
“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Valstijose 
Meksikoje 
kitur....
skaitosi nuo dienos užsirašy-

$2.00
2.50
3.00

Suvienytose
Kanadoje ir
Lietuvoje ir
Prenumerata
mo, ne nuo liauju Mėtų, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimų kalnų klauskit laišku.

“D Į R V A”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Entered as Second-Class matter December Gth, 1915, at the Post, Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879
CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, VASARIO-FEB. 13, 1925No. 7 KAINA 5c

“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States......................... $2.00
Canada and Mexico......................... 2.50*'
Lithuania and other countries. ... 3.00 ,

S Advertising rates on application.
| “DIRVA”
f| 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
il . _  - - .;ll

VOL. X (METAI 10-TI)

Pasaulio Galas Neatėjo
Kaip Buvo Tikėta

NORS DABAR MOKSLO GADYNĖ, BĘT FA
NATIKŲ UŽTENKA. VISI APSIVYLĖ.

Nei Vienas iš 144,000 kurie Skaitė Save tarp “Pa
rinktųjų”, Nepakilo nuo Žemės Aukščiau kaip 

Buvo, nors Tikėjo Atsidurt Danguje.

m DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O., plieno ir ge
ležies ‘išdirbystės džiaugiasi ir 
mano kad šįmet turės daugiau 
biznio negu 
tais, ir kad 
eiti.

Nekurtos
kainas ant sąvo produktų-.

turėjo pereitais me- 
darbai galės geriau

kompanijos pakėlė

BIBLIJOS PRANAŠYS
TĖ NEIŠSIPILDĖ l^1' F'-ancųzi.

| pulti kuomet.
Tam tikra nedidelė fanatikų 

biblijos pasekėjų sekta, kokiais 
ten simboliškais to seno žydų 
rašto ženklais, nužymėjo' pasau
lio pabaigą vasario 6 d., laik
rodžiui mušant 12 nakties. Tai
gi šeštadienį', vasario 7 d. jau 
žemės turėjo nebuti.

Bet visi atsikėlė .iš tų pačių 
lovų ir toj pačioj vietoj kur at
sigulė, ir niekas žemės nei nc- 
krepštelėjo.

Tie fanatikai, reformuoti ad
ventistai, sakė jog tą dieną at
vyks ant žemės, iš Oriono kon
steliacijos pietuose, šviesos de
besyje Kristus ir paims juos —- 
išviso tik 144,000 dūšių, ne dau
giau .į..dangų,.o kjtv.visį eis 
į pragarą.

Ne vienoj kurioj vietoj žmo
nės laukė galo, bet per visas 
Suvienytas Vąlstijas radosi bu- 
retisti (įi'faiiatik\į. ! Ne( Lietu
voje, kaip, pranešimai‘sako, bu
vo paskleista lapeliai raginanti 
žmones prisirengti, nęs'-tą pat 
dieną (vasario 6) turėjo pąsi-

- baigti pasaulio gyvenimas.
Amerikoje skelbta jog Kris-

■ tus nusileis ant kalno Kalifor- 
• nijoj, kur visi tikintieji turėjo
■ susirinkti ir iš ten pasikelti į de

besis.
Nors pasaulio pabaigos neat

ėjo; bet to pasekmėj žuvo keturi 
žmonės per visas Suv. Valstijas. 
Jie mirė arba nusižudė iš bai
mės'. Daugybė žmonių neteko 
savo turtų nei namų; viską iš
parduodami ir laukdami “galo”.

New Yorko valstijoj, prana
šas Vokietis irgi turėjo buri 
fanatikų aplink save1; jo prana
šysčių rėmėjas visą dieną vai
kė į visas puses ateinančius lai
kraštininkus ir fotografus ku
rie norėjo gauti jų paveikslus. 
, Clevelande būrelis fanatikų 
mažoj bažnytėlėj pirm vasario 
6 d. per kelias dienas prisireng- 
dinėjo prie “galo”. Juos kelis 
sykius buvo užpuolę juokdariai 
ir trukdė jiems, jie gavo net 
grasinančius laiškus kad jų va
das bus smala išteptas ir api
bertas plunksnomis už žmonių 
suvedžiojimą.

Clevelandiškiai naktį buvo 
susirinkę šų savo šeimynomis 
ant kalnelio užmiestyje, niekam 
nežionmoj vietoj,' ir per"' 
laukė: Sugryžo nuvargę, 
miegoję, nuliūdę. Dabar 
j°§' JŲ pranašų skelbimai

East Liverpool, O., — Puodi
ninkystės darbai į didėja gerė- 

! jant prekybai. 'Užsakymų gau
na daugiau negu gavo baigiant 
pereitus metus.

Steubenville ir East Palestine., 
dastatoma naujos puodininkys
tės dirbtuvėse i ■ r. t , 

■■ ....Frankfort, Kyr — Du trokai 
pilni kareivių pasiųstai į Green
ville ir Bevielį miestelius (kur 
kokie tai niekadėjai pradėjo di- 
namitnoti darbininkų namelius. 
Sutemus, vakarais girdima šau- 

, dymai. šios srities angliakasiai 
streikuoja jau kelintas mėnuo. I

Gelžkeliečiai ir politika. Va
sario 20 d. Chicagoj į Vyks pen
kiolikos gelžkelių darbininkų or
ganizacijų viršininkų suvažiavi
mas išsprendimui rėmimo tre
čiosios partijos. Tame suvažia- į 
vimė bus pareikštą ar gelžke- > 
Mečiai rems tą naują partiją to
liau. Iš vienų pusės norima pa- i 
remti, bet kiti tam priešinasi, i 
ir iš to išeis kad viskas liks po . 
senovei: už ką kuris darbinin- i 
kas norės už tą balsuos. ■

Nori apdrausti darbininkus. 
Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkų suvažiavime pakelta 
klausimas aprūpinti visus orga
nizuotus darbininkus gyvasties 
apdfauda. Tą klausimą aptarti 
galutinai, manoma sušaukti vi
sų su federacija susidėjusių or
ganizacijų konferenciją.

Ką dabar darbininkai moka 
didelius pinigus visokioms ap- 
draudos kompanijoms, galėtų 
mokėti per savo organizacijas.

Atsitikimas su Collinsu Cave 
City, Ky., kurs guli urve nega
lėdamas išeiti ir negali jo iš
gelbėti, primena ątsitikimą 19CG 
metais Kalifornijoj, kur angliš
kasis buvo užgriūtas urve ir iš
buvo 11 dienų. . Jį išgelbėjo 
nuo mirties apvirtęs vagonas, 
atlaikydamas akmenis nuo su
spaudimo jo. Darbininkai dasi- 
kasė pas jį per 97 pėdas grani- , 
to, negalėdami sprogdinti kad neteisingi, ir jog juos išbandys, 
—*x : , • • |aį prjj-odo tikrai kuo rėmėsi tą

skelbdami, o jeigu ne, tada a(- 
simes nuo jų.

Ant rytojaus po “pabaigos” 
nebuvo galima surasti to vado 
ir pranašo.

naktį 
neiš

kalba 
buvo

neužgriūtų ji. Kada išimta, jis 
dar buvo gyvas. Jį išgelbėjus, 
skambinta varpais, švilpynėmis 
pusta ir sukauta iš; džiaugsmo. 
Po trumpo laiko jis pasveiko.

Maistas pabrango. Maistas 
septyniolikoj miestų Suv. Vals
tijose per sausio mėnesį pakilų 
1 nuošimčiu iki 4 nuošimčių.

Nekurtuose miestuose dali
niai nupuolė.

Londonas. — West Ham ta
ryba nusprendė imti j miesto 
įstaigas patarnautojus tiktai 
prigulinčius j unijas vyyus ir 
moteris.

už^sS^arĮ Didelis Pabaltjuryj Trukšmas
Cave City, Ky. — Sausio 30 

prislėgtas prie žemės užkritus 
siu akmeniu urvų tyrinėtojas 
Collins dar vis neišimtas iš že
mės. Nežinoma ar jis dar gy
vas ar miręs.

Kelintoj dienoj, 
į' netoli ja

Indrą nėra Tautų Sąjungoj, nes i tas skalos šmotas 
I ir joms rupi kavoti prieš tą ne- taip atskyrę kitus 
gerovę. Suv. Valstijų atstovas.......................
Genevoj reikalavo kad visos 
valstybės paliautų gaminę opiu
mą kitokiems tikslams negu tik 
vaistams. Ne Jvisi tam pritarė; 
Labiausia priešinosi Anglija, o 
jos reikšmė buvo žymi.

Suprantama . kode! Anglija 
nesutinka užginti opiumo gami
nimą, 
dijoj 
vena-

OPIUMO KONFEREN
CIJA NEPAVYKO 

Geneva. ITautų Sąjungos 
buvo sušaukta .konferencija su
tvarkymui plaiinimosi nuodin
go ir labai naudojamo opiumo. 
Norėta padaryti tarptautinė su- 

I tartis'užg.yniniui ir panaikini-1 
mui opiumo rūkymo. Tarybo- rs.eim 

▼——-------- :--------------------- į---- - se dalyvavo ir Suv. Valstijos,'gelbėti;
_ _9 __ I nnvo rinito nPrti ir.n Qo i'iinfrn i noa ! loc ol/n

Lenkams Grasina Rusų 
ir Vokiečių Pavojus 

Paryžius. — Gudrus Prancū
zai politikos žinovai sakb kad 
sovietų Rusija laiko didelę ar
miją, nors vargu išgali, atsi
žvelgdama į Lenkiją kaipo ga
limą priešą. Prancūzai mano 
taipgi kad Lenkiją greičiau ne- 

Francuziją Vokietija mano 
, t, jeigu, proga ateis.

Tos dvi galingos valstybės ir 
grasina Lenkams. Lenkija yra 
mažesnė už Francuziją skaičiu
mi, turtu ir galybe. Ir Lenki- butų apribota ik 
ja guli tarp Rusijos ir Vokieti-i kalinga ,vaistam; 
jos, ir nėra taip atsiskyrus nuo gintojų liktų be duonos. ' 
Vokietijos kaip Francuziją. Anglijos delegaciją laikėsi 

Lenkija taipgi laiko didelius opiumo gamybą laipsniškai bu- 
plotus buvusios prieš karą Vc-ltų mažinama, o ne staiga — 
kiečių teritorijos. kirsta.

Tukstančiai žmonių ln

augindami opiumo aguo- 
Jeigu aguonų auginimas 

tiek kiek rei- 
daugybė’ au- 

Taigi 
i kad

nu-

bebandant .ii 
užkrito ki- 

ant tako, ir 
nuo priėjimo

prie jo iš lauko.
Pradėta kasti šulini, 

viršaus tiesiog i tą ' 
jis randasi.

Besidarbuojant prie išgelbė
jimo, pasklido gandai kad Col
lins tyčia tą užgriuvimą ir visą 
subruzdimą surengęs išgarsini
mui tų urvų kad paskui iš visų 
šalių važiuot,u žmonės lankyti ir 
matvti juos, tuomi suveždami 
daugybę pinigų. J

Sako jis turis kur urve pasi
slėpęs maisto ir gyvenąs.

,Bet vargu tas gali būti tei
sybė, nes užtekti žmogui tam- j 
sumose pabūti porą ar tris die-1 
nas, o ne dvi savaites.

kylė iš

' rektingumui.
. Del Lietuvos ministerio Si- 
idzikausko pareiškimų, kuris sto
vįs už Pabaltijos valstybių są
jungą, laikraštis rašo kad Lie- 

Ituva eidama ikšioliniais pntyri- 
I linais turėtų pasistatyti klausu 
I mą ar nevertėtų jai geriau sfij 
daryti sutartį su Sovietų Rusr-

17 Jūreivių Prigėrė
Pacifiko vandenuose, Kana

dos pakraštyje, susimušus Ja
poniškam laivui su Kanadi^kiu, 
prigėrė septyniolika Japonu jū
reivių.

Suima Komunistus Grai
kijoj už Kurstymus

Atėnai; ■—' Dvidešimts1 komu
nistų 1 Suimta, kurie .kaltinama 
kurstyme ' kareivių prie sukili
mo Atonuo.se pradėjimui civilio 
karo. .

Anglijoj Influenza
Londonas. — Anglija vėl už

klupta influlenzos epidemijos. 
Pereitą savaitę 202 žmonės mi
rė ir 2,590 sirgo. Gydytojai ti
ki’kad tuoj pavyks plė;
kyti.

Chinija taipgi išsimetė.
| Amerika nuo opiumo rūkymo 
beveik visai nenukenčia, nors 
iš jo daromi vaistai visokiuose 
pavidaluose yra slaptai naudo
jama. Labiausia kenčia tolimi 
rytai, Chinija, Japonija ir sa
los. Iš jų Anglija ir Įeitos Eu
ropos valstybės -daro sąu-nau
da.

KįapitalistO Plunksnose 
Neilgai Sekėsi

Pensecola, Fla. — Tūlas vy
rais, 32 metų amžiaus, paleidęs 
gandus kad jis turi apsivesti 
pirm vasario 2 d. kad jam tek
tų $100,000 palikimo,, prisivilio
jo vieną merginą ir apsivedė. 
Išrašydamas čekius davė veži
kui $100, kitam $20, užmokėjo 
kunigui $25 už apsivedimą ir

sulai-Į nusipirko $2,350 vertės automo
bilį, vis čekiais mokėdamas. Bet 
už poros dienų pasirodė čekiai 
esą negeri, nes jo neturėta jo-11 Vaiku Praregėjo

Denver, Colo. - Vienuolika .kil} Pinigų,, ir .mandr uolia pate- 
vaiku, užlaikomų valstijos aklų v0 -
ir kurčių prieglaudoj, po akių
operacijos pora savaičių atgal, i Berger Smerkia Progre- 
atgavo regėjimą, buvę akli nuo 
pat užgimimo. Ar reikia dides
nio .stebuklo kokį šių dienų mo
kslas padaro?

Kaliniai Pabėgo Loko- 
motivu

Jackson, Mich. — Iš kalėjimo 
pabėgo pęnki .kriminaliai kali
niai panaudodami lokomotivą 
išlaužimui kiemo vartų. Kiti 
kaliniai valgė kada tie prisitai
kę susėdę į lokomotivą paleido 
jį ir išdundėjo relėmis į laisvę.

Raudonųjų Partija Iš
metė Trockį

Londonas. Pranešimu iš 
Suomijos, cen tralinis komunis
tų komitetas nusprendė išmes
ti Trockį iš komunistų partijos.

Berlino 'pranešimai sako, jog 
šięse dienose Trockini aplei
džiant (Maskvą ir išvažiuojant i 
pietinę Rusiją, komunistai kon
fiskavo visus jo privatiškus ra
štus atimdami kad nieko neiš- 
šivežtų. Atimta jo visokie pa
sižymėjimai ir medega kitai 
knygai, kurią jis rengėsi rašy-| 
ti. Viską paėmė į savo žinią 
Stalinas, aršus Trockio priešas.

Trockio vietą komisaru armi
joj ir laivyne užėmė tūlas M. 
Frunse.

sistus Kongresmanus
Washington. — Victor Berger, 
vienatinis socialistas atstovas 
Washingtone, bara neprigul- 
mingus kongresmanus kad jie 
pradeda vėl pataikauti Repub- 
likonams ar Demokratams no
rėdami gauti arba palaikyti 
vietas komitetuose, į kuriuos 
buna skiriami, o del savo palin
kimo prie iLa 'Follette pereituo
se rinkimuose arba gali būti iš
mesti arba neineiti visai.

Net patįs tie kongresmanai 
dabar tarp savęs pykstasi kada 
partijos jų neįskaito į savo re
guliarius.

Berger prilygina tokius žmo
nes prie šikšnosparnio, kuris 
pasakiškoj žvėrių ir paukščių 
kovoj pataikavo ir tiems ir 
tiems, kurių pusėj buvo viršus. 
Bet abi pusės gabaus šikšno
sparnį nepriėmė. Taip ir su 
tais kongresmanais: pereitą va
sarą jie karštai ėjo už La Fol
lette, o dabar taikosi prie senų 
partijų.

Kviečiai Atpinga
Chicago. — Kviečių kaina už 

bušelį nupuolė nuo $1.91 iki 
$1.85. Gal vėl dubna atpigs, 
nes šiose diehose pradėta kelti 
duonos kaina, po centą ar du 
nuo bakanėlio.

Įbaugintieji Žeminasi. 
Lenkų Akiplėšiškumas.

Hensinkas, Suomija. — Sau
sio 16 d. prasidžjo Pabaltijos 
valstybių konferencija. Skržyn- 
skio sukeltas Latvijoj ir Estijoj 
trukšmas suįdomino platesni 
pasaulį, kuris pradėjo reikšti 
nuomonių. Konferencija susi
rinko po labai sujaudinusio Es-1 
tus ir Latvius komunistų suki
limo, kuris’tas valstybes pasta
tė prieš aiškų sovietų pavojų.

Pąbugusios, Latvija ir Estija 
pasiryžo sudaryti Pabaltijos ap
saugos sąjungą, liet tam atsi
randa daug kliūčių. Visa Suo- 

Imių ir švedų spauda aiškiai pa
lši,sakė kad Suomija Į tą sąjun
gą neis.

Lpnkai apvertindami Latvi- 
I jos įsiba liginimą, akiplėšiškai 
į reikalauja atlyginimo už prisi-1 
Į dėjimą ir kelia aikštėn šešis 1 
Ilukštos valsčių Lenkijai ati-1 
dayirno klausimą — lias nepri-1 
imtina Latvijai. i I

Rusija matydama 
prieš ją iš vakarų puses žiedą 
baugina už ‘status quo’ mitrai!- 
kimą Įvairiomis Pabaltjurui ne-: 
geistinomis ir net pražūtingo
mis pasekmėmis.
, Estijos atstovas Londone pa
reiškė kad defensives sąjungos 
klausimas • Hefainkuosc i__ _
svarstoma. (“L. ž.’’)

joti, bet tiktai iš kitur.
(Kl. ž”)

ko lįį- 
Ir tt»;

Ar Susi-Buvo Elsikiuos 
tarimas?

Ryga, sausio 21 d. — Mejerę- 
vjes padare Latvijos spaudą! 
platų pranešimą apie Elsinkhr 
konferenciją, ir apie politini!) 
jos pasitarimų pusę be ko kita 
pareiškęs:

“Be arbitražo 
sinkiuos ’ svarbus 
per pirmesnes 

i keturių užsienio reikalų minią- 
terių pasjtarimai. Tie pasita'1 

sudaronut I rimai turi didelės politinės reik-
I šmės, kadangi čia paprastai ap- 
; tariama visi svarbesni politi
niai klausimai ir rimtai suderi
nama visos politinės linijos. Už- 

! sienio reikalų ministerial Elsių- 
kiuos -aptarė svarbiausius klau
simus lygiai 'atskirų valstybių, 

nebus Tautų Sąjungos atžvil- 
į ”) g'iu. Visais

I ta.” Toliau 
i , ‘sakęs: 

“Šiandien, 
’ niiis santikius tvarkyti sutarčių 

. keliu imasi Tautų Sąjunga, ju^!
fip.' ridinių sutarčių, pasirašymaą 

■ I tarp atskirų valstybių, mano 
matymu, neturi sprendžiamos 
reikšmės. Tas 'pasirašymas ga
li sukelti negeistinų susirūpini
mų ir gali būti aiškinamas kaip 
nukreiptas prieš kitas valsty- 

Tie tikslai mums yra sve-( 
i la ant Estu užsieniu reikalu mi- i Mes tik norim patikrinti 

m - j- ivi i - ei Inisterio Pūstos, kuris paskelbęs taik^ ir sav0 nepriklausomybę.;
Nužudė Meiluži Skaus- j(laug 1]eteisjngll.žiniu> k. a. kd(1 Juridinės sutarties nėra, bet 

mo Palengvinimui Rusija skyrus 10 milijonų rub- yra st*Pri moraliu atžvilgiu an- 
Paryžius. — Tula Lenkė ak-Uju komunistų sukilimui Ėstuo-; *,an^a (Rnntarvė) .

tore, Stasė Uminska, nušovė sa- Ise. Marco Polo numato Estuo-| Paklaustas ar Latvija nesanti 
vo meilužį, rašytoją J. Zynov- Anglu kolonijų politikos pir-l^® pažadėjus už nusileidimą jai* 
skj, kuris metai laiko atgal at- j mąją poziciją, kuri nori sau už-1 arbitražo sutartyj, Mejerovics 
vyko i Paryžių gydytis ntio vę-1sitikrinti Indiją ir priėjimus (pareiškęs jog ne.
žio. Suimta, ji sakė nušovus jį Iprie josi o todėl stengiasi Rusi- Vokiečių laikraščiai rašo kad 
iš meilės, palengvinimui jo di- i ją visur uždaryti. Kilus kon- Pabaltijos valstybės per Elsin- 
deliu skausmu. Ji buvo davusLfliktui tarp Francuzijos ir Ang- jkių konferenciją atsisakę suda- 
net savo kraujo perleisti į jo j lijos, Baltijos juros uostai tar-l’T^* su Lenkija gynimos sutąr- 
kuną, bet nieko negelbėjo. Jis 
prašęs, jos užbaigti jį, ir ji, ka
da jam užėjo dideli skausmai, 
sutiko jį nušauti, kuoihet jam 
buvo užduota doza morfino už
migdymui.

Ja teismas atrado nekalta.

Alaską vis Gelbsti nuo 
Difterijos

Fairbanks, Alaska. —- Perei
tą savaitę į Nome nugabenta 
antitoksinų nuo difterijos, ku
riuos pasekmingai naudojamą. 
Neužilgo vėl surengta naujas 
siuntinis, kurį dviem dalim ga
bena. Vięną dalį išgabeno šu-. 
nimis' važiuojant, kitą'rengėsi 
orlaiviu gabenti, bet (iid,eĮis šal
tis sulaikė orlaivio išlėkimą.

Tolumas . iki Nome yra 929 
Angliškų mylių iš Fairbanks. r Rusija ir Pabaltijos 

Konferencija
1 Marco Polo “Izvestijoje” i 
taria Pabaltijos valstybių užsie-j

Herrine Vėl Žudyste
Herrin, Ill. — Vėl ivyko šaus

dymai ir vienas žmogus nušau- nių reikalų miriisterių duotus j 
tas, kuris persistatė esąs p3ii-l pareiškimus del 'jų sdntik’.ų sul 
cistas jieškąs suimti tūla klūk- Rusiją.- Tai daroma sąryšyje 

jį nušovė policistas po to su įvykstančia sausio 16 d. kon-!
side kitą policistą ir ferencijoje Elsinkuose. Ypa-i 
hotelio darbininkus. tin8’ai Marc0 Pol° aštriai užpuo-1 bes;

Tai daroma sąryšyje

sutarties El- 
buvo, kaip ir 
'konferencijas,

klausimais susitar- 
dar ministeris pa-

kuomet tarptauti-

šerį.
kai jis sužeid
terorizavo l.„

3[

liautų Anglijos atramos punk- tį, kadangi toms valstybėms 
tais; bet Estai neturėtų per-1 gresia iš sunkiai apginkluotos 
daug įkainuoti Anglijos jiegos (Lenkijos didesnis pavojus negu 
Baltijos juroj, o. tuo labiau ti-i^utų naudos iš sąjupgos. Nau- 
kėti kad Anglija juos saugotų 
nuo Rušli užpuolimų. Estija gy
vuojanti tiktai dėka Rusijos ko-

ji Lenkų kivirčiai Dąnzige dar 
labiau 'patvirtino tą nuomonę: 

(“Lietuva”)

H ][

Keletas Menesiu Lietuvoje
Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikią tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniškų pilie- 

1 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.

]F

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j
][===! Į^?=][===ir==qi=:-------
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2 DIRVA

t0S ANGELES, CAL. 
Stebėtinai Augantis Miestas. 
>Jau turbut kiekvienas Lietu- ! 

y is yra girdėjęs apie šį miestą, 
bet nė kiekvienas turėjo progos 
čia apsilankyti ir grožėtis šiuo 
hiiestu, jo apielinkėmis, kvėpuo- 

1 ti' šiuo švelniu oru, ir svajoti 
nakties -ramybėje. Delei to aš 
manau parašyti nors 'kiek apie 
čia ir “Dirvos” skaitytojams.

Vos keletas metų laiko atgal 
šis miestas gyventojų turėjo 
ąpie 500,500 ; pereitą metą jau 
siekė iki 900,000; o dabar jau 
turi apie 1,2.00,000 gyventojų. 
Miestas auga neišpasakytai 
gi;ęitai. Jis užima 391.63 ket
virtainių Angliškų mylių žemės 
plotą; tai yra didesnis žemės 

, plotas negu apima New Yor- 
kO miestas.

Los Angeles miestas guli la
bai puikioje vietoje, atrodo irgi 
labai puikiai. Rytų pusėje mie
sto matosi aukšti kalnai; jie 
stypso tarsi Babilono bokštai, 
savo viršūnėmis siekdami pa
dangę. Vakarų pusėje, apie 15 
mylių atstu, guli galingas Paci- 
fiko vandenynas, su daugeliu 
sąvo puikiausių pakrančių. Pa
krantės vertos paminėti yra 
sios: Venice Beach, Ocean Park 
ir Santa Monica. Šios tris pa
krantės (pajūrio rezortai) ran
dasi beveik visos sykiu,' kurios 
užima keletą mylių jurų pakraš
čio. Kas mielas riedėldienis, čia 
tūkstančiai žmonių, Įvairių kle- 
šų, pšžiurų ir amžiaus susiren
ka'iš visų kraštų, pasilinksmin
ti, pamiršti visus savo vargus 
ir rūpesčius, ir jurų oru pakvė
puoti: Ir šiose 
vietose galima _____ _____
viskas kas tik, yra aht Coney 
Island, N. Y.

Ir jaunas Lietuvi, jeigu žinai 
kas yra grožė i? dailė, atvyk'čia 
Bile kada šventadienį, žiemą ar 
vasarą, nedaro didelio skirtu- 
ipp jeigu tik saulutė šviečia; ir 
užtikrinu kad Kia galėsi išvysti 
tai ko savo gyvenime nesi ma-

tęs. Nuo pietų iki vėlaus vaka
ro čia galėsi veizėti tiesiog Į 
akis puikiausioms krutančių pa
veikslų lošėjoms ir “žvaigž
dėms’1, tėmyti jas maudantis 
arba šokių salėse, 'ir džiaugtis 
jų išvaizda ir puikumu. Ir kur 
■tik neapsisuksi, vis tik regėsi 
daugybes puikių merginų, ku
rios tarsi yiliote vilioja jauną 
šifdį. čia tavo širdib nors kaip 
hutų ledas šalta, sušiltų, su
tirptų ię! užsidegtų meilės ūg
li ia. Ir -nedaro skirtumo kaip 
liūdnas butum, čia pasitiktum 
linksmas, ir atmintum jog gy
veni gyvenimą kurs yrą vertas 
gyventi.

Ir kada ateis vakaras, kada 
saulelė slinks anapus plataus 
vandenyno, pradės slėpti savo 
veidą ir jos spinduliai atsimuš 
ant dangaus skliauto, aukso 
varsa padangėj raudonuos, nu
švies ir spindės ant judančių 
vilnių — tuomet tavo širdyje 
kils Įvairios mintis, linksmos ar 
liūdnos, gal but ir verksmingos; 
bet tuomet Švelnus vėjelis pa
pus, glostys tavo liūdną veidą 
ir ramins sielą. Paskui paliks 
tamsu-juoda. tik milijonai žvai
gždžių dangaus aukštybėj spin
dės, ir savo atspindžiu numar
gins jurų vilnis. Ir nors tu bu
tum vienų vienas be draugų „ar 
draugių, bė giminių ir pažįsta
mų, tu čia nesijausi vienas, čia 
jausies su savais tarpę mirgan- 

Ičių žvaigždei! . Ir nebus liūd
ną, pasiliksi linksmas.

pasilinksminimo
atrasti beveik

esti šilta.. Laimingi yra tie ku
rie turi užtektinai pinigo kurpi, 
žiemos metu, jie šildai pečiais. 
Bet tie. vargšai darbininkai šu 
mažais vaikučiais, kartais ir ge
rai turi šalti, kada net tvoros 
nuo sičio brašką. Tuomet, tuo 
pačiu laiku, čia Kalifornijoje 
saulę maloniai šildo tartum ge-' 
gūžės mėnesi Ohio valstijoje, i 
Meldžiai ir žolė žaliuoją, gėlės 
žydi. Visur malonu ir šilta, ir 
linksma. Kiekvienas gali pasi
likti lauke taip ilgai kaip tik 
nori. Vaikučiai lengvuose dra
bužiuose gali lauke žaisti visą 
metą. Tiesa, žiemos metų kai|ga^a*s s^uria tai, kaip patarlė 
kada palyja ir labai daug, bet sa^0’ Limingas. 
nėra šalta. Po lietaus, čia pa-

■ Valstijos Įvairumai.
Ne vien tik Los Angeles mie

stas ir jūrių pakraščiai čia to
kias daugybes- žmonių iš visų 
šalių sutraukia’. Amžina vasa
ra, , oro švelnumas ir gamtos 

I gražumas tai yra svarbiausias 
jdaylkas jų čia daugybė kas me- 
" Įai iš visų šalių suvažiavimui. 
Tik pamą'stykit, kada visur vi- 
spse Suvienytose Valstijose pa
lieka šaltą, sniegas apkloja že
mę, šalti vėjai pučia ir tartum 
varyte varo visus į stabas, čia

S r
PUIKŲS TEATRAMS VEIKALAI:

įį

Rubikių Kaimo Anykščiy Valsčiaus 
Atsišaukimas į Anykštiečius ir kits

Gerbiamį Anykštiečiai ir visi 
kiti (Lietuviai gyvenanti užjū
ryje !

Gal sunkus yra jūsų gyveni
mas Amerikoj, bet tikimės jog 
šimtą kartų esat laimingesniais 
už mus likusius Lietuvoj.

Lietuvoj geras žmogus nei 
vienas turto nesukrovė, o ypač 
šiais sunkiais laikais nėra ir 
kalbos. Jeigu pirštų galus su

z-r GERB. Q
^OPRAGILO KAMPELIO^

Dramos — Tragedijos — Komedijos

Tinka visokio didumo sce- 
Noms, reikalauja mažai 

lošėjų.
Juozapas ir Zelhora (aktas I) ir Paraono Sapnas 

(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laiku Juozapo patekimo i 
ĖeripLą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117. su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai..........•  ................. ........50

Samsonas ir Delila — dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibiišk?. meiles tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vvrų ir 5 moterų. Pusi. 110 ............. .50

“Kryžiokas” — rlviejij atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vyrai. Parašo K. S. K. Pusi. 24 .............15

Algis ir Oiedrntč — 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. Parašė K. S.
Karpavičius ................................................ $1.00

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

ir 2 moteris. 9.0puslapių. Parašė K. S. Karpa
vičius. ..... ........................................................50c

Du' Bailiu — Liituvišlta komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų 'ir 2 motenj. Verte Šeinis. 
Puslapiu 36 1........

Balpn Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Molicre, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai: Vertę Šarūnas. Pusi. 54 .....................

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

Ilytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Paraše Henry Wood. Verte B. Skripkaus- 
kiūtč. Pusi. 67 ...............................

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

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

i

Bet dar blogiau nelaimei iš
lieka 'daug maloniau, visa žmo- tikus, kaip kad mums Rubikių 
nija ir gamta rodos tada tik at- kaimo ištikęs gaisras spalių 13 
gema, ir viskas dar labiau su- 
žaliuoja-sužydi. Man rodos kad 
visame pasaulyje negalima ras- 
tj malonesnes vietos kaip Kali- daugelio metų žmonių vargą b: 
fornija.

Čia gali atrasti aukščiausius daugiau pusantro šimto žmonių 
kalnus Suvienytose Valstijose, 
tai yra McKinley kalnas, apie 
200 mylių nuo Los Angeles mie
sto, kuris yra aukščiausias kal
nas šioje šalyje.. Taipgi ir di
džiausios pustynės kaip tai Mo
jave Desert, kur randasi ir mir
ties klonis, Death Valley. Čia 
daugybė keleivių žuvo negalė
dami gauti vandens. Vieną sy
kį anie 50 Mormonų čia mirė 
bekeliaudami, negalėdami pa
siekti vandens. Čia šiame klo
nyje yra ir žemiausia vieta vi
soje Amerikoje ,tai yra klonis 
40Q pėdų žemiau jurų paviršio. 
Imperial Valley irgi guli žemiau 
jūrių paviršio, ir sakoma jog 
tai yra karščiausia vieta Suv. 
Valstijose. Bet labai turtingas 
klonis, ir turi gerus laukus ir 
gražias pievas.

Needles; Calif., irgi yra la
bai karštoje vietoję, bet .čia nė
ra puikių laukų, vien tik kal
nai, uolos' ir pustynės. . Ir tarpe 
tų uolų kalnų’, klonyj ė, kur teka 
upelis-, ii’ kiek noks žolė žaliuo
ja, gyvena būriai Lndijonų. -Jie 
čia nuvargę ir nuskurdę,- bet 
valdžia juos šelpia maistu, dra
bužiais ir pinigiškai. Iš jaunos 
kartos Indijonų galimą' atrasti 
'jau' ir gerai mokytų -vyrų ir 
terų.

Darbai. Lietuviai.
Dabar vėl gryžkim Į LoS 

gėlės miėstą.
Mieste ir visoje Kalifornijoje 

darbai šiuo metu eina labai blo
gai, ir iš kitur atvykusiam labai 
suriku yra gauti darbas. Pre
kyba irgi truputį nupuolė. ~ Vi
si čia kaltina prezidento rinki
nių metą. Tikimasi kad su pą-

d., 1924 m., kuris laike vienos 
valandos pavertė 25 ūkių tro
besius Į pelenus, numėsdamas

jokio užmokesnio, palikdamas

mo-

An-

į
į vasariu viskas pagerės. Po tam-

£

5
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REIKALAUKIT “DIRVOJE” 
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.____ ________ į

be pastogės; maisto ir turto, 
ašarų pelkėse paskendusius.

Pastogės neturim, turto netu
rim, maisto neturim, o gyventi 
reikia. Pilvas gyvybei užlaiky
ti reikalauja maisto, valdžia )iž 
žemę mokesnio, o iš kur gauti? 
Aruodai ne tik tušti, bet jų ir 
nėra, o ūkininkui jei aruode nė
ra tai ir pinigų nėra. O pasto
gės kur ga-ūti? Laimė kad žie
ma nešalta, gyvenam keliuose 
likusiuose klojimuose ir mintam 
iš gaunamo pašalpų maisto pas 
gretimų kaimų žmones.

Bet ar šiaip ar taip gyventi 
reiks ir pavasarį nors menku
tes trobeles turėsime 
Vienok be pašalpos iš kitų nėra 
ir kalbos. Valdžia musų nešel
pia, dar ikišiol nepardavė ir 
miško; iš kaimynų ūkininkų 
daugiau tikėtis kaip tiktai kaip 
iš jų išmisime per žiemą pus
antro šimto žmonių vilties dau
giau' nėra. Todėl 'jausdami kad1 
jus esat laimingesniais -šian
dien, maloniai prašome visus 
gentis, pažįstamus, prietėlius ir 
geros širdies žmones atjausti 
mums, paaiikoti-ipradžiai gyve
ninio; už ką busime dėkingi, ir 
aukautojams išanksto* tariame 
hčiu.

la prieš karą buvęs Amerikoje.)
Bulotos Klemenso — išskyrus 

klojimą, Visi trobesiai šu in
ventorium, — $2,000. i

Tyla jonas — išskyrus kloji
mą, visi kiti trobesiai su inven
torium — $1200. (Prieš karą 
buvęs Amerikoje.)

Kazlausko Antano — išsky
rus kloljimą, visa kita sudegė — 
$1200.

Kazlausko Prano — taip pat, 
— $700.

Ir jo nuomininko Janussonės 
turto už $100.

Andrevičių, Petro ir Jurgio— 
gyvenamas namas ir visi kiti 
trobesiai — $400. <

Tylos Jono — visi javai, $100. 
Cepukonies Antano — pašaras, 
grudai, šienas — $25.

Tu monies Petro — javų Ty-' 
laitės klojime — $100.

į Buloto Simano —<- javų Tylai- 
tės klojime — $$00.

Pivariuno ,B1. — pašaras’ ar 
kiti jo daiktai — $20.

Keturių Rusų — visas turtas 
su trobesiais — $5400.
Viso bendrų nuostolių' $37,04'5':

statyti.
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L1UDYMAS
Anykščių Valsčiaus Valdyba 

šiuo liudyja kad 1'3 d. .Spalių 
men., 1924 met. Rubikių kaimą, 
Anykščių vai. ištiko gaisras ir, 
sudegė dvidešimts penki to kai
mo ūkio trobesiai.

Pasirašo:
Valsčiaus Viršaitis 'ir Sekr.

(Parašai neįskaitomi. Ant lak
što yra 
inė ir 2

valsčiaus valdiška žy- 
litų mokesčių 'štampai.)

Kaip

VASz)RI

ĮSTORUA’
-nieko, Ti

sai visgi šviesa sužibės, ir sau
le užtekės!

čia randasi ir keletas šimtų 
Lietuvių, kurie yra susiorgani
zavę į kuopas ir draugijas. Ir 
nors aš nesti tarpę Lietuvių, iš 
pašal-ies tėmijant rodos jog jie 
darbuojasi neblogai . Kai kada 
surengia išvažiavimą, vakarėlį 
arba šokius, ir šiaip sau links
minas. Prie kokio darbo ar 
amato jie'čia dirba negaliu pa
sakyti, vienok -tik esu girdėjęs 
jog daugelis dirba siuvyklose ir 
ręstaurantuosė, ir nekurie pada
ro labai’gerą pragyvenimą.

Lietuvaičių čia labai mažai 
randasi, tat Lietuviai vaikinai 
yra priversti draugautas su sve
timtautėmis merginomis. Mail 
rodos jeigu daugiau Lietuvaičių 
čia pribūtų tikrai jos turėtų 
smagius laikus ir linksmą gyve
nimą. čia merginoms yra daug 
geriau negu vyrams, ir net dar
bas joms daug lengviau galima 
gauti negu vyrams, ir jos už
dirbą labai gerai, „ir darbo yra 
užtektinai.

Kitą sykį manau parašyti ką 
nors daugiau ir įdomesnio apie 
Šį miestą ir visą Kaliforniją. 
Taipgi ir apie Lietuvių veikimą.

Jurų Dievaitis.

Gelbėti Nukentė
jusius

Clevelandiečiai, Jonas Zabięlą 
ir,M. Švąrpa, kurie gavo atsi
šaukimą, atsilanįcė “Dirvos” re
dakcijom priduodamj visus, do
kumentus apie atsišaukimo tei
singumą; nusprendė kad aukas 
geriausią siųsti Įiesiog kuriam 
kas pasirenka, to kaimo antra-

Tada 
ir ne- 
konyi-

šu, per 'Anykščių paštų, 
kožnas bus užganėdintas 
reiks niekam laukt jokių 
tetų padalinimų ir tt.

Susinešti galima Įsu Clęvelan- 
diečiais šiuo antrašu: John Za- 
biello, 1408 E. 27th St., Cleve
land, O., arba rašant “Dirvos” 
redakcijom

Anelės — visi 
inventorius, $2,000. 
Antaninos — visi 
visu inventorium —

DZIMDZI-DRIMDZI
DĖKUOJA

Rejkalaukit— 

“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų ■ 

KATALOGO

Kas Keno Sudegė
Sąrašas Rubikių kaimo, Any

kščių vai., Utenos ąpsk., pade
gėlių ištiktų gaisro spalių 13 d.:

Tuskenio Antano — 1 kloji
mas su visais javais ir mašino
mis, daržinė su šienu, tvartai, 
ir drauge sudegė visi ratai ir 
įrankiai; $2000 (nuostoliai Įver
tintą dolariais).

Tumonienčs Onos — visi tro
besiai ir inventorius — $2,000.

Dieckuvienč:
.trobesiai ir

Tylaites
trobesiai su 
$1650.

Jakubonio Vinco — visi tro
besiai ir inventorius — $2,000.

Jakubonio Jono — gyvena
mas namas ir svirnas su visu 
inventorium — $900.

Tylu Antano ir Mykolo — gy
venamas namas, tvartai, svir
nas su visu turtu — $2,000. (A. 
Tyla buvęs Amerikoje, ir gry- 
Žęs turėjo pirkęs' ūkę.)

Tuskenio Antano — gyvena
mas namas ir svirnas su inven
torium — $900.

Šliužo Jurgio — visi trobesiai 
su inventorium — $1,900.

Augąstino Jono — išskyrus 
klojimo, visi trobesiai su in
ventorium — $1450.

žąsino Zigmo — 2 gyv. na
mai, tvartai svirnas, daržinė ir 
inventorius — $2000. (žąsinas 
buvęs Amerikoje, ir gryžęs tu
rėjo pirkęs ūkę.)

Tylos Kazio — - gyvenamas 
namas ir tvartas su invento
rium — $600.

Strolio Juozo — namas, tvar
tai, 2 klėtis ir daržinė su visu 
inventorium — $2,0.00.

Masio Kar. — išskyrus kloji
mą, visos kitos trobos su inven
torium — $2,000.

Sodauskicnės Marės — visi 
trobesiai — $700.

Tylos Kazio — išskyrus klo
jimą, daržinė, visi kiti trobesiai 
su inventorium$1500. (Ty-

Jei musų, “Dzimdzi-Drim- 
dzi”, vodevilis prigijo prie Ame
rikos Lietuvių, turėjo ir turi 
neabejotino pasisekimo tai dėka 
Amerikiečių Liietuvių visuome
nės paramai. Mbs jaučiame kad 
niusų darbas gražiai įvertintas, 
todėl dar didesniu ųpu ir užsi
degimu stengsimės dirbti ir dar 
daugiau duoti savo tautos la-

Sunkiai kūrėsi ir dar sunkiau 
kovoja musų Vodevilis už savo 
būvį ir siekius, vienok visos 

nugalėtos, nustelbtos, 
rugsėjo 29 d. 1924 m. 
pačių metų gruodžio 20 
imtinai; spėjome atlan-

kliutįs
Nuo

.vena, — sakau aš.
— Ale nieko nėra pasau

lyje geresnio kaip patikimas 
Dievui ir sekimas jo, už ką 
visi apturėtų amžiną gyve
nimą ant žemės, — sako 
Martynas.

— Tu visai nesirupini a- 
pie- dūšios išganymą. Jus 
visi nueisit i peklą už savo 
išmislus: biblijas, bolševiz
mus ir laisvamanybes, — 
sako tetulė.

— Tttu fafanatiškai kal
bi. ba nėra jokios pepepek- 
los nei kitų vievievietų. Rei
kia tik išnaikint kakakapi- 
talizmą ir Įvest dadadarbi- 
ninkų. dįdidiktaiturą, ir visi 
dadadarbininkai turės gege- 
rą gyvenimą, — sako Ste
pas.

■— Na bet jus čia ne susi
pešti atėjot, tik gražiai va'- 
■karą praleist. Eikit šokt. 
Imkit po merginą judu sen
berniai ir šokit, 'užmiršit ir 
vargus šioj ašarų pakalnėj, . 
— sako gerb. šonkaulis.

—, Mes ne šokiais turim 
užsiimt, ale visur skelbt at
ėjimą Jėzaus karalystės ant 
žemės, — sako Martynas.

— Gana jus su savo skel
bimais: tą nabagę bibliją 
tampot kaipo kokią vyžą,— 
sakau aš.

— Broli, tu paniekini tą 
šventą knygą, —sako Mar
tynas.

— Jeigu ji jums taip šven
ta tai kam jus ją taip tam- ... 
pot: kaip kas išmano taip iš 
jos pranašavimus daro. Vos 
tik užvakar vieni laukė pa
baigos' pasaulio, išsiaiškinę 
kad ateis pas juos Kristus 
ir susiėmęs! į sterblę nusi
neš Į' dangų; Iš to pranaša
vimų niekas neišėjo. Jus ir
gi laukiat Išganytojo atei
nant jus valdyti, o jį pama
tę purvais apdrabstytumet.

— Kkkad jus kkkalbėtu- 
met apie dddarbininkų rei-

GERB. SPRAGILAS, JO 
ŠONKAULIS, TETULĖ, 

. BROLIS MARTYNAS
IR' DRAUGAS STEPAS 

TEATRE
Garsiną, garsina, skaitai, 

skaitai ir prisigundai žmo
gus nueit ant perstatymo to 
"Algis ir Giedurtė”. Atė
jus biskį vėliau, jau salė pil- 
nutė, ir dairaisi ar gausi 
kur atsisėst. Sau nieko, ale 
gerb. šonkaulis nenori sto
vėt visą vakarą.

Po lošimo, sustoji ir dai
raisi po publiką. Ugi atei
na pas mus tetulė, 'paskui 
Susitinkam broli Martyną, 
o toliau kampe žiūrim stovi 
draugas Stepas. Visa ma
no šeimyna: viena karšta 
davatka, kitas aklas biblis- 
tas, o trečias fanatiškas ko
munistėlis.
Į Ale nors Vienas' kito už 
ąkitj nekeiičiam ir jų idėjas 
ir įsitikrinimuš Piekinam ir 
smerkiam; alte Į akis susiėję, 
kaip1 seni pažįstami ir gimi
nės, šnekamės'.

— Vaitelį aš netikėjau 
kad toks bedieviškas tas ti- 
jatras bus, bučiau nuėjus 
verčiau ant tos kantatos po 
bažnyčia,' — sako tetulė.

— Kkkur čia bebebedie- 
viška, čia dddar permažai 
ttuos. juodvarnius atvaizdi-.
na, — sako draugas Stepas. kįįĮųg tai bububutų nieko, o

•— Man išrodė viskas ge- apįe tititikėjimus — 
rai, ale tik negerai kam ne i-^ 
už tikrąjį biblišką Jėzaus 
tikėjimą tarp jų ėjo ginčai, 
ale už stabmeldišką ir tą ku
nigų sugadintą krikščiony^ 
bę, — sako brolis Martynas.

— Man viskas buvo gerai 
ir gražy, ale nepatiko kam 
ant galo Algis su Giedrute i 
numiršta, o ne apsikabina kiūrėk kur jus kukuku-

tai vivivisai nudėvėtą ivyžą 
tttampot, — sako Stepas.

— Tylėk tu prieš tikėjimą 
ba kai duosiu per žandą tai 
nusirisi. Iš kur tu toks 'at
siradai: kibą ne iš katalikų 
gimęs! — riktelėjo tetulė.

— Fafafanatizmas turi 
kakakada nors pasibbbaigt,

vienas kitą ir laimingai gy
vena, — sako gerb. šonkau
lis.

— O man viskas buvo ge
rai, tik negerai kam Lietu
viai pasidavė krikščionims 

’prisivilioti. Ir po šiai die
nai gal butų buvę laimingi, 
ir tauta butų buvus didelė, 
— sakau aš.

— Tttu vivivis už tą sasa- 
savo tautą, o ne už darbi
ninkų rerereikalus kalbi, —- 
sako Stepas.

— Katra tauta laimingą 
jos ir darbininkai gerai gy-

nigai nuvedė, — sako Ste
pas. •

dienos
kyti keletą desėtkų Lietuvių ko
lonijų ir suvaidint 59 kartus 
žemiau nusakytose vietose:

Masš. valstijoje, So. Bostone 
4 kartus, Brightone 1, Montel
lo 2, Haverhill 1, Lawrence 1, 
Westfield 1, Cambridge 1, Wor
cester 4, ir Norwood 1.

Conn.: Hartford 1, New Bri
tain 2, Waterbury 2, Ansonia 1, 
Bridgeport 2 ir Union City 1.

New Hampshire: -Nashua 1.
New' Jersey: Bayonne 1.
Penna..: Scranton 2, Wilkes 

Barre 2, Mahanoy City 2, Ta
maqua 2 ir Philadelphia 3.

Maryland: Baltimore 3.
.New York: Brooklyn 4, Ams

terdam 2 ir 'Rochester 2.
Ohio: Clevqlande 2.
Michigan: Detroite 3.
Visose šiose paminėtose kolo-

nįj.ose “Džimdzi-Drimdzi” rado 
prielankumo, užuojautos ir stip
rios paramos. Išvardytu kolo
nijų Lietuviai savo nuoširdumu 
palengvino musų maršruto vyk
dymą ir tuom pat pagelbėjo kul
tūrinti bei gaivinti savo brolius- 
seseris tautinėje dvasioje.

Įvertindami tai, negalime ne- 
atsidėkuoti. Nerasdami kitokio 
budo padėkai pareikšti pasirin
kome spaudos kelią. Visų sa
vo rėmėjų pavardžių neturėda
mi galimybės čia suminėti del 
techniškų kliūčių if del jų dide
lio skaičiau: 
gains, rėmėjams, 
neprieteliams ir vaidinimų 
kytojams tariame bendrą 
nuoširdžiausi ačiū.

J. Dikinis, 
V. Dineika, 
J.
A. Vanagaitis.

visiems savo drau- 
prieteliams, 

lan- 
kuo-

Olšauskas.

— Labai gerai, Stepai, 
kad pripažįsti jog fanatiz
mas turi pasibaigt. Pradek 
ir tu nuo j<| atsikratyt. Juk 
ir jus savo bolševizmu pasi- 
deįrėt nemažesni fanatikai 
kaip jr biblistai arba katali
kai, — sakau ąą.

— Mes nesam jokie fana
tikai, mes tik skelbiam kas 
biblijoj pasakyta — tikrą ir 
teisingą Dievo žodį ir šau
kiam visus būti dorais ir- 
vertais sutverto.jp akyse bū
ti, — sako Martynas.

— Nei vienas iš jušų ne- 
prisipažin'sit fanatizme, ba 
kožnas Sau yra geras ir tik 
savo (giria. Bet jeigu pra- 
dėtumet. moksliškai gyveni
mą pažinti visai kitaip išrū
dytą tie dalykai kurie dabar 
jus taip atsidavusiai vilioja 
ir veda, — sakau aš.

— Tu vėl kišk čia tą savo 
mokslą. Kas iš tavo moks
lo-’kad tu durnesnis už ma
ne, — sako tetule,

— Ale aš noriu šokt, jau 
muzika grajina, vesk mane, 
—- sako gerb, šonkaulis.

Ir mes pradėjom šokt, o 
tie tris likę dar tarp savęs 
ginčijosi. Paskui tetule per- 
pykus išėjo namon, o Mar
tynas bandė atverst Stepą 
prie biblijos, o Stepas Mar
tyną suagituot kovoti už 
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Nepriklausoi 
' rod diena ne 

ko "kada gėl 
gamta'bus iš 

- gražus meti 
'' vėms apvaik

Lietuvos, 
paskelbimas 
rio 16 dieną 

r liausią žiem 
pūgos ir šal 
miai lauke 'b

Apvailšči 
negalima p: 

1 ir lapais ka 
į*, -ros'laiku 1 

ti gana lin 
dalyvaujant 
tą dieną

Bet tai n 
klausomybė 
jie tą dieną 
juos niekas 
priešingai, 

į , nelaukia ni 
taiko tik- sy 
progai Lie 
somybę ap: 
patriotai i 
oras prasta 
tam šiand: 
Lietuvą toli

Kitaip d 
patekus po 

^Rusais, ’lia!
oro prįtaikĮ 
nėjimams a

Vasario 1 
septyni ’ mt 
klausomybė 

| ' Ta -.diena 
fe mintina ko
t bus rašoma

.Dabar Li 
pasitenkini 
priklausmu; 
ta „prastu.

. galima'šven 
vaikščiot. S 
kelta ąpvai 

E' gūžės 20 d
rinko Seim

Gali tą ' 
naudodami 

k ’ gražumu r 
jimus.. V 
diena nepr 
aplenks jo. 
mil nereiiį 
20 d. rengi 
mai nedarj 

: į dalyvius.
Jei kitai 

16-ta minėt 
dbje ji ūži 
per visus Ii 
ir Amerikos 
da vasario

■ nepaminėjus 
tiko. Mokyk 
visada bus s 
rio šešioliki 
kokia.; kita t 
Lietuviu šir

Įi minėtina vis
▼

Krąkadili
Per kelis m 

galę siuvėju d 

į ir jų skyriuos 

lėliai neapsaki 

ignoravo visus 
žiuip unijos n

Jie net savi 

do į siuvėju 

kad tik pave

■ iš lauko ir iš' 

yra komumsti

Bet štai atė. 

Brooklyno ir 

valdybų komu, 

į šluoti.

Pruseika, sii 

gano redaktorii 

amžinos duonel 

raščio, pasijuto 

ę' skyrius užvald 

ir nesufanatiki 

mi gindamiesi 

diktatūros, jie 

iššluoti iš reda 

sibaigtu ją tai) 

darnas užkarii

9

sutverto.jp


&

D I R VA 3

uaumuB<asK3»n

BLiS^ Į Į
inuuiuuRHimnniiHia
ikau aš.
ieko nėra pašau
to kaip patikimas r 
ekimas jo, už ką 
tų amžiną gvve- 
zemės, — sako

sai nesirupini a- 
išganymą. Jus 
Į peklą už savo t

'iblijas, bolševiz- F
svamanybes, — 

fafanatiškai kai- 
. jokios pepepek- 
vievievietų. Rei- 

aikint kakakapi- 
ivest dadadarbi- 
Ūktaturą, ir visi 
inkai turės gege- 
tą, — sako Ste-

t jus čia ne susi- 
tik gražiai va-

ist. Eikit šokt 
erginą judu sen- 
okit, Užmiršit ir 
ašarų pakalnėj,

rb. šonkaulis.
te šokiais turim 
: visur skelbt at- 
is karalystės ant 
ako Martynas, 
iųs su savo skel- 

nabagę bibliją 
to kokią vyžą,— 

tu paniekiu! tą 
ją, — sako Mar-

i jums taip šveiv 
jus ją taip tam-., 
is išmano taip iš 
vimus daro. Vos
■ vieni laukė pa
milo, išsiaiškiną
ia's juos Kristus | 
i Į sterblę nusi- 
; Iš to pranaša- | 
• neišėjo. Jus ir- 
Išganytojo atei- 
Idyti, o jį parak- į. 
pdrabstytumet.

jus kkkalbėtu- 
Idarbininkų rei- 
bubutų nieko, o 
tititikėjimus — 
nudėvėtą ivyžą [

■ sako Stepas. - - 
u prieš tikėjimą 
u per žandą tai 
kur tu toks
i ne iš katalikų; 
ktelėjo tetulė, 
inatizmas turi 
ars pasibbbaigt;
rur jus kukuku- | 
ė, — sako Ste-

gerai, Stepai, 
sti jog fanatiz- 
libaigt. Pradėk 
atsikratyt. Juk 
>olševizmu past 
žesni fanatikai 
.tai arba katali- 
u ašį.
sam jokie fana- 
k skelbiam kas 
kyta — tikrą ir | 
vo žodį ir šau- f 
būti dorais ir Į 

irtojo akyse bu- Į 
Martynas.
uias iš jušų ne- į 

fanatizme, ba Į 
rra geras ir tik į 
Bet jeigu pra- 
isliškai gyveni- 
isai kitaip ište
kai kurie dabai” 
davusiai vilioja 
akau aš.
risk čia tą savo 
5 iš tavo moks- . 
rnesnis už ma- 
:etulė.
noriu šokt, jau 
na, vesk mane, t 
i, šonkaulis.
idėjom šokt, o 
dar tarp savęs 
jkui tetulė per- | 
namon, o Mar- 

atverst Stepą 
o Stepas Mar

got kovoti už 
diktatūrą.

Nuo Redakcijos
VASARIO i 6-TA LIEKA ANT VISADOS

ISTORIJA’ nesitaiko prie’ 
L 1 nieko. Taip ir Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbi
mo diena nesitaikė prie lai
ko “kada gėlės žydės, kada 
gamta bus išsipuošus ir oras 
gražus metinėms sukaktu- 

' vėms apvaikščioti.
Lietuvos Neprigulmybėsj 

paskelbimas pasitaikė vasa-i 
rio 46 dieną, kada pati gi
liausia žiema, kada siaučia! 
pūgos ir šaltis neleidžia ra
miai lauke buvoti.

Apvaikščiojant tą dieną 
' ‘ negalima pasipuoši1 gėlėmis : 

ir lapais kaip galima vasa- j 
- • ros laiku. Minios negali bu- 

ti gana linksmos ir’ gyvos 
dalyvaujant demonstracijoj 
tą dieną.

Bet tai nėra kaltė nepri
klausomybės apšaukėjų kad 
jie tą dieną parinko. Už tai 
juos niekas nei nekaltins, o 
priešingai, garbins., Laikas 

j z ’ nelaukia nieko, progos pasi
taiko tik sykį) ir pasitaikius 
progai Lietuvos nepriklau
somybę apšaukti, tie musų 
patriotai neatsižvelgė kad 
oras prastas, ir gal but ačiū 
tam šiandien mes turime 
Lietuvą tokią kokią turime.

Kitaip darant, butų gal 
patekus po Lenkais ar po 

\Rusais, (laukiant geresnio 
oro pritaikymui šventės mi
nėjimams ateityje.

Vasario 16 dieną sukanka 
, septyni ’ metai nuo Nepri

klausomybės paskelbimo.
Ta diena mums liks at

mintina kolei musų istorija 
bus rašoma ir skaitoma.

, Dabar Lietuvoje, labai 
pasitenkintų esama kam 
priklausomybė apšaukta 
kiu prastu sezonu, nes: ne- 

’ galima -šventės tinkamai ap- 
vaikščiot. Suifaanyta ir per
kelta apvaikščiojimai į ge
gužės 20 dieną, kada susi
rinko Seimas.,

Gali tą daryti, gali pasi
naudodami gegužės mėnesio 
gražumu rengti apvaikščio-4 
jimus. Vienok vasario 16 
diena nepraeis užmiršta, ne
aplenks jos niekas minėji
mų nerengęs. Ir gegužės 
20 d. rengiami apvaikščioji
mai nedarys tokio įspūdžio 
į dalyvius.

Jei kitaip nebus vasario i 
. 16-ta minėta, tai bent spau-i 

dbje ji užims pirmą < 
per visus laikus. Lietuvos 
ir Amerikos Lietuvių spau
da vasario 16-tos neaplen'ks 

' nepaminėjus kas joje atsi
tiko. Mokyklose vaikučiams 
visada bus aiškinama vasa
rio šešiolikta labiau negu 
kokia kita diena, ir ji liks 
Lietuviu širdyse 

? minėtina, visada.

ne- 
ne- 
to-

daro sau politinio kapitalo iš 
bedarbės, jie apgaudinėja ne
susipratusius darbininkus, ^iu- 
lydami jiems rojų, kuomet,to 
rojaus negali duoti. Ir visa tai 
daro tam kad užtikrinus dikta
tūrą savom grupelėm.’”

Matot kaip greitai Pruseika 
(ir visi komunistėliai) pajun
ta ant savo nugarų kitą galą 
lazdos, kuria jie taip puikiai

unijas ir kunyt komunizmą....
“Vilhyje” tas darbininkų iš

naudotojas verkia-aimanuoja ir 
koliojasi ant Grigaičių, Bumšų, 
Laukių, Sirvydų už tai kad jie 
paagitavo per savo laikraščius 
siuvėjams apsižiūrėti ir suval
dyti arba atsikratyti bolševikė- 
lių.

Pruseika sako ant -tų laikraš
čių ir redaktorių Sekančiai: i

“Jiems jokių argumentų ne- ėjo į susirinkimą tie kurie
reik, nereik jiems logikos.
ir jų pakalikai, suveda į mitin
gą visus tuos kurie nuo patapo 
laikų mitinge nebuvo, jie susi- 
kokusuoja , bažnytinėse svetai
nės^, jie demagogiškiausių budu ka.

i naudojosi!
| Pruseikai nepatinka kam at- 

i “nuo 
Jie (patapo laikų mitinge nebuvo”, 

ir suardė jiems viską. Pagal jo 
išeina kad tik vieni komunistai 
turi dalyvauti susirinkimuose ir 
tvarkyti viską kaip jiemą patin-

Savo visus demagogiškumus 
sumeta kitiems; savo išnaudoji
mą darbininkų krauna ant kilų, 
savo siūlymą rojaus jau pri
meta kitai pusei — viską tą ką 
jie darė ir kaip elgėsi, nusikra
tė nuo savęs, užtai kad kiti su
siprato is pakėlė galvas prieš 
bolševikus.

Prisimena Pruseikai net Lin- 
kolnas, kuris pasakė jog “visą 
svietą negalima visuomet pri
gaudinėti”. Bet tą Pruseika 
prikiša kitiems, nors tas išsipil
dė jų pusei. Gana jau.prigau- 
dinėjot svietą, atėjo laikas nu
sikratyti jūsų.

Darbininkai! Atėjo laikas at
sikratyti jūsų išnaudotojų! Val- 
dykit unijas patįs savo labui ir 
kovokit su kapitalizmu savo ge
rovei, o ne komunistėlių vieš
patavimui !

Amžinašai Žydas
EUGENE SUE

POJUR1N1S MIESTAS, IR KAIP JI MANO 
ATIDENGTI PASAULIUI

gai; viskas kas liečiasi tavęs turi būti svaj 
bu ir jiems, ir jų patarimas reikia išklai 
syti ir priimti su pagarba.

— Aš neturiu abejonės, teta, apie drat 
gingumą musų šeimynai pono d’Aigrigiij 
taipgi labai gerbiu atsidavimą mums pon 
Tripeaudo; Daktaras Baleinier yra vienį 
iš mano senų draugų; vienok, pirm priin 
siant šiuos ponus klausytojais, arba, jeig 
taip patinka, dalyviais musų pasikalbėjimi 
ar noriu žinot apie ką mes prie jų kalbės 
me.

— Aš maniau kad, tarp tavo keist; 
pretenzijų, tu turi nors atvirumą ir drąsi

— Tikrai, teta, — tarė Andriennė, šyj 
sodamos pajuokiančiu užgavimu, — aš nt 
turiu daugiau pretenzijų prie atvirumo J 
drąsos kaip tu turi prie širdingumo ir g( 
rūmo. Prisipažinkim, syki ant visad, jo 
mes esam kas esam—be pretenzijų.

— Lai buna taip, — tarė kunigaikšty 
nė, sausu tonu; — aš senai jau priprata 
prie' tavo neprigulmingos dvasios keistenj 
bių. Leiskime, taigi kad, būdama tokia a! 
vira ir drąsi kaip sakaisi esi, nebijosi ka 
bėti- prie šių rimtų ir gerbtinų vyrų, kai 
tu kalbėtum su manim viena?

— Ar tai kokiems formaliais egzam 
nams aš turiu pasiduoti? jei 'taip, tai k( 
kiame klausime?

- — Tai nėra egzaminai: bet. kadangi a 
turiu teisę prižiūrėti tave, ir kadangi t 
pasinaudoji mano silpnu palinkimu tav 
ka'prisams, aš noriu padaryti galą viskai 
tam, kas taip tęsėsi ilgą laiką, ir pašakyi 
tau savo neatmainomus apsisprendimus ti

(Tąsa)
-SKIRSNIS XXXIX.

Susirėmimas.'
Į NĖJUS, panelė de Kardoviliutė numetė 
1 ant kėdės savo skrybėlę ir atidengė savo 
auksinius plaukus, puolančius abiem pu
sėm jos veido ilgais garbiniais, ir sumegs- 
tus plačiu kuokštu užpakalyje galvos. Ji 
prisidėjo prie jų be jokio nepaprastumo, 
bet visai ramiai: jos veidas buvo smagus ir 
šypsąsi; jos didelės juodos akis išrodė dar 
skaidresnės negu paprastai. Kuomet pa
matė abbę-markizą D’Aigrigny, ji labai nu
sistebėjo, ir jos rausvos lupos rodė erzi
nančią šypsą.

Gražiai' linktelėjus daktarui, ji praėjo 
pro Baroną Tripeaudą nepažiūrėdama į jį, 
ir pasveikino kunigaikštienę išdidžia, pri
imta mada.

Nors užsilaikymas ir eisena panelės 
Andriennės buvo kraštutinai elegantiška, 
ir pilna moteriškos grožės, joje matėsi ap
sisprendimo dvasia ir nepriklausomumas 
kas visai svetima moterims, ypač mergi
noms jos metuose. Jos judėjimai nerodė 
jokio varžymosi, arba didelio formališku
mo. Jie buvo savi ir laisvi kaip ir jos bū
das, pilni gyvumo, jaunystės, vikručio; ir 
bile kas galėtų lengvai laikyt prakilnia tą 
atvirą, drąsią ir apsisprendusią prigimtį, 
kuri niekad negalėjo nusileisti taisyklėms 
ir, būti sugadinta griežtumu. .

Gan keistai, nors jis buvo pasaulio 
žmogus, vyras didelio talento, bažnyčios 
vadas pasižymėjęs savo iškalbumu, ir, virš 
visko, ypata įtekmės ir i 
zps d’Aigrigny pergyveno nenorimą, nesu
prantamą, beveik skaudų neramumą, kada 
Andriennė pribuvo. Jis — paprastai taip 
save suvaldąs vyras, taip pripratęs pareik
šti ir panaudoti savo galę — kuris (vardan 
savo ordeno) tankiai apsiėjo su karūnuo
tomis galvomis kaipo su, sau lygiais, pasi
juto)-sugėdintas ir žemesnis prieš šią mer
giną,! pasižymėjusią savo nusistatymu kaip 
ir savb’k'^čia ironija. " Taigi, kaip žmogus 
kurie pripratę uždėti savo valią ant kitų 
paprastai neapkenčia tų kurie, toli nepasi
duodami jų Įtaikai, žaidžia su jais ir laiko 
sau lygiais, ne su didesniu atsinešimu ir 
markizas buvo link kunigaikštienės de St.- 
Dįzier dukteryčios.

Senai jau jisai, priešingai savo papras
tam nusistatymui, paliovė bandęs ant An
driennės savo žavėjan’čią kalbą kuri jam 
taip daug pagelbėjo; linkui jos jis pasidarė 
sausas, šaltas, rimtas, pasilaikydamas ta
me šaltame išdidumo ir paipaldump stovy
je kuriame /visiškai slėpėsi su savo visomis 
ypatybėmis kuriomis jis buvo apdovanotas, 
ir kuriomis jis, abelnai, taip atsakančiai pa
sinaudodavo. Andriennė labai stebėjosi iš 
šito visko, lyg juokaudama, tuomi parody
dama savo nepaisomą būdą.

Iš šitų pirmutinPų pastebėjimų, skai
tytojas supras sentimentą ir atsinešimus 
kokiais buvo apimti įvairus veikėjai sekan
čios scenos. >

Madame de Saint-Dizier sėdėjo didelia
me krėsle. Markizas d’Aigrigny stovėjo 
prie ugniakurio. Dr. Baleinier sėdėjo ne
toli stalo, ir vėl vartė lapelį Barono Tri
peaudo aprašymo, o baronas išrodė atidžiai 
apžiurinėjąs vieną šventą paveikslą kaban
ti ant sienos.

— Tu reikalavai manęs, teta, ateiti ap
kalbėti tulus svarbius reikalus? —tarė An
driennė, pertraukdama ramumą, kuris vie
špatavo kambaryje po jos inėjimo.

— Taip, madame, — atsakė kunigaik
štienė, šaltu ir žiauriu budu; — apkalbėji
mui labai didelės svarbos dalykų.

— Mielai viskame sutinku pasitarnau- 
Bet gal geriau mums butų išėjus į ta- 
knygyną?
— Nereikalinga. Mes galim kalbėti 

čionai. — Paskui, atsikreipdama Į marki
zą, daktarą, ir baroną, ji tarė jiems, — 
Meldžiu, sėskitės, — ir jie tada apsėdo ap
link stalą.

— Ar musų pasikalbėjimas gali būti 
šiems ponams svarbu? — paklausė panelė 
de Kardoviliutė, su nusistebėjimu.

— Šie ponai yra seni šeimynos drau-

Naujas Kabinetas
Lietuvos Pasiuntinybė Wa

shingtone paduoda sekantį gau
tą per “Eltą” pranešimą iš Kau
no apie naujo Ministerių Kabi
neto sąstatą:

Vasario 4 d. Prezidentas pa
tvirtino naują Ministerių Kabi
netą Šioje sudėtyje:

V. Petrulis — Ministeris Pir
mininkas ir Finansų Ministeris.

V. Čarneckis — Užsienių Rei
kalų Ministeris?

Endžiulaitis — Vidaus Reika
lų Ministeris.

K. Jokantas -— švietimo Mi
nisteris. ,

A. Tumėnas — Teisingumo 
Ministeris.

Sližys, — Susisiekimo Minis
teris.

M. Krupavičius—žemės Ūkio 
Ministeris.

Virgilio “Aeneidoj”, ir kad sa
la Djerba yra tai garsi “Lotų 
Ėdikų Sala”, apie kurtą Home
ras dainuoja savo Odysejoj.

Tas nuskendęs miestas matyt 
buvo pakraštyje salos buvusios 
tose jurose, nuskendusios laips
niškai, jurų dugnui keičiantis.

Tai buvo ši vieta; ar netoli 
jos, kur garsus Homero Odyse- 
jos karžygis Ulyssas ir jo drau
gai keliauninkai turėjo prieti
kius su Lotų Ėdikais, su Circe, 
puikia, gražia čėrauninke, kuri 
turėjo galybę paversti žmones i 
kiaules, ir su sirenomis, kurių 
puikus, dainavimas viliojo juri
ninkus plaukiančius pro salą, 
kur jie priplaukę į pakraštį bu
vo užmetami ant skalų ir su-

X r ARGINGAS jūrių dąrbinin- 
’ kas, besinarstydamas. į gi

lumas, j ieškoti vandeninių kem
pinių, iš netyčių atrado vieną iš 
stebėtiniausių archeologijos is
torijoje atradimų.

Tas narūnas, tik persirišęs 
aplink juostą, visas nuogas, su 
akmeniu vienoj rankoj geres
niam skendimui, ir peiliu kitoje 
atpjęvimui kempinių (kempių), 
nardėsi Viduržemio jūron, Tu
niso pakraštyje.

Tie narūnai po vandeniu bu
na atsimerkę, ir gali, sulaikyda
mi kvėpavipią, išbūti po ■. vande
niu keletą minutų.

Taip laike vieno savo pasinė
rimo po vandeniu, narūnas štai-' 
ga pamatė vazdą kuris jį išgąs- > v 
dino — puikią moterį; stačią naikinami, 
stovinčią ir nuogą, išlindusią jš 
jurų žolių. Ji aiškiai buvo ma
toma žaliame vandenyje.

Jis ,nežinojo ar .tai b.uyo idva- 
s.ia ar ■ undinė, ar tikra 
tik nesenai prigėrus ir 
ti kaip gyva.

Jis nelaukė ištirti 
’Keletu pergandintų ir 
paąiirimų jis iškilo į viršų, kur 
įlipo į valtį virš vandens ir ap
sakė ten buvusiems apie tą ste
buklą. ,

Kadangi buvo švėsu, dienos 
laikas, jiems neišrodė baisu, 
juo pasinėrė keli kiti vyrai 
tyrinėjimui tos paslapties.

Jie atrado puikią stovylą die- 
vės Veneros kuri ten buvo pa
nardinta per tūkstančius metų 
—prigėrus Venera kurios nema-

5 nuo 
prieš-krikščionybės laikų — ku
rios istorija nuskendo sykiu su 
ja po bangomis.

Nebuvo tai moksliškas reika
las ar .archeologiška ambicija 
kuri privedė narūnus prie toli
mesnių tyrinėjimų. Tai buvo; 
tik paprastas žmogiškas žingei
dumas — ir ką jie atrado nu
stebina visą pasaulį.

Apie tai jau pirmiau buvo čia 
rašyta. Dabar kiek plačiau pa
minima.

Jie atrado visą miestą pasi
nėrusį po 30 pėdų vandeniu, su 
maldnamiais, palociais ir na
mais dar stovinčiais, o gatvėmis 
plaukiojo spalvuotos žuvis, ku
rios įplaukinėjo į namus per iš
virtusias duris.

Narūnai pranešė savo atradi
mą Francuzijos gubernatoriui 
ant Djerba salos, tarp kurios ir 
Tunisijos krašto, Afrikoje, tas 
nuskendęs miestas randasi.

Gubernatorius apie tai pra
nešė grafui Byronui Kuhn de 
Prorok, jaunam tyrinėtojui se
novės miesto Kartagos.

Grafas Prorok dabar randasi 
Amerikoje, organizuoja ekspe
diciją pradėjimui darbo ir išty
rimui apie tą paskendusį mies
tą.

žingeidžiausia dalis to atra
dimo yra tai kad tas miestas 
guli beveik toj dalyj Vidurže- 
minių jurų kurios vadinta Syr- 
tiškos juros, “Inhosp ta Syrtis”

moteris,^ 
išrodan-

dalyko, 
smarkių

su

SpaU- ---- pugeiuo v eiieiei iviiiiva m
vieta 11® jokia kita žmogiška akis

brangi ir

Krakadiliaus
Per kelis metus, 

galę siuvėjų darbininkų unijoje 
ir jų skyriuose musų komunis
tėliai neapsakomai džiaugėsi ir 
ignoravo visus kitus ne jų pa
žiūrų unijos narius.

Jie net savo redaktorių Įgrū
do į siuvėjų organo redakciją 
kad tik pavergus darbininkus 
Iš lauko ir iš vidaus. Tokis tai 
yra komunistų tikslas.

Bet štai atėjo baisi diena: iš 
Brooklyno ir Chicagos skyrių 
valdybų komunistėliai liko iš
šluoti.

Pruseika, siuvėjų unijos or
gano redaktorius, kuris tikėjosi 
amžinos duonelės prie to laik
raščio, pasijuto pavojuje! Jeigu 
skyrius užvaldo laisvų minčių 
ir nesufanatikinti žmonės, tuo- 
mi gindamiesi nuo bolševikų 
diktatūros, jie-greitai gali ir jį 
iššluoti iš redakcijos, na ir pa
sibaigtų jų taip-sapnuotas ban
domas užkariauti darbininkų I

Ašaros
kada Įgavo

Iš šito matome 'kad nedaug 
Kabinetas tepasikeitė, ir vėl su
sidarė iš 'vienų klerikalų. Dau
guma .ministerių lieka senieji.

Kolei kas dar nežinio pirmes-. 
j Kaip pasaka sako,. Ulyssas I nio kabineto rezignavimo prię-
- norėjo išgirsti tą puikų daina

vimą, bet sykiu nenorėjo kad
- jo laivą patiktų nelaimė, taigi 
,'jis išrado nepaprastą būdą. Jų 
■ laivui praplaukiant pro tą salą,

artinantis'prie jos, jis liepė sa
vo draugams užsikišt ausis vaš-

i ku, o jį pririšti tvirtai prie stie- 
. bo. neužkištom ausim. Taip 
. tai, jiems artinantis prie salos, 
. jis vienas girdėjo tų sirenų dai

navimą, o kiti ne, ir jie vairavo
, laivą pro šalį skubiai, pagal jo 

įsakymo. Homeras sako kad
. kuomet Ulyssas išgirdo daina

vimą jis buvo apimtas baisiu
. geismu plaukti artyn į pakraš- 
. tį, ir užkomandavo savo drau

gus pasukti laivą j kraštą, bet 
jie negirdėjo jo komandos ir 
laimingai prasiirė pro šalį salos 
palikdami sirenų dainas užpa
kalyje. Tada jie atrišo savo 
vadovą nuo stiebo, ir išsikrapš
tė vašką iš ausų, ir liko gyvi.

Viena iš žingeidžiausių pusių 
j šio nuskendusio miesto atradi

mo yra tai ta kad jis gal nu
švies ginčijamą klausimą apie 
Ulysso kelionę, ar tai buvo pa
remta ant istoriško pamato, ar 
tiktai pasaka.

Per ilgus laikus istorikai ti
kėjo kad Homero pasaka apie 
Trojos Eleną ir Trojos miesto 
užpuolimą buvo tik pasakiškas 
padavimas. Bet paskui atrasta 
tas buvęs miestas Maž. Azijoj, 
ir iškilo aikštėn faktai patvir
tindami tą pasaką. Gali kas 
panašaus atsitikti ir dabar są
ryšyje su Ulysso pasaka, nors 
tas nuskendęs miestas yra iš 
daug 'vėlesnio periodo, gal but 
vienlaikis su Kartaga.

Grafo Proroko narai leidosi 
į juras patikrinimui pasakos 
apie tą miestą, ir dabar mano
ma pradėt dideli tyrinėjimai ir 
bandymai plačiai apžiūrėti mie
stą. Jeigu nebus perdidelės iš
laidos, bus bandoma nuleisti 
sieną aplink miestą ir paskui 
išpumpuoti vandenį. Jeigu to 
nebus galima padaryti, narūnai 
varys savo tyrinėjimus kiek ga
lės. | X,

Nekurie griuvėsiai Kartagos 
miesto, ant Afrikos žemės, nu
sitęsia į juras. Ant salos Djer-

žasties. Tą patirsime tik kada 
ateis iš Lietuvos laikraščiai. , ,

“Gydytojas” Pakitėjo
Mėnesinis žurnalas “Gydyto

jas”, leidžiamas Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugijos Chi- 
cagoje, skiriamas sveikatai ir 
aprašymui ligų, susausio mėne
sio numeriu išėjo kitokio for
mato i—'■ didesnis negu pirma 
(“Artojo” didiiffio), nors turi
niu liekasi toks pats kaip se-

Redaguoja Dr. A. J. 
liūs ir Dr. S. Biežis. 
pakeista: $2 metams ir 
nio numerio kaina 20c. 
so 20 puslapių.

“Gydytojas” jau pradėjo eiti 
penktą metą. Antrašas: 2201 
W. 22nd St., Chicago, Ill.

Kara-
Kaina 
pavie- 

Turi vi-

Tąutų Sąjungą vesti kainuo
ja virš keturi milijonai dolarių 
į metus. Arba veik tiek kiek 
kainuoja viena diena šių laikų 
karo vedimui.

ba yra žinomas kitas užkastas 
miestas, kokų trijų mylių ilgio, 

(kurio dalis irgi nueina po van
deniu.

Matyt koks didelis žemės ju
dėjimas atsibuvo toje vietoje 
bėgyj civilizacijos plėtimosi to
je srityje. Arba juros pakilo, 
arba žemė nuslūgo, kaip galėjo 
atsitikti su tų miestų nusken
dimu,- bet tas dėjosi labai pa
lengva. Istorija nepamini jo
kių žymių sujudimų, o griuvė
siai kokie jie 'rasta nerodo 
butų buvę sugadinti žemės 
bėjimais.

Kadangi randasi keletas 
skendusių njįestų, manoma
ta visa sritis kuri dabar yra po 
vandeniu buvo civilizacijos plo
tas egzistavęs kokie šeši Šimtai 
metų pirm Kristaus, ir jie buvo 
užmiršti ir nuskendę kuomet 
Roma ir Kartaga buvo savo di
dybėj.

Grafas Prorok tas sritis tyri
nėja jau keturi metai, ir mano 
praleist darbe dar bent šešis 
metus užbaigimui savo pasiry
žimo.

kad

nu-
ti.
VO

• -n/r i • I ‘'du savo nedimainomus apsispienciirnus 
autoriteto, Marki-1 ateičiai> akivaizdoje šeimynos draugi

Ir, pirmiausia, tu iki šiolei turėjai klaidir 
gą ir neaiškių supratimą apie mano gal 
ant tavęs. , ■ ’

— Aš užtikrinu tau, teta, kad aš nū 
kįtd apie tai nemaniau, klaidingai ar teisi! 
gtii, ir aš niekad apie tai nei nesapnavau.

— Tai yra mano klaida;, nes, vicfč 
nusileisti tavo užgaidoms, aš turėjau gre 
eiau( padaryti Jįcąd tu jaustum maiib viršj 
nybę; bet atėjo laikas tau pasiduoti; ajt 
dus tėmijimai mjano draugų mane 'pamok 
no- tai. Tavo būdas yra savanoris, nepr 
gulmingas, užsispyręs; jis turi pasikeisti- 
ar gražiu budu ar prievarta, supranti mt 
ne, jis turi persikeisti.

Ant tų žodžių,' ištartų šiurkščiai pri 
svetimųjų, su tokiti šiurkštumu kuris iši*c 
dė neturi 'pasiteisinimo tokiose aplinkybe 
se. Andriennė kryptelėjo savo galvą išd 
tižiai;, bet, susivaidydama save, ji atsak 
Šypsodamos: — Tu sakai, teta, kad aš ti 
riu persikeist. Iš to man nereikia stebėti; 
Mes girdime apie tokius ^keistus atsivert 
mus.

Kunigaikštienė sukando sau lupą.
(Bus daugiau)

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
ĮVAIRIŲ kompozitorių

Dul Dul Dūdele, A. Vanagaličio, solo.................
Stasys, A. Vanagaičio, solo ..............
Kanklės. V. Kudirkos. Lietuviškos dainos ke

turiems vyriškiems balsams. Telpa 18
dainelių. Pusi. 24 ...................................... ..

Laisvės Daina, mišram chorui, J. Žilevičiaus ..
■‘Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaui,

Chicago, Ill......................................... ,..................
Tėvyne — solo, žodžiai V. K. Račkausko, muzi

ka K. Šliupo. .........................................
Žaidimų Vainikas (vakarėliams ir gegužinėms),
Vytauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus)

M. Grigonio, 102 dainelės .........................
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Doviernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimu 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiem 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen 
turoje pagal Lietuvos valdžios reika 
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atstc 
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun 
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu 
ron kada reikia kokių raštų.

1 'DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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Viskas Skubiai Bėga
Valandos, dienos, mėnesiai ir metai — 

visas laikas — skubinas Į amžių gelmes. 
Upės ir maži upeliai bėga, kunkuliuoja, 
grauždami kietus krantus, ir skubinas, 
skubinas Į jurų gelmes.

Pavasaris aušta, saulutė vis kįla aukš
tyn, oras skybiai eina šiltyn ir šiltyn; sku
biai tirpsta sniegas ir ledai, o iš sniegų su
sidaręs vanduo skubinas, subėgti Į upelius 
ir upes, skubinas į paskirtų savo vietą, 
kiekvienas vandenio lašelis.

- Skubinas medeliai sprogti, ir pirmieji 
žiedai krauti pumpurėlius kad tik greičiau 
pražydėjus.

»O šile skruzdės, kaip skubiai darbuo-1 
jas;" galvatrūkčiais bėginėja, nešdamos vi- 
soki lobi, per viena kitą lipdamos, skubinas, 
skubinas.

Paukščių būriai skubinas lekia iš toli
mų kraštii Į savo tėviškę, atlėkę skubinas 
lizdus krauti ir juose vaikus perėti.

Viskas gamtoje skubinas. Štai ir mu
sų motina žemė skubinas, skrieja aplink 
saulę, nesustodama nei ant sekundos. Sku
binas skrieja ir mėnulis aplink žemę, o sau
lė su visa SjUvo planetų šeimyna vėl skrieja 
dausų dausose savais keliais. Visos saulių 
saulės taipgi keliauja skubinas kur jų ke
liai rodo.

Ir tie vėjai kartais net audras parsi- 
kvietę lekia, bėga visu smarkumu, vis sku
binai.

O mokslo žmonės kasdieną dideliais 
šuoliais žengia pirmyn, nuo vieno stebuk
lingo išradimo prie kito — vis skubiai, sku
biai!

Rašytojai skubinas rašo vis naujus raš
tus, skubinai krauja kalnus knygų.

‘ Istorikai knisa, verčia senovės raštus, 
kasa žemes, ir vis skubinas.

/ Astronomai skubinas, matuoja dausų 
platybes, gaudo žvaigždžių bėgius, skubi-, 
nas. milžiniškas skaitlines surašyti.

Garlaiviai skubiai plaukioja, trukiai 
galvatrūkčiais bėgioja, o automobiliai tik 
“švilpia” ir skrieja, rodos ir žemės nesiek
dami skubinas. Štai orlaivis tik ką matėsi 
ir akies inirksnyje išnyko — skubiai kur 
tai' nulėkdamas. O milžiniškos dirbtuvių 
mašinos — ir jos skubiai sukas, skubinas 
kad kuodaugiausia pagaminus reikalingų 
gyvenimui dalykų.

Laikraščių redakcijos skubinas vis 
naujas žinias talpinti, skubinas 'kad nepa
vėluotų.

Viskas skubinas galvatrūkčiais, tik tu 
atlikusi tamsios žmonijos dalis, kaip užgi- 
mei miegodama taip ir tebemiegi iki- šiai 
dienai. Dar nepažengei nei žingsnio pir
myn, prie šviesos.

Viskas kruta, viskas ' žengia pirmyn, 
skubinas. Tik tu, tamsuoli, esi atsilikęs ne 
tik nuo šviesiųjų žmonių, bet ir nuo viso 
gyvio, nors esi apdovanotas protu ir kitais 
patogiais Įrankiais del gyvenimo ir žengi
mo pirmyn prie mokslo ir šviesos. Bet ko
dėl atsilikai? Kodėl tą tamsią naktį pa
mėgai?

O, tamsioji liaudis, kelkis ir paskubėk, 
dar . galėsi pavyti progresą, nors viskas 
skubinas, bėga jau nuo amžių. Tavyje glu
di didi galybė, tai yra protas, su kurio pa
galba galėsi viską pavyti, tik kelkis, pa
skubėk. Kaip viskas, ir tu, nelaiminga da
le žmonijos, skubėk, nes baisu yra pasivė
luoti, gulėti tamsos miege, kuriame laikas 
nuneš tave į amžinasties gelmes, nesuspė
jus paregėti šviesos spindulio.

Tat kelkis ir skubėk prie knygos, o ji 
tave neš ten kur viskas skubiai bėga!

J. Gogelis.
w

MANO TROŠKIMAS
O kad galėčiau pavirst j pauktelį, 
Skraidyčiau virš pievų ir girių žalių; 
Nuskridęs prie lango j tavo darželi 
Parodyčiau skambesį savo dainų.
Darželyj dainuočiau kiek butų man vieko, 
Nei upėms, nei girioms, nei pievoms

žalioms,
Tada malonesnio nebūtų man nieko 
Kaip tave linksminti savo dainom’s.

Aras.

JUS NEKLAUSKIT....
Jus neklauskit kam šiandieną 

ji ant'kapo 
apkabinus kryžių vieną, 
verkia, alpsta....

Jus' neklauskit, nes vieviena 
negirdės..

Ji negirdi jau šiandieną — 
ji be jausmo....

Jus neklauskit....
Tų rūtelių

kur nuo saulės ir nuo vėjo
taip suvyto,
žiedus laisto ašarėlės, 
lyg rasužė nuo berželio 
anksti rytą...........

Bet ko verkia — 
ne, neklauskit....

Miško Aidas.
w

AR ATBUS TĖVYNĖ?
Ar atbus Tėvynė 
Ir žmoneliai jos, 
Ar pradžius krūtinė — 
Ar sulauks šviesos?
Ar pražys tad gėlės
Liuosybės šventos, 
Ar skambės dainelės 
Laisvos Lietuvos?

Gerkanis. J. Gogelis.

NEAPLEISK TĖVYNĖS 
(Skiriu M. Laurinaičiui)

Nebėgki, drauguži, į laimės pasaulį 
Tau širdžiai ramumo jisai juk neduos, 
Pamilki vargingą erškėčių takelį, 
Nes kita pašvietė tau sielos neguos.
Juk laimės pasaulis yra apgaulingas, 

•Drauguži, su manim tu buk, nes myliu; 
Ten i;asi gyvenimo kančias nuodingas 
Ir didelių sielvartų skausmo, vylių.
Eikie šian, drauguži, ištieski man ranką, 
Iš džiaugsmo jausmingai suspauski 

tvirtai,
Aukuosiu nors jausmo žiedelį tau menką, 
Nes myliu, drauguži; aš tave karšti..
Drauguži, aš meilės sparnais apkabinsiu, 
Linksmučiai mes plauksim per džiaugs

mo bangas,
Gražiausių svajonių vainiką tau pinsiu, 
Dabindamas bėgančias jaunas dieiias.
Drauguži, paguodos glėbiu apkabinsiu, 
Karščiausia mylėsiu kaip tyras dangus, 
Jaunutės Tėvynės tau meilę aš skirsiu, 
Ir džiaugsmą sielužės del tavęs, brangus.
Nebėki, drauguži, į laimės pasaulį,
Tau širdžiai ramumo jisai juk neduos, 
Pamilki vargingą erškėčių takelį, 
Nes laimės pasaulis tau sielos neguos.

Radasto Žiedas.

SKRIEJA MINTIS
Skrieja mintis, vis plasnoja,
Nenurimsta jos sieloje;

Skrieja, lekia tolume,
Gremstajurų gilume.

Jieško laimės, tos šalelės,
Skaisčiai mirga kur žvaigždelės,

Tai vėl lekia už jūrelių
Kur mažiau yra vargelių.

Nenurimsta, jos vis plaukia,
Sielą vykti kartu'šaukia

Jieškot laimė kur gyvena, 
Ramumėlis kur sruvena.

Bet jos laimės, nesuranda,
Nors per dienas, naktis skrenda....

Svajonė.

DAINOS, DEKLAMACIJOS, EILĖS
Tinka pasiskaitymui, deklama- 

mui ir dainavimui.
Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla

macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi. 1J2 ....................................................... 50

Tavrtos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų; ir moterų. Visos tinka deklamavimui • 
ii- šiaip skaitymui. Pusi. 144 ...................50

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Paraše K. S. Karpavičius. 
TUslapių 144 .........................,.......50

Tėvynės Įspūdžiai — pražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių .............. . ........................35

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių toilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para- | 
šė Jiii. Baniulis. Pilsi. 107 ............ ........50

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

T. M. D. REIKALAI

STRAIPSNIS 111

tarplals etviraJ Ir literai 
^pergvUdeslLi

a« kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas Ir po* 
■ėjimas yra dalykas gyvos 
svarbas Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu-

• KŪDIKlų e 
GEROVes skYRIUS

Siame akyrioje nes laikas 
m® įtiko gvildensime rėk 
kaina įdomina būmanfioms

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

193jBGrand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė

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

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas 4§olis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

Prie Ateities Darbų
Ant rankų turime spausdini

mų “Pasaulio Istorijos”, kurios, 
be abejo, kai kuriems nąriams 
jau nusibodo laukti. Bet sąly
gos taip susidėjo kad nežiūrint 
Centro Vaidybos gerų norų ir 
pastangų darbas susitrukdė.

Nariai negavo 1924 metų pa
baigoje pirmo tomo “Pasaulio 
Istorijos” kaip buvo žadėtą, pa
siremiant laišku “Kultūros” B- ..__ ±.______
vės, kuri tą veikalą spausdina, lėtojų Draugija 
nes buvo manyta kad Lietuvoje finansini pamatą jai. 
spauda atsieis pigiau ir kalba 
bei darbas bus gražesnis.

Bet pirmas tomas yra baigia
mas spausdinti, nežiūrint vis
ko. . Sutrukdė daug mums ne
gavimas piešėjo kuris nupieštų 
paveikslus. IBe paveikslų kny
gos nenorėjome leisti. Pirma 
apsiėmęs dailininkas Rimša pa
skui atsimetė, ir kol suradome 
kitus piešėjus išėjo šeši mėne
siai. Mat,, piešėjų Lietuvi1* tau
toje nėra taip daug kaip ma
noma, ir iš tų vieni reikalavo 
perdaug, kiti neapsiėmė, kiti ki-

Itaip dar kalbėjo. O reikėjo su 
jais susirašinėjimams ir teira- 
vimams laiką -gaišti.^

Šįmet išeis ir antras tomas 
jei vertėjas p. Račkauskas pa
gamins rankrašti; Sprendimas 
leisti “Pasaulio Istoriją” tapo 
padarytas ‘dar 19'22 metų gale, 
b,et sutartis tapo padaryta tokia 
kad nevaržo vertėjo pristatyti 
rankraštį į laiką. Esu rašęs p. 
Račkauskui du laišku tuo klau
simu, bet atsakymo nesulaukiau 
ir negalių pranešti ar jis yra 
jau prigaminęs’.raštų antram 
tomui. Spaustuvė gi apsiima į> 
tris mėnesius laiko atspausti ir 
apdaryti mums reikiamą skai
čių: egzempliorių'.

Tais darbais užsiėmę, vienok, 
nepamirštam ir tolimesnių dar
bų kad toliau knygų leidimas 
nesivilkintų per eilę metų; Di- 
idelis skaičius narių jr kuopų 
pareiškė noro matyt naujų Lie
tuvos Istoriją. ■'■Sako, mums 
stinga geros, moderniškos ir 
moksliškos istorijos. Kritikai 
nurodo kad Daukanto, Šliupo 
istorijos perdaug remiasi ro
mantizmu, tai yra, befaktiniu 
kėlimu Lietuvių į aukštį. Jos 
buvo vaisius tos gadynės kada 
visi inteligentai norėjo pakelti 
Lietuvos prislėgtą liaudį ir ban-' 
dyti įrodyti jai kad jos praeitis j 
garbinga. (žiūrėkite plačiau I 
apie tai knygoj Tumo, “Raškai-' 
tos iš Lietuvių Literatūros”.)

Mums gi reikia dabar taip 
vadinamos šaltos, dbjektives, 
Lietuvių tautos istorijos kuri 
teisingai parodytų kas mes esa
me, iš kur kilome; ką musų tau
tą atliko ir pergyveno Savo ga
dynėje, ir kokia jos buvo 'isto
rija. Tokią istoriją jau galima

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

ima Enciklopediją pradėti ruoš
ti ir spausdinti jei Tėvynės My- 

i suorganizuotų
Norima 

išpradžių apie $15,00.0. Tai su
ma didele, ir vargu TMD. galės 
ją sukelti greitu laiku.' Supran
tama, jei visos Lietuvių drau
gijos Amerikoje, kurios savo 
konstitucijose turi ir apšvietos 
rėmimo tikslą, sumestų po $10 
ir $25, pagal išgalę, tai klausi
mas išrišti visai nebūtų sunku. 
Bet pirm negu Centro Valdyba 
darys kokius žingsnius tame 
reikale, ji nori atsiklausti narių 
baiso. Nariai yra kviečiami ir 
prašomi, trumpai ar ilgai, pa
reikšti savo mintis per organą.

Lietuva. Kol bus pilna En
ciklopedija išleista, kita knygų 
leidimo bendrovė siūlo mums 
paimti enciklopedinį tomą, ku
riame telpa dalykai paliečianti 
vien tik Lietuvą. Tas veikalas 
ii- vadinsis ‘Lietuva” ir bus 
apie 400 puslapių. Mes galime 
jį gauti prieinamomis sąlygo
mis, bet prašau narių įsitėmyti 
štai ką: visos kuopos privalo 
sumokėti savo narių duokles į 
Centrą vasario mėnesį apie 15 
iki 20 d. Tada Centras turės 
pinigų su kuriais tą dalyką vy
kinti. Dabar gi taupome pini
gus del “Pasaulio Istorijos” an
tro tomo. Jei nariai parodys 
savo energiją ir pasitikėjimą', ir 
padarys tai ką prašomi tai apie 
liepos pradžią galės gauti mi-1 
nėtą enciklopedinį tomelį “Lie
tuva”.

Iš kitų knygų kuriąs nariai 
šįmet gaus yra Prof. Viperio 
“Senovės -Europa” ir “Princas 
ir Elgeta”. Bandoma yra gau
ti tos knygos su apdarais. Tas 
sutrukdys jų gavimą, bet nariai 
tikimės bus geriau 'patenkinti.

V. Sirvydas, 
TMD. Sekr.

BANDYK ŠI ant SAVO
PLAUKU
15 DIENU _ l: 
LAI VEIDRODIS . 
į-RODO PASEKMĘ H 
Jūsų plaukai nepri
valo suplonėt, neigi J 

galva nuplikt, nes štai būdas sunai- j 
kint mikrobus kurie naikina plaukus. 
Ši skirtinga metodą sulaikys plaukų ; 
plonėjimą ir negyvunią, prašalins 
pleiskanas; niežėjimą, nutamsins ži
lus plaukus ir sulaikys slinkimą, su
stiprinant plaukus vyrų ir motėm. 
| DYKAI IŠBANDYMAS: Prisiusi! 

, 1 I ■ --I - l -1 PUVZ.IUIU9 If. lIlUISLlUgUlllOsavo vardą dabar iki dar ne pervelu, esančio Bordėn’s Eagle Piene ' ’
del 1'5 dienų dykai išbandymo. 
m-m -v i» iAY^iE?r SP'rv.- m Skaityk atidžiai kas savaitę šituos393- N. Robey St. H-82 Chicago, UI, | straipsnius ir pasidėk ateičiai.

KŪDIKIUI ATSIRADUS
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis I 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų ruošos iki praeis mėnuo po pala- I 
gui. Jai tokis poilsio laikotarpis rei
kalinga kad atsigauti, išvengti krau
jo tekėjimo ir pagamint pieno savo 
Ifudikiui.

Motinos maisto energija neturėtų 
būti suvartota sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti i krūtų .pieną ,del 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargi
na motiną perdaug gali atsiliepti į! 
kūdikio sveiką augimą,

Palagas nėra liga — tai tik svei-f 
katos įtempimas. Pramok 'kaip tą j 
įtempimą sušvelninti.

Kuomet1 kiekviena nėščia motina 
yra tinkamai aprūpinta namuose ir į 
kuomet kiekviena? turi išlavintą pri- ■ 
žiūrėtoją .laike palago, GIMDYMAS 
BUS SAUGUS.

AR JŪSŲ GUDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTAS?

Įstatymai reikalauja kad kiekvieno 
kūdikio gimimų gydytojas, slaugyto
ja ar pribuvėja raportuotų į sveika
tos biurą arma miesto klerkui, kuris 
savo keliu praneša Valstijos Board of 
Health. Jei nesi tikra kad šitas bu
vo padarytą, rašykit patįs į State 
Board of Health, jei ten nebus nieko 
užrašyta tai gausit blanką, kurią iš- 
pildę pasiuskit patįs. Nėra vėlu tų 
padaryti bile kada, ir' gali būti tac 
bus švarku kūdikiui kada ateityj.

Yra svarbu užrekorduoti kūdikio 
giminią del sekančių priežasčių:

Parodymui
Parodymui, 

kyklą.
Parodymui
Parodymui

jo metų ir pilietybės: 
jo teisės lankyti mo

jo.
jo

teisės dirbti;
teisęs vprie pavelde-

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per .virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tus.

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo, vaikučiams.

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

s

šiandien gauti, tik reikia lėšų. 
Rašytojų yra: prie Kauno uni
versiteto yra būrelis profeso
rių, pašišventusių ir žinančių 
Lietuvių istoriją. Reikia tik 
jiems apmokėti pragyvenimo le
sias ir jie mielu noru sutinka 
parašyti Lietuvos Istoriją, nes 
jie supranta jos reikalą, kadan
gi kasdien jiems jaunoji Lietu
vos inteligentija sako: “Rašy
kite, rašykite!”

-Centro Valdyba aptarė tą da
lyką ir nutarė leisti Lietuvos 
Istoriją, Buvo manyta versti 
Narbuto devyni tomai, “Veika
lai Lietuvių Tautos”, bet, kaip 
aukščiau sakėme, kritikai pri
skaito tą istoriją' prie veikalų 
romantiškų, maždaug pasako- 
riškų. Nors yra nemažai ir ge
rų grudų kuriuos galima butų 
suvartoti naujoje istorijoje.

Enciklopedija. Kitas dalykas 
kurio Lietuvių tautai neturi ir 
neturės kol ideališkesnio nusi
statymų > draugija.' ;ir ^ąsmepįs 
nesukrus, yra (Lietuvių -kalboje 
Enciklopedija. Nors nedidelės, 
kokios 14 tomų, kaip Ameriko
nų “Everyman’s Library”.

Esame gavę apskaitliavimus 
vienos didelės knygų leidimo 
bendrovės Lietuvoje, kuri apsi-

teisės vesti.
teisės užimti vald-

Parodymui
Parodymui

vietų.
Parodymui _ Į

ta Į keliauti užsienin.
Parodymui motinos teisės prie naš

lystės pensijos..

jo 
jo

jo teises gauti paspor-.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS
Sekanti dalykai iš drapanų yra 

reikalingi kūdikiui ir turėtų būti jau 
iškatno parūpinti:

1. Keturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi flanelio pilvo saistai.
3. šeišos suknelės
4. Dvylika baltų marškinėlių.
5. šeši flanelio apatiniai (Gert

rude).
6. Keturi naktiniai marškinėliai.
7. Du žiponėliaį.
8. Trįs apatiniai pavalkalai.
9. šeši čiulpikai.
10. Lakštas ''špilkų.
11. Viena blešinė Talcum paųdėrio.
12., Vienas šmotukas muilo.1

Už $3 pralinksminsi t visą kai- 
irią — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Nors daugeliu atveji) sveikas kū
dikis ir normalus nereikalauja gydy
tojo priežiūros, bet tai tik laimingas 
nuotikis ir nevisada pasitaiko. Kuo
met kudik-is nėra -sveikas arba neau
ga kaip reikia motina neturėtų svy
ruoti kreiptis prie gero gydytojo. Iš 
kitos pusės, normalis vaikas gauda
mas tinkamą priežiūrą ir maisto, pie
ną krutu arba Borden's Eagle Pieną, 
jei krutu pieno nėra, privalėti] išaug- 
ti į sveiką, normali vaiką. Milijonai 
ir milijonai kūdikių išaugo į sveikus 
ir vikrius vaikus per sudėjimą geros 

k motiniškos priežiūros ir maistingumo

KITI

SUNKUS DARBAS
nekenkia 
esančiam 
padėlyje.

reroje fiziškoje 
Užlaikyk savo 
masažuodamas 

savo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti. Išsb 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Pat.' Ofise.

diegi

persunkus. Nei viena 
gali būti dc lionkon Aito 
tikrasis, jei neturi INKAI

F. AD. RICHTER & CO 
104:114 So. 4th St., B.uoLL*

Reikalaukyt Šių Knygų
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Atlilos Siaubimas Lietuviu Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių lakštuose. Su paveikslais. 
Paraše J. O. Sirvydas. Pusi. 208 .,. S 1.00 
Drūtuose audeklo apdaruose .............................$1.50

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Paraše ir vertė 
Tutelis. Pusi. 160 .............................50 
Tvirtai apdaryta ...................  $1.00

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai .............;........................................ 1.00

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. -156 pusi......75 
Drūtuose audimo viršeliuose .............................$1.25

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

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su javeikslais. Knyga atvaizdiną praeities amžių

■ istoi i ją.J. Vertė K. Si' Karpavičius. ?f^00. pusi. Z/.i • $LOQ
Ta pati audimo viršeliais .z .. ....................... .-.. .$1.75

Mahometo Kelione- į Dangų —- aprašymas Mohamc- 
tanizmo ir Įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kįjti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919 m. 125 pusi...................50

Užtekanti Saule—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė. K, S. Karpavičius. Su paveikslais.
Knygelė turi 94 puslapius .. Z .................35c

Žemes Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų • 
ir daugybes piažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su-ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždes. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 in...................... ...... 1.50 
Audimo viršeliuose ................?......... 2.25

Kandidas —- Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastūną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
le, keliones po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidauš. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. <170 puslapių.
Kaina 50c. Audimo viršeliai..... c... /.......... $1,25

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
bąs Lietuvių prabotė. Parašė J.\O. Sirvydas. Vi- 
sj puslapių yra 35..T7...............................  10

Pas liūlio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budrike 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
k<4 žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55.............;. ,25

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai į vairiuose/'klausimuose. Parašė V._ J* Bųdrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti, i’usl. 232 ..$1.0p 
Audimo apdaruose .......................................  $1.75

Teiuybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
n lėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė? M. šalčius. Pusi. 67 .................. .25

Laįmčs Bejicškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi............................35

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
dė Balzac. Vertė Karolis'Vairas. Pusi. 43 .. ..... 25

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohitf.
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DIDIEJI IŠRADIMAI
(Tąsa) ,

Pagaliaus 1519 metais nedidelis Spani- 
jos laivynas, viso penki laivai, Portuialo 
jurininko Ferdinando Mągelano (de Ma
gellan) vedami, išplaukė/ į vakarus (ne į 
rytus, nes šituo keliu Portugalai neleisda
vo savo konkurentams plaukai), ieškodami 
skanėstų, salų. Magelanas perplaukė At
lantiką tarp Afrikos ir Brazilijos ir leido
si į pietus. Jis pasiekė riaurą kanalą tarp 
pietinio Pątagonijos krašto, kur gyveno 
“žmonės su didelėmis kojomis”, ir Ugnies 
Salų (tos salos pavadintos taip dėlto kad 
jūreiviai nematė ant tos salos jokio gyvo 
daikto, tik ugnį). Beveik per penkias sa
vaites Magelano laivai buvo malonėje be
galinių audrų ir vėsulų. Tuo tarpu ir juri
ninkai, pradėjo kelti maištą. Magelanas 
nuslopino maištą dideliausiu'žiaurumu • ir 
du savo jurininku išmetė ant kranto gailė-

leidus prie ginkluoto' susirėmimo tarp dvie
jų konkurentų-lenktyniuotojų, papa Alek
sandras VI (pasižymėjęs stabmeldys, pate
kęs ant šventojo sosto) padalino pasaulį į 
dvi lygi dali demarkacijos linija, nutiesta 
-50-tu ilgumos laipsniu į vakarus nuo Grin
vičo (Greenwich), — taip vadinamu 1494 
jnetų Tordesilos padalinimu'. Portugalai 
galėjo steigti savo kolonijas į rytus nuo tos 
linijos. Spanams buvo pavedama vakarai. 
Ačiū šitam, beveik visas Amerikos konti
nentas, išskyrus Braziliją, buvo Spanų, gi 
Indija ir didesnė dalis Afrikos priklausė 
Portugalams, iki Anglai ir Danai kolonis
tai (nepaisę papos demarkacijos linijų) at
ėmė iš jų tas kolonijas septynioliktame ir 
aštuonioliktame amžiuose.

Žinioms apie Kolumbo atradimus pa
siekus Veneciją, čia iškilo tikra panika. 
Vertybių popieriai per pusę nupuolė. Bet 
kiek vėliau, kai pasirodė, kad Kolumbas 
nesurado kelių Į Katają, Venecijos pirkliai 
šiek tiek liuosiau atsikvėpė. Bet Ganios ir 
Mageland kelionės parodė, kad yra galimy
bės pasiekti Katajų ir keliaujant į vakarus. 
Tuokart Venecijos ir Genuos, tų komerci
jos centrų Viduramžiais ir Renesanso 'lai
kais, pirkliai pradėjo graudintis neklausę 
Kolumbo planų. Bet jau buvo pervėlu. Jų 
Viduržemių juros beliko ežeru. Prekyba 
sausžemio keliais su Indija ir Kinija atro
dė jau visai menkute. Senovės Italijos gar-

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

VAKARO TAMSOJ
Akįs skaisčiai
Sužibėjo,
Ir širdužės
Suvirpėjo....
Blizga žvaigždės
Sidabrinės....
Glaudžiu jąją 
Prie krutinės....
Lupos greitai
Susilieja —
Abejonės
Šalin skrieja....
Meilės žvaigždė 
žib’ danguose, 
Mes laimingi 
Spinduliuose....

~ Tyrų Sūnūs. 
Prienai, 1923.III.13.

Nuo Juokų Red.: Koks tik 
poetas prisiunčia šitokias ei
les mes talpiname jas į šį kam
pelį. Gerb. Tyrų Simus nepra
šė muš tą daryti, bet pačios jo 
eilės už save kalba.

Gerb. Tyrų Sūnūs yra . visai 
naujas poetas šiame kampelyje 
ir abelnai “Dirvoje”, ir, kalbant

O kadangi tikėt nėra tokių 
karštų žmonių, ir jų niekad ne
busi tai biblistai sako kad ne jų 
kaltė. Kristus negali ateit ir 
viešpataut kada žmonės dar šė
toną garbina. Taigi Kristus ne
ateis niekad, ir biblistai bus tei
sus visų akyse, išsiaiškindami 
kad ne jų kaltė, bet visų netikė
lių už neleidimą Kristui ateiti■ v - / ’ ■ant žemes. į

Zigmas Stanionis buvo sko
lingas Petrui Vaitkui $10. Bet 
žinodamas kad ateina pasaulio 
galas nutarė pinigų neduoti, ti
kėdamas turėti $10 daugiau sau 
ant tabokos kitame pasaulyje.

Ale svieto galo nesulaukė ir 
turėjo atsilygint su Vaitkum.

Iš Diplomatijos Pasaulio. Da-

Katras velnio apsėstas? Da
vatkų organas “Draugas” susi
vaidijo su Pral. Krušu. Krušas 

i prirodinėja kad “Draugas’,’ yra 
“nekatalikiškas” laikraštis, o 
“Draugas” prisilygina save prie 
Kristaus ir atsako Krušui tais 
žodžiais kuriuos Kristus pavar
tojo prieš Farizejus: “Aš vel

nio neturiu, bet mano Tėvo; Vi 
lią darau”.

“Draugas” įsivaizdina sąv 
“nekaltu avinėliu” Dievo vali 
pildančiu, o Krušą Farizejum.

Atsiverk žeme, praryk tą ni< 
kadėją už tokias blevyzgas.’..

O gal ištiesų Dievo valia1 i 
yra tik pliovoti, šmeižti, žemii 
ti ir niekinti visus....

RODYKLĖ No.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY.

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

tis už nusikaltimus.. Pagaliaus audros nu
rimo, ir Magelanas Įplaukė į kitą okeaną. 
Jo vililįs buvo ramios ir malonios. Jisai 
pavadino tą okeaną Ramiuoju (Mare Pa- 
cifiko). Paskui jis vėl leidosi keliauti į 
vakarus. Jis keliavo per devyniasdešimta 
aštuoniaš dienas, niekur žemės nematęs. Jo 
jurininkai tik neišmirė iš bado ir trošku
lio, maitindamiesi žiurkėmis,, užpuolusiomis 
laivus, — kai nebeliko žiurkių, vargšai ju
rininkai čiulpė sėlius (arba būrius), kad 
kaip nors numalšinus alkį.

Kovo mėnesį, 1521 m., jie paregėjo že
mę. Magelanas pavadino tą žemę Ladro- 
nės (reiškia, plėšikai), nes tos žemės gy
ventojai vogė visa, kas tik į jų nagus pa
kliūdavo. Iš čia jie if\ vėl plaukė vakaru 
ih$kuk -- • - • g 1

Ir vėl jie paregėjo žemę, — tai buvo 
keletas salų. Magelanas pavadino jas Fi
lipinų salomis, karaliaus Karolio V-jo sū
nui, nemalonios atminties Pilypui II-jam, 
pagerbti. Išpradžių Magelanas buvo mei
lingai gyventojų sutiktas; bet kai jis pra
dėjo vartoti šautuvus, kad tarp čiabuvių 
įvedus Krikščionių tikybą, čiabuviai nužu
dė patį Magelaną, keletą jo kapitonų ir ju
rininkų. Išlikę gyvais jurininkai sudegino 
vieną iš trijų laivą ir toliau sau nuplaukė. 
Jie rado garsias skanėstų salas Molukas 
(Moluccas), pamatė Borneo salą ir pasie
kė Tidorą. Vienas laivas, tiek jau suge
dęs, kad negalėjo toliau beplaukti, ^pasiliko 
Tidorc su buvusiais ant jo jurininkais. Lai
vas “Vittoria”, Sebastiono Kano (del Ca
no) vedamas, perplaukė Indijos okeaną, ap
lenkė, nepamatęs, Australiją (kuri nebuvo 
atrasta iki pat septyiįiolikto amžiaus) ir 
po ilgų ir sunkių vargų pasiekė Spaniją.

Tai buvo visųdrąsiausi ir visųsvarbiau- 
si kelionė, užtrukusi per tris metus. Jai 
atlikti praleista daug pinigų ir žuvo daug 
žmonių. Bet ji patvirtino faktą, kad žemė 
yra skritulio pavydalo ir kad Kolumbo at
rasti kraštai buvo ne Indija, bet visai at
skiras ir nežinomas Europos žmonėms kon
tinentas. Nuo to laiko Spanija ir Portu
galija pašventė visą savo energiją Indijos 
ir Amerikos prekybai plėsti. Kad nepri-

bė žlugo. Atlantikas dabar virto nauju 
prekybos ir kartu su tuo ir civilizacijos cen
tru.

Ir štai kaip keistai civilizacija žengė 
pirmyn nuo tų ankstybųjų laikų, penkisde- 
šimts amžių tam atgal, kuomet Nilo slėnio 
gyventojai pradėjo rašyti istoriją. Nuo Ni
lo paupio ji nuėjo į Mezopotamiją, į kraštą 
tarp dviejų upių. Paskui civilizacija pasu
ko į Kretą, Graikiją ir Romą. Viduržemių 

'juros liko prekybos centru ir didieji to pa
jūrio miestai buvo meno, mokslo, filozofi- 
jos ir žinijos centrai, šešioliktame amžiuje 
civilizacija dar kartą pažengė į vakarus ir 
tuos kraštus, kurie siekia Atlantiką, pada
rė pasaulio viešpačiais.

Yra žmonių sakančių, kad pasaulio ka
ras ir didžiųjų Europos tautų saiižudyštė 
žymiai sumažino Ątlantiko okeano reikš
mę.' Jie tikisi paregėti, kaip civilizacija 
persiirs Atlantiką ir, peržengus Ameriką, 
įsiviešpataus Ramiojo okeano pakraščiais.

Ačiū kelionėms į vakarus, nuolatos di
dėjo laivai ir augo jūreivystės pažinimas. 
Vietoje plokščiu dugnu laivų, kurie būdavo 
vartojami ant -Nilo ir Eufrato upių, atsi
rado sėliniai laivai, priklausę Foinikams, 
Aigėjams, Graikams, Kartagėnams ir Ro
mėnams. Paskui jų vietą užėmė dideli Por
tugalų ir Spanų laivai. Vėliaus gi juos iš-» 
vijo iš okeano daug geresni Anglų ir Danų 
laivai.

Dabar civiližacija nebepriklauso nuo 
lajvų. Orlaiviai jau užima sėlių laivo ir 
garlaivio vietą. Ateities civilizacijos cen
tras priklausys nuo orlaivininkystės ir van
dens jėgos išnaudojimo ir ištobulinimo. 
Juros ir vėl bus nebeliečiamos!

Bus: BUDA ir KONFUCIJUS.

508. ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su že- 
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 (didelio formatu .. 10c 

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

REIKALAUKIT ŠIOS SVARBIOS KNYGOS

Knygoje yra z|20 Pus^aP^* Kaina už vicną$1.50. Dvi “š $2.00 
Jsigykit 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

filosofų žodžiais, 'jo mums pa
saulyje nebuvo iki šiolei ir nie
ko apie jo buvimą nežinojome. 
Kaip rodo jo pažymės apačioje 
eilių, jis yra iš jPrienų, bet ta
me nieko keisto. Tik keistumą 
mes matome štai kame: jau be
veik metai laiko sueina nuo to 
kai' tos eilės parašyta, o mes 
jas gavome tik pereitą savaitę.

Tas parodo vieną dalyką: ne 
tą kad jis jas visur siuntinėjo, 
ir niekur nepriėmė, o tik tada 
pas mus atsiuntė, iš’jų pasity
čiojimui. Ne. Jis jas laikė il
gai pas save, ir po ilgo išlaiky
mo, perskaitęs įmatė, jas verto
mis esant ir nesigėdijo pats sa
vimi kad tokias eiles rašė. Ki
tos eilės, kaip;jau mes daug sy
kių' sgkėrhe, .nors išsyk para
šius išrodo poėtui labai puikios, 
kiek laiko praėjus lieka padėtos 
į šalį, nes kitokiam upe pažiu
rėjus į jas visai ką kitą matai. 
Jeigu eiles išlaikysi ilgai ir su 
laiku jos darysis vertesnės tavo 
akyse, tada ir kitiems' jos pa
tiks.

Gerb. Tyrų Sūnūs kalba apie 
sužibėjimą akių tamsoje, nors 
to matyt nei jis nematė, nei. ji, 
nematė. Bet tai yra kaip pri
lyginimas mergelės prie “gyvy- 
bės šaltinio”, “džiaugsmo sau
lės” ir tt.

Gerb. Tyrų Sūnūs prisiuntė 
ir daugiau eilių, tik nežinome 
ar kitos jos pateks į ši kampe-' 
IĮ ar ne, nes jos tinka geriau 
kitan skyriui), tarpe rimtųjų. 
Gal nekurios tiktų ir čia, bet 
parašytos ilgomis eilutėmis ir 
čia nesutelpa.^ ,

Apie svieto pabaigą. Pereitą 
savaitę, vasario 6 d., turėjo būti 
“sudna diena” ir galas musų vi
sų vargų ant šios ašarų pakal
nės. Taip atrado biblijoje pa
rašyta reformuoti septintos die
nos adventistai.

Jie laukė pasaulio' pabaigos, 
bet nesulaukė. Praėjo šešta ir 
atėjo vasario septinta,’ dešimta 
ir dar daugiau, bet svietas kaip 
stovi.-taip stovi.

vatkų organas “Draugas” garsų 
Vilniaus reikale Lenkų draugą 
Belgą Hymansą pakrikštino sa
votiškai, “Huymansas”. (Žiur. 
“Draugo” No. 31, vasario 6 d.)

Turbut “Draugas” tikėjo kad 
vasario 6 d., 12 vai. naktį, pa
sibaigs pasaulis ir tas Belgas 
diplomatas negalės “Draugui” 
atsikeršyt.

Lietuvos “pišoriai”, kalbos ir 
rašybos darkytojai, jau nei pa
tįs nežino kaip ką rašyti ir kaip 
iškraipyti.

Pirmiausia' Suomijos sostinę 
Helsingfors vadino taip kaip čia 
parašyta, paskui iškreipė i El- 
sinkus, dabar jau vadina Hel
sinkis. Toliau turės vadint Gel- 
singas, nes negalės apsieiti ne
panaudoję savo taip mylimos 
G raidės į vietą H, kaip yra pa
prasta iš Rusiško.

Dar vienas pavyzdis: Visus 
gerus (Lietuviškus ir tarptauti
nius moksliškus žodžius nori iš
kraipyt į nesuprantamus, o tuo 
tarpu laikosi įsikandę žydiško 
žodžio “buhalteris”, kas reiškia 
knygvedis.

Moteris kuri di
džiuojasi savo gra
žumu visada laikys 
savo dantis švario
je padėtyje.

Virimo Receptas
Vienas iš svarbiausių maisto pro

duktų reikalingų kasdien yra kepa
mas pauderis. Kepamų pauderį ga
lima pirkti trijose skirtingose rūšy
se, tatrato pauderis, alumo pauderis 
ir phosphato pauderis. Prie kepimo 
reikalinga naudot kepamą pauderį 
kadangi jis pagelbsti padaryt mais
tą lengvesniu ir pagelbsti viduriams 
virškinimui. Kepamą pauderį reikia 
laikyt sausai, nes drėgnumas naiki
na jo stiprumą. Receptas apačioj 
pamokins kaip pasidaryti gardžius 
arbatinius biskvitus/

Arbatai Biskvitai
> 1 puodukas evaporated pieno at

miešto su % puoduko vandens
5 šaukštukai kepamo p'auderio
2 puodukai miltų 
t šaukštukas druskos
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
Sumaišyk sausus dalykus ir persi

jok du sykiu. Riebalus perstumk 
pirštų galais; dadėk po biskį pieną, 
maišant su peiliu kad butų minkšta 
tešla. Suplodyk ir sukočiok lengvai 
iki pusės colio storio. Sudaryk su 
formuke, padėk ant sviestuotos skar- 
vados ir kepk karštame pečiuje apie 
15 minutu. •

Virtuvės Reikaluose
Kad razinkos nenuskęstų į apačių 

pyrago arba pudinko, reikia jas pir
ma išvolioti svieste pirm dedant į 
tešlą#

Kuomet perki žuvį, pirk tą kuri 
yra kieta ir šviežia, su aštriais pele
kais, skaisčiais žvynais ir raudonom 
žiaunėm.

Jeigu lieka sriubos^nuo pietų, nu
griebk ją ir padėk. Kitjąm sykiui, 
ją reikės tiktai sušildyti.

Kuomet darai tamsius pyragaičius 
galima naudoti į juos puoduką kavos 
vietoj brandes. Tas priduos lygiai 
pat gerą skonį.

Rudas cukrus niekad nesukietės į 
šmotus jeigu laikysi jį atviroj puo
dynėj ledų šėpoj.
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Nuvalymui žolės plėtmų nuo dra 
panų reikia naudot biskį denaturuo 
to alkoholio. Trink visai lengvai.

Pečiaus miką galima nušveisti je 
pajuoduoja nuo durnų išėmus lauk i: 
numazgojus su actu ir paskui per 
mirkius šaltam vandenyj.

Kad pečius labiau žibėtų kada nu 
šveiti, dadėk į švaksą bickį acto su 
maišyto su cukrum, švaksas nuo b 
ilgiau laikys.

Nuvalymui maliavojamo šepečio 
reikia pamerkti jį į terputiną arbi 
benziną, paskui numazgoti minkšta 
mc vandenyj ir muile, po to nušluos 
tyti skaruliu. Paskui šepetį reikit 
suvyniot į popierį ir taip laikyt ik 
sekančio naudojimo.

Grožės Patarimai
Veido maliavos efektas priguli riut 

to kaip ją uždedi. Maliava nereikia 
dėti ant odos trinant mažu rateliu 
be užtrinant V-pavidalc. Taip da
rant, t. yra pradedant nuo paakiu 
ir trinant linkuj nosies žemyn vedant 
Nuo nosies vesk žemyn link žemyti- 
nio kaulo arba smakro. Tas sudarys 
V-pavidalą. Dalis ve.ido arti ausų 
pasiliks nepaliesta, ir išrodys veidas 
tiktai natūraliai rausvas. Reikia už
dėti biskį pauderio praskaidrinimu 
maliavos. Jeigu taip dėti maliavą 
ant veido, nusistebėsi kaip dikčiai 
pasigerins tavo išvaizda.

Ypatiška Sveikata
Kas tai yra išsireiškęs kad daugu

ma kasa sau duobę dantimis. Ta: 
, yra vienas būdas išreiškimui jog ne- 
(visi protingai pasirenka sau maistą 
' Reikalinga įvairių valgių — ir rcilds 
juos atsargiai pasirinkti. Tie kuris 
turi daržus su daug daržovių negy
vena grynai ant daržovių. Jiems 
reikia javinių valgių, pieno, mėsosf ii 
vaisiųl Javiniai turėtų sudaryt svar
bią dali maisto kasdien. Javinįa: 
maistui yra duona, spaghetti, maka
ronai, avižienė, farina ir daugelis 
gatavų valgių, kaip tai kukurūzų 
flakai, sėlenos, pusti ryžiai ir tt. La: 
kožnas jūsų šeimynoje priima papro
tį naudoti javų valgius ir nereikės 
jūsų namuose vaistų.'

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Jeigu jums reikalinga pieno dary-. pienas yra pilnas riebaus pieno. Jis 

niuisi • mayonaise arbą kitų naminių niekad nesugenda ir patenkins jus vi- 
valgių vartokit Borden’s Evaporated saisr atžvilgiais kaip savo . gerumu 
Pieną, kadangi Borden's Evaporated J taip ir atsakantumu.JEI NORITE —~

Pirkti ar parduoti namą,
Išnuomuoti kambarius,
Pirkti ar parduoti automobilį.
Visados garšinkites ir kreipkitės"DIRVA"

3352 Suoerior Ave. Cleveland, Ohio

Bet tie adventistų pranašai 
davedę savo pasekėjus tikėti iki 
to kad bus' pasaulio galas, neži
nojo ką toliau daryti. Reikėjo 
ant rytojaus po “galo” paskelb
ti kad štai jau mes gyvename 
kitame pasaulyje, kad viskas 
ką matome, darome ar veikia
me yra tik pakartojimas to ką 
atlikinėjom pirmame pasaulyje, 
ir žmonės vėl butų tikėję.

Musų biblistai yra biskį gud
resni. Jie iš biblijos išsiaiškina 
kad milijonai žmonių dabar gy
venančių .nebemirs (pradedant 
su 1925 metais). Bet jie tik
rina tą su išlyga: jeigu visi ti
kės tam tikrai ’ ir pilnai, tada 
tikrai nemirs. ,

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas 
palaikymui dantų 
š v a r i a i s ir skai
sčiais taip kad jie 
prisidėtų prie page
rinimo išvaizdos y- 
ra šveičiant juos 
reguliariai, po kiek
vieno valgio, su 
Colgate’s Ribbon 
Dental Cream.

Daktarai ir dantis
tai r e k o menduoja 
Colgate’s nes jis 
nuvalo dantis pilnai 
ir prisideda prie ge
ros sveikatos. Nu
sipirk triubelę šian-i 
dien.

GERI DANTYS
GERA SVEIKATA

’.W/VAVAVA'/AVA’AVA’/.W/.’ASWAY.-AVAWAW^A
■: AGENTŪRA / j
S Aukštos išdirbystės visokių Amerikoniškų laikrodukų. 5 
į Laikrodininkams greitas patarnavimas visokiuose laik-,; 5 
į roiiininkystės dalykuose. . j
į KARLNURKAT n. siS srtžčfep. u-u 5

Valet r* . ouugus oivusLuvas Kurs pai
ZlUtOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

NAUJAUSIOS DAINOS, <DŽIMDZLDRIMDZF 
ARTISTU DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

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

Dul Dul Dūdele
Sėdo, jautri, graži, romantiška ......................................   ....50c

_ z x Malda
Labai graži ir įspūdinga, tinkama/ visokiems vakarams ..........................30c

Dzimdzi-Drimdzi ir. Iš Rytų Šaleles |
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainelė. Už abi........ ..................25c

Stasys
Solo, romantiška daina, graži, liūdna ..........................................................  50c
ASTUONIOS LIAUDIES DAINOS (mišram chorui ir kvartetui)... .$1.00 

“VILNIUS” ir “MALDA” Tinka dainuos? Vasario 16, abi patriotiškos.

PAULAUSKO — “Ncsėgk Sun Rožės” ................................. : .50c
KELPŠOS: "Oi Berneli Vienturti” .... (abi Baritonui ir Sopranui).'. ..50

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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leaders decided to con- 
a great National Lithu- 
Diet or Congress at Vil-

are
of

Bra- 
they

National Cash Registers 
Nauji ir Vartoti — Visokį); 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. ■ — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

-------- o—:----
The baby and the radio al-

Civilization doesn’t change 
things much. One generation 
gets rich by developing natural 
resources, and the next by leas
ing them.

i 'for he passed i of the national demands. 
__ __ the kind became a veritable beehive 

year of liberation, at the age of °l political activity. Meetings
were everywhere convened to 
choose delegates to the Vilnius

P A i

INTERNA tlONAL CARTOON

T
ai > Telefonai
šd Biznio: Prospect’ 1239'
S ir Prospect 2825

Darbštumas yra Geros
motina

eina.

PUBLIC SQUARE

proclaimed freedom ;of person, 
press and assembly. Already in 
October of that year a number 
of Lithuanians had gathered at 
Vilnius and .drafted a Memoran
dum addressed to the then 
Russian Minister, President 
Count Witte, demanding far- 
reaching a u t o n o m*y, equal 
rights for all aliens in Russia, 
the recognition of Lithuanian

■ schools, attachment of Suvalkai
■ government, hitherto included 
in the Polish administrative

i system, to 'Lithuania, freedom 
which brought out.a|f()r the Catholic Church, etc.

THE LITHUANIAN 
RENASCENCE

Dr. V. Kudirka 
' Another notable name close

ly connected with Basanavičius 
is that of Vincas Kudirka', the 
Lithuanian national poet. For 
many years he remained under 
Polish influence till through 
“Aušra” he found the way back 
to Ki’s own people. After this 
paper has chased to appear he . 
secretly founded a students’. 

society _____  __ _
new paper, the. Varpas^ ^^9/ This Memorandum was actually

I published in the Russian Gov- 
iernment organ, “Fravitelstven- 

jriy Vibstnik”. It naturally ev- 
1 I oked a lively protest from the

i Poles, who feared lest the grant 
I of autonomy -should alienate 
| their former allied State from 
Poland.

The initiative of the Vilnius 
Memorandum was the signal 
for a startling outburst of pat
riotic fervour and enthusiasm, 

MB the stronger doubtless for 
. its long suppression. In order 

to show that the foregoing 1 Memorandum was not merely 
the handiwork of an isolated 
group of fanatics, the Lithu- 

I anian 
don the garb of a convict, which '°. e 
by that time had grown to be a’lian 
regarded as an honourable dis- nlk’ 
tinction among Lithuanians. He The indefatigable fighter for 
was unhappily not destined to Lithuanian freedom, Basanavi- 
assist at "the emancipation of cius, signed an appeal to all 
the Lithuanian language in I palties of theo country to unite 
whose cause he had ruined his **' Vilnius for the expression 
health in prison, h** nnssed I the national demands. The 
away four years before

This organ was printed at Til-1 
žė, but edited by Kudirka from 
•Lithuania Major, where the 
Russian police, frantically 
sought to discover his identity. 
Besides the “Varpas” he also■ 
issued the “Ukininikas” (Peas-i 
ant"), addressed (more especially I 
to the rural masses. He was 
responsible likewise for the 
eleven satirical tales “Tiltas” 
(Bridge) and “Viršininkai (The i 
■Officials). But the best of | 
which he was capable is ei— 
died in his many folk songs 
which brought consolation , 
hope to his countrymen in their 
darkest hours. His activity nat
urally aroused official hostility, j 
On several occasions he had to

40, deeply mourned By a grate
ful people:

The defeat of Russia by Jap-1 Congress.
an evoked-widespread disorders, i ;—
assuming the form of peasant Our out of door rights a 
risings in the country and Į gradually narrowing .to right 
strikes in the towns. The spirit way and right of wait, 
of revolt speedily spread to -------- o--------
Lithuania, where the panic- What ,is Herbert Hoover. . , ----- so
stricken Russian- officials soon angry about, every time he has 
abandoned the fields to Lithu-|his picture taken?
anians, who, lost no time in 
taking control of the local ad
ministration and the schools, ways do the cutest things after 
In the autumn of 1905 the Tsar the company have gone.

UixcLE WIGGILY’S TRICKS

Sure, he haq inn riqnt i

DIRVA

I ANTANAS BARTKUS

PE.eVE.CVO OLD 
(2HA.P, AbJD 
Husr r 

ME AT LUMCH-

.OFFICE
11 CAT

-------- o--------
Played-Out Alibis— 

Number 3,360
“We’d better stay back here, 

Mabel, it’s bad for the eyes up 
in the front,”’

-------- o--------
If you’ can’t say something 

good and helpful about a man 
or woman, keep your language 
trap closed. It is. hot only bad 
form to chatter behind one’s 
back, but it’s cowardly, and al
ways denotes a shallow brain 
arid a weak spine.

---- *—o-------- 1
MEN, muses Mrs. John 

zauskas, who imean what 
say never say much. 

-------- o--------
If you haven’t' time to bother 

with your boy, somebody of 
rather 
has.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90.
Yra tai Pasekme Pa
sietėj imo po $5 savai
mėje per Penkis Me
tus ant 5 7o j

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

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

jau turit kentėti dusuliu.
GHIROPRAKTIKOS METODĄ 

(Spinal Adjustment) 
visai prašalins tą kentėjimą. 

Kreipkitės

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

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

-------- o--------
The Sceptic

girl said she loved me;
'She told ine all about it.

But since she . married šėmė one:, 
else,

| I’ve been inclined to doubt- it. 
-------- o-------- .

Young lady telling hep. pal. all 
'about her car.

Second Flapper says—What 
kind of a ear have you? 
, First Young Lady—Why, it’s, 
an Ash. . . , .; I

Second" Young Lady—You 
mean a Nash, don’t you, dear?

Second Young Lady—No, .in
deed; I mean an ASH.
■ Second Young Lady—I nev
er heard'ofi that kind of'a car.

First Young Lady—Why, 
second-hand Cole.

----------- -O--------r-
A righteous town, in

opinion of George Baltrukonis, 
is one in which the druggist 
doesn’t know what you 
When you wink at him. • 

-------- o--------
It is called a wave of

perity. Waves, as you know, 
affect only those at the top.

-------- o--------
Cross-word puzzle: A four- 

letter-word, beginning with ‘w’ 
and meaning a feminine ruler, 

-------- o--------
IT IS easy for nations to be 

friends; the hard part is to get 
the people to like one another.

mean

pros-

Aw, 
have - it, said the old 
I’m a great hand with

Correct this sentence: 
let me 
bachelr, 
babies.

--- ----- o--------
Ant old-timer, Helen Grigas 

thinks, is..one who; can remem
ber when anybody who wore 
riding pants and a- black mous
tache was a villain.

-------- o--------
The truth lies at the bottom 

of the well, but the angler never 
goes there to fish;

-------- o-
“Where would a woman 

without her Clothes?” asks 
Petraitis. Well, let us say, 
her bawth.

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lakdamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanoj nąrs išlėto 
bet tikrai, eunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.-
Neprisiloiskite šitokio atsitikimo prie savęs I 
Naudokite -

tuojau., kai tik pastebėsite pleiskanų—tų- 
nesvarių baltų lupynfilių pirma pasirodymą, „ „r,_  lupyneiiu pirma paBirouynutsavo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augime jūsų plaukų. 

Bunka 05c. aptiekose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuves.

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

TWS IS ttoT- 
VOUP- IXFfTMll 
ITS v—

be
A. 
in

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai ėsti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku Jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustain 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

/įrBiųbįišitEšši

BEECHAhp

visai tyras Castor oil picai* 
kaljam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir labelhiotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

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

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

Better than a Mustard Plaster

DR. HUMPH KEYS’
99

nuo užkietėjimo■B
By Thornton Flsner

thats allrichu) 
BUT you j 
take mv 
chauffeur. '•!

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia 
, Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

PROGA
ĮZ ART&TS, gal but ir -keletą kartų, 

proga atėjus 'pabarškins jums Į 
duris.

Progą platesniam mokslui, proga ke
lionei, proga apsivesti ir įsikurti na
mus, proga padaryti pelningą invest- 
mentą. Kokia nebūt ta proga, ji gal 
but reikalaus iš jusu pinigu.

Bukit pasirengę sutikti kada proga at-
Turėkit gatavai pasidėję pnn-

gu tokiam atsitikimui.

tncorpomfed t6^3

in the ęitu of Cleveland

Gyvenimo 
Glenville 423 J

Į REAL ESTATE MORTGAGE 
PASKOLOS

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio

i

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms; •
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS'
1739 S. Halsted St. Chicago, I'll.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite psk tikrą Specialistą, o na 

prie koki 4 aeitlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėa kokią ligą sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavitno. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologižkas 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 nusilpnčjuslus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijims 

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 jums, 
sieniš. '

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki t vakare. 

Nedėldienisia nuo 10 iki L
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Muštynės' ti<
Rotu

Sausio 19 d., ap 

Rotušė — Miest 

susirinko apie 21 

. kuriems miesto1 

bedarbiams, davė 

zuodama viešuos!

Iki šiol jie dirb 

tuonias valandas 

po, 7 litus, o mot 

atlyginimo, Tok 

to Valdyba aprup 

700 darbininku.

Tačiau dar būvi 

300 ašmenų. M 

turėdama omeny 

skirtas lėšas ir n 

darbininkus apru 

pragyvenimo lėšo: 

trumpinti darbo 

šešių valandų ir 

5 litąį Tuomi lik 

dirbę darbininkai 

rija prašė palikti 

vo. Valdyboj b 

kad nutarimas ne 

Tada darbininkai 

Rotušės, kur M 

pakartojo savo m 

su tuo skirtumu 

darbininku nusisl 

ne visi buvę ispe 

1 sąlygą pakeitimą, 

. su jajs bus atsiske 

sąlygomis, bet ate 

prisilaikoma nauji 
. Tuo laiku aH-fk 

cija,.}iuripareikai 

' kus išsiskirstyti.

jaut policija ispėd 

šen. Darbininkai 

sužeisti nugabeni

-Žiaurus Ml 
Kenti

Pereitą metų K 

apie 10 valandą! 

Žaliosios vals. Ma 

kuomet 

Rydelių šeimyna 

jo, Marė Rydelie 

budo nuo didelio 

mą/kuriu buvo 

ris. Ugnis buv, 

visus' trobesius, 

užimu naikiudaru 

puolė jos paguosi 

apėmus visą gy 

kurio stogas ir 1 

smarkumą; šeio 

vyko išbėgti iš' 

met jau ugnis bu 

mą sienas, tik 

tarnaitės Kosta 

kaitės dar nėra, 

ugnies apimto n 

išnešta jauapdcg 

laikė gaisro si 

bėdai ir tvartu 

nuostoliu padaryt 

litį..

Netoli sudegusi 

vo* rasta motėrisk 

koją, ir bėgant 

čiečka, kurios kri 

trukęs. Paderini 

kaimyno duktė ,į. 

raitė, nes. ji mylej 

Rydeliu, ir jiem 

Mikązaitė grąžini 

ildiui. Darant k 

Mikuzus čiečka 

kraštu ir pėdos 

•zaitėj pėdom.

Miklizaitę sum 

talpintą kalėjimą 

Šąnampoles Aį 

mas pripažinęs I 

Augustę Ijikuzai 

tais sunkiąją -dai

, ("L. 2

Sudegė Tėvas 

Bėriokai, Dot! 

Gruodžio 27 d. 1 

Bėriuki) vienkier 

snis, kuriame'si 

tėvas, vienas kit 

Gaisras, kaip i 

ja, taip prasidėję 

mii gale gulėjo s 

kurį pridabojo lt
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tikit Speciality, < M į 

įeišlavintų daktarų, IHk į 
tas arba profesoriui M* ' 
tokia liga sergi ir k® į 
ii pats tą jums paultfl t 
.ravimo. Daugybė dakti- | 
įdėjo jus pagydyt kad Ji» Į 
iktinai apsipaniumo ir ?*' F 
įeiįrado jūsų tikros liF* į 
tas Radio-Scope-Ragr-X" | 
uentgeno ir pilnu Biktr j. 
igzaminavimas kraujo u* į 
tikrą jūsų ligos pnstįį | 
paimsiu jus gydyt, jo*1 į 

: senoji jūsų sveikata * į 
leigu turite nusilpnėtai* | 
kenčiate nuo užnuodijau | 
t viso kūno ir burnai, ta E 
it ilgiau laiko ir neįikre | 
i po ištyrinėjimo tikrai ĮĮ1 į 
a. ir tą padarysiu sąšiud^ | 
ląs reikalinga juros. «• Į

LC1AL1STAS
)5th st. Clevtkta į 
.MBAKIS 4..
— nuo 4 nd I rak**
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PO LIETUVĄ H
PAS DAIRI U S

s ' . Veda Leonas Žukauskas |
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Muštynės* ties Kauno 
Rotuše

Sausio 19 d., apie 13 vai., ties 
Rotušė — Miesto Valdyba — 
susirinko apie 280 darbininkų, 

. kuriems miesto valdyba, kaipo 
bedarbiams, davė darbo organi
zuodama viešuosius darbus.

Iki šiol jie dirbo i parą po as
tuonias'valandas ir gavo vyrai 
po. 7 litus, o moteris po 6 litus 
atlyginimo. Tokių biidu Mies
to Valdyba aprūpino darbu apie 
700 darbininkų.

Tačiau dar buvo bedarbių apie 
300 ašmenų. Miesto Valdyba 
turėdama omenyje bedarbiams 
skirtas lėšas ir norėdama visus 
darbininkus aprūpinti darbu ir 
pragyvenimo lėšomis nutarė su
trumpinti darbo dienos ilgį iki 
šešių valandų ir atlyginimą iki 
5 litų.; Tuomi liko nepatenkinti 
dirbę darbininkai ir per delega
ciją prašė palikti taip kaip bu
vę, Valdyboj buvo pasakyta 
kad nutarimas nebus pakeistas. 
Tada darbininkai susirinko prie 
Rotušės, kur Miesto Valdyba 
pakartojo savo nusistatymą, tik, 
su tuo skirtumų kad girdint iš 
darbininkų nusiskundimus ■ jog 
lie visi buvę, įspėti apie darbo 
sąlygų pakeitimą, Už šią dieną 1 
pu jais bds atsiskaityta senomis 
sąlygomis, bet ateityje jau bus 
prisitaikoma naujo nutarimo. (

Tuo laiku "atvjHto raitoji poli; 
cija, kuri pareikalavo darbiniu- 
kus išsiskirstyti. JiemP lėtau- , 
jant policija įspėdama šovė'vir
šun. Darbininkai - išbėgiojo. Du 
sužeisti nugabenta ligoninėn.

tė; kitame namų gale miegojo 
šįeimyna. Paprašius sergančiam/ 
mergaitė uždegė lempą, o deg
tuką per neatsargumą numėtė 
ant krūvos linų, kuri ir užside-

išsigando- ir išbėgo 
Sūnūs vėlai jau ki- 
gale pabudęs bėgo 

Tuo laiku kaip

Mergaitė 
pro duris, 
tame namų 
tėvo gelbėti,
sūnūs įbėgo į degančią pirkią ir 
griebė ,iš lovos sergantį tėvą, 
nukrito lubos, ir abudu liepsno
se žuvo. Taip Sudegė jog neli
ko kūno liekami. (“L. Ž.”)

Kanuo mieštas jieško pasko
los Amerikoje. Kauno miešto 
vaidyba įgaliojo Dr. Viniką jie- 
škoti Amerikoje paskolos dviejų 
milijonų dolarių sumoje miešto 
kanalizacijos ir vandentekio 
reikalams.

Suvienodina poterius. Kaune 
įvyko Lietuvos vyskupų konfe
rencija, kurioje buvo svarstyta 
be kitų klausimų ir poterių su
vienodinimo reikalas.

Kiek žmogžudžių suimta. Pe
reitais metais Lietuvoje veikė 
devynios organizuotos vagių ir 
plėšikų gaujos. Iš .jų policijai 
pavyko likviduoti astuonias.

Praeitais metais stambių pik
tadarysčių bifvo 141, iš kurių 
114 atidengta. 19'23 ni. stam
bių piktadarysčių buvo mažiau, 
be.t mažiau jų ir susekta.'

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANU!

Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga! Vyranjs, Moterims, Vaikinais 
ir Merginoms laimėti, dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stoka j AUKSINIO KON- 
TESTO Vajų! Pradėkit lenktynes anlcsti. Viši norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar; ,

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

miso kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko neįralaimi, 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:

‘‘GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažlo- 

rėjimui prisiųsaanu 15c. 

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd St. Chicago, III.

Lietuvos Konsulatai

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

galėtų kuo gyventi, akmeniniam 
Stepui paliko galės siūti. Kai 
žmonės ką atnešdavo akmeniui 
pasiūti, jis kuodailiausia pasiū
davo; žmonės atėję atsiimti 
siuvinio, palikdavo prie akmens 
atlyginimą. O‘ Ulijona sutartu 
laiku lankydavo vyrą-akmenį ir 
pasiimdavo jo uždarbį.

Kartą atėjo pas akmenį išdy
kėlis juokdaris ir paprašė pa
siūti “nei šį nei tą”. Akmuo- 
siuvėjas baisiai \sppyko, bet su- 
lyg tuo laiku prarado galę siū
ti. Mat nuo Dievo buvo taip 

I įsakyta. Ateina Ulijona atsi
imti uždarbio — nieko neranda, 
d vyras visai suakmenėjęs, tik
ru akmeniu pavirtęs.

Nusiminus moteriškė akmenį 
apkabinus pradėjo verkti, ver
kti. Ji taip ilgai ir graudžiai 
verkė kad net versmė atsivėrė 
■iš jos ašarų. Pagaliau ji visa 
pavirto ašaromis ir upė ištekė
jo. . ■ '

Tą upę pradžioje vadino Uli- 
jana, paskui Vilijana, ir paga
liau ėmė trumpai vadinti — Vi
lija.. o fStppą ėmę ' vadinti S'tep- 
akmėniu.« Klevo Lapas.

PAJ1EŠKAU šių ypatų: Vin
co, Jono, Magdalenos Juselių. 
Paeina iš'Starapolės apsk., Mo- 
kolų vai., Balcupių kaipo, 
džiu 
apie 
man 
gas.

Mel- 
jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino malonėkite duoti 
žinia, už ka busiu dėkin-

(8)
J. Plečkaitis,

217 Highland av. Woodlawn, Pa.

Telefonas Main 6111

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

i Teisių Ofisu' advokato
C. D. AINGER 

307 WILLIAMSON BLDG, 
kur ^u visais teisių . reikalais. 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

’Rusa; draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimą.

Lithuanian Consulate 
60S So. Dearborn Street 

Chicago, Bl.
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

REIK AL A U JA1Ž
A G E N T Ų i, 

Platinimui “Dirvos”" 
Duodama geras už>^ 
darbis niuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in- ‘ 
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”'
Cleveland, O.

Lietuvos Atstovybės Antrašas:
Lithuanian Legation 

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

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA

Žiaurus Merginos 
Kerštas

Rereitij metų balandžio 7 d. 
apie 10 valandą šuklių kaime, 
žaliosios vals., Mariampolės ap., 
kuomet visa turtingų ūkininkų 
Rydelių šeimyną ramiai miego
jo, Marė Rydelienė stąįga pa
budo nuo didelio karščio ir du- 
mų, kurių buvo pilnas kamba- 
ris. Ugnis buvo apėmus jau 
visus trobesius, $u didžiausiu 
užimu naikindama visą kas pa
puolė jos naguosna, ir jau buvo 
apėmus visą gyvenamą narną, 
kurio stogas ir lubos degė visu 
smarkumu'. Šeimynai visgi pa
vyko išbėgti iš ugnies. Kuo
met jau ugnis buvo apėmus na
mų sienas, tik pastebėtą kad 
tarnaites Kostancijos Varnavic- 
kaitės dar nėra, ji yra viduje 
ugnies apimto namo; ji buvo 
išpešta jau apdegus.

Laike gaisro sudegė visi tro-1 
bėsiai ir tvartuose gyvuliai: 
nuostolių padaryta virš 30,000 
litų..

Netoli sudegusiu trobesių bu
vo) rasta moteriškos pėdos basų 
kojų, ir bėgant pasiremta su 
čiečka, kurios kraštas buvo iš
trukęs. Padegime buvo įtarta 
kaiinyno duktė , Augustė Miku- 
zaitė, nes. ji mylėjosi su Karoliu 
Rydeliu, ir jiems persiskyrus 
Mikųzaitė grąsino kerštu Ry- 
deliui. Darant kratą rasta p,ąs 
Mikuzus čiečka su ištrukusiu 
kraštu ir pėdos atatiko Mįku- 
zaitės pėdom.

Mikuzaitę suimta ir buvo pa
talpintą kalėjiman. Nepersenai 
Mariampolės Apigardos Teis
mas. pripažinęs kalta, nubaudė 
Augustę l^Eikuzaitę trimis me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo.

(“L. Ž.”)

Advokatų skaičius Lietuvoj^. 
Prisiekusių advokatų yra 53, iš 
jų Kaune 24; prisiekusių advo
katų padėjėjų Lietuvoje yra 37, 

Kaune 23. Privačiu advo-'iš jų 
katu taip pat nemaža yra. Vie
noje 
esama 35..

(“Trimitas”)

tik Kauno apygardoje j

Pašikorė. Liudvinavas '(Ma^ 
riaiiipolės ap.). Sausio 15 d? 
ryte. Liudvinavo kluone po balį 
kiu .pasikorė naujakuris Jonas 
BraZii.itis^.BiisikoiMJsį - pirmas, 
rado jo brolis ir greit atleido.- 
virvę,, bet mir.ušiš: neatgi j o. Pa
sikorimo priežastis nežinoma,' 
Pasikorimo vietoje Tašta su
pjaustyta tuščia piniginė ir pa
rašytą raštelis “Matančiai man 
gana gyventi” . 1' ••• (“L.”)

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas - i 
Visi- linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku- Į 
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo 'keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šiį lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas iškląils'ęs verkiančių' ku- .t 
dikių motinos pasiteisinimo, -kad ji 
negalini veikiančių vaikų nutildinti, 
nes: jie yerkia kankinami mėšlungio, ., 
paeinančio nuo vidurių dieglio • ir ' 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pągelbėti. Išmintingas', tejsė-,» 
jas įsakė jai tujįjaiis nueiti-į, aptieką,. 
nusipirkti .už, »5c.j!bcinką įBAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams; kųįftnet Į') 
tik užeis tie slląjįšąingi ^irnpfčmtai. J 
Teisėjas bylą sulaikė-R) ^ienų. o; Į 
motinaį'pa&Įfiį^jską Itaip' b'uv’o' įsa- 
kyta-. ’Dabar kudiktaf •'naktimis} jau į 
neverkia, kaimynai yra ■užganėdifltiv į 
namų savininkas ištraukė bylą ir' į 
yisfešau.

BAMBIK

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

i yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užšisenėju- Į 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar-1 
tą mažas susižeidimas lieka pavojin- 

I ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mestis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus.^ visose, dalyse kūno ir visokiuose. 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mošties 
dęl užsišenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karštį iš- užsikrė
tusių kūno daliu. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių .daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą moslį. Rašykit /pri- 
siųsdami 2c štampą. (14) ‘

J. f. Richard
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

B'AMBI^fO'^^tlijįĮiKiątĘėfiąįisiu » 
draįiįpi. Kg<Jil>iajJląičSstą,:ii'!,'iJic'‘iiet ' 
prašĮi dauąiaus”x ; , > , į' j

(Paskelbimas)

.V*. '1
TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA $1.5'0 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

— Žilagalviai Žmones —
PATIRKIT SEKANT}: 
Aš atgrąžinąu natųralę 
savo’ plaukų spalvį sek-, 

• retnu metodū 'kurio nife*' 
į Jcas negali patėmyt. ,.Aš 
padariau tą namie, be
veik be lėšų. Tai buVo 
stebuklas mano nublan- 
kusiems ir nemaloniems 
žiliems ‘.plaukams. Vėl 

mano/plaukai žiba; gražus ir turi iš
vaizdą -kaip jaunosę dienose. Pąra;, 
syki t mari ir riš pasakysiu jums Tik
rą Pasaką—kaip mario1 plaukrii* 'pa
tapo žili ir nublukę, ir kaip aš atgai,-. 
vinau juos atgal., Noriai tą aš jums 
pasakysiu kaip- padaryt dykai-^-jokių 
išlygų, nėra. Mano antrašas,; Juel 
Dcnn, 3632 N. Robcy - >Sū,- A.R.450, 
Chicago, III.
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Pažinkit Clevelandą
BIOS, 
aukšti 
didelių 
gūsių, 
so.

©
©
©

Pagelbėjo ūmiose negero-1 
vcse kasdiena daugiaus kaip. 
per Penkiasdešimts metu. ,

Gydo kosuli, šalti, katarai1 
viduriu ir žarnų pagedima ir, 
kitoniškus katarinius sto-. 
vius.

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuoti 
i Seną Tėvynę 
ir gryžt begyj 
vienų metų be 
ėjimo pel’ Ellis 
Island,, tą ga
lit padaryt iš

gaunant leidimą del gryžimo.
Sužinokia tpie kelionės patogu

mus ant S. V. Valdžios laivų. Jie 
turi švarius ir linksmus kamba
rius, del 2, 4 ar 6 žmonių, puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas, 
didelės *dėnįs, beno koncertai, ir 
visokios rūšies patogumai ir link
smybės.

Stengkis kad jūsų giminės bu
tų parkviesta i Ameriką ant Suv. 
Valstijų Valdžios ' Laivų United 
States Linijų.

Kreipkitės prie jūsų vietinio 
laivakorčių agento arba
UNITED STATES ELNES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 

'Valdantieji' operatoriai del 
United States Shinoing Board

Parsiduoda visur " ’ 
Tabletuose ir kaip skystimas

Babies £®ve It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio1 kaip saugūs Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas. ■

Mrs. Winslow’s
Syrup

“Vienybė”
223

Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu- ■■ > 
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar- . , 

• ■.. sėjusią pas- Amerikonus* “Five Foot Book Shelf”, iš-- >. 
. ■ leistą Harvardo, Universiteto profesorių pagalba.

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

Keturi 'dolariai ant mėtų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gdusite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.NERIS (VILIJA)

■ (žinutė iš Liet. Geografijos)
Neris išteka iš pelkių Gudijo

je, Minsko gubernijoje, Boriso
vo apskrityje, ilgumo turi apie 
.725 kilometrus. Nerio tėkmė 
labai vingiuota. įtekėjus Į Lie
tuvą, neris teka kietu vietomis 
dumbluotu 'dugnu, sausais smil
čių krantais; pakrantės sausos, 
vietomis alksniais, aržuolais, 
kadagiais ar pušelėmis apafigu-

Nuo Žodiški# prasideda 
status krantai, randas 
skardžių, (miškais apau- 
ir didelių akmenų riog-

Iki Žodiškio Nerį žmonės 
vadina pelkėta', lygia, o toliau,' 
akmenuotą, “akmene”.

Apie . Kauną Neries dugnas 
lygus, smiltėtas, be akmenų.

.Seniau.Nerį vadindavo dviem 
vardais: Neris ir Velėja; nuo 
Kernavės Nėrį ir dabar pradeda 
vadinti ir Velėja ir Nerimi. Gu
dai ir Lenkai Nerį vadina Vili
ja.

Prie: Neries yra tris dideli 
miestai— Guduose Vileika, Lie
tuvoje — Vilnius, Kaunas ir Jo
navos miestelis; daugybės šiaip 
miesteliu, sodžių, .vietų.

Jau iš senų senovės Nerimi 
pirkliai veždavo prekes. Plau
kyti Neris sunki: akmenis, krio
kliai ir verpetai pražudo nema
ža laivų, 
Vytauto 
amžiaus)

Dabar
ro sielius; garlaiviai vaikščioja 
nuo Kauno iki Vilniaus, toliau 
sunku jiems cit — vietomis ne- 
begilu.

žmonėse yra daug apie Nerį 
pasaltų, padavimų. Gudai taip 
pasakoja Neries pradžią: 'Pa
saulio pradžioje Neries dar ne
buvo. Tuomet gyveno geras 
siuvėjas Stepas ’su žmona Uli
jona. Kažūi už ką Dievas su
pyko ant Stepo ir pavertė jį ak
meniu. O kad nekalta Ulijona

bet vis dėlto jau nuo 
Didžiojo laikų (XV-to 
Nerimi ėjo prekyba. 

Nerimi daugiausia va-
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Pamatykit visus tuos stehetinumus savo puikaus 
miesto kuriame gyvenate, pamatydami pamoki
nanti ir palinksminanti krutantį paveikslą užvar
dinta“The Heart of Cleveland”

(“CLEVELANDO ŠIRDIS”)

Šis nepaprastas krutantis paveikslas buvo paga
mintas per The Cleveland Electric Illuminating 
Company pagelbėjimui Clevelandiečiams persi- 
statyt milžiniškumą jų gyvenamo miesto, jo ko
mercijos ir jo industrijų.

SUVIRS 300,000 YPATŲ JAU MATĖ ŠITĄ 
PAVEIKSLĄ BĖGYJE KETURIŲ MĖNESIŲ.

Sudegė Tėvas ir Suhus
Beržukai, Dotnavos vai. — 

Gruodžio 27 d. 10 vai. nakties, 
Beržukų 'vienkiemyj ištiko gai
sras, kuriame’sudegė sūnūs ir 
tėvas, vienas kitą gelbėdami.

Gaisras, kaip žmonės pasako
ja, taip prasidėjo: Viename na
mų gale gulėjo sergantis senis, 
kurį pridabojo 10 metų mergai-

© 
© 
©

© 
© 
©' 
© 
© 
© 
© 
©

Mes mielai parodysime “The Heart of Cleveland” 
visiškai dovana# bile susirinkimui žmonių kur su
eis 75 ar daugiau. Viską reikalingo mes prista
tome, audeklx, prožektorius ir operatorius, apie 
lai jums riereikia rūpintis, tik praneškit kada ir 
kur jiį's galit sueigą sušaukti.
Norėdami parengti vakarą kreipkitės į

THE PUBLICITY DEPARTMENT
917 ILLUMINATING BLDG, Cherry 4200

©•
M .... ©

Brooklyn, N. Y. '193 Grand Street©

ir Mokslo

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštų. Rašykit

g

Visuomenes, Politikos, Literatūros 
Laikraštis — Eina kas šeštadienis.
Metams Suv. Valstijose - - - 
metų - - - - - -

Samaninis

$2.00
• 1.00 
.3.00
1.50

laikrašti:

Kaina
Pusei
Užsienyj ir Lietuvoj melams - -' -
Pusei metų ------

“VaiTpas” yrą laisvos ir pažangios minties 
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Arftęrikos poli-., 
tilta, paduoda daug-žinių iš Lietuvos, ii: tvirtai stovi už 
itepriklausomps, laisvos' ir demokratingos Lietuvos ir Lie-' 
tuvių reikaluū-j Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk' 
“•Varpą”. 'Siųsk pinigus šiuo 'adresu:

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

Lietuviški Rekordai 
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Žiemą ateina — rūpinkitės apie 
pečius ir' eikit jų apžiūrėti ir 
pasiteirauti apie ketinąs pas mus. 

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

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų daiaų 
ir rpuzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti. .

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

‘ALGIS IR GIEDRUTĖ’ 
PASISEKĖ PUIKIAI
Pereitą nedėldienį, vasario 8 

d., didelėmis pastangomis- San
daros 18-tos kuopos, didelėmis 
išlaidomis- ir gausiu atsilanky
mu publikos pasekmingai pasta
tyta didelė viduramžių tragedi
ja'“Algis ir Giedrutė’’.

Clevelandieeiai to veikalo ma
tyt laukė, nes tą yakarą nebuvo 
rengiama niekas iš abiejų šakų 
kairiųjų, kurie paprastai turi 
po du savo parengimu kas ne- 
dęldienis, vieni kitiems keršy
dami. O -klerikalų nors .rengta 
ir; nors iškalno po stubas laks
tant įsiūlytą žmonėms tįkietai 
ant jų vakaro, čia jų dauge
lio-dalyvavo, o tik paskui ėjo 
arit katalikų vakaro.

Publikos buvo virš 400.
Lošime dalyvavo šios žymes

nes teatralės spėkos:
"Giedrutės rolėje — p-lė Julė 

M. Baltrukoniutė; Algio — A. 
Lapė; Mangačio (Algio tėvo)— 
V. P. Banionis/ Alanės (jo žmo
nos) — L. Banionienė; Kristi
jono (zokoninko) — B. Vai
tekūnas; Kareivių — A. Zdanis 
ir M. čigas. Sodrekio (kito ap
sikrikštijusio ■ didžiūno, Man-

kuotas; priešai medi aukuras suj 
degančia amžina ugnimi.

Kadangi šis aktas dėjosi be
veik visas nakties laiku, taigi 
pritaikytos šviesos, baltais ru
bais vaidilutės ir vaidila darė
žavėjanti reginį.

Prie scenų pagražinimo prisi
dėjo darbu pats režisierius ir 
autorius Karpavičius, O. Karpa- 
vicienė, Elena Naujokiutė (pie
šėja), A. J. Naųnčikas su spe
cialiu prožektorium, ir S. Kar
pavičius (iš Providence, R. I.) 
padirbdino stabą._

Veikalas užsitęsė virš trijų 
valandų, bet publika laikėsi ra
miai ir atidžiai laukė pabaigos.

Ant pabaigos Algis ir Gied
rutė miršta vienas del kito,’-iš 
tuo lošimas užsibaigia-. Epilogo 
nelošta, nes tas daugiau tinka 
skaitymui.

Po perstatymo senesnieji ėjo 
namon, o jaunesnieji liko šokti.

Vakaro vedėju buvo J. Bra- 
karą. Koresp.

Iš Sandaros 1 8-tos Kuo
pos Susirinkimo

Vasario 10 d. Lietuvių salėje 
Įvyko Sandaros 18-tos kuopos 
susirinkimas.. Prie kuopos pri

gaviu kaimyno) — J. V. Mit
chell; Vaidilos — J. Maroząs; 
Vaidilučių — A. Rakickaitė, O. 
Naujokiutė. Kaimiečio — J. 
Norvilas; Dikčio, Giedrutės .pa
lydovo — A. šmigelskis.

Pirmaeiliai, svarbiausias ro
les -turėję, ■ p-lė Baltrukoniutė, 
A. Lapė, L. Banionienė, V. P. 
Banionis, -B. Vaitekūnas ir J. 
Marozas lošė tikrai puikiai kad 
geriau ir nereikia tikėtis..,.

Antraeiles roles turėjusieji 
irgi neatsiliko nuo pirmųjų, ir 
pasirodė su savo gabumais at
sakančiai, kiek tik iš' jų buvo 
reikalauta.

Roles visi aktoriai mokėjo be
veik pilnai ir.atsakančiai; jei ir 
buvo suklupimų tai labai nežy
mus, ko išvengti niekas negali.

žodžiu sukant, iš aktorių pu
sės veikalas atlikta atsakančiai.

Kiekvienas aktorius, prie to, 
buvo atsakančiai parengtas ir 
nugramiruotas.

Dabar scena. Scenos Įrengi
mui negailėta darborir pinigo, ir 
galima sakyti jog vaizdai darė 
visiškai naują įspūdi ne kaip pa
pratę Lietuvių salėj žmonės ma
tyti. Pirmame akte buvo Man
gačio namų vidus, išpuoštas se
novėj vartotais dalykais, 
rių‘ galvomis, Liet-Prusių 
bu, iš šonų jo kabojo ilgi 
kirviai.

Antras laktas buvo atviras 
takas mišku, kas nereikalave

sirašė du nauji nariai, K. Gri
nius ir V. Balčiūnas.

Buvo kalbėta apie nominaci
ją Centro Valdybos, bet atidėta 
sekančiam susirinkimui nomi- 
navimas, nes šiam nespėta iš
garsinti tas dalykas.

Buvo Seimo rengimo komisi
jos raportai, pasirodė kad pa
imta Lietuvių salė- dviem vaka
ram Seimo laiku, gegužio 29 ir 
30, prakalboms ir koncertui ar 
teatrui. Taipgi buš rengiama 
hotelyjė delegatams,.- ir abelnai 
svečiams vakarienė. Sesijoms 
vieta galutinai nepaimta.

Raportavo perstatymo ii- ba
liaus gaspadorius J. Brazauskas 
kad nuo nedėlios parengimo at
liks pelno kuopai apie $65.

Išrinkta komisija kuri suruoš 
Washington Dienoj. Goodrich 
Auditorijoj vaizdelį iš Lietuvių 
praeities istorijos žymių nuoti- 
kių. Komisijon ineina K. S. 
Karpavičius ir A. Lapė.

Buvo renkama delegatai į A. 
L. T. S. Apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyks Clevelande vasario 
22 d. Goodrich salėj, išrinkta

Kantata ir Marmalienė 
Bažnyčios Salėje

Nedėlioj pobažnytinėj salėje 
buvo surengta katalikų vakaras 
po vadovyste vietps vargoninko 
J. Cižausko, su tikslu matyt pa
kenkt Sandariečių perstatymui, 
bet jie savo tikslo neatsiekė.
• Dviem žvilgsniais galima sa
kyt, nes, viena, publikos 'buvo 
pilna Lietuvių salė ant Į “Algis 
ir Giedrutė”, o antraj savo pro
gramų jie publiką tik supykino, Į 
o ne patenkino.

Garsinta jog bus Kantata — 
paties J. cižausko kompozicijos,ll 
ir kitokįs programas. Nueinu I 
gi pažiūrėt; nes, manau sau, tą 
“Algi ir'Giedrutę” skaičiau ei
nant per “Dirvą”, jie geriau ne- 
suloš negu įkaitant gali įsivaiz-1 
dint. •-

Nueinu, pasėdžiu biskį, prasi
deda programas; Dainuoja da 
dainuoja, vaikai žaidžia da žai
džia, o tos kantatos tetęsėjo vos 
dešimtį minučių. Ir viskas.

Vaikų ujimas. nedavė ramu
mo nei klausyti.

Paskui dar atėjau Lietuviš- 
kon salėn pasišokti., ir girdėjau 
su kokiu pasigerėjimu žmonės 
kalbėjo apie perstatymą “Algis 
ir Giedrutė”.

Cižausko lakstymas ir agita- 
vimas saviškių kad “mes turim 
ką nors tą vakarą parengt” pa
sibaigė tik gera pamoka jam 
pačiam.

Man rodos kad p. čižauskui 
nereiktų’ taip smarkauti sten
giantis kenkti tautininkams, 
kaip nekenkia ir bolševikams; 
kada bolševikai ką.' rengia tai 
jie nešurengia skiepe nieko.

Tarp tautininkų yra daug nu- 
sirhanančių ir apvertinančių dai
lų žmonių. Jie atlanko Čižauš- 
kii rengiamus vakarus,, ir suda
ro daug rimtesnę publiką. Vai
kų ir bobų neužganėdinsi nei 
kantata nei kuo Vimtėsniu.

O-jielną skirti vargonams ir
gi reiktų apsižiurėf. Kada, var
gonai bus pabudavoti ant jų bi
le kas galės duduot, o p. čižaus
kui teks jieškot kitos vietos kur 
dar vargonų nėra. Taip jau at
sitiko kelis sykius. Teatralis.

šie: K. S. Karpavičius, A. žu-
I kas, A. Lapė, V. P. Banionis.
j P. Akšio padovanotos skry-
I nios išleidimas atidėta iki vasa- 

žve' rio 17 d., kas bus atlikta po T.
hel" M. D. 20-tos kuopos susirinki- 
karo mo. Kurie laimėjimu žingei- 

daujasi galės atsilankyti tą va
karą.

nieko ypatingo. Bet užtai pen-
ktas aktas, kur buvo šventas 
elkas, atrodė labai puikiai. Vi
duryje sęenos stovėjo medis, 
ant jo — dievo stabas apvaini-

T. G. PERRIN CO.
MES SPECIALIZUOJAME PA

VIENIAIS IR 2 ŠEIMYNŲ 
NAMAIS.

2003 E- 100t h S’P . Cedar 3095 
14132 EUCLID Ave. Eddy 2223

Muzikos Pamokos Pri
einama Kaina

Ar žinot kad Goodrich House, 
1420 E. 31st St. turi Muzikos 
Mokyklą, kur duodama lekcijos 
piano ir smuiko labai prieina
momis kainomis? Mokytojai 
yra nariai Cleveland Institute of 
Music, kurios direktorium yra 
Ernest Bloch, ir yra aukšto lai
psnio ir gabumų muzikai, ši 
mokykla yra jauniems žmonėms 
ir vaikams kurie gyvena šioje 
kaimynystėj, kurie mėgsta mu
ziką o negali išsimokėti nusta
tytų kainų. Susitarti galima
atėjus į ofisą Goodrich House.

$ MES GALIM PERMATYT 
JŪSŲ LIGĄ DOVANAI

S

1ŽS

Nežiūrint kokia jūsų liga bus ir kaip užsisenėjus at 
eikit i musų Institutą. Mes galim pagelbėt jums pasa
kydami jums ar galime jus išgydyt at ne, ir tą pasakysi
me visiškai DYKAI. Tame jokių išlygų nėra. Kai mes 
jus išegzaminuosim ir pasąkysim kokia jūsų liga yra, jus 
neturėsit jokios priedermės. O jeigu jus norėsit kad 
mes jus. išgydytume musų kaina yra niekas prieš tai ką 
mes iums galim p’adarvti. Mes esam biznyje išgydyti 
žmones. Mes išgydome devyniasdešimts nuošimčių visų 
ligų. Kodėl negalėtume išgydyt jus? Duokit mums 
progą.' Jus galit būti musų Privatiniam Ligonbutyj arba 
ateiti į ofisą kiekvieną kartą.

Ofiso valandos: *1 iki 5 po pietų. Atdara ir vakarais. 
Nrdėldieniais 9 ryte iki 12:0 po pietų.

THE HYDROPATHIC REST CLINIC
SPECIALISTAI Moteris Padėjėja

1890 East 79th St.
Arti Eudid Avenue CLEVELAND, OHIO.
Pilnas Sveikatos Patarnavimas, Sykiu su X-Ray.

----- - Mes Kalbame Lietuviškai ------

Svarbus Išguldymas
- Temoje

PRISIKKLIMAS Iš NUMIRUSIŲ 
©bus

NEDĖLIOJ
Pradžia 3 po pietų.

7017 Superior Avenue
----- Įžangos ir Koleklų Nebūna------

DRAUGIJŲ TAPYBA turėjo 
susirinkimą sausio 30 d. Išrin
kta nauja valdyba 1925 metams 
iš šių: Pirmininkas — J. Ba- 
nelis, užrašų raštininkas — V. 
P. Banionis, finansų rast. — J. 
Dvylis, iždininkė Jankauskienė.

Dalyvavęs.
5TMD. 20-tos kuopos susirin

kimas įvyks utarninko vakare, 
Liet, salėj, vasario 17 d.

Gražus Koncertas Ne- 
delioj, Vasario I 5, 
Masonic Auditorijoj 

Nedėlioj vakare, nuo 8:15 v., 
Masonic Auditoriam, ant Euclid 
Ave., bus didelis gt;ažus kon
certas- John Carroll Universite
to Simfoniško Orkestro, daly
vaujant ir žymiai solistei prie 
piano, Elly Ney.
• Programai! ineina pažymių 
muzikų kuriniai, kaip Bizet, 
Beethoven, Bigge, Schubert, 
Chopin, 'McDowell, Debussy, 
Liszt, Wagner.

Neturėdami kur kitur eiti, 
apsilankykit tenai, gausit pro
gos išgirsti geros muzikos ir 
pamatyt puikių muzikantų.

Nesidangstykit Svetimu 
Vardu

Pereitą antradienį pareinu iš 
darbo, dar buvau kieme, išgir
stu. stuboj baisus riksmas. Ati
darau duris, žiūriu, mano žmo
na su kaimyne, abidvi dūri po 
“Darbininką” rankose iri tiek 
barasi kad bemaž ko už plau
kų nesikabina. Klausiu kas čia 
pasidarė, ko jus baratės? Kai
mynė, sako baramės už vyčius. 
Tavo žmona juos giria, o aš, sa
ko, peikiu. Mat kožna motina 
už savo dukrelę užstoja. Kai
mynė man 'rodo “Darbininką^,, 
va, žiūrėk, sako, matai ką mu
sų kunigėlis vyčiams padarė: 
vyčiai išdalino s»Vo lošėjams 
knygutes veikalo, iri matai va iš 
jų kunigėlis atėmė, o jie- pasi
garsino ‘Dar-ke’ kad ponas Kli
mavičius juos mokys. Dabar 
ar ne sarmata?

O- maniškė tuoj kyšt man sa
vo “Darbininką” ir sako,-tas tai 
niekis, ale va žiūrėk, sako, koki 
vyčiai vardą gavo, “Dzimdzi- 
Drimdzi”, sako važiuos subatoj 
į kitą miestą pasirodyt kas jie 
per artistai.

Čia jau tai ir panašu... . Tie 
musų vyčiukai tikrai nudzim- 
dzėjo į pelkes. Jie nori sveti
mu švariu švarku padengti sa
vo purvinus marškinius. (Ma
nau kad bus vyčiukams suru, 
nes p. Vanagaitis gali vyčių ge
nerolui akutes pakaitint už pa
sisavinimą svetimo vardo be pa
velijimo. Lazdynų Dzūkas.

Suimta Moterįs už Vyrų 
Nužudymą

Coshocton, O..— čia atsibuna 
teismas tūlos 63 metų amžiaus 
moteries, kuri kaltinama nužu
dyme savo vyro, '65 amžiaus, 
kuriam ji davus aršeniko su 
vaistais. •

Susivienijo Penkios Gel- 
žkelių Linijos

Clevelande padaryta suvieni
jimas penkių gelžkclių į vieną 
kompaniją, kuri dabar vadinsis 
New York, Chicago and St. 
Louis Railway Company, kurios 
ofisai bus Clevelande.

Susivienijiman apimta šie 
gelžkeliai: Nickel Plate, Chesa
peake and Ohio, Hocking Val
ley, Erie ir Pere Marquette.

Šie gelžkeliai sieks nuo At
lant iko pajūrio iki Mississippi 
upės plačiu tinklu.

PRANEŠIMAS -
Musu Advokatas

A. L. GLASER 
randasi musų ofise kas va
karas ir suteiks dykai pa
tarimus visuose' legaliuose 
klausimuose.
Geo. Kaupas & Co.

| Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Ągen- 
turą, Real Estate ir Insurance

6603 ST. CLAIR AVE.
Cleveland, O. Tel. Rand. .4817

Toledo, O. ’>— čia laike laido
jimo ceremonijų nuo vyro kapo 
pdirhta ir nugabenta policijos 
stotin nabašninko moteris, kuri 
bus laikoma kaipo liudininkė 
prieš prisipažinusi vyro nužu- 
dytoją. Vienas našlys ūkinin
kas, penkių vaikų tėvas, ir do
ras tos srities žmogus, prisipa
žino jog jis nušovė tą žmogų 
po peštynių nakties laiku kada 
nužudytasis vyras pareidamas 
namon pamatė pas save namus 
stovintį automobilį ir jo pačią 
su anuo ūkininku.

Akrono Naujienos
Cleveland© Vyčiai Dailos Vagis.

Vasario 1 d. buvo čia nepa
prastas vakaras, kurį surengė 
šv. Petro parapija. Apgarsi
nimai buvo padaryta didžiau-
si kad atvažiuoja Clevelando 
vyčių 25 kuopa sulošti “Dzim
dzi-Drimdzi”, kuo jie žadėjo ne 
tik prijuokinti, bet ir privirk- 
dinti Akroniečius.

Kaip buvo garsinta kad pra
sidės nuo 5 vai. vakare, nekurie 
žmonės bijodami kad neužteks 
vietos, atėjo anksti. Bet sulau
kia penktos valandos, nieko ne
matyt, prisiėjo sulaukt ir 6-tos 
iki pasirodė tas “Dzimdzi-Drim
dzi”.

Vietinis klebonas atidarė va
karą, paaiškino perstatymą, o 
vėliau perstatė lošėjų vadą, ku
ris turėjo ką pasakyti. Prasi
dėjo plojimas na ir pasirodė tas 
“didvyris”; svetainėje užvieš
patavo tyla, laukia ką pasakys. 
Vietoj paaiškinti programą, jis 
pradėjo “drožti” kokią ten kal
bą. Jo kalba buvo tokia kad 
gaila laikraštyje vietos apie ją 
minėjimui užimti, neš tas žmo
gus nėra tinkamas prakalbą sa
kyti. Užbaigęs “kalbą” paaiš
kino kad prasidės lošimas. Pir
miausia lošė ‘“Dėdė Atvažiavo”. 
Kas ne kas, bet tas “Dėdė” tai 
ir perdaug į Akroną atvažiuo
ja, nes tą veikalą Akroniečiai 
kelis kartus patįs lošė.

Vėliau paaiškino kad sekan
tis veikalas bus “Kas Bailys”. 
Šitą veikalėlį kada Akroniečiai 
lošė tai Clevelando vyčiai ttlom 
pat laiku buvo išmokę “Dangus 
Brangus”. Gavę užkviefimą ant 
minėto perstatymo atvažiuoti 
jie pasisiūlo su programų, na 
žinoma kas gali būti tam prie
šingas, nes juo daugiau tuo ge
riau, kadangi Akroniečiai sulo
šė' “Kas Bailys”, o Clevelando 
vyčiams labai patiko, na ir jie 
išsimokino ir atvažiavo į Akro
ną lošti arba pasirodyti kad ir 
jie gali tą veikalėlį sulošti..

Trecias . veikalėlis tai buvo 
“Potogrąfija”. Tokį veikalėlį 
kaip “Potografijii” Ąkrone vai
kai lošia,'nes jiems geriau! tin
ka.

Dabar kilo {daug trukumo tar
pe Akrono kūmučių. Mat ne
kurtos ir laikraščius skaito, o 
ypatingai “Dirvą”, na ir patė- 
mija garsinant artistus ■iš Lie
tuvos x kurie atvažiavę sudarė 
“Dzimdzi-Drimdzi” vodevilį. Jos 
aiškina viena kitai: Tai tau —

Subruzdimas del Nuodų 
Ohio Universitete

Columbus, O. — Ohio valsti
jos universitete kilo skandalas 
iš priežasties mirties vieno stu
dento. Po ištyrimo pasirodė 
kad studentas mirė nuo nuodų.

Tyrinėjimus varant, susekta 
vienas studentas, draugas mi
rusiojo, kuris jam iš universite
to laboratorijos vogtinai atnešė 
kinino kapsiulių, bet pasirodė 
kad tai buvo stryęhninas, nuo
dai, nuo ko tas ir mirė po dide-

laikraščiai garsina kad “Dzim
dzi-Drimdzi” jau lošė Bostone, 
lošė Clevelande, lošė Chicagoj, 
o Cleveland© vyčiai kaip išmo
ko lošti tą patį “Dzimdzi-Drim-
dzi” vodevilį tai lošia tuos pa- 

.čius veikalus ką jau Akroniečiai 
'keturi metai atgal lošė. .0 žiū
rėk ir iš Lietuvos artistai atva
žiuoja lošti. Na ir kągi perdaug 
juoktis arba verkti matant juos

I lošiant.
I Man pasitaiko nekurtuose na- 
i muose būti, ir jokiu budu nega
lima žmonių pertikrint kad il
tie Lietuvos artistas nelošia tų 

j pačių veikalų ką Clevelarųlo vy- 
I Čiai lošia.
! Aš patarčiau Clevelando vy
čiams nueiti į “Dirvos” knygy- 
ną, ten gausite naujų veikalų; 

j su kuriais galėsit Akrone pasi- 
I rodyt, o “Dzimdzi-Drimdzi” ti
tulo nesisavinkit, .nes • tai y rd 

j dailos Vagystė po kitų geru 
vardu pasilindus sau biznį da
ryti ir nežinančių žmonių aky
se pažemint Lietuvos artistus, 
nes jeigu kada į Akroną norė
tų tikrieji “Dzimdzi-Drimdzi” 
atvažiuoti, žmonės manys kad 
ir jie tik to verti kaip jus.

Senas Akronietis.

AKRON, OHIO
J. Vasiliausko Bendrovės 
(Baltiinoriškės) Dalykai

Akronp miesto ir apskrities 
'valdyba per vietinius laikraš- 
Ičius pagarsino kad Lietuvių 
Amerikos Pramonės Bendrovė 
taksų nuo nejudinamos nuosa- 

įvybės neužmokėjo apie $1,300, 
j ir dabar turės mokėti 10 nuoš. 
(nuo tų pinigų viršaus.'

J. Vasiliauskas iš Baltimorės, 
I varde bendrovės,, per pereitus 
įmetus rodos paėmė su rendomis 
ir mortgečiais > suvirs • dešimtį 
.tūkstančių dolarių. Iš tų pini- 
čų nei taksų matyt neapmokė
jo nei Susivienijimui nuošimčio 
turbūt neapmokėjo. Gal jo ap
gynėjai Mataušiukai galėtų pa
sakyti kur tie pinigai laikoma?

L. A. >P. R-ves šėrininlcai. lau
kia'. dividendų. Matote, šėrinin- 
kai, kaip jūsų, Šerai “kįla”, o J.

i Vasiliauskas raporte sako jog 
viskas yra saugiai ik didelį biz
nį .žada daryti, tik duokit dau
giau pinigų.

Smulmkenos
Prieš kiek laiko išvažiavo iš 

Akrono bolševikas Š., atsidūrė 
kur apie Bostoną. Tenai pavi-

paėmė $4100.. Su ta svetima 
motere pribuvo Akronan, čia 

įliojo seną moterį ir kartu su ja 
pas Lietuvius paliko moterį, ži
noma su riiažai pinigų, o pats 
išvažiavo kitur neva jieškoti 
vietos apsigyventi, žadėdamas 
ir moterę pasiimti. Tuo tarpu 

I pabėgusios moteries vyras pa- 
jieškojo savo moterį per laik
raščius. ir surado Akrone. Da
bar tą moterį vyras areštavo, 
ir policija moterį išsiuntė Bos
tonan ant teismo, o bolševikas 
š. nepasirodo.

Labai apsirgo Slivinskas, J. 
Matųkonis ir J. Puišio duktė. 
Akrone daug ’serga vaikų škar- 
latina. Tame skaičiuje serga 
daug ir Lietuvių vaikų.

Taip pat apsirgo Pėtras Ve
nys. Gydosi namuose, -r

Garnys atnešė didelį sūnų A. 
Lileikiams. Vardą davė Teo
doras., Kūmais buvo J. Tapa- 
raųskas ir Petro Venio moteris.

Didelis'Teatras Nedėlioj.
Vasario 15 d., ateinantį ne

dėldieni, 4:30 vai. po pietų, Šv. 
Stanislovo Draugija rengia per
statymą “Daktaras iš Prievar
tos”.

Vakaras atsibus pobažnytinėj 
salėj, East Ave. ir Birutos gat. 
Kaip girdisi, visi Akroniečiai 
rengiasi dalyvauti tame vakare. 
Po teątro bus balius.

Meiženis.

Kunigėlio Apsiėjimai
Musų dvasiškas tėvelis kelin

tą kartą sako pamokslą apie 
kumečius. Delko nesako apie 
troptininkus arba kunigų ber
nus ? ,

Kalėdų- šventėj jis lankęsi tik 
pas tokius kurie yra aukšto 
gymio ir.be vaikų. Jis yra ge
ras tėvelis, tik tie gizeliai jam 
perdaug žinių prineša. Kuni
gui tada nereikia nei knygos — 
pamokslą iš galvos kad drožia 
tai drožia. Lietuvis,

AKRON, OHIO
Vyrai Akroniečiai, čia užti

kau Lietuvį kalvį, M. Jocį,.,154 
Wooster Ave., kuris nukala ir 
artavoja visokius daiktus,, špižą 
suvirina, sulieja aluminą ir tu
ri, mašinas del visokių išdirbimų 
medžiams ir' parduoda dalis del 
automobilių. Jis man atliko 
gręit ir ,teisingai darbą, ir-yra 
geras rėmėjas tautos reikalų. 
Turinti kokius reikalus važiuo-, 
kit arba eikit pas jį, jis gerai ir 
teisingai patarnaus.

Pas Jį Buvęs.

lių skausmų.
Suimtasis studentas aiškina 

kad jis norėjo savo draugui pa
gelbėt ir sykiu sutaupyt pini
gus nuo pirkimo vaistų, todėl 
jis dasigavo į laboratoriją ir 
paėmė vaistų be minties blogo 
savo draugui.

Jis liko išteisintas už nunuo- 
dijimą, bet dabar eina tyrinėji
mai kas galėjo sumaišyti nuo
dingas kapsiules su kininu. Ty
rinėjant kinino kapsiulių indą 
rasta jame ’ir daugiau nuodin
gų kapsiulių.

"pardavimai
1 mažas namas ir vienas 3 šeimynų 

namas arti Superior ir E. 55th St.
2 šeimynų namas su 4 garažiais, ar

ti Superior.
1 Pavienis namas,
1 šoninis dviejų šeimynų ant E. 74 

Street.
1 pavienis namas ant E. 73 Street.

Kreipkitės 1446 E. 57th Street

PARSIDUODA SALDAINIŲ KRAU
TUVĖ, randasi prie mokyklos, da

ro gerų biznį iš vaikų, parduoda sal
džius gėrimus, užkandžius ir> kitokias 
reikmenis.

Kreipkitės 1446 E. 57th Street.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ, GROSE- 
RIŲ* ir rūkytų mėsų krautuvė — 

kaina žema, pirkimui šių savaitę — 
parsiduoda iš priežasties savininko 
ligos. Kreipkitės 989 East 79th St.

$2,300 įmokėti, 10 kambarių, 2 šei
mynų namas, visas moderniškas.

Sleitų stogas, 2 garadžiai. Randasi 
ant E. 173 St. prie St. Clair. Kaina 
$9,700. Kreipkitės 986 E. 74 Street, 
arba telef. Penn. 2153-W. (8)

Ž’ '
PARSIDUODA PIGIAI PIENO IR 

GROSERIŲ KRAUTUVĖ 
14408 ST. CLAIR AVENUE.

Garantuojama $450 savaitinių ineigų. 
Taipgi turip daug kitų krautuvių ant 
pardavimo arba mainymo. Kreipki
tės prie agento 5907 Scovill Ave
nue. (6)

į Mes Mokame 5% j
| pRIE THE A. B. SAVINGS and LOAN COM- if 
X * PAN Y yra pagalbumo dvasia, kuri kaltia už ? 
•Į: save. . ?T X
❖ Musų viršininkai daro viską gą gali pagelbėt mu- į 
£ su depozitoriams nežiūrint kiek jie čia butų pasi- i; 
į dėję, daug ar mažai. Nesvarbu mums kokie jūsų- * 
£ reikalai yra, jeigu mes galim jums pagelbėt mes j 
J GELBfiŠIM. ' , • t
$ Faktas kad jus turit pasidėję pinigų kitame ban- 
$ ke neturi sulaikyt jus. pradėti dėti pas mus, taip ?

galėsit susiiaupyt kokiam specialiam reikalui. | 
£ Daugelis musų depozitorių taip daro ir jie ateina $ 
•S reguliariai kas savaitė ar mėnuo ir taupo kokiems į 
J nors specialiams tikslams. .i
¥ Mes mokame nuo dienos padėjimo iki ■ į 
S išėmimo, o tai yra 25/< daugiau negu 4%. £
J Reikalaukite musij kalendoriaus — pasiųsime do- ¥ 
¥ vanai. Rašykit mums ir gaukit vieną. ¥
¥ (Po Ohio Valstijos Priežiūra.) ¥
| THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY I

■ * . ¥¥ 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio į c x
¥ A. B. Bartoszewicz, Pres. ;c

Prospect 2420 Central 1766 Ij
THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ’ir s^aty- ' 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- I 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.'
3400 St. Člair Avenue ' Cleveland, Ohio. I


