliantis pašto 
darbininkams algas. Pirrną bi- 
lių prezidentas buvo atmetęs. 

Nusižudė Niagaroj. Nuo Nia- 
> garos vandenpuolio nušoko ir 

nugarmėjo Į 150 pėdų skradžias 
tūlas vyras, parašydamas laiš
kelį sekantį: “Dieve ir visi at
leiskit man, nes as, Mr. Nicho
las Iverson,' nežinau kur aš ei- 

, nu ir ką darau.”’
Youngstown, O., teisėjas pa-1 

leido iš; kalėjimo visus kalinius 
laikomus už mažus prasižengi
mus, sakydamas kad ‘‘jeigu at-; 

‘eis pasaulio galas vasario 6 d. 
lai jie nesutiks jį iš kalėjimo”.

Rusijoj Amnestija So
vietų Priešams

Rostovas-anj-Dono. — Prem
jeras Rykov dalyvaudamas pir
mutiniame , šiaurinio, Kaukazo 
sovietų kongrese pasakė jogei 
valdžia suteikė amnestiją tibms 
kurje dalyvavo kariumenėse ko
voje prieš* bolševikus' laike' De- 
nikino, Wtarigelio ir kitų puoli-, 
rnų. — Bet vargu yra-bent vie
nas iš tų kareivių gyvas: sovie
tai pirma juos iššaudė, paskui 
išleido bausmių dovanojimą.

Francuzija Nori Panai
kint Atstovą Vatikane

Paryžius. — Francuzijos pre
mjeras Herriot sumanė panai
kinti Francuzijos atstovybe pas 
popiežių Vatikane, kam pritarė 
seimas 314 balsų prieš 250. Tą 
klausimą dar , reiks perleist per 
senatą iki jis ineis galėn.

Ir Lietuva turėtų, lėšų delei, 
panaikinti pasiuntinį “prie Šv, 
Sosto”, kuris ten nieko nevei
kia kaip tik .pasimeldžia ir ge
rus laikus turi, dykas būdamas. 
Užtenka .vieno atstovo prie Ita
lijos valdžios.

i udllg Ml 
[nuostoli.

Is-Raisuli Stoja prieš 
paniją

Tangier, Afrika. — Raisuli, 
nenulenkiamas. Afrikiečių Mū
rų vadas, prisidėjo prie švento 
karo prieš Ispaniją.

Jisai buvo susirgęs ir gulėda
mas šventam kalne Mulai Abd 
Essalaam buvo užpultas Riffų, 
ir pasidavė Abdel Krimp ka- 
riumenei. -Jisai kariavo su tū
lais saviškiais ir ilgai nesitaikė 
su jais. Riffai paėmė jo tur
tus ir panaudos juos kovai su 
Ispanais. Jis iki. šiol skaitėsi 
Ispanų draugu, bet daug sykių 
savo frontą mainė.

45 Išgelbėjo iš Submari
ne Nelaimės

Suv. Valstijų submarines li
ko audrų užmestas ant skalų. 
Jame buvo 45 vyrai, kurių pir
miausia išgelbėta 25, paskui ir 
likusieji 20, kuomet laivas pra
dėjo užsipildyti gazu.

Norėjo nužudyt Einšteiną. Iš 
Berlipo pranešama kad tūla Ru- 
sė-Amerikonė liko suimta ir ap
kaltinta planavime nužudyt žy
mų mokslininką, Žydą Profeso
rių Albertą Einstein, kuris iš
kėlė pragarsėjusią bendrystės

Scranton, Pa. — Vienoj šei
mynoj mirė nuo gazo šešios 
ypatos. Manoma kad gazo pri
ėjo iš trukusios didžiosios ty
nos., Daug kitų apįelinkėj ap- 
troškinta, bet Įstengė išbėgti iš 
namų į orą, ■

Francuzija nuo to 
nors seime atstovai 
kad laike iAmerikos 
Francuzija pagelbė-.

bėjime .pareiškę jog reikia kad 
valstybės viena kitai atmokėtų 
skolas,.

žinoma, 
nė išsisuks-, 
prikaišiojo 
revoliuciją
jo /kolonistams; o dabar Ameri
kiečiai nenori, atsidėkavoti.

Jules J. Jusserand apleido S. 
Valstijas, išbuvęs 22 metu am
basadorium Washingtone.

Muzikantė Leginska Su
rasta Pittsburge

New York. 1— Vasario 1 
po penkių klienų j ieškojimo; 
.rasta garsi pianistė. Ethel 
ginska, kuri dingų vykdąpia -Į 
koncertą, Ji ątriišta Pittsbur- 
ge. Policija spėja kati ji buvo 
netekus atminties ir išvažiavus 
iš New Yorko vietoj vykti Į 
Carnegie salę, kur jos laukė į 
2,000 žmonių; i

d.

KEISTĄ IR BAISI NE
LAIMĖ URVE

Cave City. Ky. — Vienas ty
rinėtojas požeminių urvų kurie

i čia yra labai dideli, norėdamas 
ištirti (naują kelią į urvįis, lys-

I damas 300 pėdų ilgumo skylė 
pateko j tokią nelaimę iš kurios 
jau kelinta diena jo išgelbėt 
negali. Siauroj pagulščioj sky
lėj, jam lendant, iš viršaus nu
puolė astuonių tonų sunkumo i 
skala ant kojos ir prislėgė ją į | 

[plyšį: žmogus nors dar gyvas 
I ir jam prihešama maišto bei ragu „av 
stengiamasi išgelbėti, bet skylė .
tokia siaura kad nėra budo ta ,, ■ . , i kalėjimaiskalą nuversti,' nęs ji uždaroj 
pkylę tolyn į požemį, o kitokiu i 
budu negalima prie jo kojos ir Kražių valsčiaus iždininl 
to akmens prieiti. To nelaimin- rLimentas atvežė į Raseinius : 
go žmogaus brolis siūlo $500 nūą sumą pinigų įmokėti į bž 
gydytojui kuris prisiruošęs rei-1 ką. Apsistojęs Perespolsl 

[kalingus instrumentus, ir tin- viešbutyje naktį į sausio 2 
karnai apmigdinęs tą uolos kali- nežinia kur pasislėpė su mil 
nį galėtų nupjaut jam koją ir.tais pinigais, palikdamas vii 
išimti jį nors gyvą. ' ; bučio kambarį užrakinta. I

Daug yra liuosnorių kurie at-[licijai atidarius kambarį ras 
einą į pagalbą, ir visaip sten- ant jsugrumdytos lovos pami 
giasi jį paliuosuoti nuo to ak- tas kamuolis vatos. Mat noi 
mens spąstų, bet negali. Ak-1 ta įtikinti kad pastarasis ne 
meili nuo kojos nukelti persun- 
ku ir negalima įsinešt į uolą 
instrumentų, o pastumti nėra 
gąlima, nes aplinkui visur inla, 
o tas akmuo ištrukęs iš tos pa- 
čjOs,ąkalos, ir. stoj(į,n,ė,Yirą(Įąsgą-5..

pabėgęs, bet piktadarių r 
smaugtas ir paslėptas. Poli 
jai kaltininko nepavyko šului

Policija padarius jo namui 
a+ą rado kvitų su jsukląsti 
ir. parašais

Čang Užėmė- Šanghajų
Šanghai. — Tarp "10,000 ir 

15,000’ čang Tso Lino; Mandžu- 
rij.os valdovo, kareivių inėjo į 
šanghai ir užėmė savo kontro- 
lėh visą, miesto plotą. Tų ku
rie laikė miestą kareiviai' pra
nyko tuojau ir .Gen. Čih pabėgo 
Japonijon. Tarp užėmė jų buvo 
100 Rusų, kurie sukėlė baimės 

oponentams.JŲ

Prigėrė 10 Rusų,
Buenos Aires. — Dešimts 

Rusų, jų tarpe viena moteris 
ir tris vaikai, prigėrė , apvirtus 
valčiai važiuojant per Uruguay 
upę. Jie norėjo slapta Įsigauti 
Į Argentiną, prieš imigracijos 
įstatymus.

Nori Sovietų Amerikai
New York. — Vasario 1 d; 

čia kalbėdamas komunistų par
tijos sekretorius Ruthemberg, 
buvęs Clevelandietis, nuteistas 
už sindikalizmą Michigan vals
tijoje, pasakė kad Amerikoje! 
valdžia turį būti pakeista i so-1 
vietišką ir atstovauti proleta- 
riatišką diktatūrą. Salėj buvus 
15,000 minia ant tų žodžių pra
dėjo sukauti kaip pamišus ir 
užgįrti tokią nuomonę.

Tuos pamišėlius reiktų nusių- i 
sti i Rusiją, lai paragautų so
vietų pyragų tenai, tada butų I 
gardi ir Amerikoniška duona.

Chicagoj sausio 31 d. gaisre 
sudegė šešios ypatos ir kelioli
ka sužeista kada ugnis sunaiki
no keturių aukštų gyvenamą 
namą kuriame užsilaikė 34 šei
mynos.

Chaplin Ne Visada Lin
ksmas

Los Angelės, Cal. —r Krutan
čių paveikslų juokdaris Charles 
Chaplin tikrame gyvenime ne 
visada turi juoko., štai jis jau 
vedės su antra žmona, pirmoji 
atsiskyrė nuo jo. Ir dabar ta 
antroji pareikalavo iš jb pusės 
milijono dolarių itižtikrinimui jų 
kūdikio gyvenimo. Chaplin ją 

su epidemija kovoti Į ve£jg 'perejtą ; rudenį Meksikoj,
- Į šešiolikos metų mergaitę, kada 

..„.[j,i pasijuto bėdoje.
Nors dar apie persiskyrimą 

neiną kalbos, vienok jos šeimy
na sugalvojo kad Chaplin tūri 

| įsteigti $500,000. fondą kūdikio 
!” auginimui, atsitikime jeigu tė

vai turėtų /skirtis, kaip tarp 
aktorių paprasta.

Difterijos Epidemija I 
Alaskoj

Nome, Alaska. — Čia prasi-, 
plėtė difterijos epidemija, ir J 
kadangi ant vietos nebuvo ga-į 
na vaistų ;
šauktasi į Suv. Valstijų miestą | 
Seattle. J

Iš Seattle pasiųsta 1,100,000 
'.dožų anti-toksinų'. Iš kitų Ąlas- 
kos miestų suimta anti-toksinai' 
ir šunimis nuvežta Į vietą. Ke-1 
lionė buvo labai sunki, nes bai
sus šaltis, visu keliu per beveik 
300 mylių temperatūra yra 50 
laipsnių žemiau zero. Kiekvie
ną stotį privažiavus su vaistais, | 
ten jau laukė kitas žmogus su j 
šunimis, kuris gabeno toliau, j

Vienas vežėjas nušalo rankas universiteto teisių mokinis, 22 
ir jo'kailiniai buvo apdengti (e-; metu 
du, bet atvežė į sekančią stotį [ meilužę, 23 mėtų, amžiaus naš- 
vaistus ir perdavė kitam. ; lę, kuri atsisakė už jo eiti, ir

Gailaus vaistai atvežta į vie-jpats sau galą pasidarė. Jisai 
tą, ir nors sušalę, atšildyti iri jai pasakęs, “Jei tu nenori ne
pradėta naudoti. | nęs, niekas kitas tavęs, negaus.”

Nužudė Savo Meilužę
Clarksburg, W. Va. — Yale

amžiaus, peršovė

Ranko kasinin 
numeratorių ai

Policija išaišl
padėdavęs clan

spaudas ir Irt. 
no kad kvitas 
jo brolis, kuris sulaikytas ir p 
ttilpintas Raseinių kalčjiman.

•Tuo tarpu dar nepavyko s 
sektinu kokia suma pinigų I 
montas pabėgo. , (“L.ž/

Tai vis “geri]’J “kpikščionĮs 
iš bažnyčių raginti rinkti!

Raudonas Sniegas
Japonijoj pereitą savaitę ki 

to raudonas .sniegas, ir prishi; 
Į jo trijų colių storio. Seni? 
| butų aiškinama j.og tai diėi 
paliepimas Japonams eiti užk 
riauti kitas tautas,. Dabar ai 

I ku kad raudonas sniegas pas 
įdarė nuo mišinio yulkanišį 
i dulkių ir sniego.

/Ispanijoj mirė žmona garsai 
rašytojo Vincente Balsco Ibi 
nez. Ibanez kaltina karalių A 
fonso už mirti savo žmonos, ne 
kada Ibanez -pradėjo maištii 
gai rašyti ant karaliaus, valdži 
konfiskavo jo žmonos gyveni 
itią vietą, nuo ko ji nusigandi 
o tas buvo jos mirties priešą; 
čia.

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 galės sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastis-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai
į 3352 Superior Avė* Cleveland, Ohio
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Taipgi drauge’bus paminėji
mas dviejų metų Klaipėdos pri
jungimas prie Lietuvos.

Todėl visi Pittsburgiečiai ku
rie tik jaučias Lietuviais turė
tų drauge dalyvauti tą vakarą.

J. Virbickas.

daryti tautiška švente' Lenkų 
karalaičio Kazimiero dieną, ko
vo 4, bet Lietuviai pasipriešinę 
tą atmetė. Dabar norima vėl 
tikrą faktą iškreipti kitoniškai.

Prie prakalbų bus deklama
cijos ir po tam šokiai. Kurie 
nori praleisti gražiai vakarą už- 
kviečiami atsilankyti “Vieny
bės” svetainėn vasario 15 d., 
7:30 vakarė.

ROCHESTERIEČIU 
ATSIŠAUKIMAS i 

DRAUGIJAS

IgininiiimiiiHHHiHHiiiHMiiiHmumwsfflwiaiiiBUiiHtJMiHmnnHuuiifaiWMrS.

$40.10.

kurias rengė 
kuopa, aukų

per vakarienę

PITTSBURGH, PA.
Adv. Rastcnio Prakalbos

Sausio 21 d. atvyko į Pitts- 
Ijurgą Ądv. N. Rastenis, Sanda
ros vice-pirmininkas. Tą pačią 
dieną vakare jis įkalbėjo South 
Šide dalyje, kur rengė prakal
bas Sandaros Moterų kuopa ir 
■vyrų 85-ta kuopa šv. Jurgio 
bažnytinėj svetainėj. Aukų su
rinkta ‘Sandaros’ bylai su Kun. 
Garmum

Sausio 22 d. prakalbas rengė 
Sandaros 36-ta kuopa L. M. D. 
svetainėj. Aukų surinkta $31 
71c. Tą pati vakarą pas pil. J. 
Virbicką surinkta $46.50.

Sausio 23 d. prakalbose. Liet. 
Sūnų svetainėj, 
Sandaros 43-eia 
surinkta $6.95. 
'Sausio 25 d.
kurią surengė,mo.teriį kuopa Š. 
Jurgio bažnytinėj salę jį aukų 
štirinkta $8.27.
'' 36-ta kuopa iš iždo paskyrę 
$25, nariai Susirinkime sudėjo 
$26. Viso '.labo šiuo atveju su
rinkta $184.53.

Pereitą metą tam pat tikslui 
Pittsburgo Sandariečiai sudėjo 
$S3. Taigi išviso čia bylai su 
Kun. Garmum sudėta $267.52.

Sandarietis. i

25 d. buvo Pittsburga 
suvažiavimas, kuriame

BROOKLYNO ŽINIOS
Brooklyno Lietuvaitės 

Darbuojas
žino kad Brooklyno 
darbuojas: jos ju
si tą visuomeniško 

Pereitais metais 
net desėtką paren- 

§į-

Jau visi 
Lietuvaitės 
da ir juda 
veikdamos, 
jos turęjo
girnų labdarybės tikslais, 
met irgi pasiryžo dar daugiau 
padaryti ir išnaudoti visas pro-

Pinniausia, vasario’ 8 d. ren
gia vakarienę Dr. M. J. Vinikui, 
kadangi gerb. Vinikas jau gryž- 
ta Amerikon. Jis buvo pirmu
tinis kuris savo laiku rengė pa
skaitas ,ir davė moterims lekci
jas. Užtai Lietuvaitės surengia 
jo pagerbimui TMD. 3-čios kuo
pos vardu vakarienę.

Kita Proga Brooklyniečiams
L. M. G. Draugija rengia va

sario 1'5 d. dideli apvaikščioji
mą paminėjimui septynių metų 
Lietuvos savivaldybės.

Paminėjimai bus su prakal
bomis “Vienybės” 
kalbės tik moteris.

svetainėje. 
Jos kalbės

Sandaros 367ta kuopa, i temoje kaslink dabartinių gan- 
Sunų Dr-ja, SLA. 86- du kad Lietuvos valdžią nori 

perkelt iš vasario 16 d. nepri- 
gulmybės šventę Į.gegužės mė
nesį’. Jos nurodys kaip negar
binga yra tautos, atsitikimų mi
nėjimai kilnoti. Jei neprigul- 
mybė paskelbta ’.vasario 16 
tai' ir lai būna tikras faktas 
torijoj 
kokiai

Jnk 
neturi 
kuris tik vienas gali kilnoti sa-

Bet tau-

Sausio 
draugijų 
dalyvavo 
Lietuvos 
'ta kuopa ir Liet. Piliečių Klu
bas. Nutarta rengt apvailcščio- 
jimą septynių metų sukaktuvių 
Lietuvos Nepriklausomybės, 15 
d. vasario, L. M- D-jos salėje, 
nuo 7 vai. vakare. Kalbėtojus 
kviečiamai; J. K. Mažiukną, J. 
Kazlauską, jrl, ir kitus. Taip-' 
pat dainuoti kviečiama A; Sa
dauskas, E. Lelioniutė, M. IJe- 
piutė, J. Skuleviče, J. Bikinas-, 
smuikininkė E. Platakiutė, pia- ' 
nistes Rukiutė, Milda Virbic- vo jiartijos istoriją, 
kiutė, šokikės V. Varašiukė ir tos istorijos nuotikius negalimą 
O. Lukošiuniutė ir kt.

d., 
is-
neĮrašytas tai dienai, o 

kitai.
'Lietuvos valstybė nieko 
turėti su Romos papa,

kilnot. Jau buvo -kėsintas! pi

I PUIKŲS TEATRAMS VEIKALAI:

I
Dramas — Tragedijos — Komedijos

Tinka visokio didumo sce- 
Noms, reikalauja mažai 

lošėjų.
į Juozapas ir Ze'bora (aktas I) ir Paraono Sapnas 

(Aktas II) — Bibliška meiles drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Ecripta. Paraše K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. -Septyni 
atidengimai..............o .......... .......50

J pricš-reli.fYiškus pritaikintas lošimui musų

J .50

£
S

Kryžiokas” — dvieju atidengimų komedija iš Lietu- 
vos krikštijimo Inikvi. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais,' antras---- 13-me šimtmetyje. 'Lošia
2 vyrai. Parašę K. S. K. Pusi. 24 ............15
įgis ir Giedrute — tragedija iš Lietuvos krikštiji

mo laikų. 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dviem spalvom. Lošime daly
vauja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Paraše K. S.
Karpavičius ......................... . ...... $1.00

i Du Bailiu --

moteris. 90 puslapių. Parašė K. S. Karpa* 
.........50c

Prietuviška komedija vieno a 
J vyrų ir 2 moterų. Ve

Puslapiu 36 .........   ............................
Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 

Francuzo Molicre, perstato turtingo kaimiečio be
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Verto Šarūnas. Pusi. 54 ..............

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

Kytu Pilis Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutv. Pusi. 67 ..............................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktu komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniufė. Pusi. 50 ...............................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibse.no graudi meilės drama apie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturiu vyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija. 
Vertė A. A. Tulys.........................

.50

.35

.25

į
REIKALAUKIT “DIRVOJE” 

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Kaip, kokiu budu mes galime 
pagerinti ir palengvinti padėji
mą musų brolių Lietuvoje, pri
spaustų klerikalizmo ‘jungu?

Mes gaunam iš Lietuvos daug 
laiškų, ir atvažiavę žmonės- pa
sakoja mums kad reikalui pri-

“Vienybės” šėrininkų metinis Įsiėjus žmonės negali gauti ku- 
susirinkimas Įvyks kovo 7 d. ’ n’&°: atvažiavęs žmogus vežti 
Visi šėrininkai susidomėkit iri kunigą pas ligonį-, neranda ku- 
dalyvaukit kurie galit. Po seL'įmgo namie, nes kunigas esąs 
mui ant rytojaus, kovo 8 d., j valsčių je, arba išvažiavęs kuri 
bus ' vakarienė 'Knapp Mansion j kitur politikos reikalais. Atve- 

]žė kūdikį prie krikšto, irgi ne
randa kunigo. Daug kūdikių 
miršta be krikšto, o ligonių be 
šv. sakramentų.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-|

salėje.
“Vaikas ar Mergaitė”

Sausio 24 d. Lietuvių Opere
tės- Draugija vaidino C. Brook-
lyne Petrausko operetę “Vaikas, j stė Rochester> N; y„ metiniam 
qv 1VI orffn ii* o *ftf iQuloafi ■naxrwlm • .... . _ar Mergaitė?’ Sulošti pavyko jsavo susirinkimc sausio 18 d. 
labai gerai, veikalas yra juokin- Įnlltarė kreiptis prie visu Amc- 
gas ir pašiepiantis šlėktas kad>rikos Liotuviu draugiju‘su at. 
mužikai vis šlėktas apgauna; n’įsiįaukimu:
mužikai juos mokina.

Sausio 25 d. buvo šaukiama 
■ Lietuvių Liaudies Namo 'Ben- 
- droves šėrininkų susirinkimas. 

Dalyvavo 20 narių. Tokiam at
sitikime direktoriai, nusprendė 
likviduoti bendrovę, nes pasi-i 
rodė kad visuomenė nekreipia 
atidos j bendrobės darbą. Rei
kia pasidčkavoti komunistams, 
kur tik jie prisiekia ten žymę 
padaro, kaip koks amaras.

Iš Siuvėjų Darbuotės
54-tas skyrius siuvėjų unijos 

darbuojas ne juokais nusikra
tymui komunistų nuo savo pe
čių. Sausio 28 d.' šaukta susi
rinkimas to skyriaus narių su 
tikslu apkalbėti unijos 'reikalus, 
kuri pakliuvo po komunistų di
ktatūra. Bet ir komunistai ne
snaudžiai jie irgi darbuojas kad 
atsilaikyti. Kurie nugalės ir pa
ims viršų ateitis parodys. Jei 
tikri Lietuviai,supras .savo rei- | 
kalus apginti tai laimės, o jei ne ] 
tai komunistai ir toliau ant jų 
sprandų jodinėsi Koresp. ,

Ju-

PAJIEŠKOJIMAI
Paj ieškoma šie asmenis.: 

Augustas Benderis (Tėvas
liūs, motina Berta iš namų

. Brydulytė), gimęs Alytuje, 
buv. Vilniaus gub.

Jonas- Podolskis, gyveno seniau
Wilkes Barre,. Pa.

Mikas Podolskis.
Prašomą jieškomų asmenų 

atsiliepti ir visų žinančių apie 
juos suteikti žinių Pasiuntiny
bei.

Lietuvos Respublikos.
Pasiuntinybė Amerikoje
2622—16th St., N. W.

Washington, D. C.

s Poto-
Jo. bro-

JIEŠKOMA
K'ėrulis Kazj’s, gyvenę 

iliac Manor, W. Va.
lis mirė ir paliko pinigų.
Jayaraūskąi, Jokūbas, Jadvyga, 

Aleksandras ir Mykolas, prieš 
karą gyvenę New Yorko mieste. 
Vitkauskai, Edmundas, Anta

nas, Aleksandras, Stefanija ir 
Elena, gyvenę Brooklyn, N.

Apie juos žinanti ar jie patįs 
prašoma atsiliepti šiuo antrašu: 

Lithuanian Consulate
Park Row, New York City.38

$1

gždes, bet toli jiems dar bu
vo iki astronomijos, ką tas 
žodis reiškia.

Ta žvaigždė kurią jie ma
tė galėjo- būti arba rytinė

i nę Konfucijus ir Budda, o 
’ šių dienų vyrai išrado gar- 
( laivius, orlaivius, elektrą, 
i telegrafą, telefoną, radio ir 
i kitus dalykus 'kurie žmoni- 
’ jai neapsakomai svarbus.!
Edisono elektra apšviečia,® 
šildo, šaldo, suka ir traukia s 
visą pasauli. Wrighto or- 
laiviai nuneša žmogų Euro- 1 
pon i keliolika valandų, ką- | 
da Kristui asilu1 reikėjo jo-ar, vakarine žvaigžde (ku- Minėti tik paprasta žingine. | 

[nuo metu jie keliavo) kaip 0 jeigu kalbiJ kasJink | 
iir dabar tam titrais laikais j įaj. u- gimtų metų* 
|danguje esti matoma Venus,. gristaus Mohametas įku- 
o po tūlo laiko prapuola. . r- anįr^ įokį tikėjiriią kaip® 

Tų, Martynai-sakai man j ]<rjstaus, ir jo pasekėjai
kad velnias- buvo ant tos įajp paį sak0 ]<aip krikšči(Į--l
žvaigždės užsilipęs kuri, ro
dė karaliams kelią pas už
gimusi Kristų. Jeigu kitos 
žvaigždės buvo Dievo, o ta 
viena Velnio, tai ar biblijoj’ 

■ kartais kas neišras kad ir' 
Kristus nebuvo Dievo sū
num, bet ano priešginos?

i Simbolišakis ženklais ga- 
: Įima.viską iš biblijos išsiaiš
kinti, kaip tik 'kas nori.

Dievas saugojo užgimusi 
kudi-kĮ Kristų nuo Herodo, 
o paskui tas pats Dievas tą 

(pati vyrą, Kristų, atidavė Į 
I Herodo rankas "nuteisimui. 
Kodėl Dievui negalėjo už
tekti jeigu Kristus numirs 
už griekus tavo ir mano kū
dikiu būdamas?

Biblija nieko apie ateitį 
nuspėt negali, ir niekas iš 
jos nieko nenuspėjo. Viskas 
ką iš jos išaiškinama yra : 
tiktai apie atsibuvusius da- j 
lykus, j kuriuos panašus at- ] 
sibuti gali ir vėl, ir todėl.kas i 
nori' gali atsivertęs bibliją j

’ nįs prieš juos, kad jų tikė- 
’ jim'as yra geresnis už krik- 
’ ščionių, jų bibliją (koranasį S 
Į yra teisingesnis už Žydų. 1 
J Tų, Martynai, tiki kad> 

Kristus prikėlė iš nuąiiru- 
sių lavoną. Bet nepasvars- 
tai, iš patyrimų šiose dįeno- 
sė, kaip tas galėjo atsitikt a 
Tu tiki į Kristaus dievišką® 
galybę, nors šiose dienosėj 
neskaitai stebuklingais ta 
kurie prikelia iš numirusių 
žmones’; kiti net sakot kad 
šie su velnio'galybe veikia^ 
tai ar Kristus ne su velnio 
galybe irgi veikė? Bet ne
reikėjo ii” to, neš Kristus 
atėjęs pas tą ‘numirėlę’ ku
rią prikėlė pasakė kad ji ne 
mirus 'bet miega. Ir ištiki 
ro,,ji nors, kelias dienas bu
vo apmirus (kaip ir dabar;; 
miego lika sergą), ir atėjus'' 
laikui atbudo. O visi manė 
kad ji mirus, ir strokavojo..
G gal ir to nedarė, ba ketuj 
rias dienas mirusių nelaiko,| 

i ypač Palestinoj, kur šilta ir.
1 kur mirusieji tuoj ima ges-,' 

ti. Jeigu tą mergaitė ketu
rias dienas gulėjo ir prisi
kėlė tai ji tikrai miegojo, g 

Apie aklų gydymą nėra 
kalbos, ba tas galėjo but tik 
pridėtą', kada prikėlė “nu- 
mirelęYįi to. žmogaus, garbei 
padidmti.

Jeigu nebūtumėt fanati
kais ir nejieškotumet sim^ 
boliškų reiškinių biblijoje, 
visiems ji vienaip išrėdytų, 
ir nebūtų ten nieko paslap-š 
to, išskyrus tūlų paikų fra-", 
žiu kurios tuo laiku tokio ti- į 
kėjimo žmonėms buvo svar
bios.

Jus Kalėdas laikot Kris,- .; 
taus gimimo dieną, ir man | 
sakai kad aš jas niinavoju I 
nupirkdamas šonkauliui do- i 
vaną. O kodėl ta jūsų siim | 
boliška bibliją nepasako ka
da tikrai Kristus gimė, nes Į 
tikrai yra žinomą jog gi- a 
m ė ne1 gruodžio 25 d., bet 
anksti rudenį?

Pamesk, Martynai,, savo i 
i bolševikai ii” kiti revofiuci-l antrą‘fanatizmą kaip pa- 1 
jonieriai visai net | ‘ 
liei biblijos n'ei Kristaus, ir 
jie karalius nuo sostų vai
ko, o jus biblistai dar nei 
vieno karaliaus nenuvijot 
ir nepasakėt kad sostas pri
klauso Kristui, o ne jam. 
Kokią tiesą turit aiškint 
kitų nimpelnais sau laimė
jimus? Tai lyg- varnos sve
timomis 'plunksnomįs apsi
kaišę didžiuojatės.

Tu vėl sakai kad Dievas 
'............... .. 5 geri. j nenori ilgų maldų, tik trum-

l'aigi man atsivertimui pu. Ir vėl prieštarauji bib- 
vietos nėra-, ba aš nesu pa- lijai, kurią garbini, bą Die- 
gonis ir niekadėjas kaip sa- vas sutvėrė žmogų del.mal- ( 
kai 'buvo Povilas. dos savo, bibliją sako, ir da- i

Kaip broli kalbi apie tris vė liuošą valią melstis ilgai 
karalius kurie ėjo Kristų 
aplankyti, ir vadini juos as
tronomais, tai biblijos sim-

GERB. SPRAGILO SLAP
TA GR0MATA BROLIUI 
MARTYNUI' APIE BIB
LIJA, spragilo LAI

KĄ GAILĖTIS . UŽ GRIE- 
KUS IR ATVIRSTI PRIE' 

SUTVERTOJO. ARBA 
BŪTI NESMERKTAM 
PRAGARO KANČIOMS 
UŽ NEPRISIDĖJIMĄ 

PRIE BIBLISTŲ.

1. Reikalaukite kad butų vi- 
1 si kunigai prašalinti iš valdiškų

Įstaigų ir geriau rūpintųsi dva- 
’ siškais reikalais, o valdžios dar

bus palikti Lietuvos piliečiams.
i 2. Idant bažnyčios nebūtų ne
būtų paversta į svetaines, tai 
yra'kad bažnyčibse butų atlie-ĮMielag BiWjjos 
karna pamaldos, o ne politiškos hųartVnai ’ 
prakalbos. > J c •

3. Idant valstybinėse įstaigo
se ir bažnyčiose butų vartoją- 
ma Lietuviška kalba, ir kad bu
tų bažnyčia atskirta nuo vals
tybės.

4. Idant į Lietuvos vienuoly-. 
nūs butų priimama vien Lietu
vos piliečiai, o ne Prancūzai, 
Lenkai, Vokiečiai, Airiai, ir tt.

5. Idant nekurie vienuolynai 
butų paversta į prieglaudos na
mus del pavergėlių, ypač tose 
vietose kur tų vienuolynų per- 

1 tankiai pridygo, kad; nereiktų 
pavargėliams eiti elgetauti per 
kaimus. i.

Kaip mes Amerikos Lietuviai 
pagelbėjom prikelti Lietuvą iš 
numirusių taip, tiu’ime tiesą rū
pintis jos. likimų. ■ Butų gerai 
sušaukti seimą visų Amerikoje 
gyvenančių Lietuvių, ir kad sei
mas aptartų tuos dalykus ir 
palengvintų musų broliams Lie
tuvoje gyvenantiems po kleri
kalizmo jungu, (Seimas taipgi ' 
galėtų pąd'aryti .prašymą Ame- , 
rikos valdžiai kad ji kontroliuo- J 
tų tuos kunigus kurie atvažiuo
ja iš Lietuvos aukų rinkti. Ji-c 
pinigus renka vieniems daly
kams, o panaudoja kitiems: 
kartuvėms ar kruvinai politi
kai-. Amerika turi 
savo piliečius ir kad 
velijama kitaip aukų 
darybėms (kaip jie 
ro) kaip tik per Raudonąjį Kry
žių, Amerikos kontroliuojamą.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystes Komisija

K.

Aš gavau tavo gramatą 
rašytą mašinėle juodomis ii” 

'raudonomis lįtaromis, ragi
nančią mane' atsivers! prie 
Dievo ir prašyt kad apšvie
stų mane tokiu protu koltą 
tu turi. Ir tu tiki Į bibliją 
kaipo i šventą knygą, ale 
nenori pasiduoti visiems jos 
nustatymams. ■ t

Dievas sutverdamas tave aiškint kad vėl bus baisus 
ir mane davė mums -, liuesą žemės drebėjimai, baisus ir 
valią ir liepė elgtis kaip ku- dideli karai, badas, maras ir 
i'iam patiks. O. tu ne įtik }U’OS> dėlto\kad jau to
pais nesielgi taip kaip tavo dalykai praeityje buvo, 
protas rodo, bet dai- ir ma- Ė ąį^piitojas turi į ką.pa
ne nori priversti tikėti i bib- žėrėjęs pasakoti; Pats ka- 
lijps simboliška rašyba'. da Piršt? nudegi, paskui Įtik 

-Aš- tau. pasakysiu kad ta £aJi kltam. pasakyti, kad 
‘ ‘ ugnis labai karšta, ir kad

vėl nudegsi jeigu vėl priki- 
!ši. Tai yra (praeities paty
rimais remiantis nuspėji
mas ateities.

Bet klausyk., Martynai, aš 
tau pasakysiu dar vieną dar 
lyką. Ir tie kurie jums ati- :

apsaugoti 
nebūtu pa-

biblijos simbolišką rašymą 
ir yra priežasčia sufanatL 
kėjimo daugybės žmonių. Iš 
jos “simboliškų? raštų vieni 
išskaitė tą kas jiems patiko, 
kiti kitą — kas jiems rodėsi 
geru ir reikalingu.

Kur Saliamonas dainuoja! _ _ 
apie savo mylimosios papus) darė akis į

i mokyti vyrai, į;
'pasaulinius mokslus, 'pažino 
istoriją ir kas praeityje dė
josi, ir tada atsivertę bibli
ją ĮM’adėjo sakyt kad jie bi- 

__________  b-lijoj, bet simboliškais raš- 
Dievas sutvėrė dangų ir že-(tais, išskaito tokias prana- 
mę ir viską per šešias die- šystes, ba jie norėjo iš bib- 
nas, dabar aiškinat kad tosjlijos lengvą duoną valgyti.

Tu, broli Martynai, klai-
i ! dingai supranti kad Kristus
las prirodė kad daug dalykų veja karalius nuo sostų, ba

i K, -Z..W X XL, ! l'inlun i lz n i 1L* iii i'*nTrrxliii

.’ čia tikėti jog tas aprašymas 
,ie simboliškai reiškia Kristaus 
'" kalbą apie bažnyčią arba ti

kėjimą:
_ Kur biblijoj pasakyta kad j

. . . J
i bibliją, jie buvo 
rai, pirmiau išėjo

I
I

da-

J. Gečas, 
Bugailiškis, 
Stugevičienė.D.

Valdyba:’
Pirm. P. Mikalauskas, 
Rast. P. šlapelis.

dienos simboliškai reiškė pėj 
tuksiančius mietų, ba moks-l

buvo jau ant žemės pirm 
Dievo sutvėrimo žemės.

Pagal tavo simboliško iš
vedimo išrodo- tau kad aš, 
gerb. Spragilas, jau esu ti
kęs- Dievui, taigi aš ir pasi
liksiu Dievo, o ne biblistų, 
ba per jus arčiau prie su
tvertojo prieiti negalėsiu, 
o 'labiau todėl prie jūsų nei
siu kad Kristus liepė saugo
tis visokių klaidingų prana
šų, kurių tarpe esat ir jus, 
simbolišką! išsiskaitę bi'bli-

WOODLAWN, PA.
šis mieštas stovi ant kranto 

Ohio upės, 
tomą 17,000.
visokių tautų, mažiausia turbut joje kad tik jus 
i ;„i ’ rp-n-A-j ” .

•Gyventojų čia skai-
Žmonių randasi!

l C YU11UVI" 

epripažįsta 
’•piafaiia ir

metei bolševizmą.
Nors sakai kad kunigai 

vėl Kristų nukryžiavotų jei
gu jis ant žemės ateitų, bet 
ir jus taip su juo pasielgtu- 
met, nes tikrai jis jus iš
vytų iš savo dievnamio už 

; darymą sau biznio jo vardu.
Kristus, kaip biblija sako, 

• nukentėjo už visų nuodė
mes, o jus sakotės kad tik 
jums vieniems nuodėmės 
atleistos, o kiti nusmelkti Į 
peklą. Už tokį skelbimą ti
krai Kristus jds pančiu iš
vanotų iį išvarytų iš savo 
akių, liepdamas pakutavoti 
ir daugiau taip negriešyti..

Tu pirmiau man sakei kad 
aš esu geras Dievo akyse, o 
paskui šauki atsiversti, o ne 
tai busiu amžinai prapuolęs.

., i aš geras Dievo akyse, 
kodėl tų, Martynai, nori kad 
aš atsiversčiau nuo Dievo,' 
o tikėčiau jums?

Budavdjama daugelis naujų 
namų del gyvenime. .Darbų čia 
yrą visokių, išskil-iant kasyklas. 
Dirba geriausia Beaver valley. 
Dirbtuvės užima tris mylias plo- j 
to žemes. Dirbtuvė pabūdavo- 
ta nauja '1924 metais, kuri ir 
pradėjo veikti sausio mėnesį.

Antroj pusėj upės yra irgi jie nebuvo jokie astronomai 
nemažas miestas, kuris beveik j t....—j r- J --
tiek pat turi gyventojų, bet iki 
šiolei sU juo tebėra sunkus Su
sisiekimas per upę.
tarta būdavot tiltą ateinančią I žmogus turi sau ’žvaigždę ir 

—— ", ~-—— -r-— ——"iji *x*fc**.I* i
Turime čia dvi pašalpines or- po šiai dienai dar Lietuvoje 
in.vor*ll£ia- S T.A O.zl.7—SI Ir 11 An a I I V, 'Ir, l-r. r. r, r-rtllicr, +,Ir, r. Ir r. rl I

AKRON, OHIO
;.l Vyrai Akroniečiai, čią ūžti* 
(kau Lietuvį kalvį; M. Jocį, 154 
Wooster Ave., kuris nukala ir 
ąrtavoja visošius daiktus, špižą 
suviriną, sulieja alumina ir tu
ri mašinas del visokių išdirbys- 
čių medžiams ir, parduoda dalis

(del automobilių. Jis man atli- 
S ko greit ir teisingai darbą, ir 

yra gerąs rėmėjas tautos reika
lų. Turinti kokius reikalus va
žiuokit arba eikit pas jį, jis ge
rai ir teisingai patarnaus.

Pas JĮ Buvęs.

5 •

į

ARNOLD CITY, PA vasario 
14 <1. rengiama gražus balius,n" I i (I. 1 CilįUd.lIld. UclllUO,

į atsibus Lenku (svetainėje. Visi£ •___ • r- j...... <
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dos savo, biblija sako, ir da-

ar trumpai. Niekur nepa
sakyta kaip reikią melstis 
ir kur melstis, arba Idis tu-j

f

_ j —-_ !.......H ■ 1.... 1B__ - — tai.
holais to išaiškint negali, ba ri pasakyt kaip 'kas'turi sa- Jeigu

vo sutvertąją garbint, o jus 
pasmerkiat kitų maldąs ir 
sakot Ikad jums Dievas pa-; 
mokino jį garbint. Jeigu 
taip manot, jus labiausia ir 

u ii ■žemiausia nusižengiat pries
vasarą, kuris kainuos $250,000. ji jo likimą vadovauja. Ir Į Dievą.

Turime čia dvi pašalpines or- po šiai dienai dar Lietuvoje Tu. Martynai, sakai kari 
ganizacijas: SLA. 247-tą kuopą ir kitose šalyse tikima kad'nėra kito žmogaus kas dau- 
ir A. P. L. A. 15-tą kuopą. Jos puolanti žvaigždė yra tai giau .už Kristą nuveikė, La- 
abi mažai ką teveikia visuome-j mirtis to kurį ta žvaigždė bai klysti. Kristus pamoki-

tiktai astrologai, ir tai dar 
ne jie patįs astrologais bu
vo, p tik astrologams tikėjo. 

Yra nu-1 Astrologai sakė kad kožnas

Jos puolanti žvaigždė yra tai
mė- mirtis tn "kuri ta 5vaia-’žr1n

vietos ir apielmkių Lietuviai ža
da'dalyvauti. Reng.j

niško sutartinai; d pavienėms sergėjo. Tie tris karaliai bu-!no tik tų ,pačių moralybės 
sunitu kas nors padaryti. vo tų amžių 'kunigų astrolo-' dėsnių kaip mokino penki 

Vietinis.!gų valdomi ir tikėjo į žvai-,šimtai metų pirma jo gyve-

DR. A. A. IVINSKAS
------ DUSULIO KENTĖJIMAS ------ 
Nemanykit kad 60 metų amkiaus 

jau turit kentėti dusuliu.
CHIROPRAKTIKOS METODĄ 

(Spinal Adjustment) 
visai prašalins tą kentėjimą.

Kreipkitės

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

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

Ibse.no
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Nuo Redakcijos Į
LAIKAS VYTI KOMUNISTUS IŠ VISUR! Lietuviškus veikalus. Gal but 

kad. bug net dvi grupės iš po
NIELAUKTAI ir netikėtai 
' iš Brooklyno ' pasklido 
žinia kad iš siuvėjų unijos 
54-to skyrjaus valdybos iš
šluota komunistai iki vie
nam.

Reikia; sakyti kad šitas 
Įvyko tokioj vietoj ir tokioj 
organizacijoj kur mažiau
sia to tikėtasi.. Brooklynas 
vadinamas musų komunistų 
sostinė, ten yra jų organas, 
ten randasi jų naršiausi va
doj

Tik. kaip “Vienybė” rašo, 
‘-‘gaila kad šitas Įvyko taip 
vėlai. Dabar mūšų siuvėjų 
padėtis taip sudemoralizuo- 
ta kad jos sugrąžinimas Į 
normale? vėžes nebus taip 
lengvas kaip tūli žmonės ga- 
lipnanyti. Griovimo darbas 
jau taip lengvas, vienok ta-

ĮŠ Komp. M. Petrausko 
Darbuotės Lietuvoje

Gerb. M. Petrauskas apie sa
vo darbą Kaune ir Lietuvoje ra
šo plačiau, sekančiai:

Sumaniau Įkurt Lietuvoje 
Lietuvių Muzikos Konserva
toriją ir Liaudies Operą. Vie
ną ir antrą dalyką vedu pa- Į 

i rateliai, šią savaitę, apie ket- 
Į virtadieni, pradėsiu rinkt jau- I 
Į nūs artistus Liaudies Op'e- 
I ron:
i Liaudies Opera veiks ir | 
i Kaune, bet ypač vasaros lai- ’ 
t ku provincijoje; Duosim vien

25 asmenis kiekviena, žino
ma, su orkestru kartu. Bus 
10 muzikantų ir 15 artistų ir 
choro — toks sąstatas tru
pės.

Sausio 10 d. stačiau Tilma- 
no teatre Lasą, Nr. 3. Rengė 
vakarą Kariu Kuopa, vado- 
vaujant-režisieriaujant Majo
rui Brazulevičiui. Pirmoje da
lyje buvo pastatyta “Kupro- ' 
tas Oželis”, o antroj’— Laša. 
Kaune Lasą girdėjo publika 
tai pirmą kartą; publikai pa
tiko.

Gerb. Petrauskas eina Į kan
dį taip kaip darė Amerikoje — 
ir tas jam pilnai pasiseks.

FT MANO ATRADĘ. KAPINYNĄ KUR PA

LAIDOTAS KARALIUS HERODAS

tai • padaryti komunistams 
ėmė kokius 4—5 metus! Gi 
atstatymo darbas yra daug 
sunkesnis. JĮ vargiai atlik
si i tuos pačius 4-—5 metus. 
Todėl labai gali atsitikti 
kad dauguma siuvėjų kurie 
mažai protauja, nesulauk
dami greitai sąlygų pasige- 
rinimo, pradės nekantrauti 
ir murmėti.... O komuni
stai tik to ir lauks.... ”

Dar daugiau kas siuvėjų 
unijai visai reikėtų padary
ti tai iššluoti iš jų organo 
redakcijos Pruseiką ir kitus 
kurtystojus ikurie iš darbi
ninkų prakaito gyvena.

Amerikos Lietuviai darbi
ninkai ! Šluokime komunis- 
•tus-bolševikus-sovietininkus 
iš savo organizacijų! Ar tai 
darbo unijų skyriai, ar pą- 
šalpinės ar dailės organiza
cijos, ..apsivalykite. nuo i ko
munistų! Tas padaryti la
bai lengva, kaip parodė šis 
Brooklyno pavyzdis, kaip 
rodo Clevelando SLA. 14- 
tos kuopos pavyzdis!

Visur galima tas padary
ti; nes tų komunistėlių yra 
mažuma. Tik jie visada iki 
vienam dalyvauja susirinki
muose, kada mes kiti tik sy
ki ant metų ateiname, ir tai 
ne visi vienu kartu.

Imkimės apvalyti savo or
ganizacijas nuo komunistų 
su tokia energija kaip se
niau buvo bandoma atsikra
tyti socialistų, ir musų or
ganizacijos liks ramios, ga
lės dirbti kultūrišką darbą, 
rūpintis darbininkų reika
lais Įtemptai, vietoj dabar 
amžino gaišavimo ir barnių 
su keliais padaužomis ku
rie vietoj palaikyti kas yra 
gero padaryta, tik suardyti 
nori, ir veržiasi Į organiza
cijų vidurį kad iš vidaus jas 
arba užgrobus arba suar
džius.

Rezignavo Ministerija
Lietuvos Pasiuntinybė Wa

shingtone prisiuntė sekančius 
kelis žodžius gautus iš Kauno 
paleistus sausio 30 dieną per 
“Eltą”:

Ministcriu Kabinetas atsi
statydino sausio 27 d. vaka
re. Atsistatydinimas iki šiol 
nepriimtas.
Reikia tikėtis kokių negeis

tinų nuotikių iš šito kabineto 
atsistatydinimo. Juk kabinetas 
susidėjo iš klerikalų, Seime jie I 
(klerikalai) turėjo didumą, ne
buvo kam išreikšti nepasitikėji
mo Kabineto politikai del kurio 
reiktų atsistatydinti 'Seimui to 
reikalaujant.

Gal but pats kabinetas nesu
gebėjo savo pareigų atlikti ar
ba Įsivėlė į kokias pinkles iš ku
rių nori išlysti nekaltais, palie
kant bėdą kitiems.

Pamatysime toliau.

QENOVES liekanų jieškotojai 
i ir griuvėsių tyrinėtojai tiki 
atradę kapą žiauraus Karaliaus 
Herodo, kuris buvo Įsakęs nu
žudyti visus 1 pirmagimius Bet- 
lejoj norėdamas nužudyti nau
jai gimusį Kristų.

Atradimas yra apie dešimts 
mylių nuo Nazareto, vietoj va
dinamoj Beisan.

Tyrinėtojai besikasdami per 
amžių sukrautus žemių sluogs- 
nius rado daug kapų, tarpe jų 
buvo vienas didelis akmens gra
bas, su Latinišku užrašu iškal
tu akmenyje, kas rodo jog jis 
prigulėjo senam žjnogui vardu 
Phallion, kuris, buvo Herodo 
pusbroliu. Kiti kapai irgi išro
dė karališki priklausą žmonėms 
kurie turėjo reikšmę, bet, jų už- 
rašąi nudilę.

Britanijos biblijos tyrinėtojai 
kurie varo’ archeologišką darbą 
Palestinoje,’apžiūrėję grabus ir 
kapus tikrina kad didžiausias 
buvo tai karaliaus Hel’odo Di- 

Idžidjo kapas, kuris valdė Pa
lestiną laike Kristaus gimimo 
ir kuris norėjo tą kūdiki nužu
dyt, dėl politiškų priežasčių.

Svarbiausi faktai apie Herodo 
dinastiją yra užrašyti istorijose 
visai neturinčiose bendro, su bi
blija, ir atradįmas šių kapų yra 
lygiai svarbus' istorikams kaip 
ir biblijos tyrinėtojams.

Tiktai -biblijoj teužrašyta jog 
Herodas norėjo nužudyti Kris
tų ir kad jis įsakė žudyti visus 
pirmagimius Betlejos vaikus, 
bet yra daug prirodymų kad jis 
tuo laiku buvo valdovu, ir kad 
jo politiška padėtis buvo tokia 
jog ir galima buvo tikėtis jį im- 
siant tokių žiaurių priemonių 
kad kūdikis neužaugtų, nes žy
dų buvo tikėta kad vėliau jis 
turės patapti jų politišku kara
lium, ojlerodas to bijojo.

žydai, būdami svetimų vergi
joj, labai tikėjo pranašystėms 
kad pakils jų karalius, ir visi 
to laukė su religišku ir politiš
ku karštumu. Herodo šeimyna 
žiurėjo i tuos Mesijaus gandus 
su baime, nes pats Herodas no
rėjo sukilt ir atsimetęs nuo Ro
mos Įsteigt nepi'igulmingą žydų 
valstybę savo valdžioje.

Kaip šv. Matjošius sako, ka
da' trįs karaliai atėjo į Herodo 
žemę, jie neklausė, “Kur ran
dasi tas naujagimis pranašas jir 
išganytojas ar Dievo sūnūs?” 
bet klausė paprastai, “Kur yra 
tas kurs gimė iš Žydų būti ka
ralium ?” ,

Herodas turėjo savo sūnų, 
kuris vėliau turėjo likti Žydų 
karalium iš tos pat šeimynos, 
todėl Herodui reikėjo užkirsti 
keliai kitiems.

Herdas, anot Matjošiaus, iš 
to labai susirūpino, ir prašė tų 
karalių pranešti jam jeigu jie 
ras tą naujagimį. Bet atradę 
ir atidavę dovanas, trįs karaliai 
gryžo neaplankę Herodo, neš 
jiems sapne apreikšta negryžti 
prie (Herodo. Tada, anot bibli
jos, karalių įžeistas, Herodas

' Kaip Lenkai Atsimoka 
Latvijai

“Lietuvos žinios” rašo:
“Jaun. Zįn.” praneša kad 

Lenkija pakartotinai reikalauja 
iš 'Latvijos šešių Unkštos aps
krities valsčių (tų kuriuos, Lat
vija atsiėmė iš Lietuvos kaipo 
Latviškus....).

Šį klausimą 'Lenkijos/ užsienių 
reikalų ministeris Skržynskis 
būtinai mano apsvarstyti Rygoj 
dar prieš Elsinkti konferen
ciją.

Neoficialiai kalbama kad Pa
balti jos Sąjungos įkūrimą Len
kija suriša su atsakymu Į. šį 
klausimą.,

Kreivi keliai niekada; mat, 
1 prie tikslo nenuveda.

'Lauksime kaip ..Latvija atsi
dėkos už tokią, malonią propozi
ciją-

Tai mat ko sulaukė Latviai 
už savo pataikavimą Lenkams 
'kada Lietuviai turėjo kivirčus 
su Lenkija,

įsakė vyrams nužudyti visus 
Betlejos ir apielinkių kūdikius 
esančius žemiau dviejų metų 
amžiaus. Tas gandas pasiekė 
ir musų laikus, ir toj temoj pie
šė paveikslus daugybė garsių 
artistų. Kristų išgelbėję, anot 
biblijos pasakos, angelo sapnas 
Juozapui, raginantis juos bėgti 
į Egiptą.

Biblija neapsako kaip kelionė 
ėjosi. Bet viduramžių vienuo
liai ir karšti tikintieji suaudė 
apie bėgimą į Egiptą gražias 
pasakas. Dievobaimingi vienuo
liai rašė kaip Herodo sargai ant 
rubežių užmigo stati, pasirėmę 
ant savo jiešmų, ir pro juos ra
miai prajojo ant asilo motina su 
kūdikiu,’ ir Juozapas pekščias 
eidamas. Viena sena giesme 
apsako kaip medžių šakos ir 
vaisiai lenkėsi jiems pro šalį jo
jant, ir siūlėsi valgyti; kaip vi
sokie keisti šventi Egipto gyvu
liai iš akmenų daryti ir gyvi, 
puolė prieš juos ant kelių ir 
garbino, šventai šeimynai pro 
šalį einant.-

Jie išbuvo Egipte iki Herodo 
mirties, bet nei istorija nei pa
sakos neapsako kada tikrai mi
rė Herodas, taigi nei jų sugry- 
žimo laikas nežinomas. Tikima 
kad jie gryžo kada Kristus buvo 
keturių metų amžiaus, bet Mat- 
jcšius sako jog net ir tada jie 
bijojo gryžti į Betlejų, kadan
gi 'ten valdė. Herodo sūnūs, Ar- 
chelaus, taigi apsisukę nuvyko 
į Galilėją, kus Juozapas liko pa
prastu stalium.

Tik labai atsargus biblijos ži
novai sako kad mažiausia ketu
ri skirtingi “karaliai Herodai” 
figūravo naujojo testamento 
pasakoj, ir kad karalius Hero
das kuris žudė pirmagimius ne
buvo tai tas Herodas kuris žy
mima apsakyme apie Salome ir 
Joną Krikštytoją. ’

Daug apie jų šeimynos isto
riją jau žinoma, iš šaltinių ki
tų negu biblija, bet tikima kad 
dabartiniai, atkasimai ir atradi
mas Herodo šeimynos kapų, su 
pilnu pažinimu Phalliono kapo, 
dar atidengs daugiau švieson jų 
gyvenimą.

Herodas Didysis, kuris žudė 
pirmagimius, turėjo astuonias 
pačias. Iš jų jis turėjo apie 
vienuolika sūnų. Vienas iš jų 
buvo, tas Archelaus kuris valdė 
Judėją kuomet Juozapas gryžo 
iš Egipto. Kitas buvo Herodas- 
Pilypas, minimas Š. Lukošiaus, 
kuris valdė Ituraca provinciją 
laike nukryžiavojimo.

Kitas sūnūs buvo garsusis 
Herodas Antipas, Galilėjos tet- 
rarchas, kuriam 'Salome šoko, 
ir kuris nukirto Jono Krikšty
tojo galvą, šis Herodas Anti
pas vedė moterį vardu Herodia, 
atsiskyrusią savo brolio Hero
do Pilypo pačią, kas kaip pas 
Žydus taip ir pas Romėnus bu
vo labai bjauriu dalyku.

Jonas Krikštytojas pasmerkė 
Herodą viešhi, o ant pasiskun
dimų -Herodienės, Jonas liko

KLAUSIMAI ir
ATSAKYMAI

Klausimas: Ar pastojusio S. 
Valstijų piliečiu vyro moteris 
gali balsuoti rinkimuose? An
tra, jeigu atvažiavęš Amerikon 
17 metų amžiaus, ar galima 
gauti pilnas pilietiškas popieras 
ar reikia pirma gauti pirmas, 
'paskui imti antras?

Pranas Dursch.
Atsakymas: Moteriai nerei

kia imti pilietiškų popierų jei
gu vyrąs pastojo pilnių Ameri
kos piliečiu pirm įvedimo mote
rų balsavimo teisių 1919 me
tais, ir jeigu jie jau buvo -vedę 
prieš tuos metus; •

Jeigu vyras gavo popieras po 
1919 metų, nors buvo ir vedę 
pirm to, arba-jeigu turėjo išsi
ėmęs pilietiškas popieras pirm 
1919 metų, o vedė po tų metų, 
tada moteris turi išsiimti sau 
pilietybės popieras paskirai kaip 
ir kiti svetimšaliai.

Ąntras: Jeigu atvažiuosi ir 
mažiau 17-kos metų, bet jeigu 
te ntvažiavlišio tėvai nepaštojo 
Suv. Valstijų piliečiais pirm' j d 
suėjimo1 į pilną amžių, kiekvie
nas tokis tūri imtis pirmas .po
pieras, ir po dviejų metų gauti 
antras.

Klausimas: Kas puvo išra
dėjas garlaivių? J. Balkus.

Atsakymas: Garlaivių išra
dėjas buvo Amerikietis inžinie
rius '..Robert Fulton, gyvenęs 
nuo 1765. iki 1815 metų. Jis 
pirmus bandymus darė su savo 
garlaivių ant Hudson upės, ku
ri teka per New Yorką.

KAS JUMS NEAIŠKU?

Įkalintas. Paskui, Herodienės 
duktė, motinos įmokyta, pašo
kus Herodui prašė duoti jai šv. 
Jono galvą. Nors ta Herodie
nės duktė iš pirmo vyro neturi 
biblijoj vardo,.; musų laikų pa
sakos, poemos; operos vadina 
vardu “Salome”.

šis Herodas Antipas vėliau 
apsireiškia Kristaus teisme.

Pontius Pilotas, Romps gu
bernatorius Jeruzalyje, norėda
mas atsikratyti atsakomybės už 
tą teismą, pasinaudojo faktu 
jog Kristus buvo iš Galilėjos, ir, 
todėl reikalavo kad jį teistų 
Herodas,- kuriam priklausė.

Jam geriau buvo tą atsako
mybę nusimesti kadangi jis su 
Herod u buvo politiški priešai. 
Kada Kristus buvo atvestas pas 
Herodą, Herodas jo klausinėjo 
visokių dalykų, bet 'Kristus at
sisakė kalbėti, tada perpykęs 
Heroda’s, pajuokimui kaipo ka
raliaus, ir galbūt pašiepimui Pi
loto, aprengė Kristų karališkais 
rubais ir nusiuntę atgal į Jeru- 
zalį. Keistai, po to Herodas su 
Pilotu susitaikė ir liko draugai.

Herodo šeimyna paliko Kris
taus ir krikščionybės priešais 
veik iki galo savo giminės. Už 
daugelio metų vėliau Herodas 
Agrippa I, Herodo Didžiojo anū
kas, persekiojo krikščionis, nu
žudė Jono brolį ir įmetė Petrą 
į kalinį.

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Be abejo skaudu, — tarė markizas7 

abbė, visai šaltai, — imtis tokiu priemo
nių, išgelbėjimui paklydusios sielos iš pra
pulties, bet mes turim pritaikyti savo vei
kimus prie supratimo ir pobūdžio ypatų su 
kuriomis reikalą turime.

— Jau iš pirmiau kunigaikštienė žino 
kad aš tankiai laukiausi tokio plano Šv. 
Marijos Vienuolyne, — tarė daktaras, — 
iš ko buvo daug naudos sielos ramybei ir 
sveikatai musų nekuriu pacientų, kurie bu
vo visai apie tai' nenumanę. Tokie mano 
padavadijimai niekad neperėjo skirtumo 
tarpe “gana sveiko” ir “ne taip sveiko”. 
Tačiau nors labai maži* skirtumai buvo, jie 
veikė labai reikšmingai ant' proto. Taip 
buvo ir su madame de la Sainte-Colombe. Ji 
buvo tokiame gerame pasitaisymo stovyje, 
kaip moraliai'taip ir fiziškai, kad Rodinas 
sumanė jog reikią Filiponui patarti jai 
išvykti į laukus, bijodamas, kad Parise ji 
gali vėl atgryžti prie savo senų apsiėjimų. 
Šitas patarimas, sudėjus su noru jos lošti 
vadovaujančią .rolę tarp žmonių, Įgundė ją 
nupirkti Kardovilių dvarą, kas yra geras 
investmentas visais žvilgsniais. ’ Bet vakar, 
ant belaimės, Filiponas atvyko pasakyti 
man- jog madame Colom'be beveik gatava 
atkristi atgal — moraliai, suprantama, — 
nes jos kūniška sveikata, yra visiškai gera. 
Tas jos atkritimas pasirodė galimas po jos 
pasimatymo su tulu Jokūbu Dumoulin,, ku
rį sako tu žinai, mano brangus abbe; jis 
susipažino su ja, niekas neišmano kaip.

—- Tas Jokūbas Dumoulin, — tarė ab- j 
bė-markizas susiraukdamas, — yra vienas 
iš tų žmonių kuriuos mes pasisamdome ka
da mums priteikia. Jis yra rašytojas pik 
nas kurstymų, pavydo ir neapikantos, tu
rintis tas ypatybes kurios gali daug sukel
ti iš savo pusės. Mes mokame jam dau
giausia atakavimui musų priešų, nors tan
kiai skaudu matyti ginant musų gerbiamus 
prinpipus tokia plunksna. Nes tas niekšas 
gyvena kaip valkatai — nuolat karčiamose
— beveik visada girtas, — bet, turiu pri
pažinti, jo užsipuolimų, smerkimų galybė 
neišbaigiama, ir jis gerai apsipažinęs su 
pačiais’ pamatiniais teologiškais argumen
tais, taip kad jis kartais mums yra labai 
naudingąš;

>. — Taigi! nors madame Colombe yra 
arti šešių dešimtų metų; išrodo kad taš Du
moulin turi ženybines pažiūras Į jos didelį 
turtą. Tamista turi informuoti Rodiną, 
kad jis galėtų būti sargyboje prieš tam
sius šio padaužos pasiryžimus. Aš ištiesų 
■tūkstanti sykių atsiprašau kad taip ilgai 
jus užėmiau tokiu nepritinkamu dalyku, 
bet, kalbant apie Šv. Marijos Vienuolyną,
— pridėjo daktaras, kreipdamasis Į kuni
gaikštienę, — ar galiu paklausti ar jūsų 
aukštenybė buvote tenai pastaru laiku?

Kunigaikštienė pasikeitė su D’Aigrig- 
ny smarkiais žvilgsniais ir atsakė: — Taip, 
aš ten buvau apie savaitė atgal.

— Taigį atrasi dideles permainas. Sie
na kuri buvo prie mano prieglaudos tapo 
nuversta, nes jie rengiasi dabudavoti galą 
ir koplyčią, kadangi sena yra permaža. Aš 
turiu pasakyti, pagyrimui panelės Andrien- 
nės, — tęsė toliau daktaras su ypatinga 
Šypsą, — kad'ji prižadėjo man vieną kopiją 
Rafaelio paveikslo Madonnos šiai koplyčiai.

— Ištiesų? Labai puiku! — tarė ku
nigaikštienė. — Bet štai jau beveik' pietus, 
o ponas Tripeaudas dar neatvyko.

— Jis yra apsergėtbjas panelės An
driennės, kurios nuosavybę užžiurėjo, kai
po buvęs agentu prie jos tėvo, —- tarė ab- 
bė-markizas D’Aigrigny, su nekantrumu,— 
ir jo atvykimas čia būtinai reikalinga. La
bai svarbu kad jis ateitų pirmiau negu at
vyks čia panelė Andriennė, »kuri jau gali 
atsirasti bite momentu.

— Negerai kad jo paveikslas neatstos 
jo vietoje, — tarė daktaras, pažeminančiai 
šypsodamos, ir išsiimdamas iš kišeniaus 
mažą pamfletuką.

i — Kas tai, daktare? — paklausė kuni
gaikštienė.

— Tai vienas iš tų' anonimių lakštų, 
kurie laikas nuo laiko išleidžiama. Jis'va

dinama' “Botagas”, ir Barono Triperių® 
paveikslas nupieštas taip atsakančiai, kai 
jis net nėra satyra. Jis yra veik kaip gy 
vas; reikia jo tik klausyti. Tas paveikšla; 
užvardintas: “Lušių-žvėrių pavyzdis”.

— Baronas Tipeaudas. — Tas žmogų; 
kuris taip labai nusižemina prieš savo auk 
slėsniuosius draugijos narius, kaip lygia 
žiaurus ir nenuolaidus tiems kurie nuo .ji 
priklauso — yra tai gyvas, baisus įkūniji 
mas aršiausios dalies piniguotos ir komer 
cinės aristokratijos — vienas iš turtingų i: 
ciniškų spekuliatorių, be širdies, sąžinės i: 
pasitikėjimo, kuris spekuliuotų net mirti 
mi savo motinos, jeigu jo motinos mirti 
galėtų padaryti Įtekmės į vertybės popier-ii 
kaina

/ ii;

Daktaras skaitė tą lapeli apie Tripėaū 
do keistas ypatybes, kaip atsidarė dūri 
ir kambarinė pranešė: “Baronas5 Triperiu 
das!”

Daktaras Baleinier Įkišo pamfletą į;ki 
senių: labai mandagiai ir gražiai nusilenk 
tam finansieriui, ir net pakilo paduoti-jan 
ranką. Baronas inėjo Į kambarį, visus ap 
mesdamas Įvairiais pasveikinimų žodžiais

— Turiu laimės dalyvauti pagal kuni 
gaikštienės Įsakymų. Ji žino kad ji visad; 
gali manimi pasivaduoti, — tarė jis.

— Aš ištiesų ant tavęs atsidedu, poną 
Tripeaudai, o ypatingai dabartiniame rei 
kale.

— Ar kunigaikštienės atsinešimai liii 
panelės Andriennės dar vis yra tie patįs?

—- Jie dar vis tokie patįs, ponas Tri 
peaudai, ir mes šiandien dėlto susieinami

— Jūsų aukštenybė gali būti užtikrir 
ta manimi, kaip aš jau pirmiau prižadėjai 
Aš manau kad pagaliaus reikės panaudol 
didžiausi aštrumą, jeigu tas pasirodys re: 
kalinga.

— Taip ir mes manome, —- tarė mai 
kizas, staiga padaręs ženklą kunigaikšti^ 
nei, ir pažvelgdamas į 'tą vietą kur paslėj 
tas vyras su akiniais; — mes visi esam 
pilnoje harmonijoje. Ir .tau'neturim palil 
ti -nei vieno punktelio abejotino, vardan 
čios tos'jaunos merginos, kurios vieųos re: 
kaląi veda mus šiame atsitikime; Mes ti 
rime išgauti jos tikrumą visais galimai 
budais. ■

Kambarinė atėjo ir pranešė jog pan( 
lė. Andriennė pribuvo ir nori pasimatyti š 
kunigaikštiene. ,

Pasakyk kad aš jos laukiu, — tai 
kunigaikštienė, — ir nuo dabar visiems k 
tiems manęs nėra namie, su vienu išėmimi 
Tu supranti mane; visiškai nei vienam mi 
nęš nėra. . '

Taip tarup, ji prisiartino; prie už dur 
esančio paslėpto vyro, ir padavė' jam kė 
reikia pradėti — paskui atgryžo ir atsisi 
do. ‘

Gana ypatinga, vienok laike to truri 
po tarpo iki Andriennės atėjimo visos či 
dalyvavę ypatos išrodė neramios ir sus 
painioję, lyg butų turėję priežastį bijoti jf 
atėjimo. Už minutos laiko, panelė Ai 
driennė dę Kardoviliųtė atėjo pas Savo ti 
tą.

(Bus daugiau)

‘ARTOJAS
SAUSIO MĖN. TURINIS

LIAUDIES DAINOS
Pagaliaus,' šiame numeryje pradeda e 
ti ir Liaudies Dainos!' Išsyk jau ta 
pinama visų prisiųstųjų eilės po ki 
lias, ne po vieną. Skaitykit jas, žh 
rėkit kokias dainavo jūsų krašte, k< 
kios jums senai .buvo žinomus, o ja 
rodės turėjo būti. užmirštos, nes ji 
jas užmiršot! Rasit daug kurias pat: 
dainavot ar girdėjot dainuojant. Rii 
kit ‘‘Artojo” numerius, kožname m 
meryje tilps nuo penkiolika iki dvidi 
šimts dairių.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohi
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ARGONAUTŲ ZYGIS
(IŠ GRAIKŲ LEGENDŲ)

T. M. D. REIKALAI negalima daryti.
Kuopų valdybos, rinkit iš na

rių mokesnius! <

Z^YVENO Bojotijoje kakalius; vadinosi
• jis Atamantu, o jo pati Nafe-lė; jų bu

vo du vaidų: sūnūs Friksas ir duktė Helė. 
Abu jiedu karštai vienas antrą mylėjo ir 
gražiai gyveno kolei -gyva, buvo ir gyveno 
su jais jų motina. Bet motina mirė ir tę
vas vedė pikčiurną Iną. šį baisiai žiauriai 
elgėsi su vaikais: negerai juos maitino, jie 
vaikščiojo vos šiaip taip apsivilkę, gi kai! atkeliaus iš Graikijos ir ims jų reikalauti, 
verkdavo, nuo savo motinos gaudavo net Todel*jis žadėjo atiduoti Jasonui vilnas, bet 
mušti. 1 pareikši - - • - ...................

Ji pagaliau sumanė nužudyti Friksą. nias.
Bet vaikų, pasigailėjo dievaitis Hermes. Jis varinius jaučius, suarti didelį lauką ir ap- 
atsiūntė jiems gražų didelį aviną aukso sėti jį Drakono dantimis.- Tuos vario jau- 
vilnomis apaugusį; Avinas mokėjo orujčius buvo padirbęs dievaitis Hefaistas; jie 
šltraidyti. Friksas ir Helė sėdo ant avino įjudėję ir gyvenę kaip tikri jaučiai, bet iš 
ir išskrido į Kalchidą (Grutiją). Vai- prusnos ir šnervių jiems liepsna liepsnojus, 
kai turėjo būti viena ranka nusitvėrę į jo 
ragus, antra vienas antrą apkabinti. Helė 
buvo silpnesnė už Friksą’. - Avinui skren
dant ties tuo sąsiausiu kuris jungia Aigė- 
jų jurą su Marmuro jura, Helė nuslydo nuo 
Avino ir nukrito į vandenį, kuriame tuojau 
ir paskendę; Del tps . priežasties Graikai 
ir praminę tą sąsiaurį (dabartinį Dardane- 
lių) Helespontu, tai yra Helės jura.

Friksas buvo didžiai nuliūdęs žuvus 
Helei, bet vis dėlto keliavo toliau, ir atskri
do pagaliau į Kalchidą. Čia jis atidavė 
Aviną' dievams aukai, o jo aukso vilnas pri
kalė vinimis prie aržuolo.

Gyveno taipgi Tesalijos 'karalius Pė- 
lius. Jis turėjo sūnėną Jasoną, gyvenusį 
su savo tėvu: Jasonas buvo dar jaunas ir

. pasižymėjo nepaprastu narsumu. Karą- 
liui Pėliui buvo dievų pasakyta kad jam 
atimsiąs sostą žmogus kuris ateisiąs į jį 
vienu sandalu apsiavęs.

Kartą karalius Pėlius iškėlė pokilį ir 
pasikvietė pas save savo sūnėną. Vykstant 
į miestą -kuriame gyveno Pėlius, Jasonui 
teko "bristi per Upeli. Bebrendant atsirišo! 
vieno sandalo apivarai; sandalas pasiliko 
vandaiiyje, ir jasonas pa-s savo dėdę atvy
kę vienu sandalu. Karalius tą pastebėjęs; 
norėdamas nusikratyti savi)-:, šunenų kurs 

. buvo jam tiesiog baisus, liepe jam išsidan
ginti iš Tesalijos ir negryžti atgal tolei 
lei nebus gavęs kur aukso vilnų;

Tadą Jasonas prisirinko draugų 
liauti su jais aukso vilnų jieškoti. Jis 
sistatė sau ir draugams dideli laivą Argus, 
nuo kurio ir gavo sau vardą Argonautai, 
ir plaukė juo karžygiai. Tas laivas buvo 
ypatingas: atsakydavęs Jasonui visuomet 
ką šis jo klausdavęs, kaip kada reikia pa
sielgti. Šito negirdėto-neregėto laivo vai-1 
rininku buvo Linkėjus,,'kurs buvo begalo 
akylas: jis galėdavęs matyti laukę atsisto
jęs žemės vidurių metalus.

' ’ Bekeliaudami Argonautai prityrė daug 
visokių nutikimų, matė daug stebuklų ir 
nemaža gero kitiems padare. 'Taip antai, 
jįę išgelbėjo vieną aklą karalių iš baisių 
harpių nagų. Tos paukštės (harpijos arba 
harpės.) buvusios tikros baisybės;; jų bu
vus geležies odą, ir dideli smhihjs geležies 
nagai. Harpės badu marinusios karalių. 
Vos tik sėsdavęs kuomet į stalą, į kuri tar
nai prinešdavę valgymų, tuoj prilėkdavę 
harpių ir nusinešdavę su savimi visa kas 
būdavę-patiekta karaliui. Argonautai iš
naikino harpės ir tuo. budu išvadavo kara
lių iš tų žmogaus vargintojų. Karalius bu
vo labai dėkingas Argonautams ir atsisvei
kindamas davė jiems gerą patarimą. Ply
noje juroje kuria turėjo leistis Argonau- 
tau, pluduriavd dvi didžiulės uolos. Jos 
buvo atokiai nuo viena antros, bet atsira
dus tarp jų kuriam daiktui (žuviai, paukš
čiui; laivui) jos tuoj susidurdavo ir sudau
žydavo, niekais paversdavo viską kas bū
davo tarp jų patekę. Paskui jos vėl toli 
nuo viena antros nuplaukdavusios.

Argonautai priplaukę vargais negalais 
tas uolas ir pasielgė taip kaip buvo jiems 
pataręs jų išgelbėtas karalius. Vienas kar- 
žygis atsistojo laivo pirmagalyje su balan
džiu rankose ir paleido jį' lėkti tolyn. Ba
landis buvo labai vikrūs: kai susidarė uo
los, tarp jų pateko tiktai jo uodegėlę. Kai 
tiktai uolos paskui prasiskyrė, Argonautai 
ėmė prispaudę irkluoti ir laimingai išplau
kė per uolas. Uolos susidūrė vieną šų an
trą tenuskeldamos Argui mažutę vairaga-

iio dalelę.
Prityrę daug kitų nutikimų, Argonau

tai atvyko pagaliau į Kalchidą. Kalchide 
karab'avo Aėtas. Jasonas atvykęs tuoj pa
sisakė ko atplaukęs. Aėtas nenorėjo skir
tis su aukso vilnomis, bet griežtai pasakyti 
“neduosiu” nedryso. Mat, Aėtui buvę lie
pę dievai atiduoti aukso vilnas tam kurs jų

lavo kad tas padarytų ką liepia- 
Aėtas liepė jam pasijungti j arklą

ko-

ke- 
pa-

Tie jaučiai buvę daug piktesni ir stipresni 
už paprastuosius, ii; todėl buvę 
tvartuose pastatytuose iš didelių akmenų 
ir geležies, kur jie buvę geležies retežiais' 
prirakinti,

Darbas kuri buvo davęs Jasonui padir
bti Aėtas buvo nelengvas. Jo sunkumas 
tuo — vienu reikalavimu išvesti iš tvarto 
jaučius ir Įjungti Į arklą — dar nesibaigė. 
Iš pasėtų žemėsna drakonų dantų išaug
davo geležiniai žmonės su jėtimis ir kala
vijais ir nukaudavo tuos kas juos būdavo 
pasėjęs. Bet Jasoną išvadavo Medėja, ka
raliaus Aėto duktė. Pamačius karžygį,' jį 
ji pamylo ir ryžosi padėti jo sunkiame dar
be. Ji buvo žynė (burtininkė); mokėjo vir
ti burtams žoles, ir skaidžius oru, Įsisėdus 
Į ratus su pakinkytomis gyvatėmis. Ture-' 
dama tokių nepaprastų gabumų, Medėja 
prisirinko visokių žolių augusių kalnuose 
ir slėniuose paupiais. Iš surinkti! žolių ji 
išsunkė sultis ir pasidarė, 'pildama Į viralą 
tų sulčių, negirdėto, neregėto tepalo. Ne
matant tėvui, ji nunešė Jasonui tą tepalą 
ir liepė jam pačiam išsitepti ir ištepti juo 
savo ginklus. Ir jis ir jo ginklai turėjo, del . 
to tepalo, pasidaryti neįkandami ugniai.

Atėjo baisioji diena. .Anksti rytą į pa
skirtą vietą'susiriiiko ir karifliuš?hHdvariš- 
kiai, ir miesto gyventojai. Suvaldyti jau- i 
čiai Jasonui pasisekė kuopuikiausia. Kai i 
jau laukas buvo suartas, jis paprašė duoti 
jam drakono dantis. Jam atnešė šalmą pil- 1 
ną dantų. Jasonas ėmė juoą rieškučiomis ' 
ir barstė po žemę, kaip sėjikas barsto grū
dus. Baigęs sėti, jis nuėjo gulti. Kitą die- i 
ną jau pasėlis išdygo ir netrukus iš že- i 
mes iššoko’ geležiniai vyrai. Ir šį kartą 1 
Medėja davė Jasonui gudrų patarimą. Sek
damas tuo patarimu, Jasonas atėjo pas ka- 1 
ralių reikalaudamas auksinio kailio. Aėtas 
kailio nedavė ir net sumanė nužudyti Ja- j 
šoną. Medėja pranešė Jasonui apie jos tė
vo sumanymą ir patarė mylimam žmogui 1 
pačiam nusiimti kailį nuo aržuolo. Nusi- 1 
imti kailį nuo aržuolo butų visai nesunku, 
bet jį saugojo drakonas, kurs niekuomet ' 
nemiegojo ir sudraskydavo kiekvieną, iš- , 
skyrus Aėtą, kas’norėjo paliesti kailį. Be > 
to, ta bjaurybė buvo nemirtina ir užtat jos < 
negalima buvo nužudyti, Bet ji turėjo'.vie- 1 
ną silpnybę: begalo mėgo saldžius pyragai
čius. .Medėja davė Jasonui medauninkų, 
bet įpylus į tešlą, iš kurių juos darė, mig- ( 
domų sulčių. Puikią mėnesienos naktį Ja- i 
eonas išėjo pasiimti aukso vilnų Avino kai
lio. Kai. jis numetė drakonui pyragaičių, 
šis tuojau puolės prie jų suėdė/ ir tuoj už
migo. Jasonas jau galėjo visai lengvai nu
siimti rilio medžio aukso vilnų kailį ir nu
nešė ji į laivą, kur laukė jo draugai. Me
dėja gi tapo Jasono žmona ir nuvažiavo 1 
Argus laivu į Graikiją. Aėto pastangos ’ 
juos pavyti nepavyko, ir jie laimingai su- 1 
gryžo Į gimtinę. Medėja su Jasonu aiva- ( 
žiavo į Tesaliją, ir ji sugrąžino Jasono te- j 
vui jaunystę, savo žynyste. Jo žili plau
kai vėl pajuodę, burnoje išaugo nauji dan
tis, ir jis vėl liko toks pat stiprus koks buvo 
jaunose dienose. Po to ji nužudė Pelių, po 
kurio mirties ėmė karaliauti Jasono tėvas. 1

(Nors tame mite yra daug pasakinga, 1 
bet galimas daiktas kad tai buvo neaiškus , 
atsiminimas apie kokią nors tolimą kelionę, ’ 
kurią senovėje padarė Graikai jieškodami I! 
aukso. Kalchidėje yra buvę aukso smėlių.-) ; 

* —Klevo Lapas. i

laikomi

Gausus Kultūros Fondo 
Fondo Rėmėjas

A. E. JBredickas, iš Shenan
doah,. Pa., The Shenandoah 
Trust Company banko iždnin- 
kas, prisiuntė savo metinę mo
kestį į Kultūros Fondą, kuris 
šelpia moksleivius.

Mažai Amerikoje yra tokių 
Lietuvių kurie galėtų po. tiek 
skirti mokslo parėmimui, betgi 
yra daug tokių kurie gali mokė
ti į metus po $3, $5 ir daugiau.

Moksleivių šelpimus yra bu-J 
tinas, akivaizdoje to kas darosi 
Lietuvoje, kada ją klerikalai sa
vo saujoj laiko.

Kiekvienas TMD. narys pri
valo mokėti į Kultūros Fondą 
bent dolarį į metus- T. M. D. 
kuopos turės būtinai būti Kul
tūros Fondo narėmis, nes jos, 
kaip ir paprasti nariai; po tei
sybei, ir neturi teisės spręsti ar 
kalbėti Kultūros- 
lais dabartiniame 
Kultūros Fondan 
tik keli veikėjai,
Kultūros Fondą Tėvynės Mylė
tojų Draugijos kontrolėn, 
dabar jį kontroliuoja visi nariai 
per Savo įnešimus ir delegatus 
Seiman, nors jie nei centu ne
prisidėjo prie to fondo įsteigi
mo ir neprisideda prie palaiky
mo.

Pačią TMD. valdo ir kontro
liuoja TMD. nariai dėlto kad 
jie moka būtinus mokesnius į 
Draugiją. Kaip gali kas nors 
kontroliuoti tą prie ko' neprisi
dėjo?

Kultūros Fondas įsteigtas ant 
greitųjų, matant verktiną rei-

Prirašyti j TMD. kainuoja tik 
$1.50. Nepavydėkit savo drau
gui ar kaimynui “Pasaulio Is
torijos”. Mokesti galima siųsti 
Centro 'Sekretoriui, V; Sirvy
das, 193 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Rinkit 1925 Mokesnius

uEROVes skYRIUS
|T DEL APRŪPINIMO sai i 

MOTINŲ IR JŲ 
įįlįKŪDIKių SVEIKATOS.^

Fondo reika- 
stovyje. Juk 
deda pinigus 
ir jie pavedė

kalą remti mokslą einančius ga- ri teisintis 
bius {vyrus musų politiškų pa
žiūrų. Bet tas Kultūros Fon
das nepadarytas kaip reikia T. 
M. D. dalimi, o tik lyg auka Dr- 
jai., jeigu butų ‘dalimi. Draugi
jos tada kiekvienas TMD, narys 
turėtų mokėt noi'S po 10c. Į me
tus ir kuopos būtinai turėtų bū
ti Fondo narėmis užsimojant 
žemiausią narinę mokesti $3 ar 
kiek daugiau. i

Net Centro Valdybos nariai 
nekurie, nors sprendžia Kultū
ros Fondo pinigų'skirstymą j nė
ra Fondo nariais!

Tas reiškia labai skubų ir ne
tobulai išdirbtą Fondo prikergi-j 
mą prie Draugijos, o ne kenol 
nors apsileidimą.

Nors dar iki Seimo yra suvirs 
metai, visgi jau reiktų apie tai 
daugiau kalbėti, išspręsti budus 
padarymui Fondo visuotinu kad 
ir pačių TMD. narių tarpe.

SLA. ima pradžioj metų Naš- 
lių-Našlaičių fondan iš narių, ir 
ta mokestis yra priverstina.

TMD; turi nustatyti imti 10c 
ar daugiau nuo kiekvieno nario 
pradžioje metų ir laike įstoji
mo nuo naujų narių. Tas de
šimtukas neapsunkins žmogaus, 
o Kultūros Fondas virs tikrai 
naudingu ir. reikšmingų;

Kaip iki šiol buvo, toliau bū
ti negali.

K

“Pasaulio Istorijos” pirmos 
knygos spausdinimas teina prie 
galo. Kaip greit ją prisius dar 
negalini tikrinti, vienok nariai 
ją neužilgo gaus.

Prieš Draugiją isįoja atsako
mybe lėšų, nes reikės mokėti 
už pirmą tomą, paskui reikės 
duoti spaudon ir antri du to
mai nevėluojant kad nariai tų 
likusių knygų neturėtų perdaug 
laukti.

Viskas tas šaukia pinigo,, ir 
todėl reikalinga kad ..nariai sku
bėtų su mokesniais.

.Kiekviena kuopa privalo iš
rinkti mokesnius iš narių bėgy
je pirmų dviejų mėnesių.

Tiesa, rasis ir tokių narių ku- 
betįyie sakys: “Kai duosi Istoriją 

gausi ir mokestį”,
Bet tai nedėkingi nariai ir ne 

organizacijos bendrai taip gali 
kalbėti; 'Nors ilgai jau laukia
ma Istorijos, tačiau nariai gavo 
jau porą gerų knygų per šitą 
laiką, taigi ne uždyką Draugi
jai mokėjo. Kurie tas knygas 
neskaito gautomis, o tik “Isto
rijos” laukia ir tik tada žadą i 
mokėti tie neatstoja tikrų na
rių vietos. Yra daug' atėjusių į 
TMD. tik del gavimo “Pasaulio 
Istorijos”, kurie šitaip tik ir no

ir tramdyti Draugi
jai darbą.

Kiekvieno! nario priderystė 
yra pildyti visas pareigas; užsi
mokėti mokesčius ir padėti or
ganizacijai pastūmėti jos dar
bus pirmyn.

Kurie nemoka sakydami kad 
mokės kada knygą gaus,, yra.to
kie nariai kaip tie kurie saky
tų “Nemokėsiu Susi vieni j imari 
mokesčių iki neduos man par 
šalpos ar pomirtinės”. To visai

ienių nariu ir kuopų mel- 
isreikšti savo nuomones

tame
K. š. Karpavičius.

TMD. Pirmininkas.

Nori “Pasaulio Istori
jos” Dovanai

As Teopiiis Skeivys atradau 
laikraštyje “Tėvynė” kad gali
ma gauti “Pasaulio Istorija” 
dovanai. Esu neturtingas, gy
venu Lietuvoje, moku kiek skai
tyti. Norėčiau gauti dovanai 
šitą .istoriją. Mano antrašas:

Teopiiis 'Skeivys,
Mažeikių apsk., Židikų vals., 
, Ukrinų kaimas, Lietuva.
Nuo Redakcijos 

knygų 
niams,

T. M. D. 
dykai nedalina, pavie- 
išskyrus viešas įstaigas 

ir-Organizacijas.. Bet kurie pa- 
einat iš Ukrinų kaimo, Ameri
koje* gyvenanti, o dar gal ir pa
žįstami ar draugai šio piliečio, 
galite jį įrašyti į TMD. narius 
ir jis gaus ‘-Pasaulio Istoriją” 
kada jį bus gatava.

O

Siame skyriuj? mes laikas 

■>uo laiko gvildensime rel* 

kalas įdomius bildančioms 

molmoxs ir motinoms Jau* 
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimu Ir pe
nėjimas yra diiykas gyvos 

svarbos kelmynai ir lautal 
ir mes Jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rimo reguUarlikah WSteu 
tarpiais atvirai (c telcvaj

OpcrgvUdcsŠ.1
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MOTINŲ MIRTINUMAS
Retai kas iš musų tikrai įsivaiz

duoja kaip kūdikių gimdymas yra 
pavojingas gyvybei. 1916 metais ne
tekome Amerikoje mažiausia 16,000 
motinų nuo priežasčių surištų su kū
dikių gimdymu, ir beveik viso to ga
lima buvo išvengti. Gimdymo karš-1 
tinę yra dažniausia mirties priežas
tis ,o ji paprasčiausia paeina iš už
krėtimo nuo pribuvėjų ar patarnau
tojų rankų motinos žaizdų.

Iš 150 .atvejų gimdymo viena mo
tina netenka gyvybės; vienas 'kūdi
kis iš kiekvienų dvidešimts gimusių 
gimusių neišgyvena nei šešių savai
čių. O mirtis apkasuose buvo vie
nas vyras iš penkiasdešimts uktiviai 
dalyvavusių.

PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI
Pirm negu kūdikis ateis yra buti

ni kiekvienai motinai', sekanti dalykai.
1. Pasitarimas su gerai išlavintu

gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi- 
mas imant ir pilvo išmieravimą ir 
dažną analizavimą šlapumo.

2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.

3. NuręguliAvimas perdidelio augi
mo svaryn dažnai pasisveriant ir su
mažinant krakmolo ir cukraus dalį 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
ir vandens.

5. Nureguliavimas vidurių užkietė
jimo jei galima vienu maistu, be gy
duolių.

6. Kasdien reikia maudytis kad * 
prakaitavimas gerai eitų.

7. Priežiūra dhntu.
8. Užtektinai poilsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mank

štintis be nuovargio. •
10. Reikia dėvėti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atilsėti.
11. KaKsdien pavaikščioti orę ir 

gerai išvėdinti miegruimius.

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA LAIKE , 
GIMDYMO

Geram gimdymui reikalinga'^ išla
vinta priežiūra ir reikalauja ypatin
go mokinimą, tai yra atskira, chirur
gijos dalis. Geriausias chirurgas nė
ra pergeras jei žmogus kenčia nuo 
nulaužtos kojos ar apendicito. Ga
bus veterinaras yra pakviečiamas^ 
susirgus brangiai galvijų veislei. Tai-* 
gi ai* gyvybe ir businti sveikata mo-f 
žinos ir vaiko neužsipelno geriausios 
gydytojo ir slaugytojos 
kurią tik galima gauti?

Toms motinoms kurios

priežiūros.

turi kudi-

stipriai rekomenduojama varto t Bor- 
don’s Eagle pieną del bonkųtės. Tai I 
yrą puikiausias pienas ir irryniausbs 8 
cukrus moksliškai sumaišytas' ir. 
rengtas. Borden’s Eagle Pienas 
maistas kuris būdavo ja stiprias 
jas ir sveikus kunus. Jis kūdikį 
•gina svaryn kas yra reikalingą 
sveikatos ir normališkumo. Jis 
rekomenduojamas gydytojų per 
metus dėl jo aukštos kokybės.

pn- 
yra

au
dei 
yra 
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Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZI’ 
Artistų dainuojamos 
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai .laiii ir įspūdinga dailia, kvartetui ir chorui ....

Du! Du! Dūdele
Solo, jautri, graži, romantiška ....................... ...................
_ ' Malda
Labai graži ir įspūdinga, tinkama visokiems vakarams ..........................30c

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

..■35c

50c

,1

Reikalaukyt Šių Knygų
‘DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

są ntętą aplinkui

Geri Danti
Gera Sveikai

Ievai turi mokinti juos

gate s Ribbon Dentil]
Cream, nes Colgate’s ne
turi avyje jokiu kenks-

vaistų, ir todėlmintrti

nuvalo dantis saugiai ir
pilnai. Pirkit jiems tnu-
b.ele šiandien.

pakenkia savo ?sveikatai.

ievai neturi pavelyt vai
kams užleisti ju dantis,
kadangi taip, darant, jie

valyti ju nantis su Col

Tu Negali Išvengti! 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus persalimo. 
Šokančių, traukančių, į padūkimų 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
nepamislini apie _

Ircg. S. V. Pat. Ofise, 
tuojaus ir negaišinda
mas laiko juomi pasi- 
naiidoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
S šeimyną negali būti be 
* bonkos šių gyduolių.

Nora- tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F. AD. RICHTER &CO.
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N.Y.

riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208

.Drūtuose audeklo apdaruose ...
Šešėliai

latomu mums vi-
sšiniaiS iii; su ap- 
upių — gyvuliu 

■T Pa-.
Pus-
... 1.50 
... 2.2ą 
Kan- c

Su paveikslais.
......................... $1.0'0

...............$1.50 
vaizdelis, taipgi 
de Maupassant. 
Paraše ir vertė

Labai akyvas tuo.,vardu 
iš garsaus rašytojo Guy 
ir užimanti skaitymai.

Pusi. 160 ..........,........... s........ .50
Tvirtai apdaryta ........................................................$1.00

Vienuolyno Slaptybes. Indoinus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašo Mare Monk. Lietuviškai verte A.
152 puslapiai ........................ ................................ 1.00

Kas Slepiasi,už žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveiksiu senovės rašytojų ir

, dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156' pusi.
Drūtuose audinio viršeliuose .................................$1.25

Rusijos Moterų “Mirties; Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Verte K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .................................................... $1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių' didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su inveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Verte K. S. Karpavičius. '200 pušį..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ........................................ $1.75

Mahometo Kelione į Dangų — aprašymas Mohąmc- 
tanizmo ir ikurųjp Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919 m. 125 pusi. . .................

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa- 
vsįksieliai. Daug žingeidžių' ir pamokinančiu da
lykų. Paraše K S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius ..

Žingeidi}:

.75

•35c

lapiiĮ 400, 1923 m............. ........................ ..
Audimo 'Viršeliuose ..........................

Candidas — Apysakos-istorijos .paveikslas apie 
diday1 jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo , 
aplinkybių verčiama, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo kariones, mei- ’.jj

1 le, keliones po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
ji nia i, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, verte Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina. 50c. Audimo viršeliai.......................$1.25

Lietuvių Prabočiai Lydai Istoriškas aprašymas 
^s^noves Lydą tautos kuri, kaip matoma, yra bu- J;

bus Lietuvių prabote. Paraše J. O. Sirvydas. Vi- 
s j puslapių yrą 35........................................ ........... .10

Paštūlio Minčių šaltinis: Knygos — V. J, Bųdriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pūsi. 55................................25

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos ras- d 
tai įvairiuose klausimuose. Paraše V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbų tą. knygą tureli. Pusi. 232 u $1.00 
Audimo apdaruose ................................................ $1.75

Teioyhes Pasakos — Rinkinis Įvairių gražių apsaki- 
niėlių pritaikintų prie žmonių apsiejimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius. Pusi 67. .. ...........

Lajines Bejicškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Paraše Pr. Bajoras (šų autoriaus pa
veikslu). 1Q7 pusi......................... A. . •/.........

Kristūs Elandruošc ir Tragedija Jurose,— du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Ilonore 
de Balząę. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 .;

Cleveland, Ohię.j|3352 Superior Ave.

.35

25



DIRVA

' (Tąsa)
Tąrpe užtarėjų kelionės vakarų linkui 

buvo Genujietis Kristopas Kolumbas (Cris- 
toforo Colombo). Jis buvo vilnų 'pirklio 
sūnūs. Studentu būdamas Pavijos univer
sitete, jis specializavosi matematikoje ir 
geometrijoje. Paskui apėmęs tėvo preky
bą, leidosi kelionėn Į Kiosą (Chios), rytų 
Viduržemyje. Po to girdime apie jo kelio
nę i Angliją, tik nežinia, ar jis keliavo į žie
mius vilnų jėškodamas, ar šiaip tik, kaipo 
ląivo kapitonas. 1477 m. vasario mėnesį 
Kolumbas (kaip jisai pats sakosi) aplankė 
Islandiją; tačiaus vargiai jis buvo nuvykęs 
toliau už Faroe Salą, kur jau labai šalta 
vasario mėnesy, ir kurią Kolumbas galėjo 
paskaityti Islandija. Šičia, sako, Kolumbas 
susipažinojęs su ainiais tų narsių Nordų, 
kurie dešimtame amžiuje buvo apsigyvenę 
Grenlandijoje ir pasiekę Ameriką vienuo
liktame amžiuje, kuomet Leifo laivas buvo 
audros išmestas Į VynžemĮ, arba Labra
dorą.

Kas atsitiko su tomis kolonijomis toli
muose vakaruose, niekas nežino. Ameri
kos kolonijai Torfin-Karlsefue, Įsteigta 1003 
metais, už trijų metų žuvo, nedraugingų 
Eskimų išgriauta. Apie Grenlandijos ko
loniją nebegirdėta nieko nuo pat 1440 me
tų. Galimas daiktas, kad visi Grenlandie- 
čiai išmirė nuo maro, kurs buvo išžudęs 
daugybę ir Norvegijos gyventojų. Bet kaip 
ten nebūtų buvę, Faroe ir Islandijos gy
ventojai dar kalbėdavo apie “didelę žemę 
foliniuose vakaruose”, ir Kolumbas turėjo 
girdėti tas kalbas. Žiemių Škotijos salose 
jis gavo dar daugiau žinių ir informacijų. 
Atvykęs Portugalijon,' jis vedė dukterį vie- 
n*o kapitono,'ktifŠ bUvo kunigaikščio Hen
riko Jurininko tarnyboje.

Nuo šio laiko (t. y. nuo 1478 metų) Ko
lumbas pasišvenčia planams keliauti į In
diją, vakarų linkui. Savo planus jis pa
siuntė Spanijos ir Portugalijos karaliams. 
Portugalai mąhydami, kad jų rankose bu
vo rytų kelių monopolis, nei neklausė Ko
lumbo. Spanijoje tuo laiku viešpatavo Ara
gonijos Ferdinandas ir Kastilijos Izabelėj 
kurių vedybos 1469 metais sudarė Spanijo
je vieną karaliją, tiirėjo daug rupesnių, vy
dami Murus iš paskutinės jų tvirtovės Gra
nados. Spanijos karaliai neturėjo reika
lingų Kolumbo planuojamai ekspedicijai 
pinigų.

Nedaug kitų žmonių buvo priversti ko
voti už savo idėjas,-'kaip kad tie drąsuoliai 
Italai. Bet Kolumbo istorija visiems yra 
gerai žinoma, tad ir nėra prasmės jos. kar
toti.

Murai pasitraukė iš Granados 2 d. sau
sio, 1492 metais., Tais pačiais metais, ba
landžio mėnesį, Kolumbas pasirašė sutartį 
su Spanijos karalium ir karaliene. Penk
tadienį, 3 d. ęūgpiučio, jis apleido Palos 
uostą su trimis nedideliais laivais ir aštuo- 
nisdešimts astuoniais žmonėmis, kurių dau
guma buvo nusikaltėliai, — jiems buvo pa
siūlyta pasirinkti būti nubaustais arba Vyk
ti kelionėn su Kolumbu. Antrą valandą ry

to, 12 d. spalių m., Kolumbas pamatė žemę. 
Ketvirtą dieną sausio,- 1493 m., atsisveiki
nęs su keturisdešimts keturiais savo žmo
nėmis, kuriuos paliko nedidelėje tvirtovė- 
je La Navidad (nei vieno jų gyvo paskui 
jis jaiu nebematė), nuplaukė namų linkui, 

j Apie vidurį vasario mėnesio jis pasiekė 
[Azorų salas, kur Portugalai tik.neįmetė jo 
į kalėjimą. Penkioliktą dieną kovo, 1493 
m., Kolumbas jau buvo Palos uoste kartu 
su savo Indionais, — jis manė atradęs In
dijos pakraščių salas, tad ir raudonodžius 
pavadino Indionais. Iš čia jis skubiai vyko 

[ į Barceloną pasakyti savo valdovams apie 
laimingai atliktą kelionę ir apie tai, kad 
tolimi Katajo ir Zipango aukso ir sidabro 
kraštai yra jų didenybių nuožiūrai paveda
mi.

Deja, Kolumbas taip ir nesužinojo tei
sybės. Jo gyvenimui baigiantis,' ketvirto
je kelionėje, pasiekęs Pietų Amerikos pa
kraščius, jis galėjo manyti, kad ne viskas 
gerai su jo atradimais. Bet ‘jis pasimirė, 
šventai tikėdamas, kad tarp Europos ir 
Azijos nėra jokio kito sausžemio ir kad jis 
tikrai rado Katajo kraštą.

Tuo tarpų Portugalai, laikydamiesi sa
vo rytų kelio, daugiau laimėjo. 1478 me
tais jų jūreivis Vasko da Gama pasiekė 
Malabaro pakraščius ir 'laimingai gryžo į 
Lisbcną su prikrautais prekių laivais. 1502 
metais jis pakartojo savo kelionę. Tuo 
tarpu kelionės vakarų linkui nedavė to, ko 
buvo iš jų. tikėtasi. 1477 ir 1498 metais 
Jonas ir Sebaštionas Kabotai (Cabot) ban
dė rasti kelią į Japoniią, bet negalėjo užei
ti nieko kito, kaip tiktai sniegu nuklotus 
ir kalnuotus Njufoundlendo (Newfound
land) pakraščius, kuriuos Nordai jau buvo 
matę pirm penkių amžių. Florentietis Ame- 
rigas Vespučiš (Amerigo Vespucci), sutei
kęs naujai atrastam kontinentui savo var
dą, ištyrinėjo Brazilijos pakraščius, bet vis 
negalėjo surasti kelio Į Indiją.

1513 metais, į septynis metus po Ko
lumbo mirties, Europos geografai paregė
jo teisybės brėkštą. Vasko de Balboa (Vas
co Nunez de Balboa) perėjo Panamos su- 
smaugą, užsilipo ant garsaus Darieno kal
no ir pamatė,' kad ir antroje Panamos pu- 
sėjei-buv© dideliausi plotai vandens.

(Bus daugiau) 
. . w

BEDALIS
Oi liūdnos, liūdnos mano dainelės, 
Ir dar kasdiena liūdnesnės vis;
O dėlto liūdnos kad širdį gelia, 
Kad tolyj slapstos mano dalis.
Ogi ir toli mano dalelė,
Kaž-kur padangėj, padebesiuos.... 
Tegul sau slapstos, tegul sau kelias — 
Mano dainelė vargą niūniuos —
Vargelį nykų, vargelį kietą, 
Tarytum butų visos šalies. 
Oi daugel, daugel skausmo išlieta, 
Daugel dejuota del ateities....
O pasiskųsti, ar tam berželiui 
Kur vienas liūdi gale laukų;
Ar tam vargdieniui žmogui-bedaliui, 
Kuriam gyventi kaip m'an sunku ?....
Ar žaliai pievai, ar laukų plotams, 
Ar plestekėlei, ai’ debesims ?'....
Niekas, o niekas, nors kaip raudotum, 
Niekas Į širdį skundo neims....
Ir silpnas skundas blaškomas vėjų 
Skris, neužgavęs “jautrios” ausies.... 
Veltui gi veltui ašaras lieju — 
Tuo negrąžinsiu savo 'dalies.

Aras.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

MEILĖ
Be meilės pasaulis 
Tamsybėj pražūtų: 
Nors saulė (ir šviestų, ' 
Bet tamsu tik butų.

Nors saulė ir žvaigždės 
Ant žemės nukristų, 
Pasaulis šviesybės 
Ir tada nejustų.

Bet vos tik sužvilga 
Akelės meilutės, 
Palieka tuoj- šviesu 
Nors ir'be saulutės.

Nuo žvilgsnių gražutės! 
Ir naktis nušvinta, 
Jaunuolis pajunta 
Tuoj palaimą šventą.

Svajonė.
Nuo Juokų Red.: Nors daug 

sykių mes prirodinėjome kad 
meilės nėra, vis poetai mums 
netiki ii’ savo skelbia — kad 
meilė tokia galinga: net saulę ir 
žvaigždes peršviečia, ir iš tam
sos padaro dieną!

Taip ir gerb. Svajonė išreiš
kia meilę, kurios kaipo tokios 
nėra ir niekas neparodytų kur 
ji (nes musų ' skelbtas kontes- 
tas aiškiai parodė, kada prašė
me visų išaiškint kas yra mėi- 
lė: vieni sakė kad tas ar tas. 
kiti kad tas ir kitas; treti — 
kad ten ir ten ji yra).

Bet ir mes ir gerb. poetai tu
ri tiesą. Tik mes norime paro
dyt kame ta tiesa randasi. -

* 4(

vatkėlė, tai vyčių visai nėra.
Bet nereikia aplenkti ir vy

riškos lyties vyčių. Mes ir be 
kontesto galime spręsti kokie 
turj 'būti vyčiai, o iš patyrimo 
žinome kokie jie yra: senber
niai, kurie tas Kun. česaičio nu- 
sipauderiavusias mergaites šok
dina, patamsėse manko, bažny
čioj ant vargonų glamonėja ir 
kitaip griešija; žmones gatvė
se užpuldinėja ir pirštus išsu
kina, susirinkimuose betvarkes 
kelia, ardo Lietuvių veikimą, 
plėšo kitų plakatus ir kitokius 
niekšiškus darbus pildo, už ką 
jie užsitarnavo vardo varlamu- 
šiai.

Mergas vytes turėtų kas pa- 
krikštyt kokiu nors pritinkamu 
vardu.

Kada žmogus girioj pasivagia 
medį, jam visai nerupi ar į to 
vietą kitas išaugs.

Tarpe artistų. Artistai ren
gėsi lošimui. Vieniems ko tai 
prireikė atsinešti, bet reikėjo 
eiti per visą salę, kur jau buvo 
prisirinkę publikos.. Viena ar
tistė sako vienam vyrui: “Tu 
eik, tu dar neapsirengęs.”

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

National Cash Registers 
Nauji ir .Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
InmOkėjimais. — Pfrocpect 
2650 — 1314 Huron Road.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

RODYKLE No. 38
Naminiai Pasigelbūjimai

Pra,šalinimui vandens plėtrai* 
sidabro daiktų, užtepk košele da 
is kreidos ir amoni jos. Kąda tas 
šinis sūdžius, nutrink jį minkštu 
pečiu ir nušveisk su chamois.

Išvalymui drapanų suplėtm 
kava ar kokoą, pamerk jas Į s 
borajtso vandenį; »

Nuvalymui palivuotų vietų, ,i 
gok tyru vandenili naudojant I 
muilo' arba šveičiamo pfluderio.

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Grožės Patarimai

REIKALAUKIT ŠIOS SVARBIOS KNYGOS *

Žemes Kaimynai Dausose
Knygoje yra puslapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Isigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
SU PAŽYMĖJIMU LAIMĖS ŽVAIGŽDŽIŲ KIEKVIENO MĖNESIO GIMUSIEMS. 
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 dedasi ant žemės 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 AV. CLEVELAND

Mes rodos kelis sykius sakė
me (o jeigu dar ne tai prie šios 
progos pasakysime) kas ištikro 
yra gyvenimas ir viskas kas ja
me atsitinka,

Filosofai sako kad pasaulis ir 
viskas kas jame dedasi, matosi, 
girdisi, žinoma, jaučiama ir tt. 
ir tt., yra tiktai PATS žmogus. 
Nebūtų žmogaus nėra jam nei 
pasaulio, nei, erdvių, nei dausų, 
.nei žmonių,į-nei meilės nei nie
ko.

Taigi ir viskas eina su žmo
gaus upu. Daugiausia reikšmės 
turi ta. poetų vadinama meilė 
(tada kada ją pats žmogus su
žadina)? Jeigu kuriam mergelė 
pradeda patikti, jo upas keičia
si, ir tada jam nors tamsiausia 
nąktis, jis akyse mato ją, nors 
nelaimėse paskendęs, jaučiasi 
laimingesnis už karalių.

Patalpinę šias gerb. Svajonės 
eiles norime pasakyti kad gavo
me iš jo ir daugiau eilių, kurias 
vienas prašo patalpint Į ŠĮ kam
pelį, kitas kitur. Bet kaip jis 
pamatys, ne visos jos tilps .čia, 
kadangi mes vienaip į dalykus 
žiūrim, o 'poetai kitaip: kas 
jiems •išrodo tik juokas, mums 
yra labai rimtas dalykas, arba 
priešingai.

Taip pat gavome eilių ir nuo 
gerb. Aro, kuris jau senai čia 
bedainavo.

Jis veik visas savo eiles pra
šo talpini Į šį kampeli, o mes 
vargu ar vienas patalpinsime 
čia, kitos nueis Į rimtųjų vietą.

štai ir greta šių žodžių telpa 
gerb. Aro eilės “Bedalis”, ku
rias jis taikė Į šį kampeli.

Jis mat kitaip Į gyvenimą 
žiuri, o mes kitaip.n

Iš Vyčių dvasiško vadovo Ku
nigo česaičio kontesto atvaiz- 
dinimui kokia turi būti vytė, 
išeina kad Vyčių (Vytaičių) vi
sai nėra. Nes kokia ten mergi
na iš Lietuvos pasakė sekančiai:

Vytė turi turėti: tvirtą ir 
rimtą dievotumą, gyvesnį ir ap- 
šviestesnį tikėjimą; iniciativos 
dvasią; išmintingą auklėjimą 
moteriškos dvasios ypatybių, 
apaštalavimo dvasią ii’ intelek
tuale kultūrą.

O Kun. Česaitis pripažino kad 
jo vadovaujamų Vyčių merginų 
tėra kurioms tik šokis, paude- 
ris, krutamieji paveikslai ir 
flirtas rupi....

Jeigu vytė turi būti tokia ko
kią nupiešia ana iš Lietuvos da

Complete in Itself
Astrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 

. Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 

f skustuvas, su diržu ir ek- 
£’•" stra ašmenim, $1 ir augš.

ViletAitaStrop Razor-

Virimo Receptas
Ar žinot kad tomatei reikia nuolat 

saules šviesos kad turėtų) skaisčią 
spalvą ir gardų skoni? Tai yra mai
stinga ir skani daržovė valgymui. 
Tematęs parsiduoda daugeliu būdų, 
šviežios, dėžėse, chili sose, catchup, 
ir kt. Kuomet naudojai dėžės toma- 
tes, jeigu jų skonis užgautas dėžės, 
dadėk kelis bryžius pjaustyto svogū
no į tomates kada jas virsi. Sekan
tis receptas, pigus bet. skanus, yra 
vienas kur’ reikia gaminti bent, po
ra sykių savaitėje.

Temačiu šutinis
2 puodukai evaporated pieno 
2% puoduko dėžinių to mačių 
1 puskvortė karšto vandens 
1 Vidutiniško didumo svogūnas, su

pjaustytas plonai
1 šaukštukas sviesto ar pavaduo

tojo
4 šauktai miltų
2 šaukštukai cukraus
3 šaukštukai druskos
% šaukštuko pipirų
Vi šaukštuko sodos
6 su vandeniu kepti krekiai, skelti 
Sutarpyk sviestą viršutinėj dalyje 

dubąltavo virdulio, dadėk svogūną ir 
virk lėtai iki pageltonuos, apie pen
kias iki -astuonių minutų. Pilk pie
ną ir vandenį, uždėk ant žemutines 
dalies dubaltavo virdulio ir užvirink. 
Sumaišyk miltus, druską ir pipirus 
su gana šalto vandens kad butų min
kšta košelė; Įmaišyk Į pieną ir virk 
apie 15 minutų nuolat maišant. Su
šildyk tomates su cukrum; kada vir
si dadėk sodą ir supilk sutirštėjusį 
pieną. Duodant Į stalą, pridek ant 
viršaus kreki kuri reikia pirma pa
mirkai šiltam vandenyje.

Virtuves Reikaluose -
Vaisių košės daromos iš džiovytų 

vaisių goriau užsilaikys ir nepasida
rys tandžios.

Linoleumą tiesiant ant virtuvės 
grindų reikia sucementuot vietoj vi
nutėmis kalti. Tas laikys ilgiau ir 
bus patogiau vaikščitfti po .jį.

Paskonink minkštąjį (sponge) py
ragą su j biskiu šokolado. Sutarpyk 
šokoladą piene ir ataušink pirm nau
dosiant.

Reguliaris užžiurėjimas dantų 
ri tiesioginą įtaką ant grožės, 5 
katos, laimės ir atsakantumo bi 
je ir socialiam gyvenime. Reik 
sirinkt maistus kurie reikia kriū 
ti kad dantis turėtų darbo ir 
stipresni. Tinkami valgiai ne 
dantų skaudėjimų- arba p rakiui 
ir mažai reiks lankytis pas dėht 
Tinkamas užžiurėjimas dantų y r 
tik geras^ švaros paprotis kuris 
daro burnoj geresni jausmą, bet 
taipgi saugoja nuo skausmų. 1 
iriai sukramtytas maistas užv< 
skilvį ir yi’a priežasčia nevirškii 
ir daugelio ligų. Užleidimas d 
šveitimo yra kenkimas savo grož 
sveikatai.

Ypatiška Sveikata
Yra pasaka apie žmogų kuris 

ėjo į karvių tvartą ir rado tris v 
melžiančius. Jis paklausė kožnc 
jie daro ir gavo kitokius atsaky 
Pirmas atsake, “Aš melžiu Icai 
Antras atsakė, “Aš uždirbu pė 5 
į dieną”. Ketvirtas' atsakė, “Aš 
ginu gražią karvių bandą”. Jei 
klaustume to paties klausimo 
motinų gaminančių pusryčius joj 
sos ifgi taip atsakytų, “Aš d 
pusryčius”, “Aš prisidedu prie n 
ruošos”, uAš rengiu maistą kuris 
davos mano vaikų kunus ir pala 
mano vyrą geroj sveikatoj”. Icl 
pusryčiai yra tie kurie lengvia 
pagamint ir kurie pastato virškii 
mekanizmą ant gero k-elio visai 
nai. Valgyk maistingus valgius 
rie stimuliuoja apetitą ir palieka 
rą skoni burnoje. Tokie maistai 
vai šiai, grudaJ, kiaušiniai ir dp<

MES' REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s 

geriausias 
pieno arba

Evaporated Pienas yra,| Borden’s Evaporated Pieną su 
pavaduotojas reguliar'o .1 dal’ųii vandans ir naudok jį tai;
Smetonos. Tik atmiešk Į giai kaip bonkos pieną.

Borden’s Išgaruodintas (Evaporated) Pie
nas yra grynas ūkio pienas su nenugriehta 
sraetona. Jis yra 'geriausias pienas šeimy
nos, reikalams, kur tik pieno reikia. Ar esi 
jį išbandžius su kava? Jei ne tai paban
džius patirsi kad jūsų kava turės visai 
skirtingą skonį. Jis yra puikus kiekvie
nam virtuvės reikalui kur reiktų pieno ar 
įmetorios.

TH8
BORDEN 

COMPANY

Vienas iš parankamų varto- 
ume Borden’s Išgaruodinlo 
<Evaporated) Pieno yra kad 
alit pirkti bile skaičių ble- 

kniių ir turėt vartojimui ka
la norit. Nesurugs atdaro
je blokinėje, nepaisant koks 
oras;

Zupe
V ardas

3 (Lithuanian)

B O R »t N 
au.LaiNG 
NEW YORK

per ilgu' , laika po atidary
mui blokinės.

Jei norit dažinot kaip kept 
šų. Barden’s.
(Evaporated)

r'adazalus
Duona
Saldainiai

Pudingai
Mėsa
Pyragai
Pajai

Laikykit pieną ant ledo, jei
Borden’satdaras

lengviauLed r ienas
užlaikyti negu paprastą pic-

Del paparaslo kepinio 
pienu,, atskieskil. Borden’s 
Išgaruodintą. (Evaporated) 
Pieną lygia dalimi vandens 
ir vartokit kaip paprasta 
pieną.

Unsweetened

Pienu, išpi!
iiaženkiinani



(ANTANAS BARTKUS!: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia:
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CUNARD LINE 
Union Trust Buildin? 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

Assembly or Seimas at Kaunas 
on May 15, 1920, when he ac
corded a wonderful reception.

Great War and subsequent un
rest, never losing an opportuni
ty of advancing the national 
cause. He attended the opening

the 
must 

be associated with the

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.

THE A. B.
Savings & Loan Co 

3354 SUPERIOR AVE.

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

From now on we can 
some family trees begin 
huts 
lion.

Naktimis ir 
Rytmečiais

Sveikas Akis 
Jei jos Pavargai 
Turėk Tyra:s.

Teka, joj skauda, arba Prieincšą 
naudokit Mūrinė tankiai. Atgaivina, 

ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiam
Parsiduoda visose vaistinėse. _________

Rašyk knygelės iš e,® R.mcuy Co.. o Bas< Ohio St., Chio»ao

aom re.
Iff tie”;'!

The (Doctor—“An Apple 
.Basanavičius | c,ay keeps the doctor away.”

The Bootlegger—“You can’t 
put new wine in old bottles”.

The Barber—“Silence is gold
en”.

The Orator—“Think twice be
fore you speak”.

SlilipflS. |Dci.vui« viliu? i 

to Bulgaria, where he 
his task of .compile-j 
he had prepared six

CUNARD
I LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių
I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA ... .$211 

Prisideda Taksai
Į Liepojų ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
Į Lietuvą greitu laikir. Išplaukimai 
kas subata. Kelęivįąj nepil iečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarinąs. Puikus 
maistas. Kreipki- 
tęs prie vietos | £ 
agentų arba į

Telefonai ’
Biznio:. Prospect 1239

The Younger Set OFFICE!After the Russian Revolution 
of 1905 he renewed his activi
ties in Lithuania Major. When 
•the Diet of Vilnius assembled 
he was elected President in re
cognition of his tireless energy. 
He took advantage of the in
terval of calm succeeding 1905 
to try to improve the moral and 
intellectual life of his country
men. To this end he founded 
the (Lithuanian Scientific Soci
ety, which published (an, organ 
called “Tauta” (Nation). He 
also opened a museum and lib
rary in Vilnius; In 1913 he vis
ited the flourishing Lithuanian 
colony in the United Statėsi 
which contributed large sums 
to help the realization" of his

In 18.79 he sec- j special ’ objects, including the 
medical diploma, and į establishment of a theatre'and

THE LITHUANIAN 
RENASCENCE

. Dr. J. Basanavičius
The striking story of 

•Lithuanian Renascence 
ever
name of Dr. Basanavičius, who 
devoted his whole life to the 
Lithuanian cause.

He was born in 1851 at Bart- 
nikai, Suvalkai government, the 
son of well-to-do parents. He 
studied at the |Mariampol gym
nasium or high school, where 
he graduated with the silver 
medal award. Thence he pro
ceeded to the Moscow universi
ty, where he studied philosophy 
and medicine-, 
ured re 
subesequently practiced his pro- j, a national museum; 
fession off and on some twenty-] 
five years in Bulgaria.

Basanavičius has continued 
After to live in Vilnius ever since, 

the Russian Revolution of 1905 j through all the upheaval of the 
he returned to Lithuania, where 
he still resides.

The value of his work for 
his country cannot be overesti
mated. While the embargo on1 of the Lithuanian Contstuent 
Lithuanian printing lasted he 
devoted himself to study of 
Lithuanian origins, collected 
the ancient Dainos or popular Even Polish persecution of eve- 
songs, historical reminiscences, rything Lithuanian has "hesita- 
etc., and immersed himself ted to touch this noble veteran, 
deeply in the national soul. In and he lives ’among the books 
1883 he went to Lithuania Min- of his (beloved Lithuanian lib- 
or, where at Ragainė and later rary, occupying his leisure with 
at Tilžę (Tilsit) he 'published | his favorite studies.
“Aušra6 (Dawn) which did j _ - 
much to promote the Renascen
ce movement. By bevious and | 
manifold contraband routes this!
paper found its way into.Lithu- The Tailor—“Clothes 
ania -Major, where it met with a ^e man”.
ready sale. The besotted Rus
sian Government detected ini. The Banker—“Money 
this phenomenon a ’Bismarckian Iroot aI1 evil ’ 
intrigue and tried to entrap the I The Head Waiter—“One sel- 
publisher. In 1885 Basanavičius dom repents of having eaten too 
was obliged to leave Germany, 
blit he confined his work to his | 
comrade 
returned 
resumed 
tion, till 
large volumes on the Lithu
anian people, which appeared in 
Lithuania Minor and in Amer
ica.

Red tape makes red figures.
-------- o--------

THE SECRET OF POPU
LARITY

The advice big sister gives 
little sister is “Grin and bare 
it” — that is, of course, if she 
has a nicely dimpled knee.

-------- o--------
Girls who have learned to j 

dance well, paint well and look, 
sweet cannot see any earthly] 
use for bothering about learn-1 
irig to think.

-------- o--------
WELL, the bandwagon is be

ing overhauled. President Cool
idge gave audience to a rolled 
bearing magnate the other day.

I --------------- o--------
Which are worse, asks John 

Zdanis, short-comings or' long- 
stayings ?

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

The’ 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo
ki! šia-proga. Musų padidin
to! studijoj fotografijų trati- | 
kimas yra labai patogu ir di- | 
dėlėms grupėms, draugijoms { 

ir teatrų lošėįaips.
1197 East 79th Street]

CAUGOJIMAS žmonių dolarių yra 
tai užduotis kuri reikalauja- augs- 

čiausio laipsnio ištikimumo, žinojimo 
ir mokėjimo spręsti. Nes kuomet jus 
dedat savo pinigus Į banką jus norit 
ka djie butų taip investinti kad butų 
saugus-prie visokių painių aplinkybių 
kokios gali pakilti — karas, panika, 
nraštas biznis.

-------- o--------
He took her skating on the lake, 

She vowed she’d go no more,
I aslqed her why, her answer 

caxne,
“He only (hugged the shore.” 

-o--------
YOU are not being arrested 

for—
Killing Time; Hanging (Pic

tures, Running over a new" song, 
PROVERBS THEY NEVER |Sm°^er^ °r 

ing the English language.
-------- o--------

Her Gentle Hint
Rejected Suitor—-Do you ob

ject to mj' presence at your 
wedding?

The Girl—It all depends on 
how you spell the word.

------------ -0----- '--------
THERE ARE too ""daWgone 

a ] many men who thing that their I 
praying to God on Sunday for
gives them for preying upon 
their fellow meh the. rest of the 
week.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
^AI yra pinku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju Ludu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs išlikro šveičia nedrasky
damas dantų eniales — tas slin
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Šitokios rūšies biznyje, patyrimas yra 
svarbus dalykas, nors neparodomas fi
nansinėse atskaitose, ir yra milžiniš
kos vertės depozįtoriams.

Užpakalyje 'the Society for Savings 
stovi istorija, suvirs septyniasdešimta 
penkių metų pasekmingo patyrimo 
taupymų’ bonko reikaluose.

Incorporated J&49

in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Tas kurs gyvena ant Vilties", miršta 
badaudamas”.

USB

about the fourth
UNCLE WIGGILY’S TRICKS

O

.Mr. I. Knowi'tt

TASTELESSCA$TOR(Ht
observe 
to bear 
genera-

-------- o--------
B. (Bartoszewicz says the 
advantage in having ho

NUO UŽKIETĖJIMO

By Thornton Fisher

Houb-

INTUTNA HCNAL CARTOON CO-. N. Y.

DR. HUMPHREYS’ 
99

A.
great
money is that you don’t have 
to bother about saving it.

-------- o--------
CATS and bad pennies may 

come- back, but, says A. Lape, 
waster opportunities always use 
one way tickets.

——o--------
A KIND DEED accomplished 

makes you feel bigger and bet
ter. How do you feel?

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

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

All druggists—35o and 65c jars and tubes. 
Children’s Muaterolc (milder form)3Sc.

Better than a Mustard Plasterhave

^DEPOSIT

HERL

KUOUI »T, THOSE 

BWkkgS oF
AP.Q. WOR^-YOU

OQ&HT

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖSIMAIS)

| GEORGE W. LEDDON 
I 3354 Superior Ave, Cleveland, Qhip |

NAUJIENOS

Ah ,1 h.a<3 a fine sleep
Pleiskanos sunaikina— 

Ruffles atgaivina!
Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis * 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie 
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisi leiski te šitokio atsitikimo prie 
Naudokite

su lai-

■avęs!

Rįiffles
is, kai (ik pastebėsite pleiskanų—tij 

„ ■ i ii • ^Itų lupynfilių pirma pasirodymąsaro galvoje, lluttles minalkm«-pleiskanas ir paragins Lgini.| Jusli plaukų. 
Bonka 05c. apllckose, arba už J5c. prisiunčiamo stuOiai iš dirbturta.

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

The orangs were like his brains. they didn’t wuric

I WCslAVlfr Tb.KG 

\ CHP-Hee ujitBĖm

ves.Bor 
don't Know 
BOAXE-S- ( K.I

.ve GOT" MS Foo1“ 
<ĄfKKME.D DOUJK) OtJ 

ks r—

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žino-: 
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
■tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p>te tikrą Specialistą, 6 n» 

prie koki 4 neišlavintą daktaru. Tik
ras Specialistes arba profesoriui ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pate tą jums pasakys, 
po išęgzaminavimo. Daugybę dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinuno ir pą- 

W tyrimo bei neišrado jūsų tikros lipei, 
įjsj Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
M" Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 

nelogiška* egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnė.iusins 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Cleveland 

4.
iki S vakare.

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

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
Nedėldieniais nuo 1.0 iki L
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LIETUVĄ!
I PA SIDAIRI US I
f Veda Leonas Žukauskas s

Baisi audra ir perkūnija išti
ko sausio” 3—4 d. naktį. Kai 
kuriose provincijos vietose pa
daryta daug nuostolių. Ramy
galos pažadinti ūžimo ir griaus- 

, mo ramiai miegoję žmonės, ap- 
jakinti didėlių pusę dangaus už- [ 
imančių žaibų, drebėdami su
klaupę meldės manydami kad 
atėjo “svieto pabaigą”. Griaus
mas buvo toks- smargus kad lan
gai Byrėjo, duris atsidarinėjo.

Naujamiesčio 
kūnas trenkė į

vos gyventojų, tektų kiekvie
nam po du su viršum litru deg
tinės ir, 1/15 litro spirito.

Lietuvos Bankas naujiems 
metams turėjo: aukso-sidabro— 

| Lt. 30,839,515.15, dolarių, svarų 
I sterlingų ir kitos tvirtos sveti- 
l.mos valiutos — Lt. 62,257,848- 
69, banknotų apivartoj — Lt. 
92,982,281.04.

,7MV.VAVA’.V.^WZAV.,AWAVAWAV/A\WMV^1WAWVA,AVWAV.,AW<,A

į

Auksinis KonteStas
$600.00 DOVANU! $600*00 DOVANU t

Didžiausia gigantišką “SANDAROS” užrašinėjinio kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikiniams 
ir Merginoms laimėti dideles dovanas Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit Į AUKSINIO KON- 
TESTO Vajų! Praid'čldt lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTEŠTE užsi-. 
registruoirit SANDAROS Administracijoj dabar.

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

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

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

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

SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass

%

valsčiuje 
namus ir

per- 
užde-

Seni žmonės 
žiemos ‘metu tokios didelės 
droš jie nesą dar matę.

pasakoja kad
au-

Sudna diena? šios žiemos 
gamtas Stovis: lietus kada turi 
snigti, perkūnija per Kalėdas 
kada tari traškėti šalčiai, vėsu- 
lų, potvinių atgarsiai — tam- 

miniose sukelia Įvairių 
lūkėsiu 

žinios

siosė
gandų, baimės' ir net
“suduos dienos”. Tos 
ypač garsios tarp Zitiečių, Juo- 
zapiečių ir kitų- “krikščionių” 
fanatizuojamų nesusipratusių 
darbininkų ir tarnaičių tarpe. 
Pastaru laiku pastebėta esą in- 
tensivis maldyklų ir smuklių 
laikymas. (Sutinai' diedai įvy- 

- kus, girdi, turtų jau nereikės, 
tai reikia pragerti ką turi, ir ei
ti dūšiai išganymo jieškoti..... j

Respublikos Prezidentas ser
ga. Jau prieš kiek laiko prezi
dentas A. Stulginskas pradėjo 
nesveikuoti. Kauno gydytojų 
patarimu dar prieš Kalėdas jis 
išvyko užsienin pasitęirauti spe
cialistų nuomonės. Iki šiol ir 
jittrdar nenustatė galutinai li
gos; bet spėjama kad preziden
tas kenčia nuo žaizdos žarnoj. 
Prezidentai yra tam tikroj gy
dytojų priežiūroj iki paaiškės 
galutinai ligos eiga. ' * .•

.“Elta?’ tobulėja. Lietuvos Teį- 
tegramų agentūra “Elta” Įsitai
sė1 savo buste klausomąją radio 
stotį, žinios betarpiai busią 
galinamos iš visų Europos kraš
tu.

Pabėgo valsčiaus iždininkas 
su 100,000 litų surinktų pinigų. 
Kražiečius (Raseinių ap.) pasie
ks tokia pat nelaimė kaip ir 
Kelmiškius. Gruodžio 31 d. pa
bėgo -valsčiaus iždininkas Li- 
montas, išnešęs apie 100,000 su 
viršum litų pinigų surinktų iš 
žmonių mokesnių už žemę, nuo 
flirto, ir tt.

Prieš jo pabėgimą gausiai 
eiti' įsakymai išjieškotr iš žmo
nių mokesnius per policiją, nors i 
žmonės buvo užsimokėję ir lai
kė pas save išgautus iš* iždinin
ko laikinus kvitus, iki jis nepa
keis jų apskrities iždinės kvi
tais. Siunčiamus įsakymus iž
dininkas iš policijos išpirkdavo. 
Žmonėms parodydavo dėžėj 
pųndųš, surišta, turbūt falsifį-

aiškindamas kad išdalinti -dabar 
neturįs laiko. Valsčiaus taryba 
apie tai žinojo. Panorėjus pa
daryti reviziją, iždininkas pa
prašęs tarybą atleisti jį nuvež
ti paskutinius pinigus į apskri
ties iždinę Raseiniuose, jis išvy
kęs jau įr nebegryžp.

žmonės labai susirūpinę, lies 
bijo kad nebūtų iš jų iįėikalau- 
jama antri mokesniai, ir klau
sia vienas Įeito: kas paliks kal
tas ?

Kiek išgeria degtinės 19211 
melais. Per visus melus paga
minta 4)532,976 litrai degtinės 
ir 14'6,3'59 litrai 95 laipsnių špi- i 
rito. Per tą pat laiką parduota 
4,387,709 litrai degtines ir 143,- 
912 litrų spirito. -Padalinus šį 
skaičių lygiai tarp visų Lietu-į

sislėpė. Nukankintas senis ne
sulaukęs nei ryto mirė. Polici
ja du įtariamus asmenis suėmė 
ir tardo.

Vilkai. Linkitvoš apielinkėje 
gi’uodžio mėn. iškritus pirmam 
Sniegui pastebėta ‘Vilkų pėdos. 
Gruodžio ll7 d. du medžiotojai „ . . _ _ x_ , j.j. . .n t> j. -. > • Grerč ir prigėrė; Velžio vals., sutiko tris vilkus Padivycio mi- v
ške, tačiau nukauti iii nepavy- C’' C V_?m
ko. Žalos jokios nępadarę. , vežimais važiavo is Panevėžio;

Baisi žmogžudystė. Nuo Še
duvos už septynių kilometrų 28 
gruodžio1 rasta nužudytas Mor- 

I kelis Donatas iš Puikių kaimo. 
Velionis buvo nevedęs, dvide- 

I šimts septynių metų vyras. Pa
darius tardymą pasirodė kad 
velionis buvo nužudytas sąvo 
namuose, o tik paskui atvežtas. 
Pirma jis buvo pasmaugtas, o 
paskui galva, supjaustyta’. Gy
dytojas sakė kad del žaizdų dar 
nebūtų miręs jei nebūtų buvęs 
pasmaugtas.

Nužudyme įtarta motina 
du broliai, kurie ir areštuoti.

ir

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiu 

rėjimui prisiųsaami loc.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd St. Chicago,

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

REIKALAUJ ATM
AGENTU’

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už- ♦ 
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in?,. 
formacijų ir kvitų.;, n.

“DIRVA”
Cleveland, O.

Okupuotoj Vilnijoj
Šlekėtnas užgaidas. “Lietu

vos Kelias” rašąs: “Švenčionė
lių miestelio demokratai užsi
geidė kad ne ’sau, tai nors mie
steliui poniško herbo.

Galvojo, galvojo ir "pagaliau 
nutarė prašyti Lenkų valdžios

lovo kaime ir atėmė jam 200 
zlotų.

tieį< pasigėrę kad Visi suvažiavo pęa£l leistų Švenčionėlių mieste- 
į Nevėži ir prigėrė. Su savim Hui vartoti sulipdytų iš Had-
prigirdė ir porą arklių. Vienas 
prigėrusių paliko dvi mažas 
mergaites našlaites, o kitas tris 
mažus vaikučius.

šiaurės Lietuvoje šįmet iš vi
sų javų labiausia užderėjo li
nai, pluoštas esąs geras, sėmens 
gražus, kainos gana aukštos.

Klaipėdos Krašte .
Rinkimai į Klaipėdos seimelį. 

Ministerių Kabinetas sausio 5 
d. svarstė reikalą del Klaipėdos 
krašto rinkimų į Seimą ir sei
melį. Nutarta sudaryti tani ti-

Plėšikai nukankino. Utėlynės kra komisija,., kuriai bus paves- 
kaime, Mariampolės apsk., ne- ta paruošti, Klaipėdos rinkimų! 
šenai plėšikai užpuolė senį Ado- [ i Seimą ir šėimelĮ įstatymo pro- 
mą Gabrevičių, pradėjo reika- jektą. Į komisiją, kaipo pirmi- 
lav.ti pinigų, ir nieko neišgavę ninkas, ineis Ministerių Kabinę- 
pradėjo žiauriausią kankinti, to juriskonsultas Kalnietis ir 
mušti, pasinarinę virve už kak-[nariais — Klaipėdos krašto gu!- 

is, Direktorijos 'atstd- 
iš Klai-

1 - ,
10 tampyti, padus deginti ir bernatoriu:
smailu daiktu kūną badyti. Pi- vašf ir no Adeną ąįtatoy.. , ___
nigų negavę, plėšikai pasiėmę’ pėdės -Kiyi^to ''taętiivfifli^Voki^- 
du skilandžiu ir kelis surius pa-1 čių visuomenės organizacijų

VISI IŠNAUDOKIT ŠIĄ PROGĄ W
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
rašti ant metų.

Už $1 pirkdamas knygų gaus laikraštį už 50c.
Pirkdamas knygų už $5 gaus laikrašti už 25c.
Pirkdamas knygų už $6 gaus vieną tų laikraš

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

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

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

Knygų surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pirkimui;

REVOLIUCIJA
CHEMIJA........

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

is išpardavimas tęsis nuo dabar iki Kovo 1,1925.

Pinigus su užsakymais siųskit sekančiu antrašu:

J. ŠOLIis — T. M. D. Centro Knygius 
903 West 33rd Street Chicago, III

Klaipėdos Sutartis Už
tvirtinta

“Lietuvos Žinių" pranešimur 
iš Paryžiaus gauta žinia kad 
gruodžio 30 d. Francuzijos pre
zidentas užtvirtino Klaipėdos 
sutartį, kuri tuojau po to pasių-

Lietuvos Atstovybės Antrašas:
Lithuanian Legation

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

AMERIKOS LAIVAI 
važiuoti

banko ir Košcieškos šlėktų her- - 7; ... .. .i fi" - rsta užtvirtinti’Anglijai ir Itali-bu su arkliu viršuj, žmones). . b J" • v. . . iiaiapie tai sužinoję nusijuokė iri'' '
‘Iš mūsų lupą

šlėktų
kits kitam tarė 
mokesnius, mums i 
niekniekius kaišioja”.

Dr. Basanavičius nesveikuo- 
ja. Paskutiniu laiku Dr. Basa
navičiaus sveikata pakrypo į 
blogesnę pusę. . Gerbiamas dak
taras ne^ale.įęs nei viešuose 

I naujų metų sutikimuose daly
vauti. . 7 '

.Plėšikai siaučia. “Gaz. War- 
szawska” rašydaiha apie’ pasku-1 
tinius puolimus sako kad plėšį? Į 
kų gauja iš 50 žmonių puolus 
Jabary. dvarą j Rovno ap, , Ap
šaudę dvarą jie padegė palivar
ko trobėsįus Įr pavogė 13 ark
lių! du vežimus ir pakinktus.

i Sudegė 30 veislinių., arklių ir 50 
galvijų. Plėšikai, buvo bolševi
kų uniformoj^. Nežiūrint poli-

■ cį'jos pastangų "ir istsienio skr- 
gybos, nusikaltėliai nesuimti...

Gruodžio 27, d. keletas plėši
kų puolė ' NoSalirių vals. kasą 

| Astragos.' ąpsk. Tįčiaų pąsie,- 
! mo - kordono kareiviai juos iš-

Gruodžio. 20 d. Horovo apsk. 
tris, plėšikai jjųolė pastorių Koz-

H
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ir gryžt bėgyj 
vienų metų be 
ėjimo per Ellis 
Island,, tų ga
lit padaryt iž

de] gryžinio.

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

James Pearson, 
Box 192, Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero-., 

vese kasdiena (langiaus kaip, 
per Penkiasdešimts metų.

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

Esamomis' žiniomis Klaipėdos 
sutarties 
truks 
lijoj. 
linga 
didelį

ratifikavimas neuž- 
ilgai nei Anglijoj, nei Ita- 
Ilgesnis 'laikas bus reika- 
Japonijai, atsižvelgiant į 
kelionės toluma. ■

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai; Lankai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

gaunant leidimu . _
Sužinokia tpie keliones .pa togu- 

jiYus ir...... ir,r».
turi 
rius 
vąlg . &
didėles denis, beno koncertai ir 
visokios rūšies patogumai ir link
smybes.

Stengkis kad jusli gimines bu
tų parkviesta Į Ameriką ant Suv. 
Valstijų Valdžios Laivų United 
States Linijų.

Kreipkitės prie jūsų vietinio 
laivakorčių agento arba
UNITED STATES LINES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland

' Valdantieji operatoriai del
United States Shiooing Board

švarius ir linksmus kamba- 
del 2, 4 ar 6 žm'onių, puikus 
ai, mandagus patarnavimas,

Parsiduoda visur 
Tabletucse ir kaip skystimas

Babies &-we It
Nuo visą skirvio ir vidurių 
negerovių Įr skausmų delei j' 
dantų augimo, nėra, nieko 
geresnio kaip saugus Kudi- 
Ipų ir Vaikų Liuosuotojas. •

Mrs. WiNSii©w»s

ŽAIZDOS ANT KOJŲ 
■ ; ši niostis yra iš žpliu balzamą, ir 
yra vartojama visokiuose netikėtuo-' 
sc atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
įsias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka-tokio .vaisto, v žolių bal
zamų mestis yra geroj Slisižeiduz, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus, visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose, odos. Ji atstoja visas 

i kitas ruoštis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, Vočių ir iš
bėrimu; Ištraukia karšti iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c štampai (1.4)

J.’ F. RICHARD
I iąi Walnut S.tj Ilolyqke. Mass.
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NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. =
riau leisk kūdikiui' verkti, <negu pripildyti jį su uarkoliškais nuodais*

DflY geriau—duokite jam truput;

tyriausio/ saldaus-sltonio, tikro vidurių puliuosuotojo. Jame nerti svaigalų. 
Nėra ■ narkoti.skų • nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, .pada
ryta iš daržovių Išsunkų; kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie mot prašo dav 

Jūsų aplickurius parduoda Bambino—3; 
arba pasiųskite tiesiai į laboratorijų.

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

už boiiki;,

e 
i

ir Mokslo

$2.00
1.00

.3.00
1.50

laikraštis,

Savaitinis Visuomenės, Politikos, Literatūros 
Laikraštis — Eina kas šeštadienis.

Kaina Metams Suv.-.jVąįstijase - į- -
Pusei melų - - - -
Užsienyj ir Lietuvoj metams - - -
Pusei metų - - - - -

“Varpas'’ yra laisvos, ir pažangios minties 
teisingai nušviečia pasaulmę ir ypatin'gai Amerikos poli-'" 
tika, paduoda daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai' stovi už • 
nepriklausomos, laisvos ir deraokratingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk. 
“Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

3251 So. Halsted St. Chicago, Ill.; |

į SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
d Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos
H prganizacija Suvienytose Valstijose, 
0 kurios turtas siekia arti*$500,000.00’.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

' “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų šįtyaįpsnių; ir svarinu 
žinių, yra naudingas" kiekvienam Lietuviui. Užširašykit 
jį dalbai ir- turėsit naudingą laikraštį. ■

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popiėras. Adresuo
ki! pinigus h- laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”,
1:4 Vernon Street Worcester, Mass.

UI
a

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 ’ 
pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $24-7,687.15.

SLA. kuopos randasi visliose didesniuose miestuose. Nartai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “TtJĮj 
yynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

10

10

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

4.00
1.00

Vienybe”

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Tas kuris turi 37 mėtų “VIENYBES’’ kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrine vertė atstoja pagar
sėjusią pūs Amerikonus “Five Foot Book Shelf’’, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

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

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

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

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

Puikiausi rakandai ūž prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

Tąipgi turim puikiausių Lietuviškų daiaų 
ir muzikos ir kitokiu rekordų — ateikit pas 
muš pasirinkti.
Kituose miestuose pristotam Rekordus per paštų. Rašjklt

Cleveland Furmture ©o
*6412 Superior Avenue
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% Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese <
Telefonaa Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

W^W.<WAWAVAW?A\'."AW.W?A,A,.V.7/A%W/.\W.,/A,.\V.V.\,.W.V>W.S,1‘>'

PASAULIO GALAS 
ATEINA

.Pasimatysim Nedalioj 
... “Lietuviškam Dan

guje” ant Perstatymo 
“Algis ir Giedrutė”

Šioj pėtnyčioj, vasario 6 d., | 
nuskirtą pasauliui galas, o ant 
nedėlios, vasario 8 d., nuskirta 
perstatymas didelės tragedijos 
‘'Algis ir Giedrutė”.

Tai tu dabar ir supaisyk žmo-; 
gau kurių klausyt. Pasiimi lai
kraščius visur tik rašo apie iš-| 
tikimųjų laukimų galo ir nužen-l 
girną Į dangų, o neištikimųjų] 
nugramzdėjimą Į pragaro ugnis! 
ir amžinas kančias. ,

Ale vėl pasiimi plakatą ir ma
tai tave 'kviečia ant perstatymo 
i Lietuvišką salę ant nedėlios, 
tai reiškia jau po svieto pabai-! 
gos.

Dabar aš gerb. Spragilas, pa
sakysiu jums šitą dalyką: jei
gu ’skaitysit ši laikraštį pėtny
čioj, o dar svietas nebus pasi
baigęs nesidžiaugkit, ba gali pa
sibaigt naktį ant 12 kada gai
dys užgiedos, o tuo laiku jus , 
miegosit ir sapnuosit.

. Jeigu pasibaigs,' ir subatoj at
sikelsi!: jau danguje, arba var- 
1 y sites pekloj po karštos-sma
los lovį vistiek nedėlioj neuž
mirškit atsilankyt ant perstaty
mo, ba aš atsivesiu savo šon
kaulį iš dangaus (arba iš kitur 
kur mudu busim) ir visą pulką 
Savo draugų — baltų arba juo
dų: Jeigu pamatysit mane lak
stant sparnais po Lietuvišką sa
lę, baltuose marškiniuose, žino- 
sit kur, aš esu, o jeigu kitaip 
išrūdysiu, irgi žinosit is kur at- 
keliavau.

Ale visi padarykit tokį pasi
žadėjimą atkeliaut ant tos die
nos ir adynos į Lietuvišką salę.

Jeigu, svietas pasibaigs, ant 
scenos matysit vietoj žmonių 
kipšus ir aniuolus lošiant, alc 
vistiek “Algis ii- Giedrutė” bus 
lošiama. Gerb. Spragilas.

Cleveland© Lietuvių Sa
les Bendrovės Susi

rinkimas
Tamsi Bendroves Ateitis.

Salės Bendrovės sėrininkai 
turėjo savo metinį susirinkimą 
sausio 28 d. nuosavoj svetainėj. 
Susirinkimas pradėta 8:15, pir
mininkaujant Dumčiui, kuris ką 
tokio tykiai ir tankiai kalbėjo, 
ko nebuvo galimą suprasti, tik 
sayaimi buvo galima suprast 
jog susirinkimą atidarė. Susi
rinkimo vedėju išrinkta A. Sta- 
seliunas. Užėmus jam vietą,, 
dar buvo darinkta tam vakarui 
raštininkas, P. Muliolis ir pora 
maršalkų. Po susitvarkymui 
perskaityta protokolas iš pus
metinio susirinkimo, ir priim
tas su mažu pataisymu.

Toliau einant, paaiškėję kad 
nieko tokio naujo bendroves ne-1 
buvo nuveikta, apart būtinų bė
gančių reikalų, nors neapsieita 
ir dėlto be bergždžių karštų 
ginčų. Labiausia ginčytasi už 
užmokėjimą advokatui $50, bet 
galų, gale nutarta mokėti.

Iš finansų raporto paaiškėjo 
kad bendrovė turėjo per 1924 
metus įplaukų $5,2u0.62, išeigų 
$4,743.98, pelno liko $456.64. 
Abelnai bendrovė yra įmokėjus 
salę perkant, jos pataisymams, 
ir visiems rakandams, virš tris
dešimts trijų tūkstančių dola- 
rių. i Bet ją parduodant ar tiek 
gausi tai jau kitas klausimas. 
Taigi raportas priimta visiems 
pritariant kad viskas gerai. Čia 
turiu pastebėti kad tas senai

visai užgina pašalpinėms drau
gijoms turėti Šerus panašiose 
bendrovėse.

Bet neatsižvelgiant į tuos iš
rodymus, fanatizmu apjakinti 
žmoneliai visvien nutarė priim
ti šešis Kazimierinės kandida
tus Į direktorius. Po to šturmo 
Po to šturmo užbaigimui, be jo
kio formalio užtvirtinimo priim
ta Į direktorius draugijų nomi
nuoti kandidatai.

Sekė, rinkimas trijų direkto
rių nuo • pavienių šėrininkų. 
Kandidatais perstatytą net' de
vyni, bet tik vienas tebuvo tin
kamas kad butų galima balsuo
ti. Tokioms aplinkybėms susi
dėjus, sėrininkai pradėjo'skirs
tytis laukan, numodami ranka, 
“Ką mačija balsuoti kad nėra 
už ką”. Nckurie ir pasiliko, bet 
susilaikė nuo balsavimo’. Tat-

L ie tu viskas V akaras 
j Goodrich Auditorijoj

Sausio ,24 d., buvo išpildyta
■ vienas iš geriausių programų ką 
' Clevelando Lietuviai yra daly- 
I yavą. šis vakaras surengta 
į Lietuviško Literatiško Klubo, 
į išvien su Western Reserve Uni
versiteto Kosmopolitų Klubų.

Vakaro-tikslas buvo supažin- 
' dinti Kosm. Klubo narius (su-
■ sidedančius iš moksleivių at-
■ stovaujapčiu 20 tautų) ir abel
nai svetimtaučius su musų is-

! torija, daile, kultūra, pobūdžiais 
ir dabartiniu politiniu nusista
tymu bei siekiais ateityje.

Goodrich svetainė buvo pa
puošta 'Lietuvos vėliavos spalvų 
juostomis, ir stalas buvo aprė
dytas tomis pat spalvomis.

Prie vakarienės dalyvavo vi-

Svarbus Išguldymas
Temoje

BIBLIJA IR MOKSLAS: 
ASTRONOMIJA, GEOLOGIJA ir 

BIOLOGIJA.
NEDeLIOJE, pradžia 2:45 p. p.

Kalbės J. Zavist iš Chicagos.
{Kviečiame visus ątsilankyti. Tas kal- 
l'bctojas pirmą ir paskutinį kartą kal
bės šiame mieste,, nes jis išvažiuoja į 
Lietuvą.

bugrązinimas Rojaus.

I NEDĖLIOS VAKARE, AKRON, O. 
.SALĖJE 46 SO. HOWARD ST. 

Pradžia lygiai 7 valandą.
i Kalbės J. Zavist iš Chicago^, 
įžanga Dovanai — Kolektą Nebūna.

Gavo
1 Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos

iš Lietuvių krikštijimo dienų.

IR

gi .susirinkime dalyvavo apie šokių tautų ir rasių žmonės.
300 šėrų iš 1741. Klausimas Ačiū pastangoms A. Grigie- 
taigi kiek tie rinkimai yra le- nes vakarienė buvo tipiška Lie- 
gališki? Daleiskim sau tegul I tuviška ir visus labai patenkino: 
jau tie tris išrinkti direktoriai' Po vakarienes, chemikas P. 
ir palieka legališki, bet draugi-- J. Zuris, Liet. Lit. Klubo pir- 
jų kandidatai i direktorius pali- mininkas, perduoda vakaro ve- 
ko neužtvirtinti. Nors tas jvy-: d’imą D-rui Chen, pirmininkui 
ko per pirmininko neapsižiurė- Cosmopolitan Klubo. Vakaro 
jimą, bet neužginčijamas f ak- vedėju turėjo būti J. W. Bend- 
tas kad taip įvyko. Taigi šiuo Į ler, bet jam staiga apsirgųs ir 
tarpu, Salės Bendrovė pasilieka j atsidūrus ligoninėj, programą 
tik su trimis direktoriais, kurie' vadovavo P. J. Zuris ir dalį va-

BALIUS
i'oi maliai nors šų apie šešta da-1 
limi išrinkti, žiūrėsim kas iš i 
to išeis. Trumpa ateitis paro-1 
dys ar jie drys užimti nelega
liai direktorių vietas, ir dar po ’ 
prisieka? Čia vis vaisiai Pade-, 
gimo su Saukėvičium. Per jų; 
politiką tas įvyko. Mat, kadai 
Kazimierinė rinko direktorius 
tiedu “politikieriai” nebuvo iš
rinkti. Pasijuto kad nustos to-l 
kiti šiltų vietelių kur už ma- i 
žiausj pasijudinimą moka išrei-! 
kalanti 'riebiai atlyginti. Jie pa-. 
davė sumanymą pasiųsti šešis 
kad gavus progos ir tiems ma
žiau gavusiems balsų politikie
riams įsisprausti. Ir tik del sa
vo ypatiškos naudos jie Salės 
Bendrovę pastatė keblion padė- 
tin, kurios laukia tamsi ateitis 
jeigu nebus prašalinti kolei dar' 
ne vėlu tokie,, politikieriai, kaip Į 
buvo prašalintas Salmanas,

Čia matosi rimtas pavojus. I 
Kam rupi labas bendrovės ir | 
savo- įdėtas centas pagalvokit.

Dar viena irgi svarbi yda tai 
mušu direktorių tas bemieros 
ragavimas namų išdirby.ščiii, I 
pradedant nuo pirmininko (su I 
mažais išėmimais), baigiant antį 
vedėjo. ' Negalimą kokiame rei-1 
kale nei susikalbėti, ir jie dvo-l 
kia kaip iš išmatų puodo. Liau-1 
kites, broliai; nes užėjęs koks I 
agentas, užuodęs tokį kvapą, 
viską uždarys.1

Tai mat kokius žmones turi
me savo viešų reikalų priešaky-1 
je.

Susirinkimas nutarė išmokėti I 
šėrininkams dividendą po l',< | 
už penkis metus. Taip susirin-Į 
kimąs ir užsibaigė be jokių nau-: 
dingų nutarimų.

X-Direktorius.

karo pavedė Dr. Chen.
Dr. Chen perstato kalbėti P. 

J. Zurį. Jis trumpoj kalboj 
nušvietė Lietuvių kilmę, jų is
toriją, atgimimą, šių'dienų ko
vas1 ir tt'.

Antras kalbėtojas buvo Dr. 
J. N. Sayer, leidėjas Ameriko
niško žurnalo “The World To
morrow”. Kadangi jis tik ką 
gryžęs iš Europos, kur studija
vo mažųjų tautų stovį, jis apie 
tai ir kalbėjo. Jis nurodė kad 
mažųjų* tautų apsisaugojimas 
yra tik artimesniu susirišimu j 
Tautų Sąjungą.

Trečia kalbėjo Alice P. Gan
nett, Goodrich įstaigos vedėja, 
žinoma sociologė. Ji trumpoj 
kalboj nušvietė “Lietuvį kaipo 
Amerikos Pilietį”.

Po kalbų sekė dainos, kurias 
atliko pp. čižąuskai, p-lo Julė, 
Baltrųkoniutė, ir J. Krąsnickas. 
Pastariem ■ dviem dkbrHįianavd 
p-lo A. Jankauskaite. Viši su- 
dainavo puikiai.

Pertraukoj ponią 'J. W. Bėncl- 
lericnė deklamavo Angių kal- 
bon verstas P. Vaičaičio eiles, 
“Po Žalgiriu”.

Po muzikaliam programui se
kė Lietuviški šokiai; pianą pa
skambino p.' Čižauskas, smuiku 
akompanayo N. Vilkelis, šoko 
“Klumpakojį”, “Suktinį” ir 
“Noriu Miego” keturios poros, 
ką atliko gražiai.

Ant pabaigos visi šoko.
Siruz.

Jonas Vasiliauskas ......Lt.50 
Paulina Gielažauskiutė ....150 
Apolonia Rudžienė ........ 100 
Lucia Jankauskienė .............100
Juozas Buividas .................. 100
Fraiiė Kazemeikaitis ...........200
Jonas Mazilauskas .........50 
Jonas Zizunas ........................50
Jurgis Jurgilas ............100 
Izabelė Antanaitiene ;......50

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

Rengia
ALT. SANDAROS 18 KP.

Nedėlioj

Vasario-Fel). 8,
Lietuvių Svetainėj

6835 Superior Avenue. .
DURYS ATSIDARYS 4 VAL., TEATRAS 
BUS. PRADĖTA LOŠTI NUO 4:30 VAK.

JONAS PLERPA SUGRYŽO. I
Vasario 2 d. parvyko į Cleve

lands iš Lietuvos žinomas tau-| 
tininkas veikėjas Jonas Plerpa, I 
kuris pereitą vasarą išvežiavo 
tenai apsilankyti ar apsibūti. |

Antradienį lankėsi “Dirvoje” j 
ir papasakojo daug žingeidžių I 
dalykų apie Lietuvą. Jis mano I 
vėl ten gryžti neužilgo, sutvar
kęs, čia savo reikalus..

J. Plerpa apie Lietuvą abel
nai atsiliepia gražiai ir nematė 
to visko kuo kiti tūli pargryžę 
visas savo kalbas tevaro peik
dami ir pašiepdami.

FANATIKAI tikrai laukia 
svieto pabaigos ateinančioj pėt
nyčioj. Jie pulku tiki nuženg
sią į dangų. Sakov jog bus že
mės drebėjimas kada gerieji iš 
numirusiu kelsis.

Antradienį jų susirinkimą 
buvo apipuolę tūli juodkariai 
ir apmėtė juos ką sugriebę.

.'SANDAROS Išdės, kuopos 
susirinkimas įvyks antradienį, 
vasario 10 d., Lietuvių salėje, 
7:30 vai. vakare.

EKSTRINIAI vasario ! d. tu
rėjo vakaruką, buvo lošiama 
dvi komedijos; ir abi komedijos 
buvo labai nuobodžiai atloštos, 
žmonių visai mažai tebuvo.

Gaila tik laiko del tokio va
karo praleisti. Buvęs.

jau, buvo daroma.
Susirinkimui besitęsiant pri

eita prie rinkimo direktorių, su 
kuo ir prasidėjo nauji karšti ap
kalbėjimai. Tuomi nauji kad 
dabar reikėjo rinkti didesnis di
rektorių skaičius. Mat, Kazi
mierinė prisiuntė vietoj pagal 
jai išpuolahčios proporcijos tri
jų direktorių, šešis vyrus. Tai
gi prisiėjo plačiau išgvildenti ir 
išrodyt kad jeigu įsileis Kazi
mierinės šešis direktorius tai 
pagal proporcijos reikės rinkti 
net 31 direktorius. Tą viską 
trumpoj formoj iš rašto išdėstė 
A. M. Praškevičius ir pažymė
jo kaip nežmoniškai yra drau
gijų pavergti pavieniai šėrinin- 
kai kurįe turi tris sykius dau
giau kapitalo įdėję, o jiems lei
džiama rinkti tris direktorius, 
o draugijos atstovaudamos vie
ną ketvirtdalį kapitalo prisiun
čia 16 direktorių. Toks netei
singas pavergimas anksčiau ar 
vėliau t-iiręs prieiti galą ir gali 
bendrovė sulaukti nesmagumų, 
kadangi Ohio valstijos tiesos
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Pranešimas j 
į Karu taisytojams dirbantiems prie N. Y. C. | 

į R. R. Car Shops ir Train Yards Clevelando dis- į 
lĮtrikte: |

į R. R. C. of A. Collinwood Lodge 1055 A. F. J 
iį L. laikys savo reguliarj susirinkimą 7220 St. Clair < 
5 Ave., ketvergo vakare nuo 7:30. 5
i Jį Visi kurie padavė! aplikacijas esat kviečiami s 
5 ateiti Į susirinkimą priėmimui. Taipgi visi kiti na- 5 
< riai esat kviečiami dalyvauti, nes bus gėri kal'bė- į 
į tojai apie darbo reikalus, pagelbėjimui .jums pa- 5 

gerint būvi ir užtikrint darbininkų teises N. Y. C. į 
lį dirbtuvėse. • . . į
i 5

AKRON; OHIO
Pavapi jonų, yakaras.

Sausio 25 d. Lįetuviai parapi- 
jonąi turėjo balių, ir teatrą, su
lošta “Gudri Našlė”. Lošė, J. 
žemaitis,' M. Puzinas, J. Tapa- 
rąuskas, O. Robačauskienė, A. 
Lilėikiutė ir Venienė.

Tą vakarą ląįke šokių Ag
nieškai iš drapanų išpuolė bon- 

ika baltakės. Ji jnat šitaip da
ranti laike šokių,: šokdama įsu 
kokių vyrų pasako jam kad tu
rį baltakės; pašokus nuėjus į 
kokią kamarą duoda jam išger
ti, atlupa kiek jąi reikia, ir pas
kui eina kalbint vėl kitą šokti, 
o -tuo tarpu iš lauko jos vyras 
.su klapčiukais jai baltakės' pri
stato. Neveltui, ‘daugumas' at
ėjusių baliun kurie buvo blaivi, 
iš svetainės išėjo rėplomis, o 
svetainės savininkas ir kiti sa
ko kad prie bažnyčios‘’gyvenan
ti kaimynai žmones apgirdą. 
Šį sykį pasirodė viešai kas ap
girdo bažnytinėj salėj dalyvau
jančius žmones. Klausimas sve
tainės savininkui ar nebus kada 
karštai už leidimą 'tokių žmonių 
svetainėn. O gal jis to nežino?

Glinskių ir Martinkų vaiku
čiai apsirgo. Yra viltis jų pagi
jimui.

Buvo girdima kad moteris 
bėga nuo vyrų. Bet Akrone pa
bėgo tris vyrai nuo savo mote
rų. Yra dabar tris gyvanašlės. 
Senberniai, naudokitės. Kaip 
matosi, ■prie vienos'jau meilina
si ir gyvanašlis.

Bolševikas M. papuolė už bal
takę. Užsimokėjo J surą bausmę.

Pabėgęs iš šv. Stanislovo Dr- 
■ jos Alijošius prisirašė prie Su
sivienijimo R.-K. A. Kada rei
kėjo mokėti už laikraštį “Gar
są”, jis pasipriešino nemokė
siąs; nenorįs 'Lietuviškų laikra
ščių skaityti, apsieinąs su An
gliškais. Tokius Lietuvius vie
tos klebonas Kun. Cybelis auk
ština ir ragina imti iš jų pavyz
dį ir jų klausyti. , ' Meiženis.

T. G. PERRIN GO.
MES" SPECIALIZUOJAME PA

VIENIAIS IR 2 ŠEIMYNŲ 
NAMAIS.

2003 E. 100th ST . Cedar 3095 
14132 EUCLID Ave. Eddy 2223

POOLRUIMIS su minkštais perimais 
ir cigarais, prie to barzdaskutyklą. 

Vieta apgyventa Lietuviais ir Rusais 
ir kitįį tautu žmonėmis. Biznis gerai 
daroma, Pardavimo priežastį patir
si! ant vietos1.' Vienatinis Lietuvis 
šiame iftiestė tame biznyje. Kreip
iatės ypatiškai arba laišku:

J. APŠEGA
504 Wester Ave. Akron, Ohio.

LOŠIME DALYVAUJA
Algis'.... ...
Giedrutė .... Jule 
Mangatis ........ 
Alane ........... 
Zokon. Kristijonas 
Sodrekis ...............
Kareivis .......

........... At tapė
M. Baltrųkoniutė

P. Banionis 
Banionienę 
Vaitekūnas 
V. Mitchell

A. Zdanis 
. M. Gigas

. B;
J.

Vaidila Merunas.............J. Marožas
Kadina, Vaidilutė .... A. Rakickaitė 
Eglitė ” ...... O. Naujokiutė
Dikiys ... .į.................A. šmigelskiš
Barkūnas ........................ J. Polteris

Režisierius — K. S. Karpavičius.

Įžanga 
ant 

teatro: 
75c ir 
50c 

Vaikam 
15c

PARDAVIMAI
1 mažas namas ir vienas 3 šeimynų 

namas arti Superior ir E. 551h St.
2 šeimyną namas su 4 gardžiais, ar

ti Superior.
1 Pavienis namas,
l šoninis dviejų šeimyną ’ant E.; 74 

Street. *
1 pavienis namas, ant E. 73 Street. 

Kreipkitės 144G E. 57th Street.

PARSIDUODA SALDAINIŲ KRAU-| 
TUVĖ daranti gerą biznį. 
Kreipkitės 1446 E. 57th Street.

1 šeimynos namas, randas Lakewood, 
sutiks mainyti ant fanuos.

J. Miller, 602 National City Bldg.
Euclid ir E. Gth—Atdara vali.’ iki 8.

Biznio Kampas,, randasi 4V0TĮf' Ohio,. 
,9 kambarių namas, 2 akrai ;žei^iės, 

su1 mąų’dynę, abi dedelėsrgatvės ir. 
išgrystos, 17 mylių nuo Publikj Skvė-; 
ro. Nori mainyt aut miesto namo.
Jį Miller, 602 National City Bldg. 1 

Euclid ir E. Gth—Atdara vak. iki 8.

2 šeimynų, netoli West blvd., 4 kam- , 
bariai viršuj ir 4 apačioj. Elektros; 

šviesa ir maudynes, skiepas po visu.! 
Mainytu ant namo mieste.
J. Miller, 602 National City Bldg. 

Euclid ir E. 6th—Atdara vak. iki 8.

60 akrą farma, 3 mylios nuo Loraino, 
4 karvės, 2 arkliai, 200 vištų, 6 

kiaulės, 14 akrų vynuogių, 10 akrų 
uogų žemėą, didelis sodnas, geras na
mas, 9 kambariai, fumasas, prie na
mo ir budinkų visokie įrankiai. Bu- 
dinkai geri. Yra ir Ford trokas. No
ri mainyt ant miesto namo.
J. Miller, 602 National City Bldg. 

Euclid ir E. 6th—Atdara vak. iki 8.

PARSIDUODA PIGIAI PIENO IR 
GROSERIŲ KRAUTUVĖ 

14408 ST. CLAIR AVENUE.
Garantuojama $450 savaitinių ineigų. 
Taipgi turi p daug kitų krautuvių ant 
pardavimo arba mainymo. Kreipki
tės prie agento 5907 Scovill Ave
nue. (6)

į Mes Motame 5% I
iii pB'IE THE A. B. SAVINGS and LOAN COM-
$ * PAN Y yra pagalbumo dvasia, kuri kalba už "g 
? save. ' |
j. Musų,viršininkai daro viską gą gali pagelbėt mu- | 
❖ su d'epožitorianis nežiūrint kiek jie čia butų pasi- 
t dėję, dąug ar mažai. Nesvarbu mums kokie jūsų J 
f reikalai yra, jeigu mes galim jums pagelbėt mes t 
❖. GELBeŠIM. • Ž
♦T» t

Ž/jFaktas kad jus turit pasidėję pinigų kitame ban- ■> 
f ke neturi sulaikyt jus pradėti dėti pas mus, taip į 
X -galėsit susitaunyt kokiam specialiam reikalui. ❖ 
į Daugelis musų depozitorių taip daro ir jie ateiną 
? reguliariai kas savaitė ar 'mėnuo ir taupo kokiems -4 
$ nors specialiams tikslams. V'
t Mės mokame 5r;> nuo dienos padėjimo iki 
j išėmimo, o tai yra 25'A daugiau negu 4%,.~ 
į Reikalaukite musų kalendoriaus — pasiųsime do- t 
j vanai. Rašykit mums ir gaukit vieną.
X (Po Ohio Valstijos Priežiūra.)
I THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY |

X 
¥ 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio | 
$ A. B. Bartoszewicz, Pres.

PELNINGA saldainiu ir cigarą krau
tuvė, ant gatvės kampo, 3627 Ful

ton Rd. Garantuoju $500 savaitinės 
ineigos.

Taipgi pelninga cash Grosernė da
ranti biznio $800 savaitėje, randasi 
1564 Hayden Ave. Matykit del in
formacijų, Zimerman, 5907 Scovill av.

Prospect 2420 Central 1765 |

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

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam. I
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio, y

1 1 ....     ' ....=aaM—ą


