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$4100. - Su ta svetima 
pribuvo Akronan, čia 

ą moterį ir kartu su ja 
uvius paliko moterį, ž£ 

i mažai pinigu, o pate 
kitur neva jieškoli 

psigyventi, žadėdami 
j pasiimti. Tuo tarpa 
« moteries vyras pa. 
savo moterį per laik- 

• surado Ąkrone. Da- 
oterį vyras areštavo, 
moterį išsiuntė Bos- 

teismo, o bolševikas 
)db.

psirgo Slivinskas, J.
ir J. Puišio duktė. I 

,ig serga vaiku škai- į 

tme skaičiuje serga E 
jtuviu vaiku. ,.
apsirgo Pėtraš Ve- i 

jūnamuose, r-'.- rf 
;nešė didelį šunų A. I

Vardą davė Teo- Į 

oais- buvo J. Tapa- Į 
etro Venio moteris.
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PATĮS “KRIKŠČIONIS” IŠREIŠKĖ SAVO KA
BINETUI NEPASITIKĖJIMO, IR NUVERTĖ

Prezidentas Paskui Prašė Valst.-Liaudininkų Eiti 
su “Krikščionimis” i Kabinetą, nors Žinojo kad 
Jie neis. Dabar Jiems Prikaišioja ‘Atsimetimą’.

IB DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. .— Geležies 
ir plieno produkcija beveik įvai
riose savo šakose pereitą savai
tę dalimai apmažėjo.

Atpigo ir tūlos .geležis ir jų 
produktai.

Nekurtos išdirbystės vienok 
veikia vidutiniškai ir gauna ge
rų užsakymų.

Lorain, O., National Tube Co. 
veikimas pašoka iki 96 nuošim
čių, aukščiausia kaip buvo per 
praėjusius aštuonis mėnesius.

istorija yra

stovinčių arti 
bloko teko suži-
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NESUSITAIKO GINK
LU KLAUSIME

Geneva. — Francuzija ir An
glija nesusitaiko klausime kon
troliavimo privatinių išdirbys- 
čių ginklų ir kaip tą klausimą 
iškelti visų išsprendimui.

Francuzija parodė Vokietiją 
kaipo priežastį del kurios reikia 
imtis būdų suvaržymui privati
nių ginklų išdirbystės, -o Angli- 

) jos atstovas pąrodė Suv. Vals
tijas kaipo pribžastį atidūlioji-

URVAS ATKASTAS, | 
COLLINS MIRĘS I

I 
Ky. — Floyd Col- 
30 d. užspręstas 

pėdų nuo ineigos, 
liko atkastas, bet 
Vasario 16 d. pa-

i Kunigų Teroras

8,000,000 Rusijos Žmo 
nių Badauja

Berlinas. — Sovietų Agrikul-1 muj šaukimo tąrptautinšs kon
tūras komisaras Sviderskis pa- ferencijos ginkfų klausimą ap
skelbia oficialiai jog netoli aš- j kalbėti, 
tuonių milijonų Rusijos gyven
tojų badauja, šita žinia gauta 
iš Maskvos. Raportai rodo jog 
badas plečiasi didesniuose plo
tuose ir darosi sunkesnis kovo
ti. Pagalbos budai bolševikų 
valdžios didinama kiek tik gali
ma aprėpti. ’ *

O vis dar eina gražios dainos Sąjungom 
•apie rojų ir gausybę Rusijoj... 'bus naudingas.

Francuzai sako jog Vokietija 
išdirbanti sau ginklus privatinė
se firmose kitose šalyse; gink
lų gabenimo klausimą išspren
dus, tų ginklų gabenimas butų 
suvaržyta ir Vokietija jų ne
gautų. Anglijos nuomonė, ko
lei Amerika neprisideda Tautų 

tas išsprendimas ne

KODĖL KABINETAS 
REZIGNAVO

Kaunas. — Anot “Lietuvos 
Žinių”, Ministerių Kabineto at
sistatydinimo 
kanti:

Iš asmenų 
“Krikščionių”
noti kad p. Tumėno kabinetas 
atsistatydino todėl kad Krikš
čionių-Demokratų konferencija 
pareiškė jam nepasitikėjimą 
susidėjus šioms aplinkybėms.

Kademų partijoj, dar anks
čiau pasižymėjusios dvi srovės, 
konferencijoj dar ryškiau pasi
reiškę. Paėmę vįršų karštes-

■ East Liverpool, O. — Puodi-1 nieji su kunigais Krupavičium 
ninkystės darbų tūlos dalįs ga-jjr Šmulkščiu priešakyje, nuga- 
tavos varyti darbus dieną ir 
naktį, reikalnviuuims padidėjus.

Automobiliu išdirbystės, kaip 
skelbiama iš Detroito, padidino 
savo išdarbį įr rengiasi pava
sariui dar daugiau automobilių 
gaminti, nežiūrint kad gąsdi
nąs žada pakilti iki 25c už ga
lioną.

Logan, W. Va. — Čia išgelbė
ta darbininkas giliai kasykloje 
paklydęs, kur jis išbuvo be mai
sto per devynias dienas. Ras
tas pusiau apalpęs. Jis pakly
do kada jo lemputė nupuolė iš 
užgeso. Nežinodamas kasyklos 
kelių, klaidžiojo iki apsilpo 4r 
sukritęs ant žemės gulėjo iki jį 
atrado.

Charlestown, W. Va., pasi
baigė teismas prieš 300 unijistų 
angliakasių kurie 1921 metais 
apsiginklavę ėjo į kitas kasyk
las prieš Ąe-unijistus angliaka
sius norėdami juos išvaryti iš 
darbo. Teisėjas bylas išmetė ir 
panaikino, nieko neapkaltinda
mas. 1.

Milijonierius mielių isdirbėjas 
Fleischmann mirdamas paliko 
20,000 Šerų savo Įstaigos, ver
tės $1,640,000, savo darbinin
kams, kurie dabar valdys jo įs
taigą. Vienas, 
toj įstaigoj 
tėję, dabar 
prezidentu.

■ Gelžkelię
Viršininkai kaltina geležinkelių 
kompanijų viršininkus nenorėji
me taikos su darbininkais, ir at
sisakyme tartis klausimuose ku
rie išspręstų dalykus 
kirtimų ir streikų.

Švedijoj darbininkų 
mai. Darbdavių unija 
išmetimu (lokautu) 
darbininkų. Darbininkai grąsi- 
no išeiti į general} streiką, ku
ris apimtų

Ispanijoj 
mažiukai 
mui namų 
nuomuojama už $4.55 į mėnesį 
skaitant Amerikos pinigais.

Clevelando tramvajų darbi
ninkai reikalauja algų padidi
nimo nuo gegužio 1 d., ir mano
ma jog kompanija pasiūlys jiem 
10 riuoš. priedo.

lėjo tuomi budu p. Tumėno ir p. 
Starkaus šalininkus. Pastarie
ji esą apkabinta neaktingųmu 
ir perdideliu link priešininkų 
pusės palankumu.

Klipo ypatingai svarbi klai- 
da prikišama p. Starkui nenu- 
haudimas administracijos keliu 
piliečių kurie Kun. Dagilį už 
šaudymą įvarė bažnyčion.

Pasireiškęs gi kademų parti
joj srovingumas rimtai gręsiąs 
suskilimu.

Prezidentas Kvietė Val.- 
Liaudininkus Talkon 
Kaunas. — Sausio 29 d. M.

Sleževičius buvo apsilankęs pas 
Valstybės Prezidentą jam kvie
čiant pasitarti del ministerių 
kabineto atsistatydinimo. Pre
zidentas pareiškė kad p. Tumė
no kabineto atsistatydinimo dar 
nepriėmęs ir kad jo nuomone 
geistina butų “dabartinį kabine
tą praplėsti”, todėl klausė koks 
butų Valst.-Liaudininkų frakci
jos nusist at ymas 
mo koalicijon su 
bloku a

M. Sleževičius
atsakė kad buvusį koalicinį ka
binetą sugriovė pats “Krikščio
nių” blokas ir kad esamomis są
lygomis Valst.-Liaudininkai ne
mato galimybės kalbėti, apie su
darymą bendro su “Krikščioni
mis” kabineto. Jeigu “krikščio
nių” blokas pastatytų naujas 
sąlygas tai galėtų duoti progos 
svarstyti tas sąlygas.

del jų įstoji- 
“Krikščionių”

į tai trumpai

kuris pradėjo 
dirbti už $7 savai- 
paliko kompanijos

darbininkų unijų

be susi-

neramu- 
•grąsina 
130,000

250,000 unijistų;
pradedama statyti 

nameliai prašalini- 
stokos. Jie bus iš-

Nuo lapkričio mėn. 1918 me
tų, kai atsirado pirmutinis mu
sų ministerių kabinetas (Volde
maro), praėjo apie 75 mėnesiai, 
ir tuo laikotarpiu rodos persi
mainė dešimts ministerių kabi
netų. Kiekvienam kabinetui iš
puola apie 7—8 mėnesiai gyve
nimo.

Gavo

Influenza Užsikrečiama j Rusi ja Padarius Slaptas 
Sutartis su Japonija 

ę Berlinas. — Vienas laikraštis 
6 paskelbė jog Rusijos sutartyje 

plečiasi i su Japonija randasi slaptų išly- 
Įgų punktai, ką pasisekė sužinj- 

! ti iš labai ištikimų Rusų šalti- 
■ nių. Anot to pranešimo, sutar- 
i tis kalbanti kad jeigu Anglija, 

Amerika ar Francuzija imtų 
Linilitarius žygius' prieš Chiniją 
Rusija duosianti,.’ Cbinijai 200;- 
000 kareivių, kuriuos apgink
luosianti Japonija.

Taipgi'minima jog Rusija at
sižada Japonijos naudai 50,nuo
šimčių 'Šerų Chinijos Rytinio 
g'elžkclio kuriuos Rusija iki to
lei turėjo.

Kitas punktas atiduoda vist} | 
Sakhaliną Japonijai už tai kad į ti Collin; 
Japonija duos Rusijaiiiketuris

I mažus kariškus kreiserius', vie- 
— Vie-1 ną mūšio laivą, 30 submarinų ir 

Otto septynis naikintojus.
c !~i- Vladivostokas bus pirmos rū

ir per Akis, Sako i
Londonas, i— Pereiti} savaitę | 

nuo influenzos Londone mirė 76 
žmonės, ir epidemija 
po visą Angliją ir Škotiją.

Britiškas Medikalis žurnalas 
rašo kad influenzos perai įsi
gauna, į žmones per akis jeigu 
juos iškošti kiti kurie yra užsi
krėtę.

• lings, sausio
• urve už ',300 
i po 17 dienų

jau negyvas.
. siekė jį kasėjai kurie iškasė 70 

pėdų gilumo šulinį tiesiai toje 
vietoje kur radosi Collins su pa
spausta milžinišku akmeniu ko
ja, iš kur negalėjo pasiliuosuo- 
ti ir mirė iš bado ir nuovargio.

Dasiekus urvo dalį netoliese 
kur Collins gulėjo, tyrinėtojai 
tuoj dašliaužė iki jo ir apžiūrė
ję tikrina kad nelaimingasis mi
rė kokios pora dienų pirm pa
siekimo jo.

Ta sritis kur urvas randasi 
pasidarė tikra stebuklų vieta, 
nes iš visur suvažiavo žmonės I 
laukti ir žiūrėti kas bus. Dau-( 
gybė laikraštininkų ten laukė, I 
valgė ir miegojo ir rašė kiek
vieną žingsni gelbėtojų pasiju
dinimo.

Viena moteris labdarė net iš 
Chicagos feavo lėšomis buvo at
siuntus gydytojus suteikti pa
galbą CoUins’ui jeigu jį gyvą iš
imtų. Bet buvo pervėlu.

Collins nuo 1917 metų tyri
nėja tuos stebuklingus Kentu
cky urvus, kurie vietomis yra 
labai aukšti ir žiba kaip krišto
liniai. Vienoj vietoj užėjo au
ditoriją 2-50 pėdų aukščio.

Anglijoj pradėta rūpintis kad 
ubelnai imant Anglijos žmonių 
akįs silnėja. Iš 1,000 žmonių, 
150 ypatų beturi gerų akių bu- 
darhi*20 metų amžiaus, o de
šimts iš 1,000 yra sii silpnom 
akim turėdami 4 metus.

Naujos Varomos Spėkos 
Laivo Bandymai 

Heltenau, Vokietij 
nas^ Vokietis inžinierius, • 
Ftottner,' išrado būdą kuriuo lai
vas gali plaukti be garo jiegos sies laivyno uostas, 
ir be žėglių. Tas laivas vadi
nama rotor-laivas. Jis turi ii-1 laiku 800,000 vyrų, 
gus aukštus cilinderius lyg 1 
minus kurie sunaudoja orą ir 
suka varomus aparatus, 
dienose Baltijos juroje daryta 
tuo laivu galutini bandymai.

Pataikyta audringa diena, ku
rioj net seni jurininkai sirgo 
Ano supimo, ir laivas leista sta
čiai prieš vėją. Audra smar
kiai siautė, ir to laivo ne
būtų galėjęs pavaryti jame bu
vęs Diesel motoras: Dabar lai
vą varė ir motoras ir rotoras, 
ir laivas galėjo plaukti po ketu
ris'mazgus į valandą. Su vie
nu rotoru sako laivas butų galė-

Chinija turės armijos taikos 
____....._____________ -j-t, ją mokins 

ka- Rusai ir Japonai oficieriai.
Ši sutartis buk pasirašyta 30 

Vnetų laiko.
Japonų ambasadorius tą Ber- 

lino laikraščio aprašymą .apšau
kia niekuo nepamatuotu.

Šiose

Kaip Persekiojama Lais
vesnis Jaunimas

Maža to kad musų kunigai 
atsižadėdami tiesioginių 
pareigų, t. y. bažnyčios, 
dentauja, ministeriauja, moky
tojauja, direktoriauja ir tt. ir 
it., bet jie taip pat puikiai at
lieka žvalgybininkų pareigas. 
Jau spėjo tame pasižymėti.

Visiems žinoma kad tuoj po 
Kalėdų prasideda kunigų kalė- 
dijimas, taigi šitą kalėdojimą 
jie išnaudoja savo partijos po
litinei propagandai skleisti, ti
kybiniais žmonių jausmais spe
kuliuoti, 

| štai faktai.
I Sausio 2 d. kalėdodamas ku
mečių dvare (Vilkaviškio apsk. 
ir valse.) Kun. Barčiaitis ėjo ne 
kunigo, bet grynai Krikščionių 
Demokratų' partijos agento par
eigas. Inėjęs pas švytorių pir
miausia klausia: “Ar čia gyve
na švytorius?”

“Taip”, atsako' jaunas vaiki
nas.

“Tai tu Spindulietis?” — sa
ko kunigas, “ir dar knyginin
kas? Parodyk knygas kokias 
turi”.

Vaikinas nenori rodyti. Ta- 
____ _____ ___ _____ _ da kunigėlis jį už rankovės, iri 

Jis pirm šito atsitikimo buvo vedasi prie lentynos.1 “Parodyki 
dyejetą sykių užgriūtas urvus Į tas knygas kur ant Lentynos.” Į 
bėlandžiojant, b.et Įiasisekė iš-b ’ Vaikinas-neduoda.- Tada pats * 
sikasti. -__ >____________ kunigėlis visas peržiūri ir išsi-

savo 
prezi-

Į Maža mergaitė motinos ran
kose ėmė rėkti. Tada kunigė-

I lis pasigriebęs savo daiktus iš- 
sinešdino.

Panašus skandalai kilo ne tik 
Į minėtose vietose, bet bendrai 
visur kur tik kalėdodami kuni
gai rado “bedieviško” jaunimai 
ir kvitelių jiems nepaliko (prį* 
baudė!)

štai kaip įsidrąsino dabartį? 
niai musų diktatoriai-kunigai.i*

Ir ištikrųjų “gražus" vaizdai-1 
po kaimus važinėjančio kunigo 
vienoj rankoj kryžius, kita sti
priai užgniažta kumštini grasi
na kalėjimu.

Skaudu žiūrėti 
bauginami ne tik 
ir kalėjimais.

kaip žmonės
“pekla”, bet

(“L. Ž”),

Bolševikų Protestai prieš 
Elsinkių Suvažiavimą'/ 
Konferencijos atidengimo lalr 

ku Petrapilyj įvyko komunistu 
demonstracija prieš tą konfe
renciją. Demonstrantų plaka-’ 
tuose marguliavozparašai: Lauk 
Pabaltijos mėsininkus. Proleta
rai, Helsinky j jums rengiama 
kilpa. Raudonarmieti, prisi- 
rengk durtuvą! (“L.Ž.”)

šių Dienų Stebuklai, bet 
Nebranginami

Denver. V,win. — via vol du 
vaikai, buvę akli nuo užgimimo, 

ši jo gelbėjimo epizodą pusi-1rinkęs 11 knygelių išsiveža. Bet'atgavo regėjimą su pagalba 
žymi nepaprastu didyyriškumu | išeidamas gerokai išsibara ir * operacijos, 
visokio laipsnio žmoątių, nuą pa-4 j--

prasto darbininko iki aukščiau-; 
šio profesoriaus. Ir vieni ir ki- Į 

I ti siūlėsi leisti lysti į. urvą ir ei^ 
1 ti Guliiiis'ą gelbėti. Collins’o 
gblbėjimas apsiėjo $200,000/, su-;
dėjus kasėjų algas, prisirengi-1ną ir merginą ir sužinojęs kadjbę visokių sj 
mą, kareivių užlaikymą arti tos jie yra Spinduliečiai. tiesiog iš-1 neąpsakomai. 
vietos tvarkai žiūrėti, ir Ameri-1 kolioja,

štai kaip užgieda: “Tai dabar i Viską ką jie pamatė labai 
žinai i kokias rankas papuolė!! | stebėjosi, nes apie daiktus ži- 
Ar žinai kad*tu 'už tai gali pn-jnojo iš jų palytėjimo, arba .iš 
pulti kalėjiman ir....” įkalbų, ar iš knygų, bet nežino-

Iš čia nueina j Snibiitokiėnę, jo jų spalvų, ir štai kada atsi- 
kur taip pat radęs jauną vaiki- j darė jų akis jie pamatė daugy-* 
ną ir merginą ir sužinojęs kad ■ bę visokių spalvų, ir džiaugėsi

j;JI__.____ M išvadina valkatomis,. Niekas šiais laikais neapšau-
kos Raudonasis Kryžius pralei-1 begėdžiais, ir siuto įsirašyti į^ia šventais tų daktarų kurie 
do tūkstančius dolarių. | kitą kuopą (žinoma Į Pavasari- šitaip pasitarnauja žmonijai.

Collins palaidotas toj vietoj ninku).
kur rastas, kadangi sunku pri-į- Iš Snibinokienės nueina į Mu-I 
eiti jį išliuosuoti, nors koją nu- slinauskus. Na jau čia kunigj- 
pjaunant, kaip buvo manyta lis ir parode visus savo “didvy- 
daryti. Apžiurėjus ji ir iega- riškus” gabumus. Sužinojęs kad I 
liai patikrinus jį mirusiu, nu-

Gaisras Sunaikino Auto
mobilių Parodą

Kansas City, Mo. — Vasario 
duktė priklauso “bedievių” kuo-’ 13 d. naktį gaisras sunaikino 

tarta palikti jį taip kaip rasta, jpai iškoliojęs siūlė įstoti kiton fja įrengtą automobilių parodą 
' kuopon. Bet kaip tik mergina; sudegindamas $650,000 vertės 
paklausė kurion, kunigėlis kaip į svetainę ir 375 automobilius, 

Motina j vertės $1,500,000.

užkasant priėjimą prie jo.

Francuzijos Pinigai 
Smarkiai Puola

Paryžius. — Francuzija

vėl ; įgeltas šoko prie jos.
i susiėmus rankas ėmė
i “Tegul Dievas myli!
i kaip kunigą ateinant, o čia at- 
■ėjęs šoka muštis.” Tada kuni
gėlis prišokęs prie motinos grą- 

Isino kumščia ir šaukė: “Tylėk, 
I tylėk!’’ -Praskėtęs' .savo “šiu- 
jbos” skvernus kad butų matyti

Kiauliškas Reikalas, bet 
Svarbus

Washington, Pa. ,— Čia1 vie
nas žmogus davė užstatui už!susirūpino nauju puolimu 
$75 paskolą savo kiaulę ir vįŠ-Ją^ vertės, 
tas kitam žmogui. Vėliau kiau
lė atsivedė paršiukų, kuriuos I bilijonų frankų. Tas parodo jog 

j kiaulės laikytojas pardavė Už (Francuzai jausdami ateinant 
jęs paplaukti pusantro mazgo į! $90 ir dar vis tebelaiko kiaulę j pinigų puolimą keičia savo pi-lkryžius; sako: “Ar žinai tu prieš 5,000 studentų, 
valandą, atsižvelgiant į audrąĮpas save kaipo užstatą ir sako.nigus į 
mušančią iš priešakio.

labai 
frari- 

Francuzijos finan- 
sieriai pardavė užrubežiuose 14

šaukti: i 
Laukėm

$500,000. New Orleans, 
Vienas žydelis, iš Ode

sos, kurio pati, dvi seserįs ir 
keturi vaikai mirė nuo bado re
voliucijos laike Rusijoje, gavo 
čia savo tėvo palikimą pusės 
milijono dolarįų vertės.

Rusijoj Grobikai Bau
džiama Mirtimi

Leningradas. — Septyni so
vietų viršininkai nuteista mir
tim už grobišavimą ir pasinau
dojimą valstybės odos monopo
liu. Trįs.kiti nuteista nuo pen
kių iki astuonių metų kalėjimo. 
Juos susekta padarius kontrak
tus su privatiniais pirkliais, iš 
kurių gavo daug naudos sau.

Neliktų nei vieno komisaro 
gyvo jeigu visus galima butų 
susekti grobišaujant tame dar
bininkų rojuje....

kad skolininkas turės vistiek i 
jam atiduoti $75. Dabar eina 
ginčai (kam priklausė tie paršiu-1 
kai jeigu kiaulė buvo paduota 
užstatui. Jokiuose įstatymuose I 
neužeinama punkto apie tokius' 
atsitikimus pirmiau.

Jeruzalis. — čionai atrasta 
kryžeivio kapas užsilikęs iš pi- 
duramžių kada dar vakarinio 
pasaulio kryžeiviai bandė atim
ti Palestiną iš Musulmanų.

svetimus.

Naujas Agrikultūros sekreto
rius. Prezidentas Coolidge pa
skyrė nauju Suv. Valstijų Ag
rikultūros sekretorius M. Jar
dine iš Kansas Valstijos 
kultūros kolegijos, kuri 
" ' ’ ' . Jardine

ką kalbi? -r- Prieš Dievą!” nesenai mirusio Wallace

Agi-i- 
turi į 
užims 
vietą.
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r Keletas Menesiu Lietuvoje
Graso “pranašei”. Los Ang 

les. ■— Fanatikė Margarieta Ro-j 
wen turėjo pasislėpti, nes žmo
nės pradėjo siuntinėti grasinan
čius laiškus ir prikaišioti kad ji 
skelbdama “pasaulio pabaigą’’ 
prisipinigavo. Ji vienok sako iš 
to nieko negavus, nes pati ti
kėjus ir laukus galo.

Boston, Mass., iš kalėjimo du 
mirtin nusmerkti kaliniai dai
navo per radio.

Lenkija pardavinėja savo pa
skolos bonus Amerikoje. Matyt 
ponai neturi pinigų nors išleido 
savo zlotus.

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

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviemastjs-Igaliavimai ir kitokie reikalingi raštai

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j
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_r Iš Lietuvių Gyvenimo, |
DAYTON, OHIO

Tautiečių Prakalbos.
Vasario 8 d. įvyko prakalbos 

kurias rengė bendrai trįs kuo
pos: SLA. 105-ta kuopa, A. L. 
T. Sandaros 34-ta kuopa ir T. 
M. D. 8-ta kuopa moterų. Pra
kalbos įvyko The Barney Com
munity svetainėje. Klausytojų 
susirinko nemažas būrelis. .

Vakaro vedėjas M. K. Mocke
vičius paaiškino vakaro tikslą, 
nurodė vietas kur kuopų susi
rinkimai įvyksta, ir kvietė atei
ti prisirašyti prie prakilnių or
ganizacijų. ■

.Kalbėtojas P. J. žiuris iš Cle
veland. O., paaiškino visų tų 
trijų organizacijų svarbą, taip
gi gerai pakedeno atbulkalnie- 
riūs už jų pražūtingą politiką 
Lietuvai.

P. J. Žiuris yra geras kalbė
tojas, ir jo kalba- publikai pati
ko. Tik gaila kad visai trum
pai jis kalbėjo.

Dar prie to buvo šiokis tokis 
programėlis. Paulauskučiai pa
griebė, Teofilė pianu, Kaziukas 
smuiką. Elena Urboniutė ir 
Hypatija Mockevičiūtė padekla
mavo, Turiu paminėti kaslink 
Hypatijos Mockevičiūtės dekla
mavimo, kuri stebino ir žavėjo 
publiką savo artistišku nudavi- 
mu. Bet jinai yra vos penkių 
metų amžiaus, o tokius gabu
mus ir Lietuviškumą turi. Rei
ktų visiems imt pavyzdį iš Moc
kevičių ir auklėti savo vaike
lius kaip jie auklėja savo Hypa- 
tiją.

Dar reikia tarti padėkos žo
dis p. Gužauskų šeimynai už 
priėmimą ir pavaišinimą kalbė
tojo. Jer. Urbonas.

BROOKLYNO ŽINIOS
TMD. 3-čios Kuopas Vakifrienė.

Vasario 8 d. rengta TMD. 3- 
čios kuopos vakarienė pagerbi
mui sugryžusio iš Lietuvos Dr. 
M. J. Viniko puikiai pavyko.

Svečių dalyvavo pilnai,. ir iš 
vakarienės, kuopai liko dar pel
no. Prie kuopos prisirašė pen
ki hauji nariai. Galima manyti 
kad 'Lietuviai pradeda daugiau 
domėtis T. M. Draugija.

Vakarėlį atidarė 3-čios kuo
pos pirmininkas V. Sirvydas pa
aiškindamas kad tą sumanė ne 
kuopa, bet kuopos narės mote- 
rįs ir jos ją surengė. Vakarą 
vadovauti perstatė J. Mikolai- 
nienė, kuri paskui pakvietė .pa
eiliui kalbėtojus. Kalbėjo visa 
eilė svečių, paskutinis kalbėjo 
svečias Dr. M. Vinikas. Prieš 
jo kalbą Ks. Striimskis pianu 
paskambino ir visi svečiai gie
dojo Lietuvos Himną. Buvo ir 
artistas J. Butėnas, kuris labai 
gražiai prie Himno prisidėjo.

Dr. Vinikas kalbėjo ilgai ir 
įdomiai; jis nupiešė luomus 
Lietuvoje; aukštesni luomai la
bai puikiai puošias ir gyvena; 
Lietuvoje menas labai gerai sto
vi, turi operą. Bet žemesnis 
luomas labai skursta, ypač tie 
kurie neturi žemės ir sato na
mų. Ir vaikai našlaičiai labai 
vargsta. Dr. Vinikas sakė kad 
del Dievo įriedės nemestume sa
vo, senų drapanų, o atiduotume 
našlaičiams: kurie rublis, kurie 
Pinigais del jų persiuntimo pri
sidėtume našlaičių užlaikymui. 
Sako, vienas padovanotas rūbe
lis išgelbės vieną našlaitėlį nuo 
mirties ir jis užaugs geras Lie
tuvos pilietis ir gal vadas.

Kalbėtojas ragino Lietuvius 
Amerikiečius palaikyti dvi or
ganizacijas, tai Našlaičių prie
glaudas Lietuvoje ir Tėvynės 
Mylėtoji} Draugystę, kas yra 
šventa pareiga Amerikos Lietu
vių. Lietuvoje dar reikės ilgai 
pašalpos vargdieniams, o be 
Amerikos Lietuvių jie iš niekui' 
negaus paramos.

Užbaigus kalbas ir vakarienę, 
stalus atėmus prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki 1 vai. nakties.

Buvo laiko per šokius pakal

binti prisirašyti prie TMD. ir 
aukų našlaičiams parinkti. J. 
Garšva aukavo $5 našlaičiams, 
ir prisirašė vienas narys prie
L. M. G. Komiteto.

Taigi kožnas vakarėlis duoda 
pelno tai pinigais, tai nariais.

Butų gerai kad visur kur ran
das TMD. kuopos tankiai dary
tų parengimėlius ir 'pratintų 
žmones prie apšvietos neminė
dami politikos, nes kai žmonės 
supras' kultūros organizacijos 
ir labdarybės tada jie bus geri 
ir politikieriai; tada jų neve- 
džios svetimi už nosių ir nesi
duos, nes jausis Lietuviais.

TMD. nėra politiška partija, 
o tik kultūros ir apšvietos drau
gija, o apšvieta yra reikalinga 
visiems Lietuviams ,‘kas jis ne
būtų: kunigas, bolševikas ar ki- 
tokis.

Juk jei musų kunigai butų iš
ėję aukštesnius mokslus jie ne
darytų juokų iš savęs kokius 
daro dabar. Tik prisiminkit 
Kun. Garmų ir kitus. Jeigu jie 
turėtų mokslo jie nesielgtų taip 
paikai.

Taigi visi turit susidomėti T.
M. Draugija, kuri yra visiems
prieinama ir reikalinga ir ant 
jos niekas negali sakyti kad be
dieviška. Jei kas taip sakytų 
butų dar paikesnis ir už Gar
mų, kuris “Sandarą” skundžia, 
o prisipažįsta pats prie kaltės. 
“Sandara” jam priminė dvi pa
neles, o jis pasisakė kad buvo 
šešios. Tai argi ne juokų krė
timas ? , .Narys.

L. M. G. D. Darbuotė.
Vasario 12 d. laikytam susi

rinkime gavom vieną narę Emi
liją šalaviejienę. Aptarus bė
gančius labdarybės reikalus, nu
tarta atsišaukti į Lietuvos vi
suomenę kad Lietuvoje kožnam 
miestelyje, kaime pradėtų' tver
ti pašalpos draugijėles, paveiz- 
dan kaip Ulytėlės kaime, Rokiš
kio apsk., kur susitvėrė pašal
pos draugijėlė šelpti vaikelius 
kurie nori eiti mokytis, bet ne
turi iš ko pirkti popierį, knygų. 
Tos draugijos pirmininko Petro 
Kriukelio jau buvo pranešta kad 
ir geri Amerikos Lietuviai pa
aukavo knygų, kaip va Baltimo- 
rės J. Jaras ir Kirvelis, ir mes 
L. M. G. Draugija pasiuntėme 
rūbų, kuriuos išdalino vaike
liams našlaičiams einąntiems į 
mokyklą. Jei po visą Lietuvą 
butų tokios draugijos tai grei
čiau Lietuvos liaudis apsišvies
tų. Moteris.

FAIRHOPE, ALA.
Aš Vincas Narmontas jau de

šimtis metų kaip čia vienų vie
nas Lietuvis ukininkauju, ir su 
didžiu pasiilgimu laukiu kad 
daugiau Lietuvių čia apsigyven
tų.

Čia Fairhope oras ir vanduo 
yra sveikas. Sniego visai ne
būna žiemą, per Kalėdas rožės 
ir kitokios gėlės žydi; svogūnai, 
kopūstai, avižos ir kitokios dar
žovės auga per žiemą; bulvės 
auga djL-kartu per metą. Auga 
visokį šiltų kraštų vaismedžiai: 
apelsinai, pekanai, lygos, pame- 
granatai, parsimonai.

Dabar, vasario 6 d., bulvės 
baigiama sodinti. Grušios, py- 
čės, alyvos pradeda žydėti.

čia atvažiuoja daugelis gydy
tis nuo reumatizmo.

Fairhope yra gražus mieste
lis, ant jurų kranto, ant aukšto 
kalno, 100 pėdų aukščiau nuo 
vandenio. Čia plaukioja trįs di
deli garlaiviai nuo Mobile ir j 
tenai, sutalpina po 1000 žmonių, 
ir nuolat važiuoja 20 automobi- 
lių-busų.

20 metų atgal ši vieta buvo 
nepereinamas miškas. Dabar 
gatvės nepereinamos per auto
mobilius. Čia daugybė suva
žiuoja iš visos Amerikos — at
vyksta jaunų ir senų ii’ sergan
čių žiemo.s laiko praleidimui šil-
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VELYKOSN
BUS BALANDŽIO-APRIL 12 D.

Dabar Laikas Slysti Dovanas
J\|EUŽMIRŠK1T Saviškių Lietuvoje—ir lai jie jus atmeną ga

vę hub jūsų nors mažutę dovanęls bus didelis džiaugsmas.
L.itų. Jus nepajusit nuostolio, o jiemę, keletą ar desetką-kitą

<ĮJ “DIRVOS” AGENTŪRA yra pilnai pasirengus Jums tame 
pasitarnauti-. Tik išpildykit musų siunčiamą kortelę su aiš
kiais adresais, Lietuvoje ir savo, ir pridėję stirną pinigų pagal 
musų kurso kortelės tuojau pasiųskite mums. Vietiniai galit 
atsilankyti ypatiskai, ir visų siunčiami pinigai tuoj bus išleisti.

NEATIDELIOKIT, nes visi norit siųsti — todėl siųskit anks
čiau; kad gautų prieš Velykas. Siųskit dabar!

^ATMINKIT taipgi jog “Dirvos” Agentūra padaro visokius 
dokumentus reikalaujamus Lietuvoje: Įgaliavimus-Doviernas- 
tis, Pirkimo ir Pardavimo Aktus, ir Išrinkimus skolų bei kito
kius popierius kokių jums ir jūsiškiams reikia del Lietuvos. 
Visada turėkit reikalus tik per visuomenišką įstaigą, kuri ir tei
singai stengiasi patarnauti ir kainas turi žemesnes užįkitų.

“DIRVOS” AGENTŪRA
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO.

CHICAGIEČIAI PRIEŠ ANGLIŠKUS PAMOK- 
dalyvauja po 200 žmonių antį ■ SLUS SAVO BAŽNYČIOJE
sykio. , ; , j i ■ ] •-------

Daug čia yrą svetimtaučių Chicagoje pradėta platinti sę- 
suvažiavusių ir apsigyvenusių, o j kančia turinio atsišaukimus ko- 
'Lie'tuvių nematyti. Trįs metai į vaj prieš Amerikonizmą Lietu- 
atgal atvažiavo Adomas Bėnic- 
kas su šeimyna! iš ! Chicagos. i 
Jam .’čia gerai sekasi gyventi, i

Pragyvenimas čia pigesnis ne I 
kaip kitur, nėra šalta, nėra snie
go, daržoves visada auga.

Mano višto's tupi1 po medžiu, 
taip kaip varnos; kiaušiniui 
renku kaip vabalus-, po du ir 
tris viedrus ant dienos;

Nuo sausio 1, 1922 m., iki 
birželio 30 d., 1923, m., — per 
18 mėnesių laiko — nuo 800 
vištų pardaviau 12,336 tuzinus' 
kiaušinių, gavau $3152.78; viš
tų per tą 18 mėnesių laiką par
daviau už $308.50.

Smetonos nuo penkių karvių,' 
keturių mėnesių laiku, už $221. 
52c, taigi gavau viso $3682.80.
. Turiu 18 akrų žemės, turiu 

sodrią su 20 rūšių medžių, po 
visokiais vardais. Nuo trijų pe- 
kanų riešutų medžių 6 metų Se
numo surinkau riešutų 80 sva
rų, po 45c. svarą, gavau $36.

Butų labai malonu kad mano 
tautiečiai Lietuviai visi žinotų 
apie šį kraštą ir daugiau grei
tai atvažiuotų.

Jei kas norėtų gauti smulkes
nių žinių terašo, šiuo adresu: V. 
Normantas, Fairhopę, Ala.

V. Narmontas.

Įpratę klausyti musų (tėvų) 
juos mokinant Lietuviškai. To
kiu budu ardosi nątųrališ ir 
moralis ryšis tarp tėvų ii' vai
kų ; tėvų įtaka į vaikus tampa 
pakeista; Iš to didžiausias bus 
nuostolis musų vaikų tikybai ir 
dorai.

Šimtais rimtų ir pamatuotų 
argumentų galima įrodyti kad 
Anglų kalba neturi ir nereika
lauja turėti vietos Lietuvių suri- 

I kiai uždirbtais pinigais statyto- 
s sc bažnyčiose — tai didžiausias

Racine, Wis.
Teatras, Koncertas ir Balius.
Nedėlioj. vasario 22 d., čia at

sibus didelis koncertas su dai
nomis, muzika, taipgi bus lošia
ma dviejų aktų komedija “Tro
kštu Mirties”. Šį programą ren
gia dviejų kolonijų, Racino ir 
Kenosha, Lietuviai. Dalyvaus 
tų abiejų kolonijų dailės spė
kos, Lietuvių Dramos Choras iš 
Racine, ir SLA. 212 kuopos Dai
lės Ratelio Kanklių Orkestras ir 
Choras aš Kenosha.

Po programo bus balius.
Viskas įvyks Turner svetai

nėj, visiems gerai žinomoj,- pine 
Hubbard ii- Lincoln gatvių.

Programas prasidės 3 vai. po 
pietų. Prie rengimo- darbuojasi 
H. Mockus, J. Marcinkevičius, 
F. Povilianskas, M. Matas.

Narys.

yių bažnyčiose:
“Broliai ir Seseris, Katalikai.!

Bridgepbrto Parapijonai,
Budėkime!

StokĮme į kovą už Lietuvybę 
savo bažnyčioje; kurią savo 
prakaitu' ir pūslėtom rankom 
uždirbtais centais pastatėm ir 
užlaikom. '

Musų Lietuvių' bažnyčia yra| 
vienintelė Lietuvybės tvirtovė 
Amerikoje.

Ginkime ją nuo sųahglikonė- 
jimo!

Įvedimą Angliškų pamokslų į 
i musų bažnyčią turime suprasti 
kaipo pradžią išnaikinimo visų 
pamaldų musų prigimta kalba, 
kas reiškia naikinimą Lietuvy
bės, dėl kurios mes tiek daug 
privargom, prikentėjom.

Jau kelinti metai kaip musų 
aukštai gerbiamas pralotas įve
dė į Šv; Jurgio 
vaikams Anglų 
lūs laike jiems 
9-tą valandą, 
jitems beska itoma 
(gretą Angliškos'). 
jybė skaudžiai užgavo Lietuvių] 

i tėvų širdis. Viena, musų vai
kučiai, iš mažens musų Lietu
viškai kalbinami ir mokinami 
poterių, Lietuvių kalbą bažny-i 
čioje supranta ir todėl gėriau | 
butų pasinaudoti iš Lietuviškų 
pamokslų negu iš Angliškų (ir 
dar tokia “namų darbo” Anglis-' 
ką kalba!):

Antra gi, laike tij mišių buna 
daugelis ii' suaugusiu Lietuvių 
menkai 
kalbą, ir priverstų klausyti ma-1 
žai jiems) suprantamų pamokslų. I 
Tie pamokslai nebuvo įvesti An- j 
gliškai kalbantiems katalikams,' 
turintiems visai netoli Šv. Do
vydo bažnyčią, bet tik Lietu-1 
viams katalikams, šv. JurgipĮ 
parapijonams. Negalėdami pa-1 
tenkinti. tinkamai dvasios rci- ■ 
kalų nei vaikų nei suaugusiu, 
tie Angliški pamokslai virsta i Lietuvės pasiuntinybė 
daugiau Anglų kalbos (ir tai shingtono praneša visų suinte- 
visai prastos) pamokomis, Ang- resuotij asmenų ir agentūrų ži- 
likonizacijos įrankiu. Bet tasai niai kad Pasiuntinybėje jau ga- 
įrankis skaudžiai įžeidžia tėvų, Įima gauti naujai atspausdintų; 
teises lir daro didelę moralę pra- pasų ir leidimų aplikacijų blan- 
gaištį musų vaikams. Vaikai |kų.

įžeidimas ir skriauda mums 
nebegirdėt savo kalbos savose 
bažnyčiose — .užtai šalin Angli
ški pamokslai iš Lietuvių baž
nyčių, arba šalin išgamos, nu- 
tautintojai kunigai iš musu 
Lietuvišku parapijų!

Dar nepervėlu, brangus ka
talikai, Bridgeporto parapijonai, 
vienybėje galingai pareikšti: 
Lauk svetima kalba iš musų 
bažnyčios ir lauk musų ištautč-' 
liai iš musų tarpo, kuriuos mes 
vien tik Lietuviai savais skati
kais užlaikom.

Tą Viską mes galini padaryti 
(sekančiame parapijos susirinki- 
|me. Jei to nepadarysim, grei
tu laiku žus mušu vaikučiai ir 
mes patįs ištautėjimo bangose, 
ir musų visais nuveiktais dar- 

(bais naudosis kitataučiai, jiems 
I tėkš mušu bažnyčios, musų mo- 
kyklos, musų vienuolynai, mu
sų mergaitėms Akademija; rriu- 

Įsų Susivienijimas Lietuvių R.- 
!K. Amerikoj,e, musų planuoja- 
jma aukštoji mokykla ii’ kolegi- 
ja bei statoma mušu Lietuvių 
Auditorija-

, . ,.V1 Musu vaikai bus visi nutau-
temokancių Anghską Linti _ sua„glikonizuoti.

• . , Ir musų nutautėlis, jei butų 
lankės Lietuvių Kolegiją vietoje 
Lenkiškos (šy. Stanislovo), ne
dėtų pastangų musų Vaikučius 
nutautinti, bet stiprintų 
Lietuvybėje.”

Po atsišaukimu pasirašo 
Jurgio Parapijonai”. ’

bažnyčią musų 
•kalbą pamoks- 
skiriamų mišių 
Lietuvių kalba 

evangelija 
Toji nau-Į

juos

“šv.
Kor.

iš Wa-

GERB. SPRAGILO
TAS SU ŠV. PETRU 

APIE TAI KODĖL NE
BUVO SVIETO GALO.
Daug musų žmonelių, ku

rie yra tik paprastos vieti
nės draugystėlės ar kuopos 
sekretoriai' ar pirmininkai 
sakosi kad jie taip užimti ir 
neturi laiko kad nuo persi- 
dirbimo imtų ir plyštų.

Ale gerb. Spragilas visa
da turi laiko ii' viską aprė
pia, ir užtai iki šiolei dar 
čielybėj vaikšto.

Susirado sau šonkauli, Su
organizavo Slaptą Spragilų 
Sąjungą ir yra jos vyriau
sia galva; susirašo ir susi
kalba su Slaptais Spragilai- 
čiais po visą 'žemės kamuo
lį, dalyvauja' visokiuose sei
muose 'ir stronomų žvaigž
džių ii’' užtemimų gaudy
muose, sužino visas šmuge- 
lystes ir diplomatijas, ir dar 
pasikalba su gerb.‘Petru a- 
pįe dangiškus dalykus kurie 
mums smertelniems žmone- 
liams labai apeina. 1

Štai dabar vėl išbirta nau
ja diplomatiška košė, kaip 
pranešė per Virbaliu atva
žiavęs Slaptas Spragilaitis.

Daktaras Vinikas ir Kas
tantas Norkus, pirmutfiiiš 
turbut nespėjęs apsiprasi su 
Lietuva, o antras perdaug 
joje atsigyvenęs, keliavo j 
Ameriką, į dolarių šalį, ba 
turbut litais nusibodo gy
venti.

Ale demokratiški krikš
čionis sumislino krikščioniš
kai su jais/pasielgt ir sulai
kė (Virbalyje ir krėtė taip 
dabai kad net išžiūrėjo ar 
kuris nesiveža utėlę ar blusą 
(net ir škaplieriuose, kur jų
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matiškos kratos nebuvo su
rengęs;

Išklausęs tą slapto Spra- ' 
gilaičio raportą, vėl žmogus į 
imiesi už kitų dalykų, ir vėl j 
dirbi, ba nedirbdamas nie
kad neapsidirbsi, ir visada 
laiko neturėsi;

Tada sumanau paklaust J 
gerb. Petro kodėl nebuvo J 
pasaulio pabaigos kaip jo 
tėvai ir kiti pranašai, ir jo !,1 
draugai apaštalai, biblijon 
Įrašė, ba šis klausimas la- j 
bai svarbus visiems kurie 
su- gerb. Spragilu mintimis' 
dalinas.

Nustatau savo radio ir 
paprašau dangaus priėmė-i] 
nės telefonistės pavadint šy. 
Petrą, ba gerb. Spragilas jo 
reikalauja.

— Malonu vėl su tavim 
kalbėtis, gerb. Spragile, sa
ko jis.

— Ale aš piktas kam už
leido! debesis kada buvau i - 
Buffalo nuvažiavęs saulės 
užtemimo pamatyt, — sa
kau aš. .

— Atleisk už tai: mes tu
rėjom uždengt saulę nuo ki
tų griešnų akių, tai negalė- | 
jom tau vienam atidengti. J 
Kad bu turn nuvažaivęs Į tej- ' 
ki miestą, kur mažiau baž- j 
nyčių ir minyškų yra, bu- '* 
turn matęs, L2 sako jis.

— Jus įsu saulės užtėmi- i 
niais seniau gąsdino! žmo
nes, ale dabar jau tą susekė 
ir mažai kas bijo, Ale kaip j 
suseks apie tavo paliktos J 
biblijos prigavystės, tada ir- 
gi bus blogai, — sakau aš.

—- O kas, gerb. Spragile, j 
pasidarė? — salto jis.

— Jus prirašėt daug pa- j 
baigų pasaulio, ir nei vien o -l 
sykio neišpildė!! —sakau aš.

— Gerb. Spragile, nesi- 
I bark, ba ne mes kalti kad iš '■ 
tos biblijos visi visokius no- 
glus išsiaiškina. Mes 'bibli
jos visai nepripažĮstam, ir 
ji prie šventų knygų nepri
guli. Prie to, niekur joje 
ir neparašyta kada bus .pa- , 
šaulio pabaiga,'— sako jis. ,

— Tai kodėl jus duodat 
žmonėms taip kvailavot ir 
visokių niekų toj biblijoj jie- 
škot? — sakau aš.

— Sutvertojas davė žmo- ; 
nėms liuosą valią, ale kad 
jie ją ant apgavysčių ir blo- \ 
gų darbų naudoja, o ne ant 

lyginimo po mirčiai, — sako 
j'is. '. ■' .'vi

— Tai kodėl jus pavydit , 
žmonėms to galo: jeigu jie 
taip laukia, pabaigkit pa-“J 
šaulį ir paimkit mus. visus Į i 
dangų,,— sakau aš.

— Sutvertojo laikas dar 1 
neatėjo: ba jis pasakė kad 
niekas nežinos nei dienos, ą 
nei adynos nei sekundos ka
da užgesins viską ir užbaigs 
gyvenimą savo tvarinių, to- ; 
del niekas neturi tiesos pra
našais! nei pradžios nei pa
baigos nei amžino gyveni
mo ant žemės, ba griešija. 0 
kaslink paėmimo jūsų visų 
Į dangų, tai nesitikėkit-visi 
patekt, ba ne visi to verti:,, 
prie to, pas nius butų per- 
daug, 10 permažai gerb. Lici-Jj 
periui, — sako jis.

— O kaip bus su tais ku- ,4 
rie visokius niekus iš bibli- 1 
jos skelbia? — sakau aš. >

— Jie visi turės pasikart 1 
arba kitaip sau galą pasida- * 
ryt, kaip Judošius, ba jie iš- J 
duoda melagingai Dievo žo- 
dj ir klaidina žmones, ba to - 
niekad neįvyks ką jie.skel- J 
bia, — sako jis.

— O kur jų dūšios eis? — 
sakau aš.

— Tiesiog Į peklą, — ąt- .a 
sako jis.

— Tai ačiū už paaiškini- J 
Iki pasimatymo, gerb, J 
, — sakau aš.

daug ’būna) i Ameriką —gero, jie susilauks savo at-
ba tas užgintą iš Lietuvos 
eksportuoti.

Vienas dar užprotestavo 
kad jis turi diplomatišką 
tarbutę kurią užsienių rei
kalų ministeris duoda vežtis 
be kratų. Ale krėtėjai su
laikė ir tą, ir paklausė'gar
saus ministerio Čarneckio 
Į Kauną per telefoną ar da
ryt kratą tame užpečėtytam 
diplomatiškam maiše.

Čarneckis, kaipo gudrus, 
ir apsukrus diplomatas, pa
krapštė sau pakauši ir pa
kratė barzdą ir pamisimo: 
O kas žino ką jis į tą mano 
užpečėtytą maišą galėjo pri
sidėt. Nors, aš pats prikro
viau ir užpečėtijau ir jis ji 
išsivežė taip kaip padaviau, 
ale jis nėra demokratiškas 
krikščionis tai gal jam pik
tos dvasios padėjo plombas 
atleist ir prisikraut ten ką 
jis nori. Tada Virbaliaus 
kratytojams sako: Krėskit 
ir tą maišą, ba ten gal yra 
komunistiškos literatūros 
krikščioniškų utėlių, kurias 
uždrausta iš Lietuvos išvež
ti. Visos utėlės ir komunis
tiški raštai turi pasilikt 
Lietuvoj.

Už tokį sumanumą ir ga
bumą Čarneckis vėl liko iš
rinktas .užsienių reikalų mi- 
nisteriu, nors pirma buvo
atstatytas kaipo netik-S ir mą. II 
neveiklus, ba jokios diplo- Petrai,
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t- ‘‘KRIKŠČIONIŲ’,’ GUDRYBES, AR KITAIP?
. JĖZUITIŠKOS dienos už-T 

I ** stojo Lietuvoj. Tik kaip Į 
/ilgai jos tęsės turbut ir pa
ltis “krikščiortįs” 'bijo spėti;

Ateinančios žinios iš Lie- 
i tuvos paaiškina kodėl atsi

statydino “krikščioniškas”! 
kabinetas “krikščioniškoj”! 
Lietuvoj, turįs “krikščioniš
ką” didumą Seime.; ■

Europoje priimtą kad jei
gu seimas išreiškia nepasi
tikėjimo, kabinetas turi at-

, sistatydint, nes didumos ne- J B
pasitikėjimas yra sykiu ir salomis planuoja, kitų lėsb- 
neparėmimas ruošiamų dar- mis, išnešti kaili'sveiką ir 
bų kabineto, kurie tokiu bu- paskui vėl ramiai viėšpatąų-J 
du vistiek nebus Įkūnyti, I ti iki kito krizio.... **■

Bet musų ‘krikščioniškoj’I-----—_____
Lietuvoj kabinetas rezigna-' 
vo gavęs nepasitikėjimą..'.. 

Į Krikščionių-Demokratų su
važiavimo Kaune....

Iš vienos pusės Įstabu, tas, 
bet iš kitos atskleidžia fak
tą kas ištiesų yra Lietuvos 
Valdžios galvos: nagi kuni
gai ir davatkos.

Aisku, jeigu ‘krikščioniui 
suvažiavimas išreiškia ne
pasitikėjimą ministerių ka
binetui,, taip pat laikysis ir 

..“krikščionis” Seimo atsto
vai. Taigi ar ta Įstaiga ar 
Seimas vistiek gali valdžią Į kiliai šaltoje žemėje išvengimui

* nuversti kada nori. karštą saulės spindulių, nes te-
Tik visa paslaptis Štai ka- !lai amžinai esti karstą. Vin- 

me. Jeigu kabinetas butų I laiPtai veda i Pujkl P°- 
buvęS iš maišytu partijų na- teminį bankietų kambarį, mau- 
rių, tada ir nepasitikėjimo l^ne?> virtuvęs ir ..požeminį ka- 
išreiškimas butų pateisina-' . ....... j
mas kova prieš kitas parti-1 ’’ ’ .
jas. O dabar, kabinėtas bu- puiriuose fonta:
vo “krikščioniu”, ir patįs jie rie bl,vo P’-'ikW išdabinti,ip iš- 

' savo kabinetą 'nuvertė L .. . Piešti,, išdabinėti brangiais au-
Ar nepaaiškės kur šuva IrHmais ir Įnozaikais, turėjo, lan- 

pakastas. Andai ėjoigandai kus į giliai žemėje daržus ir sor 
apie “krikščionių”/ kabineto .r,lls>.,. kurie. „taipgi buvo .išgąsti 
narių “'krikščioniškalfl'<šusųp<aiR „palociai, beį jie buvo afvi-, 
apsidaužymą. O iš “krikš- ri iš .viršaus; tuose soduose bu- 
cionių” konfėlt’enęįjdš pakilo!vo keliama naktinės puotos mė- 
sekanti reikalavimai kabi
netui, pasak “Liet. Žinių”:

“Ąnot ‘Ryto’, ‘virš visų jų 
(k-demų konferencijos iiu-1 
tarimų) stovi vienas bend
ras del vyriausybės ir Sei
mo frakcijos pranešimo nu
tarimas: ‘2 
mo ir aktingumo... ’ ‘musų 
vyriausybė drąsiai teeina 
konferencijos nurodyta kry
ptimi: griežtumo, reikiamo 
griežtumo visose srityse... 
ir tt.”

Kaip iš pranešimo ant 
pirmo puslapio matysit.; to 
“griežtumo” (Jėzuitiško už
sispyrimo viską savaip pa-

. versti ir valdyti sau) ne pas palaidūnė Pompėja prie šalies— 
visus ministerius buvo; To- tą puikia moteria kurios užgai
de! kabinetas turėjo griūti;, du patenkinimui Neronas nužu- 
o “krikšeionįs” 
statyti Į tų ministerių vie-Į 
tas “griežtus” vyrus.

Bet dar pasaka nepasi
baigia.

Prezidentas Stulginskas, 
ar nedalyvavęs toj “krikš
čionių” konferencijoj ar už
sisapnavęs, tuoj kviečia pa
sitarimui Sleževičių, Valst.- 
Liaudininkų vadovą, apie 
sudannną maišyto kabine- 
to...?

Ar čia komediją, ar tie nuojant Nerorio garbei, nelais- 
musų “krikšeionįs”- manė viai būdavo ištempiama iš ur- 

,rasią griežtus ministerius I vų, pirmiausia nugirdomą ir pa
tik kitų partijų žmonėse? [skui kankinama jo palinksmini- 

Suprantama, Sleževičius i mui.
nesutiko kalbėti apie koali-Į Tds požeminis palocius buvo 
ciją tokiame kabinete kurį Į naudojamas išdykavimams ir 
ne Seimas bet “krikščionių” I banketams kitų po jo sekančių 
konferencijos nuverčia kada1 imperatorių Romos nykimo die- 
nori.- nose, Diokletiano, Theodosijaųs

Tada 'kabinetas susidarė h’ Valentiniano.
Vėl iš vienų “krikščionių”. Bet tuojau turėjo ateiti laikas 

‘‘Sandaroj” Eglė dėl spe- kuomet tas pats palocius kuris 
li'ojamo Seimo paleidimo ši- buvo scena laimėjimų ir orgijų 
taiD išsireiškė: . žiaurių Romos imperatorių ir

“Pavasarį reikią laukti karalienių, bus liudininku poe- 
Lietuvoję bado, o pinigų nė- tiško atkerėto, pačios žiauriau- 
ra. Tuomet pakels galvas įsios rūšies’.
visas bolševikuojantis ele- Romėnai laikė Afriką kaipo 
mentas. Opozicija turės ge- Į provinciją nuo alikų pirm Kris-

resnę dirvą propagandai. 
Paskui reikią vesti derybas 
su Lenkais. Aliantai spiria, 
tai vieniems nenorima imtis 
atsakomybės....”

Gal del to ir Į kabinetą jie 
norėjo įsivilioti kitų srovių 
žmones, kad paskui turėtų 
ąnt ko bėdą mesti už savo 
nepasisekimus. Gal “krikš- 
čionįs” iš* vienos pusės skel
bia tarp savęs reikalingumą 
“griežtumo”, o iš kitos pa-

Musų komunistėliams buvo 
labai smagu šukauti-rėkauti ke
li ntetai atgal: “Šalin buožės!” 
“šalin siurbėlės!” “šalin social- 
patriotais!” ir kitaip. Tada jie, 
daug ko žadėdami, prisiviliojo 
žmonelių pulkelius j savo eiles 
padėti jiems užvaldyti musų tū
las organizacijas, jų skyrius ar 
kuopas, arba ardyti viską kas 
ne jų, ir džiaugėsi sapnuodami 
kad taip amžinai liks.

Bet pirmiausia pasiliovė bol- 
ševikėlių landžiojimas Į kitų su- 
sirinkimus-prakalbas. ir. ardy
mas jų, Būdavo, keli suėję su
daro lermą lyg kad visa salė ei-

ATRADO SENOVĖS ROMĖNŲ POŽEMINI 
PALOC1Ų AFRIKOJE

Ą NGTIJOS archeologai, kasi- 
‘i*- nėdąmi netoli Tuniso, šiau
rinėj Afrikoj, Viduržeminių ju
rų pakraštyje, atkasė likučius 
puikaus požeminio palociaus — 
pirmo tos rūšies kada nors ras
tų — kuris buvo Romėnų pabu- 
davotas kaipo “vasarinis resor- 
tas”, laikuose jų didžiausio iš
tvirkimo ir galybės.

Palocius buvo pabudavotas

Nekurie didieji kambariai, 
inai tekėjo, ir ku-

nesienoj, “bakanališkomis puo
tomis” yadinamos.

Nekurie to palociaus kamba
riai dar vis yra puikiame sto
vyje, nesugriuvę, ir apsako ko
kis puikumas ir ištvirkimas ten 
buvo, kuriam moderniški nriės-

‘daugiau griežtu- tai birbti išeigų vietos negali ly
gintis.

Neronas, žiauriausias iš visų 
Romos Cezarų, pats tankiai nu
keliaudavo Į tą požemini palo- 
cių Afrikoje, kuę dalyvaudavo 
puotose ir saturnalijose bei iš
tvirkavimuose, kokių net pati 
Roma nematė.

Būryje savo dvarėnų, paly
dovų ir tokių pat ištvirkėlių, su

turėjo pa- dė savo motiną ir pačią — jis 
dalyvaudavo, tenai didžiausiuose 
ištvirkavimo pokiliuose, kuriuos 
Suetonius ir kiti tų laikų isto
rikai aprašo.

Sėdėdamas girtas prie ban- 
kieto stalo, Neronas apsivaini
kavo save vynuogių lapais ir 
buvo garbinamas kaipo nemir
tinas dievas, ir krikščionės mer
ginos /buvo atitempiamos ir au
kaujamos jo (“dievo”) 1 garbei.

Ištvirkėliams geriant ir dai-

taus gimimo iki 439 metų po 
Kristaus.

Tuo laiku rytinėj Vokietijoj 
pakilo tauta, ar geriau eilė gen
čių, vadinamų Vandalais, ku
ri užpuolė ir gabaus- užkaria
vo Romą. Vienas iš jų didžių 
vadų buvo Vandalų karalius, 
Genserikis, raišas, žiaurus, iš
tvirkęs, ir gabus militaris va
dovas, perimtas karčia ir didele 
neapikanta linkui Romėnų.

Nepasiganėdinęs nutuštinimu 
Italijos, Genserikis sii 8b,000 
savo vyrų Vandalų perėjo per 
Ispaniją, laivais Į Afriką, ir už
kariavo visą tą provinciją, išvy
damas Romėnus.

Romėnų' šėstinė Afrikoj buvo 
Kartaga, didis miegasi kurį Ro- 

' menai šimtmečiai pirmiau nuo 
Kartagėnų užėmė, kuris stovėjo 
beveik ten kur dabar stovi mie
stas Tunis, taigi apie mylios ar 
dviejų nuo šito puikaus požemi
nio palociaus, kuris buvo .scena 
tokios daugybės imperiališkų 
orgijų.

Genserikis viską tą padarę 
'savų. Jis užėjo j tuos palocius 
ir patyrė tų požeminių rūmų 
istoriją.

Kuomet jis patyrė kaip impe
ratoriai ir imperatorės užpildė 
tamsius urvus ne tik suimtais 
krikščionimis bet ir žmonėmis 
jo paties tautos, kuriuos paskui 
ištempdinėjo kaip gyvulius ir 
kankino savo pasilinksminimui,- 
Genserikis sugalvojo žiaurų ir 
aštrų atkerštą.

Tuo laiku Romą valdė impe
ratorius Valentinianas III. Jo 
žmona buvo Eudoksija, išdidi, 
begėdišką ir graži moteris, kąri 
turėjo taip pat gražias suaugu
sias dukteris.

Raišas ir šlykštus Vandalų 
karalius, kurs jau buvo didžiau
sias savo laikų piratas, terori
zavęs visus Viduržeminių jurų 
pakraščius, nuo savo stovyklos 
netoli Tunis) Įsigijo laivus, su
sodino i juos savo naršius pa
sekėjus, ir išplaukę link Romos.

Kuomet kiti jo plėšikai gro
bė miestą. Genserikis, su pa
rinktu buriu vyrų, įsiveržę Į 
karališkus rumus. Jis nesisten
gė nužudyt imperatorių Valen- 
tinianą, jo net nejieškojo. Bet 
ištempė karalienę ir jos dukte
ris nuogas, už plaukų, iš jų ka
rališkų lovų, apkalė jas rete
žiais, ir nusigabeno jas kaipo 
verges Į Afriką.

Tos trįs nelaimingos moterįs 
liko Įmestos į tamsius požemi
nius urvus, ir Genserikis paren
gė milžinišką puotą- skaisčiai 
nušviestoj salėj gretimam kam
baryje kur tos moterįs buvo 

įmestos, paminėjimui savo 
gryžimo.

Už kelių šimtmečių po to, 
požeminis palocius liko užneštas 
žemėmis ir užmirštas — ineiga 
užgulta (smėliu, apielinkės aplei
stos.

Dabar vėl palocius liko atkas
tas, atskleisdamas šių dienų ty
rinėtojams savo vaizdus apie ką

su-
su-

tas

l
I tų išvien prieš kalbėtojus.

Dar jie liko organizacijose, 
kuopose, skyriuose.

Bet štai, užėjo jiems pasau
lio įpabaiga, nes suspito .darbi
ninkai Vyti tuos rėksnius ir arį- 
dytojus iš savo tarpo-: veja pą- 
šalpinės draugijos, kuopos, ve
ja unijų Skyriai.

Visur pradeda plėstis aidai: 
“Šalin su bolševikais!”

Bet tas atgarsis labai nepa
tinka jiems, ir jų laikraščiai ne
žino nei kaip' ant tų sukrutusių 
darbininkų sakyti, kaip agituo
jančius prieš juos laikraščius 
yądįnti. a

Broliai bolševikai, tai tik (an
tras lazdos galas- prieš jus par 
rftiudojama! Priimkit kantriai1 
Jau ir taip perilgai jūsų kentė 
tie kurįų sprandais jus buvot 
pradėję jodinėt.

“Vilnis” šitaip sako ant “Dir
vos” raginimo atsikratyti bol
ševikų :

. “Ach, kaip tai butų . gerai 
.Kąrpavičiųkui ir kitiems daran
tiems biznį iš ‘tautos meiles’, 
jei hė komunistai P’

Ach, kaip buvo gerai komu
nistams daryti biznį iš “darbi
ninkų meilės” jeigu tautinin
kai tylėtų! Bet ateina tam 
galas! Vienur-kitur dar jus gal 
pasilaikysit ilgiau, bte kitur jau 
pabaigėt savo viešpatavimą, ki
tur baigiat, o kitur tikrai ateis 
galas.

Keli metai atgal, komunistė
liai pabandę užgrobti musų or
ganizacijas, pamatę kad jiems 
sekasi, įsidrąsino ir atsiekė sa
vo. Dabar, atsipeikėjus ir pa
tyrus kad galimai jus atsikraty
ti;; visi laisvų minčių žmonės, 
kurie suprantate darbininkų ge
rovę ir komunistų išnaudojimą, 
matydami kad sekasi jų atsi
kratyti ten kur tik pabandoma, 
šluokit lauk komunistus!

ATRADO NAUJUS
/ VAISTUS

'John Hopkins' Universiteto ‘ ir- 
ligoninės gydytojai išrado' nitu-1 
ją antiseptiką gydymui užsiše- 
nėjusių liguistumų" inkštų " ir 
šlapumo kartalų. t'Tas 'naujas 
vaistas vadinama! hexylresorci
nol, ir sakoma , yra penkiasde- 
šims syldų stipresnis už kar- 
bolišką rūgštį- savo galimybėje 
naikinti ligos perus, o vienok 
yra taip nepavojingas kad gali
ma'"jį ryti be pavojaus.

Dr. V;. 'Leonard; pirmininkas 
kliniš'ko komiteto vidurių anti
septikų, kuris išvystė tą "vais
tą Hopkins universiteto labora
torijoj, sako kad jo draugai 
praleido dešimts mėtų besisten
gdami jį ištobulinti.

Dr. Leonard 'pirmiausią ap
žėrė tuo vaistu Icralikus, ir/ka
da jie neapsirgo, jis tada pats 
nurijo jų, bet irgi nekenkė jam.

Persitikrinę jo nekenksmin
gumu, jis ir jo šeši vyrai kurie 
su juo dirbo pradėjo kasdien 
imti didinamas dožas ištyrinė
jimui tų vaistų įtekmės ant kū
no.

Po to tie vaistai panaudota 
pirmu kartu tikram gydymui 
inkstų ligos. Nekuriuose atve
juose inkstų ligos .kurios buvo 
gana užsisenėjusios, išsitaisę į 
48 valandas, kaip raportas sa
ko. Išgydymas buna visiškas, 
ir žmogus nejaučia jokios nege
rovės po to.

tik iš sėnų raštų težinomą1.
Tas palocius buvo labai dide

lis, nes turėjo paskirus kamba
rius, kurie buvo palociai per sa
ve. Buvo padarytas taip puikus 
ir visko pilnas kaip paprasti di
dieji palociai virš žemės. Ras
ti 'likučiai parodo laiškiai kokis 
puošnumas ir malonumas juose 
buvo. Tenai dar randasi daug 
puikių liekanų senovės Romėnų 
dailės.

Atkasinėjimai dar neužbaig
ta, ir tikimą jog toliau kasantis 
pasiseks atidengti daugiau dai
lės .darbų, kaip lygiai daugiau 
nušviesti paslaptį to paslapto 
palociaus kur Neronas žaidė, ir 
kur Vandalų karalius nutempė 
Romos imperatorienę Eudoksi
ja ir jos dukteris sau už verges..

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Širdingas ir tikras atsivertimas 

niekada negali būti vadinamas keistu, kaip 
tu tą apšauki-, panele, — tarė A'bbė d’Aig- 
rigny, šaltai. — Tai yra priešingai, naudin
gas, ir yra geras pavyzdis.

— Pavyzdis? — atsakė Andriennė; — 
tas priklauso nuo to apie kokį atsivertimą 
kalbama. Paveizdan, kaip butų jeigu kuris 
atsiverstų Į blogą?

— Ką tu kalbi, madame? — suriko ku
nigaikštienė. ’

— Aš kalbu apie save, teta; tu bari 
mane už buvimą nepriklusminga ir savam 
nusistatyme —gal but man reikia pastoti 
veidmaine ir žiauria? Po teisybei, man 
patinka verčiau pasilaikyti savo mažas‘pa- 
kląijias, kurias aš mėgstu kaipo sugadintas 
.kūdikis. Ąš žinau kas aš esu; o nežinau 
ku,o. galėęiau būti.

— Bet tų turi pripažinti, mademoiselle 
Andrienne, ■— tarė Baronas Tripeaudas, su 
savotišku įtempimu ir Įtariančiu upu, — 
kad atsivertimas-----

— Aš tikiu, — tarė Andriennė, nepa
kantriai, — kad ponas Tripeaud yra gabus 
kalbėtojas apie nuosavybes ir visokius pel
nus, visokiais budais, bet jis nieko nežino 
apie šį reikalą,

— Bet, madame, — kartojo tas finan- 
sierius, suimdamas drąsą .pažvelgimu ant 
kunigaikštienės, — feu užmiršti jog aš turiu 
garbę būti tavo globotoju, ir kad——

— Tas tiesa, ponas Tripeaud turi tą 
gąrbę, — tarė Andriennė, su dar didesnių 
atkaklumu, ir net nežiūrėdama į baroną; 
— bet tikrai negalėčiau nei pasakyti kaip 
jąm tas pasitaikė: Bet kadangi ne dabar 
laikas spėliojimus daryti, aš noriu žinoti, 
lėta, koks tikslas šio suėjimo?

— Tu tą sužinosi, madanie. Ąš išaiš
kinsiu pati aiškiai ir atvirai. Tu žinosi pla
nus kaip tau reikės nuo dabar apsieiti; ir 
jeiąu atsisakysi sutikti, (neatsižvelgdama 
ir n.epąge^bdąma mano įsakymų, aš žiū
rėsiu tuojau kokių-įmonių imsiuos. '

Negalima nei apsakyti tų žiaurių ir 
sprendžiančių žvilgsnių kokiais kunigaikš
tienė,' tardama tuos žodžius, (tikėjo nuste
bint tą merginą, iki šiol pripratusią gyven
ti taip kaip jai patiko; vienok.gal but prie
šingai negu kunigaikštienė tikėjosi, vietoj 
atsakyti kaip kitaip, Andrienne' pažvelgė 
jai atvirai i akis, ir tarė, juokdamosi: — 
tai yra tikras paskelbimas karo. Tai labai 
smagus dalykas.

— Mes nekalbame apie skelbimus ka
ro, — tarė A'bbė d’Aigrigny, šiurkščiai, lyg 
užgautas Andriennės atsakymu.

— Nagi, ponas Abbe! — atsigryžo An
driennė, — senam pulkininkui kaip tamis- 
ta, ištikro peršiurkštu šitaip kalbėti ant 
mano pasišaipymo! tamistai reikia būti dė
kingam “karui”, kuris davė tamistai pulką 
Francuzų kareivių po kariavimų taip ilgai 
prieš Francuziją.

Ant tų žodžių, kurie atnešė skaudžius 
atsiminimus, markizas nuraudo; jis norėjo 
atsakyti, bet kunigaikštienė prabilo: — Iš
tiesų, madame, taivo apsiėjimas nepaken
čiamas 1

Taip, teta, aš žinau padariau 
klaidą. Aš neturėjau sakyti kad tai sma
gus dalykas — nes tai nėra taip; bet tai 
nors yra labai-žingeidus — ir gal’ but, — 
pridėjo mergina, po patylėjimo, — gal but 
labai drąsūs — o drąsumas man patinka. 
Kadangi mes apie " tai kalbame, ir jus kal
bat apie planą mano apsiėjimams su ku
riuo aš turiu sutikti, po bausme — po bau
sme ko, aš norėčiau žinoti, teta?

— Tu sužinosi. Kalbėk.
— Taigi aš, prie šių vyrų, taipgi pa- 

reikšiu, aiškiai ir atvirai, mano apsispren
dimą prie kokio priėjau. Kadangi reika
linga buvo laiko del to įvykinimo, aš apie 
tai nekalbėjau pirmiau, nes tu žinai aš ne
turiu papratimo sakyti, “Aš darysiu taip 
ar taip”, aš tiktai padarau!

— Tikrai; ir tai yra tavo nepaklusnu
mo paprotis kurį tu turi pamesti.

— Aš maniau tik pranešt tau apie sa
vo apsisprendimą vėliau kada; bet negaliu 
išvengti malonumo pranešti jums tai da

bar, kada jus esat taip prisirengę išgirsti, 
ir priimti tai. Vienok, vis dar melsčiau ta-.1 
ves kalbėti pirmiau; gal pasitaikyti kad 
musų pažiūros kaip, tik yra tos pačios.

— Aš mėgčiau tave matyt tokia, — 
tarė kunigaikštienė. — Aš pripažįstu tavo 
išdidumo drąsą, ir tavo nepaisymą visų už 
tave tyresnių. Tu kalbi apie drąsumą — 
tavo drąsa ištikro didelė.

— Aš nors tiek apsispfendus daryti 
ką kiti savo silpnybėje nedrysta — bet ką 
aš drjrs.tū. Tas, aš tikiu, yra aišku ir su
prantama.

— Labai aišku, labai suprantama, — 
tarė kunigaikštienė, persikeisdama žvilgs-,, 
niais su kitais tos scenos aktoriais. — Ka
dangi dalykas taip yra, viskas toliau bus , 
aiškiau. Aš tik noriu tau persergėti, tavo 
pačios gerovei, kad tai yra labai rimtas da
lykas —. daug didesnis negu' tu įsivaizdi
ni. ir kad vienatinis kelias nukreipimui ma-'“ 
no nusistatymo yra tavo pakeitimas s?.vo ,; 
arogantiškumo ir ironijos kalboje, Į nuo
laidumą ir užsilaikymų kaip aukštai mote- ■ 
riškai išpuola.

Andriennė nusišypsojo, bet nieko neat-” ’ 
šakė. Momentas tylos, ir kunigaikštienė 
pasikeitė žvilgsniais su savo trimis drau
gais, parodydama jog jos užpuolimai, nors 
apsukrus ir gudrus savyje, seks rimtu at- > 
sikirtimu.

Panelė Andriennė turėjo perdaug per- 
pr'antąnčią mintį ir sumanumą, nekalbant, 
kad kunigaikštienė de Sant-Dizier dėjo di-,. 
dėlę svarbą šiam nusprendžiančiam susi-.,, 
rinkimui. Bet ji negalėjo suprasti kaip 
jos teta gali vilėtis uždėti ant jos visišką 
savo valią. Tetos grasinimai išrodė tik pa-”, 
prastas pajuokos vertas užsispyrimas. Vie
nok; žinant užsispyrusį tetos pobūdi, slap-,? 
tas spėkas kurias ji gali panaudoti kada., 
nori, ir-baisų kerštą kuri ji kartais pavar
toja — prisimenant dar kad vyrai kaip 
markizas ir daktaras nebūtų atėję Į šį susi
rinkimą be svarbių tikslų — tą jauna mer-., 
gina užsimąstė vaįandėlą pirm įpuolant i 
tą prietiki.

Bet tuoj, pats nujautimas kokio nors 
pavojaus, vietoj nusilpninti, ją, pridavė jai 
naujos drąsos ir narsumo sutikti kad if ar? 
šiauši dalyką; išplėsti, jei galima, savo min
čių nepriklausomybę, ir palaikyt, nežiūrint 
kas stosis, savo apsisprendimą kurį ji jau 
buvo gatava kunigaikštienei pareikšti.

(Bus daugiau)

ŽADINKIT, JAUNIEJI!. .
Žadinkit, jaunieji,

'Bedugnes sielas
Su jausmų akordais

Ir gaida dainos.
Po girias teskamba 

Aidužiai dainelių;
Veltui nepraleiskit

Jaunystės dienelių!
Žadinkit krūtinėj

Mokslą ir šviesybę, 
Vykit nuo Šios žemes

Žiauruųą? tamsybę,
Kuri mus nuo amžių

Laiko surakinus. n.
Dirbkit kas kiek galit

Kad ją sunaikinus!
J. Gogelis. -Doviernaštįs

Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto,, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun- , 
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu-' 
ron kada reikia kokių raštų."DIRVA"
335? Superior Ave; Cleveland, Ohio.
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Vargšų Karalienė
(PASAKA)

Parašė Vėjas.

Dukterų Meilė prie Tėvo. Rytos Atstū
mimas už Mažus Prižadus.

UR juros amžinai 'banguoja, kur žalios 
vilnis putodamos gula ant krašto, ant

smėlyno, vis j savo glėbi apimdamos smil
tis ir nusinešdamos jas Į juras, — ten, ne
toli krašto, gyveno Laimingas Žvejys — to
kiu vardu ji praminė 'kaimynai, matydami 
jo pasisekimą žuvininkystėje, ir tankiai 
jie teiraudavosi jo imionėmis prie gero žu- 
vavimo.

Šitas Laimingas Žvejys buvo dabar na
šlys: jo moteris, daili jo laikų Nastė, mirė 
penki metai pirmiau, palikdama jam glo
boti tris duktęris, kurių jauniausia dabar 
buvo šešiolikos metų amžiaus. Tik trimis 
savo dukterimis senis tesidžiaugė, nes jo
kio sunaus neturėjo.

Vieną puikią dieną, kada saulė labai 
kaitino pajūri, Laimingas Žvejys su savo 
dukterimis tingiai ištraukinėdamas iš tin
klo prisivėlusius, šiukšlius, palengva sau 
kalbėjosi. Nuilsęs senis sėdo ant galo val
ties pasilsėt, o dukters dar vis trusėsi prie 
apvalymo tinklo., Ilgai seniui-besėdint, at
ėjo jam į galvą mintis — jis užsinorėjo pa
klausti savo dukterų jų meilės link jo, savo 
seno tėvo: ar visos jos ji myli ir kaip jis 
joms bus tada kada susilauks gilios senat
vės.

— Brangios dukrelės, — mostelėjo jis 
ranka i merginas, vadindamas jas prie sa
vęs.

Dukteris greitai prišoko prie tėvo, ma
nydamos jog jis nori jų pasitarnavimo, nes 
jos visos ji labai mylėjo.

— Sėskite čia šalia manęs, o aš šian
dien noriu paklausti jūsų r kuri iš jūsų tri
jų liks man ištikimiausia iki mano mirčiai, 
o tą aš pažibsiu iš jūsų man ištartų žodžių.

DųterĮs susėdo ant smėlio prie tėvo 
kojų, ilgai manydamos ką atsakyt. Tada 
vyriausia tarė:

— Aš, brangiausia _tėveli; prižadu my
lėt tave karštai ir labai kaip iki šiolei, ir 
liksiu su tavim iki tavo mirčiai!....

Antroji tarė:
— Aš tvirtai pasižadu būti prie tavęs, 

tėveli, visados ir visuose tavo žingsniuose, 
tau pasitarnauti iki tavo grabo....

— Na, gerai, judvi, dukrelės: aš matau 
jūsų meilę ir dideli atsidavimą man; bet 
tu, ką turi pasakyti apie savo man skiria
mą meilę ir kiek tu jos turi? — paklausė 
Tėvas jauniausios dukters, Rytos.

— Aš, brangiausis tėveli, visą dukters 
meilę skiriu, kokia pridera tėvui nuo savo 
vaiko — tai viskas ką aš galiu.... — kal
bėjo Ryta, neturėdama daugiau žodžių iš
reikšti meilei senam savo tėvui, nes jos šir
dyje jautėsi neišpasakytas prisirišimas ir 
atsidavimas savo tėvui, nes ji ji labiausia 
mylėjo.

— Matau, — rustai pratarė Į ją tė
vas, — jog tavo atsidavimas man menkas 
ir tu man nieko neprižadi mano senatvėje:

ne taip kaip tavo sesers! Taigi po mano 
mirčiai, visas mano sukrautas turtas ir 
savastis liks jom, o tu nuo šios dienos jau 
nebusi mano duktė. Eik tu sau Į svietą — 
kur tau tinka, o vieta tavo tebus ten kur 
tave kas priglaus!x....

Iš didelės meilės ir tokių piktų tėvo žo
džių Rytos lupos daugiau negalėjo Į tėvą 
kalbėti; o dar labiau, jai širdį spaudė jos 
tėvo nepažinojimas jos tikros meilės.

■ Ir ji pasitolino nuo savo tėvo ir seserų 
ir nuėjo linkui jurų ir ant šlapių smėlių 
stovėdama ilgai Į nepermatomą vandenyną 
žiurėjo, o bangos niekad judėti nenustojo.

Tėvas paliepė kitoms dukterims paga- 
mint Rytai maisto tik ant trijų dienų, tuoj 
ją Įsodino į valtį, pastūmėjo valtį nuo kraš
to ir su piktumu nužengė į stubelę; tik abi 
Rytos seseris ant krašto stovėdamos ver
kė ir akimi lydėjo besiiriančią mergaitę.

Ryta, kurios valtelėje tik vienas irklas 
l tebuvo, irėsi ir irėsi vis tolyn nuo krašto, 
norėdama pasiekti plačius 'vandenis, kur 
galėtų," atsidavus bangoms, užmigti jų su
pama amžinai. Nemielas jai buvo gyveni
mas be jos branginamo senelio tėvo, dar 
labiau ją graužė.tėvo išsižadėjimas, jos....

Valtelė ir jame sėdinti Ryta gabaus 
jau išnyko iš krašte stovinčių merginų 
akių, taigi jos nubudę nuėjo į vidų, o pa
matęs jas tėvas, apkabinęs bučiavo ir karš
tai džiaugėsi jų prisirišimu prie jo.

Ryta Pasiekia kitą Žemę.
Vėjas iš šio krašto putė skersai į atvi

ras juras, vos pa^nažų tesupdamas vilnis.
Taip tai ji sulaukę vakaro ir nakties, o 

po neilgai nakčiai varginga mergaitė, nei 
kiek valtelėje nęgalėjus prasnūsti, tuoj pa
matė priešai save tekančią skaisčią saulę, 
kuri priminus Rytai ankstyvą vakarykš
čios dienos pradžią, dar prašiepė Rytos 
veidelis, bet ji tuoj persimainė, ir vis laukė 
žūties jurų bangose. Nežinojo kada pra
rys ją tos milžiniškos viinįs, kada su ja vis
kas pasibaigs. Bet koks ilgus ir baisus bu
vo jos laukimas, o jis vis ilgiuosi ir ji nie- 
iko sulaukt negalėjo.

Diena po dienai slinko ir jau trįs die
nos praslinko, nuo to kaip .Ryta buvo iš tė
vo narnų-prašalinta, ir visą ^jaii maistą ji 
išbaigė; taigi dabar nors badu ji tikėjosi 
mirties prisišaukti, nes manė jog juros yra 
neperplaukiamos, ir niekur krašto nepa
sieks, o nuskęsti vis dar nenuskendo.

Viinįs vis mažiau ir mažiau pradėjo 
supti, o tai turbut reiškė nepertolimą buvi
mą krašto. Bet nei vienoje pusėje dar 
nieko nesimatė — tik jura ir dangus, bent 
retkarčiais kokis paukštis-žuvėda pasiro
dydavo viršuj jos galvos.

Baigiantis ketvirtai dienai jos blašky
musi, kada jau visai buvo apalpus ir nega
lėjo matyt to kas aplinkui ją yra, tik sun
kiai kvėpuodama gulėjo valtyje, iš kur tai 
prie jos valties priplaukė kitas laivelis; ku
riame buvo keturi vyrai — tai žvejai, kurie 
tuoj ją atgaivino, pamaitindami su savim 
turėtu maistu, ir nusiirė į krantą. Tas rei
škė jog Ryta jau perplaukė juras — jau 
atsidūrė kitame krašte....

(Bus daugiau)

T. M. D. REIKALAI
______________________ J

NARSUS T.M.D. NA
RYS

S. Adamkus iš Waukegan, 
Ill., tenaitinės T. M. D. kuopos 
darbuotojas, parodė kad ne tik 
galima darbuotis T. M. Draugi
jos reikalais ir pasekmingai ją 
pakilėti, bet ir abelnai apšvie- 
toš darbe.

Pilietis S. Adamkus vienu už
simojimu užrašė “Dirvai” net 
15-ka metinių skaitytojų, kurių 
13 yra TMD. nariai, o du paša
linių, ir vasario 13 d. prisiuntė 
jų pinigus administracijai.

Kitose! kuopose irgi darbuo
jasi nariai organo paplatinimui, 
bet ne taip labai.

Kaip jau TMD. nariai iš pir- 
mesnio pranešimo žino, nuo per
eito rudenio “Dirva” perėjo i 
kitas rbnkas — i rankas grynų 
tautininkų, senų TMD. darbuo
tojų ir Sandariečių. Todėl kož- 
nas kas paremia “Dirvą” sykiu 
prisideda prie TMD. platinimo. 
“Dirvą” skaito daugelis kurie 
nėra TMD. nariais. Per ją pa
lengva jie pastoja nariais.

“Dirvos” vadovais dabar yra 
išimtinai TMD. 20-tos kuopos 
nariai, kurių tarpe yra ir TMD. 
Centro Pirmininkas-.

Taip esant, “Dirva” panaudo
jama kuopilniausiai! Tėvynės: 
Mylėtojų Draugijos naudai, o 
todėl kurie ‘TMD. nariai ją pa
rems ir platins, platins sykiu ii’ 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją.

Dar vienas patogumas yrą T. 
M. D. nariams tai tas kad jie 
gauna “Dirvą”' numažinta kai
na; už $1.50 metuose. Taigi vi
sk turit stengtis užsirašyti lai
krašti per kuopos valdybos na
rius; arba paskirtą tam ypatą.

Patiems 'siunčiant, pinigus, 
kad ir narys turi siųsti $2.

• Kuopų valdybų nariai gali iš- 
sirašyt tiesioginai numažinta 
kainai

TMD. Centro Valdybą
K. S.. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

193 Grand 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 Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill. •

apšvietos komisija, šį metą dar 
labiau padidins kuopos veikimą.

Liko nutarta kad kožną sek
madienio vakarą parengti de
batus arba paskaitas Sandarie
čių svetainėje, kas jau ir yra 
daroma;

Taipgi mums norėtųsi prie 
progos paklausti musų kaimy
nės, milžiniškos kolonijos So. 
Bostono, ką jie veikia apšvietos 
labui kad nieko, negirdėti apie 
TMD. judėjimą? Ar jau jie vi
si apsišvietę ir nereikalauja 
daugiau knygų? NeprošalĮ bu
tų kad TMD. Centro Valdyba 
atsiųstų patyrusi (sakau paty
rusi, nes turėtų daug darbo) 
organizatorių kad sutvarkius 
So. Bostono TMD. kuopą.

So. Bostono Sandariečiai turi 
devynias galybes inteligentų ir 
pusinteligentų, bet TMD. kaipo 
apšvietos draugijoj jų nei gugu.

Kužietis.
Nuo TMD. Organo Redakci

jos: Meldžiame daugiau rašinė
ti organe iš ano krašto, neš jū
sų vienų veikimas prižadins ir. 
kitus prie veikimo, tikį reikia 
kad kiti apie tai matytų. Taip
gi vakarinės kolonijos daugiau 
ims krutėti.

Reikalaukit Šių Knygų
‘ DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

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

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

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

Kandidas — Ąpysakos-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
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, s vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kainą 50c. Audimo viršeliai.... ..................... $1.25

stijos TMD. Apskričio suvažia
vimą, ‘ kuris įvyks po Velykų, 
Milwaukee, Wis. x

M. Kasparaitis.

GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

Šiame skyriuje'mea laikas 
ano lafto gvndenslmę rei- 
kalus (domius bdriauSIoms 
motinoms ir motinoms jau^ 
ny kOdlUf,;

Kūdikių aprūpinimu ir po* 
nijinuis yra dalykas gyvu 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad UI 
yra dalykas^ kur| mes tu* 
rime ngullarlSkab Mm* 
tarpiais atvirai ir Movai 

®pergvi!d«rtil

STRAIPSNIS 112.

KŪDIKIU SVEIKATOS.

valgo. Lai jis ramiai penisi lopšyj, 
Nedaleisk kad vaikai žaistų su

vo maistu : nebandyk juos\ juokintu if 
kreipti jų dome kitur kuomet įl 
valgo, »

Neduok vaikams valgyt? tarpe, 
valgių.

Neduok vaikams nuryti maistu ne* 
sukramčius. Lai ima visk?J atsar* 
giai ir pilnai sukramto.

Neapleisk kūdikio dantų; Tai yra 
svarbu ir į tai turi būti kreipiantį 
dėmė.

beragink vaikus valgyti. Jeigiijie 
nuolatos atsisako valgyti laikh, tai 
pasitark su gydytoju.

Nevartok \ pigių talcum miltelį 
Jūsų kūdikio oda yra opi ir priya| 

j lot vartoti grynus kūdikių talcum 
i miltelius.

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 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius, 156 pusi.......... 75
Drūtuose audimo viršeliuose .................................$1.25

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

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
lius Lietuvių prabotč. Paraše J. O. Sirvydas. Vi- 
s j puslapių yra 35....................................................10

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budrikė 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
k'j žmonija nuo seniausiu amžių galėjo užlaikyti, 
gyvų ir nemirštančių. Pusi. 55............... į.25

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

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

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 ..$1.00

• Audimo apdaruose ..............................................$1.75
Teiuybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

nlėlių pritaikintų prie žmonių apsiejimų ir budo. 
Sutaisė . M. Šalčius. Pusi. 67. ................................. 25

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

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo' Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pušį. 43 25

3352 Superior Ave, Cleveland, Ohio.

Nori TMD. Apskričio 
Suvažiavimo

Montello, Mass. Tėvynės My
lėtojų Draugijos 85-ta kuopa 
laikytame savo metiniame su
sirinkime sausio 30 d. vienbal
siai pritarė TMD. 36-tąi kuopai 
iš Norwood, Mass., paraginimui 
kad T. M. D. .Nauj. Anglijos' 
Apskričio valdyba sušauktų Ap
skričio suvažiavimą So. [Bosto
ne, kaip greičiausia galima:

Pageidaujama kad ir kitos 
T. M. D. kuopoš Nauj. Anglijoj 
atsilieptų kaslink Apskričio su
važiavimo. Turėsime daug svar
bių TMD. dalykų apsvarstyti.

TMD. 85-tos Kp. Raš.t.
J. Medžiąuskas.

Montello, Mass.
Iš TMD. 85-tos kuopos dar

buotės. TMD. 85-ta kuopa sau
sio 30 d. laikė metini savo su
sirinkimą Sandariečių svetainė
je. 'Buvo renkama nauja kuo
pos valdyba 1925 metams. Val
dybei! ineina geriausi vietos 
darbuotojai. Musų kuopoj na
rių randasi nemažai, būtent 47 
išviso.

Šiame susirinkime buvo per
rinkta kuopos valdyba iš sekan
čių ypatų:

Pirmininkas — Pr. Bagužis, 
Vice-pirm. į— Pranas Norkus, 
Protokolų ir finansų rast, — 

Jonas Medžiauskas,
Iždininkas — Jonas Balionis, 
Organiz. — Jurgis Samsonas. 
Taipgi buvo ištrinkta apšvie- 

tos komisija iš trijų ypatų.: S. 
Baronas, J. Samsonas ir A. Vai
tkus.

Musų 85-ta kuopa nors dar 
mažą ir silpna, bet veikimu savo 
gali stoti kompeticijon su bile 
Naujosios Anglijos TMD. kuo
pa, nes kuopoje yra gerų vei
kėjų. žodžiu sakant; kuopa tu- 

I ri visus geriausius 'Lietuvius, ir 
(trumpoje ateityje, kai apturės 
knygą “Pasaulio Istorija”, kuo
pos eilės dar padidės. Yra vil- 

' ties kad naujoji valdyba, ypač

Racine, Wis.
Tėvynainiai Veikią.

Sausio 25 d. Turner Hali, 3 
vai. po pietų prasidėjo1 T. M. D. 
121 kuopos suruoštas progra
mas. Sulošta trijų aktų kome
dija “Balon Kritęs Sausas Ne
sikelsi”, Veikalas išpildyta ge
rai. Po pirmu aktu Ona Me- 
džiuniute gyvai pasakė eiles iš 
“Dirvos”, “Lietuvos Vėliava”. 
Po antru aktu Antanas Tyllo 
deklamavo eiles iš! Margelio 
Margumynų, “Pakaruoklis”.

Užbaigiant programą, būrelis 
jaunų Lietuvaičių po vadovystę 

1 p-lės Frances Gramolytės sudai
navo dvi dainele, “Kada! Noriu 
Verkiu”, ir “Du 'Broliukai Ku
nigai”, taipgi šoko “Jievužė”. 

į Programas užbaigta 5:45, ir 
tuojau pradėta šokiai, kas tęsė? 
si iki ,11 vai. nakties.

Prie Įžangos tikietų buvo lei
sta išlaimėjimui dvi knygos, — 
“Kitas Karas” ir “Kandidas”. 
šitą laimėjo M. Kilis, o pirmo
sios knygos laimėtojo numeris 
neatrastas. .

žmonių į vakarą prisirinko Į 
pora šimtų, ir visą laiką tvar- 
kiai-ramiai užsilaikė, pilnai pa
sitenkindami kaip programų 
taip ii šokiais. Skirstydamiesi 
Į namus pageidavo kad daugiau 
tokių gražių parengimų tėvy
nainiai suruoštų.

Ineigų vakare turėta $178.27, 
išlaidų buvo $116.95, taigi 121 
TMD. kuopai liko gryno pelno 
$62.32.

Suruošimui to programo dar
bavosi S. Wallis, P. Samuolienė, 
O. Šimėnienė, p. Valavičienė ir 
kiti." L. D. Klubas pasitarnavo 
kaipo lošėjai.

Varde 121 kuopos tariame vi
sai publikai, rengėjams, rėmė
jams ir darbininkams širdingą 
ačiū!

Prisirašė 4 Nauji Nariai.
Vasario 11 d. buvo TMD. 121 

kuopos pasitarimas J. Pilipo ra
štinėj. Prisirašę i kuopą ketu
ri nauji nariai.

Vasario 25 d. įvyksta kuopos 
susirinkimas Lietuvių Dramos 

■ Klubo svetainėje, 310 Main St.^ 
nuo 8 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami susieiti, užsimokėsite 
duokles už šiuos 1925 metus; 
rinksime kai kuriuos valdinin
kus' ii' atstovus j Wisconsin Val

KO MOTINOS NETURI DARYTI.
Nepenėk kūdikio perdažnaj ar per

daug.
Neguldyk kūdikio jei jis nėra tin

kamai papenėtas.
Neguldvk vaiko vakare jei jis per 

dieną neliuosayo vidurių gerai.
Neduok vaikui čiulpti čiulpiko ar 

tuščios bonkutės nuraminimui.
Neduok kūdikiui arbatos, kavos, 

arba svaiginamu gėrimų.
.Neduok jam saldainių, šokolado.
Neduok kūdikiui kietų valgiu lkĮ 

jis nebus metų amžiaus, ir tai labai 
po biskį ir lengvai suvirškinamose 
formose.

Negailėk geriamo vandens; vanduo 
gelbsti vidurių liuosavimui.

Prirengdami kūdikio ihaistą ne-, 
pusk ant jo atvėsindama.

Negamink daugiau maisto negu 
yrą reikalinga vienam sykiui. Ge
riausios pasekmes gaunama kada 
maistas šviežiai prirengtas.

Nevartok jokių gumos prillėčkų 
prie bonkutės iskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms 

išvalyti bonkutės, indus, ir tt., arba 
prirengti kūdikiui maisto. Prižiūrėk 
pati šitas svarbias smulkmenas.

Nepamiršk kas savaitę kūdiki pa
sverti ir užrašyti jo svorį.

Neduok kūdikiui čiulpti ar valgys 
ti iš bonkutės daugiau kaip dvidešinlt 
minutų vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti su čiul
piku ar bonkute burnoję.;

Nežaisk su' kūdikiu kuomet jisai

Per keletą gentkarčių tukstančid ■ 
Lietuvių motinų išaugino savo kudi*. į 
kius su Borden’s Eagle Pienu? Tai E 
kad jų draugės rekomendavo Eagle | 
Pieną ir todėl kad jos rado jį pilnai E 
patenkinančiu. Bet ant nelaimės dau* I 
gelis šitų Lietuvių motinų nebuvo! E 
tinkamai informuotos, kpdel jos’nw E 
gavo tokių puikių pasekmių. Eagle 
Pienas yra puikiausias ir gryniausias; 
iš saldaus, šviežio ir riebaus pieno/ 
sumaišytas su atidžiai pergrynintu’ 
cukrum, taip kad padaro kūdikiams^ 
maistą geriausį ką galima duoti pu 
to kaip motinos pienas Išsenka, arba 
neturi tokio maistingumo.

Geri dantįs reiškia gerą sveikatą; 
Laukianti motina turi žiūrėti kad jos' 
dantįs butų gerame stovyje peš jie! 
sukramto valgi tinkamai kuris duo
da kūdikiui gyvybę. Blogi dantįs yra? 
priežasčia daugelio’ negerovių ktuid 
jaukianti motina turi vengti. Ji tu-į 
ri mokytis vensti dantis tris sykius? 
į dieną su Colgate’s Ribbon Dental 
Cream ir apsilankyt pas dentįstą aūj 
sykiu į metus.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos', 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

- PRANEŠIMAS
Musų Advokatas

A. L. GLASER
randasi musų ofise kas va-J 
karas, ir suteiks dykai pa- ji 
tarimus visuose legaliuose | 
klausimuose,
Geo. Kaupas & Co. j

Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen
tūra, Real Estate ir Insurance j

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

Reguliariškas valymas savo dantų su 
Colgate’s Ribbon Dental Cream pagel
bės jums turėti sveikatą, ir linksmumą.

Colgate’s valo dantis pikiai ir saugiai. 
Jis palieka burną švarią, vėsią i-U gai
vinančią. Pirk triubelę šiandien,

GERI DANTYS GERA SVEIKATA

į AGENTŪRA i
S Aukštos, išdirbystės visokių Amerikoniškų laikrodukų.,;yį 
į Laikrodininkams greitas patarnavimas visokiuose laik- 5 
į, rodininkystės dalykuose.'
5 KARI NIIJRKAT 1429 CaP‘to1 Bldg- Sį IK/AIXL. 1NUI\IS.AM 159 n. State St. CHICAGO, ILL. į
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NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZ1’ 
ARTISTŲ DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

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

Dul Dul Dūdele

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

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šaleles
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainele. Už abi......................
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pORTUGALŲ ir Spanų atradimai suda
rė vakarų Europos krikščionims arti

mesnius šantikius su Indijos ir Kinijos 
žmonėmis. Jie žinojo, kad Krikščionybė 
nebuvo vienintelė pasaulyje tikyba. Buvo 
jų kaimynų Mohamedonų ir visokių stab
meldžių žiemių Afrikoje, garbinusių paga
lius, akmenis ir kelmus. Bet Indijoje ir 
Kinijoje Krikščionys užkariautojai rado 
milionus kitų žmonių, kurie niekados ne
buvo girdėję apie Kristų ir nenorėjo, apie 
Jį klausyti, nes jie buvo- Įsitikinę, kad jų 
tikyba, jau kelių tūkstančių metų amžiaus, 
buvo taip jau gera, jei ir negeresnė, už Va
karų tikybų. Kadangi čia mes kalbame 
apie visų žmonijų, o ne apie vienus tik Eu
ropos žmones, tad reiktų šis tas1 žinoti ir 
apie du vyru, kurių mokymas ir kurių gy
venimo pavyzdys vis dar turi didelę Įtakų 
į pasaulio gyventojų didžiumos gyvenimų 
ir elgesį.

Indijoje Buda (Buddha) buvo pripa
žintas didžiu tikybos mokytoju. Jo istori
ja yra labai Įdomi. Jis gimė šeštame am
žiuje prieš Kristų, arti didžiųjų Himalajų 
Kalnų, kur pirm keturių amžių Zaratus- 
tra- (arba Zoroaster), pirmutinis didysis 
Ariu padermės (tuo- vardu 'pasivadino ry
tinė Indo-Europiečių rasės atskala) vadas 
mokė savo žmones, apie tai, kad gyvenimas 
yra tai nuolatinė kova tarp Arimano ir Or- 
muzdo, tarp Labo ir Nelabo dievų.

Budos tėvas buvo Sudpdana (Suddho- 
dana), Sakijų giminės vadas. Jo motina, 
Maha-Maja, buvo kaimynų karaliais duk
tė. Ji -ištekėjo labai jauna mergaitė būda
ma. Daug prabėgo laiko, ir jos vyras vis 
negalėjo susilaukti'sąų įpėdinio, kurs, jam 
pasimirus, valdytų’ jo žemes ir turtus. Pa- 
galiaus, kai jis jau buvo peiikisdešimts me
tų amžiaus, jo žmona išvyko pas saviškius, 
kad buvus arčiau prie jų, kai naujas kūdi
kis ateis pasaulin.

Tolima buvo .kelionė į Kolijanų šalį, 
kur Maha-Majos jaunos dienos prabėgo. 
Vienų naktį ji ilsėjosi tarp didžių Lum'bi- 
ni daržo medžių. Ir čia gimė jos sūnūs. 
Jis buvo pavadintas vardu Sidartas (Sidd
hartha), bet mes esame pratę vadinti jį Bu
da, kas reiškia — Apšviestasis.

Laikui bėgant, iš miažiuko Sidarto už
auga dailus jaunikaitis-kunigaikštis. De
vyniolikos metų amžiaus sulaukęs, jis ap
sivedė su savo pussesere vardu Jasodara. 
Per sekančius dešimtį metų jis gyveno be 
jokio vargo ir oe rupesnio, karaliaus rūmų 
sienų saugojamas, laukdamas dienos, kai 
reiks likti, tėvui mirus, Sakijų karalium.

Vienų kartų, būdamas trisdešimts me
tų amžiaus, išvažiavęs už savo kiemo var
tų, jis paregėjo senų žmogų, darbų ir var
gų nualintų, vos tepavelkantį savo sun
kaus gyvenimo naštų. Sidartas parodė tų 
seni savo vežėjui Čanui. Čanas pastebėjo, 
kad tokių suvargusių senių yra labai daug 
ir kad vienas-kitas daugiau, ne kas pasau
liui tereiškia. Jaunas kunigaikštis labai 
nuliūdo, bet nieko neatsakė ir nuvyko sau 
vėl* pas savo žmonų ir tėvus laimingai gy

venti. Už kurio laiko jis ir vėl išvažiavo iš 
rūmų. Pakely jis sutiko kokios tai bjau
rios ligos kankinamų žmogų. Sidartas pa
klausė Čano, kas yra tam žmogui. Vežė-, 
jas atsakė, kad pasauly yra daug ligotų ir 
sergančių žmonių, kad nedaug tegalima: 
šičia pagelbėti ir kad, pagaliaus, tai ir ne
svarbu. Jaunas kunigaikštis nulindo, bet 
vis dar gryžo pas saviškius.

Už savaitės. laiko, vakarop, Sidartas 
išsirengė pas upę maudytis. Ir štai jo ar
klys pašoko į šalį, nusigandęs: pakely gu
lėjo kažkeno jau apipuvęs- lavonas. Kuni
gaikštis, niekados nematęs tokių dalykų, 
sudrebėjo,, bet Čanas pasakė, kad nereikia 
paisyti tokių menkniekių: pasaulis, girdi, 
yra pilnas lavonu. Tokis jau gyvybės li
kimas, •— visa, kas gyva, turi numirti. Nie
ko nėra amžino. Karstas visų musų lau
kia ii' negalima nuo jo pasprukti.

Tų vakarų Sidartas, gryžęs namo, iš
girdo muzikų. Jam nesant namie, jo žmo
na pagimdė sūnų. Visi džiaugėsi, nes ži
nojo, kad gimė busimas sosto įpėdinis; visi 
šventė tų iškilmę su muzika ir bubinais. 
Bet'Sidartas nesidžiaugė. Gyvybės uždan
galas nuslinko, ir jaunas vyras Sidartas 
paregėjo žmogaus buities baisybę. Jį se1- 
kė, lyg kokios šmėklos, mirtis ir kentėji
mai.

Naktis buvo šviesi ir mėnesiena. Si
dartas pabudo ir ėmė galvoti. Jis jau nie
kados nebebus laimingas, iki nesuras žmo
gaus buities išaiškinimo. Jis pasiryžo jieš- 
koti to išaiškinimo tolį nuo savo mylimųjų. 
Patylėlia jis įėjo kambarin, kur miegojo 
jo žmona su kūdikiu. Paskui pasišaukė 
Čanų ir liepė jam eiti kartu.

Ir štai jiedu išėjo iš namų, — vienas 
ėjo surasti savo sielai ramybės, kitas gi, 
ištikimas tarnas, sekė savo Valdovų.

Indijos žmonės, tarp kurių Sidartas 
klajojo per metų eilę, buvo tuo metu pasie
kę permainų laipsnio. Jų pratėvius, tik
ruosius Indus, buvo lengvai .užkariavę Ariai 
(tolimi musų giminaičiai), ir tie Ariai jau 
valdė keliasdešimts milionų rusvų ir gabių 
žmonių. Kad išsilaikius galiūnų ir valdovų 
vietose, jie padalijo gyventojus į įvairias 
klases, ir pamaži sukurė visa taip vadina
mų “kastų” (luomų) systemų. Indo-Euro
piečių užkariautojų, ainiai priklausė auk
ščiausiai “kastai”, karių ir didžiūnų klasei. 
Paskui sekė kunigų “kasta”. Toliaus buvo 
kaimiečių ir verteivių “kasta”. Senovės gi 
Indai, vadinami Parijais, pasiliko neken
čiamų vergų klasėje, iš kurios negalima 
buvo bepakilti aukštyn.

Net ir žmonių tikyba virto kastų da
lyku. Senovės Indo-Europiečiai, klajoda
mi per tūkstančius metų, buvo daug ko re
gėję. Visa, ką jie buvo prityrę ir matę, 
buvo surašyta jų knygoje vardu Veda. 
Tos knygos kalba buvo vadinama Sanskri
tu, ir ji buvo gimininga daugeliui Europos 
kalbų, ypatingai gi Lietuvių kalbai. Trims 
vyriausioms kastoms 'buvo leidžiama skai
tyti tas šventas Veda raštas. Gi nekenčia- 
miausiosios klasės Parijams buvo griežtai 
draudžiama skaityti ir žinoti, kas yra Veda 
rašte. Didžiūnas ar kunigas, išmokę Pa
rijų skaityti šventąjį raštų, butų skaudžiai 
savo kastos nubausti.

Didžiuma Indijos žmonių gyveno skur
de ir tamsybėje. Kadangi ant šitos ašarų, 
pakalnės jie nedaug teturėjo džiaugsmo, 
tad reikėjo surasti kur kitur išsiliuosavi- 
mų iš vargų ir kančių. Jie bandydavo ras
ti sau kiek nors ramybės apdūmojimuose 
apie busimojo gyvenimo laimę ir gražybes.

(Bus daugiau)

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigždė, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra PusIapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi “ $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje —' jie bus dėkingi. 
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.
REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

MEILĖS GALYBĖ
Nieko tvirtesnio už meilę nerasi,. 
Nes ji sujudin’ ir kūnų ir dvasią; 
Ar pamylėtum didį ar prasčioką, 
Bile tik meile meilę atsimoka.
Gudrus ministrai, kariai, diplo

matai
Ką visus valdo, žmonėms teises 

daro,
Ramus artojas ir sosto karalius 
Nei vienas prieš meilę priešintis 

negali.

Ir tvirtos valios filosofas kietas 
Meilę pajutęs nori but mylėtas; 
Vienuolis niekin viską, dievop 

šaukia, —
Metęs gopturą priešais meilę 

klaupia.
Amžiaus prislėgtas pražilęs 

senelis
Šypsosi, linksmas išvydęs mer

gelę. ...
Kad ir dievai čia ant žemės 

gyventų,
Tikrai, prieš meilę ir jie galvas 

lenktų.
Audra.

Nuo Juokų Red.: Vietoj mu
sų komentarų tuoj po eilių, lai 
pati gerb. Audra kalba, kuri sa
ko šitai:

Gerb. Juokų Red.: Malonėsi
te atleisti Audrai kad ji Jums 
biskį pūstelės. Gerb. būtinai 
tvirtinate kad pasaulyje nieko 
nėra, vien tik žmogus, o visi 
kiti dalykai iš žmogaus ūpo 
pareina. Aš čia ta ūpą pava
dinsiu jausmu, man rodos taip 
teisingiau.

Bet žmogaus jausmą valdo 
jo valia ir protas, o tie du yra 
galingi, bet meilė kur kas ga
lingesnė. Ji žmogų apvaldo be 
jo valios ir noro.

Kaip tai stebėtina, žmogų ga
li apvaldyti tokis. daiktas kurio 
nėra, anot jūsų. Pasirodo kad 
žmogus yra tokis inenkas su
tvėrimas ' nors i jis vadinasi pa
saulio viešpats; nuo kurio paei
na tie visi ūpai ir jausmai, ku
rių nebūtų jei žmogaus nebūtų, 
kaip gerb. Juokų Red. tvirtina 
jog pasaulio filosofai sako.

Aš sutinku jog tai tiesa, bet 
jeigu žmogus yra tai ir visi tie 
nematomi daiktai yra, ir jie tu
ri tokią galingą jtekmę ant žmo
gaus kad jis jiems nusileidžia 
be savo valios ir noro. Aš čia 
Jums paduosiu visai teisingą 
pavyzdį, kurio nesumušime jo
kiais argumentais, nes tai yra 
faktas!

Nuo Juokų Red.: čia turi se
kti tos eilės, pagal gerb. Audros 
plano, kurios telpa viršuje, bet 
mes laikydamiesi savo “siste
mos” padėjome jas viršuje.

Dabar eisime prie savo ko
mentarų. Mes sakome kad mei
lės nėra, o gerb. Audra ir kiti 
poetai prisispyrę tvirtina'kad ji 
yra. Ir jie prirodo faktais kad 
yra, 'nes parodo ką meilė pada
rė.

Bet po teisybei, tai ne meilė 
padaro bet patįs žmonės —'vy
rai ir mergos: prasčiokai ar ka
raliai, ministerial, kariai, diplo
matai, artojai, filosofai, vienuo
liai, ir tt. Ir net dievai, kaip 
gerb. Audra ant galo sako. 
Meilės kuri butų trečia tarpe 
dviejų ypatų, vyro ir mergos, 
nėra: nėra tokio daikto kuris 
imtų ir sutrauktų juos į krūvą, 
bet juose veikia atbildintas jau
smas, kuris atbudinama tiktai 
tame laike, tam dalykui ir to
kiam tikslui.

%
Kaslink dievų — apie tai bu

tų galima daug kalbėti. Gerb. 
Audra dainuoja: “Kad ir dievai 
čia ant žemės gyventų, tikrai 
prieš meilę ir jie galvas lenktų.”

Ir tikrai jie taip darė kada 
ant žemės gyveno. Tiktai vie
nų ką Lietuvių senovės dievai 
su meile iįposų nekrėtė ir skan
dalų nedarė, bet Romėnų-Grai-

kų dievai tą patį darė ką dabar 
daro diplomatai, kariai, minis
terial, karaliai. .

Vienas tik Zeus-Jupiteris kiek 
turėjo sūnų'ir dukterų tai su 
žemiškomis' mergelėmis, tai su 
jurų nimfomis tai su kitokio
mis mergelėmis. O kiek perse
kiojimų jis perkeitė nuo savo 
žmonos Heros-Junos, nei vienas 
žemiškas šių dienų ištvirkęs vy
ras tiek nuo pačios nenukenčia.

Jupiteris veikė visokiais pa
vidalais pasislėpimui nuo savo 
pačios ir 'priėjimui prie merge
lių: vienas apdovanojo pasiver
sdamas į aukso dulkes, kitas — 
į gulbes, kitas — į jaučius.

Ii- užtai tos mergelės nuo He
ros kęsdavo ir pavertimą į kar
vę, ir mešką, ir kitokius gyvu
lius, jeigu tik Hera susekė kad 
ta mergelė su jos vyru susidėjo.

.Tai tik vienas Jupiteris.
Ne geresnis buvo ir Apolonas, 

muzikos ir dailos dievas.
Bet tai ne meilė juos prie to 

privedė, bet jie patįs to j ieško
jo, ir taip darė. Jų geismai, jų 
upas, jų jausmai (kurie ir prie 
kitokių darbų žmones ir dievus 
priveda) buvo jų darbų priežas- 
čia. Meilė yra tik pridėtas pa
gražinimas, kuriai visa kaltė 
numetama, o kurios jokiu pavi
dalu negalima perstatyt.

Maldos, kaip patentuoti vais
tai, nuo visko gelbsti. Taip 
bent jų instrukcijos sako.)

Užmiršti dalykai. Tarp už
mirštų dalykų mes dabar įrašo
me garsų trukšmadarį kalbėto
ją Bagočių, ir biblijos keikūną 
M. X. Mockų.

Bolševikams givalt! Pajutę 
kad jau veja ir šluoja juos iš 
jų senti tvirtovių lauk, musų 
komunistbolše vikėliai prade j o 
visa gerkle rėkti: “Givalt!”

Sykiu su Trockiu iš komin- 
terno Lietuviai šluoja savo iš
gamas iš savo organizacijų.

RODYKLE No. 40

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps stnfips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptas
Daržovė kuri reikalinga prie viri

mo yra morka. Daugelis šeiminin
kių niekad nenaudoja morkų prie 
maisto vietoj kitų daržovių. Morkos 
yra maistingos ir turi apie 10 nuoš. 
cukraus. Jaunos morkos yra geriau
sios prie virimo. Jūsų šeimyna tu
rėtų valgyt daugiau morkų negu 
valgo. Sekantis receptas gaminamas 
su morkomis.

Morkos su žaliais žirnihis
% puoduko evaporated pieno
2 puodukai kapotų morkų
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
2 puodukai žirnių
% puoduko vandens
Druskos ir pipirų del skonio
Numazgok, nuskusk morkas ir su

pjaustyk ketur kampai s šmoteliais. 
Vimik sūdytam vandenyj iki sumin
kštės. Nukošk ir sumaišyk su dviem 
puodukais žalių žirnių kurie irgi bu
vo išvirti. Ant to užpilk sudarytą iš 
pieno ir miltų sosą.

Virtuvės Reikaluose
Po išmazgojimo arbatinio ir kavi

nio puodų, leisk jiem pastovėti su 
atkeltais uždangalais kad oras ga
lėtų ineiti j vidų ir gražiai išvėdintų 
vidujinį kvapų.

Lemonai duos dusyk tjek skystimo 
kiek gauni paprastai jeigu pirm jų 
spaudinio sudėti juos ant šilto pe
čiaus ir palaikysi 15 ar 20 minutu 
laiko.

Nuvalymui lipšnių kepamų skar- 
vadų, trink jas lygiai su smyrio po
pierių, paskui naudok taukus ir drus
kų ir galiaus nuplauk su karštu van
deniu.

Pirm virimo vištos mėsa, ištrink 
ją iš viršaus su riekutė lemono. Tas 
padarys paukštieną minkšta ir pilna 
skystimo.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui paprastų patiesalų nau

dok amoniją ir šaltą vandenį, visai 
mažai muilo dadedant. Prašalinimui 
nuo pametalų plėtmus, apibarstyk 
sausu krakmolu arba kreidos miltais 
ant plėtmo.

Jeigu skurinė .valiza sušlampa iš
tepk ją visą aliejum. Tas sulaikys 
odą nuo sutrukime.

Nuvalymui medžiu nudažytą gele
žinį dalyką naudok borakso muilo 
putas, kad vanduo daikto nepaliestų, 
tik trint muiluotą nugrežtą skarulį. 
Paskui nušluostyk flanelių padažytu 
kerosine.

Ištyrinimui oro kambariuose kad 
net perimtų drapanas ir viską, paimk 
puoduką vandens ir dadėk kelis la
šus lavender aliejaus ir pastatyk ant 
stalo kambaryje.

Grožės Patarimai
Muilą naudojamą veidui nekeitinėk 

nuolat. Kaip tik randi muilą kuris 
tinka odai, nenaudok kitų. Periamas 
dedamas į muilą veikia kaipo anti
septikas ir turi galės sunaikinti tū
lus ligų perus. Geras muilas taipgi 
buna pagal jo švelnumo ir putojimo 
galimybių. Kitais žodžiais, geras 
muilas yrą tai tyras, švarus ir pri- 
imnus. Stebėtina kaip atsargiai da
roma geri muilai, beveik kaip priga
minant valgius.

Ypatiška Sveikatą
Geriausias būdas gydyt šalti tai 

tolimu ir nedraugišku budu. Neprisi
pratink prie šalčių—nes jie tiktai 
l^sinaūdos tavimi. Nekurie tik įr 
šneka apie pagavimą šalčio—p šaltis 

^juos pagauna. Jis užklumpa kada 
jie yra pervargę, arba persivalgę, ar
ba su užkietėjusiais', viduriais. Skait
linės parodo kad paprasti šalčiai pa
daro daugiausia nuostolių negu kokia 
kita liga. 'Šaltis yra užkrečiamas—jį 
galima perduoti kitam ir Intam. Jei 
turi šalti, saugokis neužkrės k kito. 

Į Kosint ar čiaudant užsidengk burną 
skepetaite. Suteptas skepetaites ne
maišyk su kitais skalbiniais, jas rci-

I kia Skalbti ir sterilizuoti paskirai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Vartoki t Borden’S Evaporated Pie- I 

ną visiems valgių gaminimo reikala
vimams, kadangi Borden’s yra turas I riuose

ūkio Pienas su palikta jame Smeto
na. Jis atsakys visiems tikslams ku- 

reikia pieno virtuvėje.

Borden’s Evaporated -Pienas yra du 
maistingesnis negu paprastas pienas, 
rit vartoti Borden’s Evaporated Pieną 
pusę su vandeniu, jei vartosit kaipo
prastą pieną.

syk
Tu- 
per 
pa-i

3 (Lithuanian)

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

M ILK

KUPONAS
Padažalas
Duona
Saldainiai
Žuvis Zupc

Vardas ______ į_________
Adresas______________

THE BORDEN COMPANY 
Bcrdea Buildiag, New York

Jei turit savo receptą kuris reikalauja Smetonos, 
vartokis tiek .pat Borden’s Evaporated Pieno kiek 
reikia Smetonos.
Borden’s yra tyras ūkio pienas su Smetona palik
ta jame; Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir 
kavai ir virimui. Jei norit žinoti kaip kept ar 
virt su Borden’s Evaporated Pienu, išpildykil 
kuponą, paženklinant kokias pamokas norit, ir 
mes prisitisim jas dovanai.
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PROFESSOR NOODLE
I

Prof. Noodle

fate of 
dropped

respon- 
now”..

ex- 
the 
tell

tion- was adopted by the Vil
nius Congress:

Anlonobiliai ir rd 

Praėjusiu metų gale 

boro 129 lengvu auto 

39 tūujjį 8 antobu 

■ttletė; lengvųjų 

W) it sunkiuj’u 22?.

ou!!
M ON FIRE

Ai! druggists—35c and 65c.jars and tubes.. 
Children’s Mustcrole (milder fonu)35c.

Better than a Mustard Plaster

The Autonomy of 
Lithuania.

self - government
the aspirations of

tremendous, 
two thousand 

All classes at- his wife’s 
snapped Rag-

Mr. I, Knowftt Funny now IoiNf get Into the wrOrtaroor.,

r Professor : ■ '
I m, going crazy in. 
the head,because any 
girl is so perverse 
She now say s that she 
Will not wed until she 
first becomes a nurse. 
She says “You should 
encourage me to learn 
this good and noble 
art.” I wish that I 
could make her see 
that her ideas will 
bust my heart! 
_________ P.O. Gosh.

Win 29,000 (11(1,

MitItetejasMyta 

^^BBinisijosB 

ffc Bah čekiu 2i 

Ui| ir pasted

ValetA . q. ; Saugus Skustuvas kurs pats AutoStrop Išaštrina Savo Ašmenis
Razor p P1jN2\ SUDĖTIS Sl.OO ir $5.00 

-Sharpens Itself Pars,duo<la kur Parsiduoda Skustuvai

: ištepant galvų kas vakaras einant gulti 
Į per savaitę ar dešimti dienų, sunai- 
| kins' pleiskanas ir paragins jūsų 
j plaukų augimą. Po to naudokite 
J Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- j mų su pleiskanomis.
■ Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c.
I prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.
Į F. AD. RICHTER & CO.
Į 104-114 So. 4tkSt., Brookljn, N.Y./

geriau augančio

'ANTANAS BARTKUS : Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia:
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IPO!
THE LITHUANIAN 

RENASCENCE
1. Russian and Lithuania,
That Russia is the opponent 

of the rightful demands of the 
nationalities existing under her 
rule. Since, all Russia has now 
risen against this tyranny the 
Lithuanians also join the move
ment and decide to make com- 

' mon cause with the other na- 
To this end it is en- 

s'ential that every Lithuanian 
should be instructed in the 
portance of this step.

OFFICE CATCongress in Vilnius.
This Congress met in Vilnius 

on December 4th, admission be
ing granted only by ticket; The 
congestion' was 
since more than
delegates took part, 
and callings were represented: 
all governments, districts and1 įfonalities 
Cpmmunes had sent their nom-i 
inees. With them .sat numer-i 
ous representatives Of Societies! 
and clubs, officials of various į 
parties, and many delegates of 2. 
'Lithuanians abroad, notably i 
from Petersburg, Moscow,^Odes-i- Only 
sa, etc; It was an All-Lithuani*, satisfy 
ah gathering in the fullest šencė, Lithuanian people. 'Lithuania 
of the word. ' must therefore be resuscitated1

This Congress was followed I within her ethnogi-aphic bound- 
by sitting of various organiza-! ar*cs as an autonomous Štate 
tions which adopted suppiemen-1 m the Russian Empire.- Her 
tary resolutions moved, for ex-1 relations with other Russian 
ample, by the clergy of the States must be established upon 
three dioceses, the officials of a federative basis. Vilnius will paused one night at a small up- 
the Peasants’ Union, and the Į be the capital of the country state town, one of those places 

where trains don’t really stop) 
they merely hesitate. It’s lone 
hotel, opposite the railway 
station, was kept by an aged 
negro, who was proprietor, 
clerk, cook, waited, bellhop and 
everything.

(‘.Call me for the 3:15 train”,

“©Id Deacon Jones wants me 
be pallbearer 

funeral again”, 
son Tatters.

“Well; you’re
aren’t ye?” asked his wife.

“I dunno hardly. I dunno 
what to do. Y’see when the 
deacon’s fust wife died I was 
pallbearer. When his second 
wife died he asked me again 
an’ I did. Then he married thet. 
Perkins gal an’- when she died 
I was th esame again', and now 
I was the same:.again, and now 
the time acceptin’ favors with
out bein’ able t’ return ’em ”

-------- 6---------
A traveling Cleveland man

representatives of the Lithu- and the seat of jiarliament. The 
anian Teachers’ Body. latter will be elected by general,

The decisions of this impos- sec*’et al,d direct ballot, in 
ing national demonstration bore which women will also parti
testimony to the readiness of -®ip«ite; .
the people for the coming test. No means must be neglected 
The event served as a warning, 11° attain these ends. In the 
not only to the Russians but. aCT^]rs^ Plac®> ab parties must be „„„ „„„ ..........
so to the Poles, to keep their reconstituted and directed in .a ordered the guest, retiring ear
hands off Lithuania in future, common action; The following ly, to sleep soundly until awak- 
How swiftly the Russian ad-|are decided: Refusal of military ened by a loud hammering on 
ministrative ajiparatus could I service, and taxes, the closing his door.
operate when it listed will ap. of Russian schoolls and Russian1 
pear from the example of the!bureaux, the boycott of all li- 
Governor-General of Vilnius, I Qll0r sh°P«- the thl’eat of stl’n<e, 
Froese, who on the day follow-1 cor
ing the Congress issued a mani- 
festo to the Lithuanian people | “Stealing a mareli on them”, 
in which he recognized the jus
tice of their demands and pro- 
mised to submit them to the 
Duma. Aš a first step towards 
the fulfilment 
Ukase of October 17, 1905, he | 
permitted the employment .of(‘‘Used powdered sugar on 
the Lithuanian tongue in thel- 
communal boards anil schools. | 
Thė sequel, however, showed I 
how insincere the Russian gov
ernment really was in its lavish | 
pledges.

The following historic resolu-

said the man in the music 
shop, jjutting one of Sousa’s re- 
coixls under his coat. 

—----- o--------
of. the Tsar’s j "The .sweetest girl I ever kissed’. 

Said gay young Malcolm,
her

her /ace,
Instead’ of talcum.”

-------- o--------
Another way to save many 

I steps in the kitchen is to carry 
the can opener iii the apron

I pocket.

THE A. B
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS 
& LOAN co;

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

•ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

DR. A. A. IVINSKAS
-----  DUSULIO KENTĖJIMAS -----

Nemanykit kad 60 metų amžiaus, 
jau turit kentėti dusuliu.

’ CHIROPRAKTIKOS METODĄ
(Spinal Adjustment) 

visai prašalins tą kentėjimą. 
Kreipkitės

1 172 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare.

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

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

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

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

Lis t erine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
jnikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per' sąvo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacol Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Ar Jus Mokat Renką?
TREČDALIS Clevelando šeimy

nų turi savo namus; kiti du 
trečdaliai moka rendą.
Dauguma šeimynų iš tų dviejų 
trečdalių norėtų turėti savus na
mus, Jos norėtų būti liuosos nuo 
netikro stovio renduotų butų; lai
svos mlo vargo kraustantis; lais
vos nuo baimės kad renda bus pa
kelta.
Pirkimui ar budavojimui namo 
reikia turėti tam tikrą Sumą pini
gų. Geriausia surinkti ją paside- 
dant ant knygelės .taupymų ban
ke. Tūkstančiai Clevelando šei
mynų išrišo savo namų klausimą 
dėdami pinigus į the Society for 
Savings.

^odety
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Įiekad nemačiau 
‘džio, ar pavyzdingos šeimynos kai

i 
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Seimas 

, Sausio 27 d. pras 

Seimo sesija.

Seimu vedėjais iš 

mininkū Dr. L. Bi 

pirmininkais Prel. 

lis ir Dr. Pr. Raul 

retorinis Dr. E. Dra 

čys (visi Kr.-Demok

Prezidentas Gryžo 

Respublikos Prezit 

gitas po ilgo gydj 

nyje, sausio 14 d. 

nan Dar praeitu 

džio mėn. pražilta 

gydytojų patariama; 

užsienin gydytis ir a 

uoj Beta klinikoj 

tyrinėjimu gydytoja 

nustatyti kad prezi 

ga “ulcus dundeni” 

ga. Po ilgoko gydy 

dentas dabar jau t 

sveiko. .,

Kaip “pasitikim;

diplomatai

Užsieniu Reikalu 

jos valdininkas, bu 

kos Lietuvos Aistov 

• torius Dr. M. Vinį! 

modamas diplomat 

pro Virbalio stotį sa 

buvo ten Lietuvos p 

kratytas. Kariu bii 

te ir jo bendrakelen 

kus. Ko jieškota ne“Hey,. boss”, -came a voice 
outside, “didn’t you-all left a 
call foh de 3:15 train?”

“Sure”, gasped the 
sleepily.

“Well,1 suh,” was the 
se, ‘’she’s at de stashun

We never, ,could understand 
why: so.much fun was poked at 
prunes, says A. Žukas. They, 
are 'fine examples of tthelart of 
growing old gracefully,

-------- o------—
MIXED MAXIMS

When in Rome send post
cards

A foiling stone gather's ho 
law-

Faint heart blitters no fine 
feathers.
. Possession is nine points of 
the moss)

A I gift horse never won ’the 
brown derby.

None but thę, brave 
miles per gallon.

———o———
P. Akšis thinks the 

the Missouri man who 
dead while washing dishes'for 
his wife should be a warning to 
other husbands.

----------o----------
Tax figures are thrilling, 

claims J. Brazauskas. Now 
treasury department should 
us how many rich really wear 
silk .pajamas.

-------- o——
1 A man is old, says Mrs.

Grigas when he can quit a

Imk BEECHAM’ 
F PILLS nuo vidurių 
’ kepenų ligų. Geras i 

Liuosuoja gerai vidurius 
Neturi savyje Calomelio 
Pirkit vaistinėse 

25c ir '50c dėžutės

TASTELESS CASfOR-(ffi
,Visai tyras castor oil modi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas 'nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir label iuotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Telefonai
g Rizhip: Prospect: 1 
gt ir Prospect 2825

Gyvenimo
Glenville 42

REAL ESTATE MORTGAGE
PASKOLOS

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

Pragyvenimu Jlin

< Lietuvoje. 

Statist ikos davinį 

džio min. Lietuvoje 

te mitamas gėffl 

siekė vidutiniškai I 

Brangiausias prapr 

mimį bm Vita fii 

sakytas mitinmas p 

14229, toliau mažėju 

giu eina Kaunas (Lt

i Mariamjnlė (Lt 131. 

'pėda (U 13413), Ti 

130.43), Šilutė. (U 

Pagėgiai (Lt. 124.3 

Idai (Lt. 125.32), Kr 

123.85), ir Šiauliai ('

deserve

A.

NUO UŽKIETĖJIMO

IIDIMN
Thornton Fisher

warm spot in bed and face the 
chilly meriting without reluc
tance.

YOUK TtMPeRATURE

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė! 
Buvo laikui, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip ■ nuo jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą švarioje ir svei
koje padėtyje;

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio

i

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

L thinK,myboy, 
you should con
cede to this whim, 
of your future 
wife. For when, 
she starts to 
CooK you’ll 
need a nurse 
on hand, to 
save your

DR. HUMPHREYS’
66

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

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

NAUJIENŲ kairia metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

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

prie koki,] neišlavintą daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius im- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skaudą. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzs minavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jūs pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lipos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 

. Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
mjd riologiškaa egzaminavimas kraujo ati- 
jlĮ dengs man tikrą jūsų ligos prioiaitĮ 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusUpnojuaiiu 

£ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir bumoą, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir ta padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 fid 8 vaisąru, 

Nedėldieniaia nuo 10 fid 1.

Biznio Įslaiį

Praėjusiu metu j 

buvo 19 riešbufių, 45 

mo namai, 40 arbatii 

gyklu, 10 cukrainių, 

53 traktieriai (mažai 

tiaėS'paiduotuvės (d 

degtinės urano sani 

jįlaus Įsinešti pante 

kirpyklos, 111 mėsos 

vė 117 duonos kepykli 

luino sandėlis, 3,0)1101 

ir pilstyta, 81 papir 

te ir kitu smulkmenų 

lute

Kailio statyba;

Pn pinų 1924 meti 

Kaime pastatyta 53 mu 

maį-13 negyvenamųjų. 

94 putai gyvenami i 

52 mediniai negyvenami i 

24 antrieji ankstai; 15 ft 

įmonėms ir 1 maldos i 

Keto dideli perdirbimai pi 

** M namuose. Per antri 

te| į»s{. leidimp iąmąm 
W®Įa daugiau.

Suimta kyuites.

Mi 13 i riaisjjj 

M firmos atsiuvąs y 

^MnorejosilygQnj 

Mi 49,9110 Ute 

.Ml skyriaus vedėjas 

BW kailius tain
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| Veda Leonas Žukauskas |
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PO LIETUVĄ! Auksinis Kontestas
Seimas

Sausio 27 d. prasidėjo nauja 
.Seimo Sesija.

Seimo vedėjais išrinkta: pir
mininku Dr. L. Bistras, vice
pirmininkais Prel. J. Staugau- 
tis ir Dr. Pr. Raulinaitis; sek
retoriais Dr. E. Draugelis ir Jo
čys (visi Kr.-Demokratai).

Prezidentas Gryžo Kaunan.
Respublikos Prezidentas Stul- 

ginskas po ilgo gydymosi užsie
nyje, sausio 14 d. gryžo Kau
nan Dar praeitų metų gruo
džio mėn. prezidentas, vietos 
gydytojų patariamas, išvažiavo 
užsienin gydytis ir atsigulė vie
noj Bėrimo klinikoj-. Po ilgų 
tyrinėjimų gydytojams pavyko 
nustatyti kad prezidentas ser
ga “ulcus duodeni” vidurių li
ga. Po ilgoko gydymosi prezi
dentas dajjar jau ’visiškai pa
sveiko.

Kaip “pasitikima” musų 
diplomatais.'

Užsienių Reikalų Ministeri
jos valdininkas, buvęs Ameri
kos Lietuvos Atstovybės sekre
torius Dr. M. Vinikas, prava
žiuodamas diplomatiniu ' pastf 
pro Virbalio stoti sausio 14 d. 
buvo ten Lietuvos policijos iš
kratytas. Kartu buvo iškrės
tas ir jo bendrakeleivis K. Nor
kus. Ko jieškota nežinia.

Pragyvenimo Minimumas 
Lietuvoje.

Statistikos daviniais', gruo
džio mėn. Lietuvoje pragyveni
mo minimumas vienam ‘žmogui 
siekė', vidutiniškai Lt. 120.82. 
Brangiausias pragyvenimas tą 
mėnesį buvo Vilkaviškyje,; kur 
sakytas minimumas pasiekė Lt. 
142.29, toliau mažėjimo atžvil
gių eina Kaunas- (Lt. 139.77), 
Mariampolė (Lt. 137.70), Klai
pėda (Lt. 134.63), Telšiai (Lt. 
130.43), Šilutė (Lt. 129.64), 
Pagėgiai ' (Lt. 126.32), Mažei
kiai ('Lt. 125.72), Kretingą (Lt. 
123.85), ii- Šiauliai (Lt. 120.18).

Biznio ištaigos,
Praėjusių metų gale Katine 

buvo 19 viešbučių, 45 užvažiavi
mo namai, 40 arbatinių, 20 val
gyklų, 10 cukrainių, 28\ alinės, 
53 traktieriai (mažą!)., 39 deg
tinės ^parduotu vės (daugiau), 6 
degtinės urmo sandėliai,' 12 
alaus Įsinešti parduotuvių, 62 
kirpyklos, 111 mėsos parduotu
vė, 117 duonos kepyklų, 1 alaus 
urmo sandėlis, 3wvyno dirbtuvės 
ir pilstytuvės, 84 papirosų, vai
sių ir kitų smulkmenų parduo
tuvės.

Automobiliai ir vežikai.
Praėjusių metų gale Kaune 

buvo 129 lengvų automobilių, 
39 sunkiųjų, 8 autobusai, 31 
motorčikletė;
16 0 ir

lengvųjų 
sunkiųjų 227.

vežiku

Kaimo statyba, 
pirmą 1924 metų 
pastatyta 53' muro

Per 
Kaune 
mai, 13 negyvenamųjų namų, 
94 mediniai gyvenami namai, 
62 mediniai negyvenami namai, 
24 antrieji aukštai, 15 trobesių 
įmonėms ir 1 maldos namas. 
Be to dideli perdirbimai padary
ta 54 namuose. Per antrą 1924 
metų pusę leidimų namams sta
tyti išduota daugiau.

pusę
na-

Dingo su 20,000 litii.
Sausio 22 d. Lietuvos Ūkio 

Banko tarnautojas Mykolus čjš- 
rotas paėmęs iš Emisijos Banko 
sulig Ūkio Banko čekiu 20,000 
litų ir pasislėpęs.

Suimta kyšininkas.
Sausio 13 d. vienas įžymios 

Kauno firmos atstovas Lietu
vos Banke norėjo sųlyg orderio 
išgauti 40,000 litų.

Išlaidų skyriaus vedėjas Do
gis statė jam keiskis klausimus.

Ar pinigai esą Žydų? Firmos 
: aįstovas, nustebęs tokių pasiel

gimu, atsakė kad jis gimimo 
■ iiudymą noris gauti ir prašė iš

duoti pinigus. Dogis šaltai į jį 
pažiūrėjęs ir nenurodęs jokių 
priežasčių atsakė kad “pinigus 
gausite už kokios savaitės”. 
Firmos atstovas nepatenkintas 
tokių nieku nepamatuotu atsa
kymu pareiškė kad pasiskųsiąs 
direktoriui Dulskiui. Dogis at
sakė, kad, girdi, “jeigu duosite 
200 litų, tuomet šiandien gau- 

[ sitė”. Firmos atstovas, ilgai 
negalvojęs, nuvyko pas Dulskj 
ir pranešė apie įvykį. Dulskis 
pasitarė su Finansų Ministeriu, 
kuris patarė duoti Dogiui pra
šomą “dovaną” ir patsai Minis- 
teris apie tai pranešė policijai; 
Firmos atstovas gryžęs prie 
Dogio ir įkišęs jam į ranką 200 
litų, tuoj gavo prašymą pini
gams išgauti. Bet Dogis nebe
spėjęs priimti pinigų, nes jau 
užpakaly stovėjęs ii' visą matęs 
kriminalės policijos valdininkas 
Dogį suareštavo. Dogis visame 
prisipažino.

Okupuotoj Vilnijoj
Lietuviai Gardino kalėjime.
Gardino kalėjime sėdį 23 Lie

tuviai' ir 50 'Gudų, kurie busią 
teisiami vasario mėn. 
nimą sukilimo keliu 
Vilniaus kraštą nuo 
Lietuvos naudai;'

už .ničgi- 
atskirti 

Lenkijos

’’žingeidauja”.
Sausio 10 d. į “Vilniaus Ai

do” . redakciją atėjo .. .valdžios 
komisariato ‘valdininkėlis “rink
ti žinių apie Lietuviškus laikra
ščius”. Klausinėjo kas laikraš
tį redaguoja, kas leidžia, kaš 
bendradarbiauja ir, svarbiausia, 
iš kur lėšų gaunama. r" 
klausinėta “Lietuvos Kelio” ir 
ir “Žycie Lųdu” redakcijose. ,

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška “SĄNDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti didelės dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit j AUKSINIO KQN- 
TESTO Vajų! Pradėkit lenktynes anksti1. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

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

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

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

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

Atrado Karaliaus
Karūną

Rygos Latvių spauda praneša 
iš “Gazeta Poranūa” kad neto
li (Vilniaus darbininkai kasdami 
žemę radę geležinį grabą su | 
žmogaus griaučiais, įvairiais 
aukso daiktais, aukso pinigais, 
iš 15-to šimtmečio' ir brangeny-1

ri

SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass.į s
dėjo širdį spausti, vidurius gel
ti, ir nesuėjo nei penkių minutų 
kaip senis tarp didžiausių kan
čių mirė.

Padarius lavono vidurių che
mišką anai ižą rastą juose smar
kiai veikiančių strichnino nuodų 
kaš ir buvo mirties priežastimi.

Buvo .-Įtarta Marijona Bielevi- 
čienė, bet ji neprisipažino kal
ta. Mariampolės Apigardos Tei
smas išklausęs liudininkus pri
pažino ją kaltą, nužudžiusią sa
vo tėvą, ir nubaudė penkiolikai 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
atimant visas pilietės teises.

(‘’Lietuva’’) ’

Telefonas Main 6111

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

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

bėmis išsagstytą karūną. Ma
noma kad ta karūną priklausius. ,i 
karaliui Sigizmundui Augustui.
Griaučiai buvę kaž kokio Lietu-...,? 
vio bajoro. Kaip karaliaus ka
rūna pateko graban dar neišai-' 
skinta.

(“Trimitas”)

liniukais ir pasiruošti pasaulio. ti iš skolininkų skolą, kiti, kad 
pabaigai. Del proklamacijų pa-[proklamaciją parašęs koks pa
sirodymo žmonės įvairiai kalbė- bėgėlis iš Tauragės beprotna- 
jo. Vieni sakė kad tą padarius mio. 
bankininkų krupę,: tikslu išgau-

VYRIŠKI VILNONIAI NAUJI DVIEM 
KELINĖM SIUTAI

Nuteisti už Nužudymą
Spalių 12 į į3 d. Užvenčio v., 

Šlapgirių kaime, nakčia per siė-/ 
ną trimis šūviais buvo nušautas 
Antanas, Vasiliauskas; kulkos 
perėjo per vidurius ir Vasiliaus
kas po kelių valandų mirė.

Beferdant paaiškėjo kad An
tanas Vasiliauskas, labai blogai; 
.sugyveno su savo brolio sunum I 
AleksaiMi'uTV^lh^pHūv.šis gy- 
'veno su gyvanašlė JJ./ if ,'tOf Į 
del jo dėdei tas nelabai patiko! f 
jis Aleksandrą visaip atkalbi-f 
nėjo, ^pagaliau pagrąsfno atim
siąs nuo Aleksandro'žemęJ Tuo
met Aleksandras norėdamas 'at- i 
sikratadi u^ikirąuįi^tlšifei., 
skolino iš Aleksandro Suprago 
šautuvą ir, .žinodamas savo dėT. 
uęo pnucj.ixiią, liuėjo .
vėlai vakarė prie namų ir at
skaitęs keturis nuo. žemės bal
kius, šovė į tą vietą kur; buvo 
dėdės’ lova,- ir yisi šūviai-buvo

• r I dės namuose padėjimą,

Duktė Nunuodijo Savo 
Tėvą '

Graužinių kaimo, Graužiškių 
vai., Mariampolės apšk., perei
tais metais ūmai mirė Jonas 
Mickevičius, tarp didžių kančių. 
Keletas metų prieš tai J, Mic
kevičius visą savo turtą užrašė 
savo dukteriai- Marijo’nai Biele- 
vičienė, o sau užsirašė iš to 
ūkio tik ordinariją: būtą-, val
gį, ir tt.

Suėjus kuriam laikui, Biele- 
vičienė pradėjo neapkęsti savo 
tėvo, kuris buvo jau prie senat
vės, silpnos sveikatos. Galų ga
le tėvas buvo priverstas išsi
kraustyti pas kaimyną Matą 
Mackevičių, kuris turėjo ■,geres
nę širdį ir ’užlaikė senuką kaip 
reikiant. Senukas kiekvieną die
ną vaikščiodavo pas savo duk
terį, su ąsotėliu pasiimti pri
klausantį jam pieną.' Kartą jis 
nuėjęs rado dukterį Marijoną 
bekepant sklindžius; duktė tėvą 
netikėtai priėmė maloniai ir pa
siūlė senukus sklindžių, kuris, 
kelis jų suvalgęs ir pasiėmęs 
pieną, išėjo namon. Senukas 
parėjęs papasakojo Mato šei
mynai jog šiandien duktė kažin 
kodėl labai buvus gera itr pavai
šinus sklindžiais, bet sklindžiai 
buvę labai kartus ir jis jų ke
lis vos suvalgęs. Jam taip be
pasakojant pasidarė blogą, pra-

mirtini. Aleksandras >dar' tikėr 
jos iš. dėdės nužudymo turėsiąs -s 
sau naudos kad galės valdyti jo C 
turtą, kurs buvo nemažas. į 
• Aleksandras Vasiliauskas pri- 5 
sipažino nukovęs savo -dėdę, ir 5 
Kariumenės teismas nubaudė jį |į 
iki gjtvos galvos kalėjimų. Olį 
Supragą, davusį ginklą žinant 
kad tas .ginklas bus pavartotas 
žmogui nužudyti, nubaudė še- 
šeriems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo;.

‘(“Lietuva”)

į

5

Likviduoją komunistus. Sau-, % 
šio 12 d. Mariampolėje padary- į 
ta eilė kratii pas Įtariamus as- J 
menis, tarpe kurių ir pas Reali- 5 
nes gimnazijos mokytąją Dr. S. į 
Matulaitį. Pas jį krata truko i Š 
20 valandų. Rasta 12 įvairiu IJ 
konstrukcijų granatų. Dr. Ma- 
tulaitiš .suimtas. Viso, suimta S 
Mariampolėje 19 žmonių. ?■

Panevėžy.) padaryta taip:pat S 
panašios kratos ir suėmimai. į 
Ten suimta Dr. Domaševičius. į

$

Pasaulio pabaiga, Kaune bū- į 
vo pasklidę proklamacijų Lietu- į 
vių, Latvių, Rusų • ir kitomis į 
kalbomis, kuriose Rygos' baptis- į 
tų vardu pranešama visuomenei C 
kad vasario 6 d. bus pasaulio "0 
galas. Proklamacijų autoriai į 
ragina žmones atsiteisti su skb- | į

Vyriški Vilnoniai nauji Pavasariniai Ploščiai

$19.95

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
ši mostis yra iš žolių balzamų; ir 

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

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

Įrcg. S. V.

r

Trynimas Visados Suteikia Palengvinimą J
Neatsidčkit ant riebaluotų mosčlu, 

kuomet jums būtinai _ reikalingas liiii- 
mentasi

ūg|) Pat Ofise.

visuomet buvo pagelbinga gyduole. lis yra 
puikiausia if labiausiai patikėtinas lini- 
mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti; 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- 
bažcnklio.

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

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA

SIUTAI—Yrą nauju gražių, madų 
pavasariui dėvėti,- Kolegijos pavyz
džių—su plačiom kelinėm arba, dviei
le krutinę. Naujos populiarės spal
vosi’ ‘ Mietas} Iki‘44. a Bargain 
Basement^*, po '

$19.95
I’LCfečIAI—yra Inabjį ■■ riisVąš,, jfil- 

kpsį rĮinos ir kitokių spalyų; su ąil- 
ko'.-pamušalu rąųkoVėse ir p'ęr 'pečius j 
tvii^taifir gerai masiuti? j-Mjeros 35 
iki' i42«;. Bargain? JJasdmęnteįįpo v

H |
- h ■ i.- - ''- ž'

Central 1766Prošpect 2420

THE*3W ^IMMERMAN co> 
Gįnera^įškiįperk^'ustytojai, vinduotojai it staty
tojai bankinių šlpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 
|L„kuojanį išleidžiu ir sukraunam.

3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

PUIŠYS TEATRAMS VEIKALAI: 
'į- ' 4 fe’. ■ .. ■ \ e

Dramos — Tragedijos — Komedijos
Tmka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapas ir Zelbnra (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(Ąktąs II) — Bibliška meilės drama (ne religišką 
ir ne prioš-religiška’i, iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. ..Parašė K. S. Karpavičius. Pušį. 117, su 3 
paveikslais; Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai. ..... .... ...... ...........

Sąipsonąs ir Delila —- dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibiiškn« meilės tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Patašę K. S. Karpavičius; Lošime reikia 
9 vyrų ir 5 moterų. Pusi., 110 . . .....................

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

Algis, ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji- 
nio laikų. 1200—m. ’ Gražiai < išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dviem spalvopi. Lošime, daly-; 
vauja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, . 7 ati
dengimų. 127 puslapiai ^eikalųf Parašė K. S., 
Karpavičius .. .. . :... ................................. $1.00

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

ir į moterįs. 90 puslapiu. Parašu K. S. liarp^- 
vičiiis. z ,,......................../.j...............

.50

.50

.15

i

Tavo Pareiga Jais Rūpintis 
aži kūdikiai negali uiek.uo.mi sau pagelbėti! Kuomet jų

ka-> j ienų kenkia. Tai yra veikalas 
motinos! I’rižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų diepų. Įf jei apsireikštų nors mažiuliais vidurių 
i:žklėtėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Drauįjų. 
Kūdikiai mCgsta j j. Jie net prašo dauginus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bunka 3oc. aptiekose ar tiesiui iš laboratorijas.

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

Du BailiuLietuviška koiriedija vieno' akto. Prie 
''lošimo .reikią 3 vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis, 

Puslapiu "3.6 ...... . ............... i......
Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 

Prancūzo Moljere, perstata turtingo kąįniiečįo be
das apšįVedus su panaite.. Visai' tinka “Lietuvių 
scenai. Verte Šarūnas. Pusi. 54 . ...................

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasišką 5-kių aktų 
tragedija-drama. Paraše Schiller (su jb paveiks
lu). Liuesai verte P. Norkus.- 132 pusi..........

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

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų, komediją su 
dainomis ir šokiais. Paraše F. Krawcowicz. Ver
te Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .............................

Kada Mes.iš Numirusiu Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meiles drama apie tai 
kali niekas praėjęs negryžtą. Trijų aktų, Prie lo
šimo reikia trijų moteni, keturįli vyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija. 
Verte A- A. Tulys. .........................

REIKALAUKIT “DIRVOJE” 
352 Superior Avė. Gleyeland, Ohio.

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuoti 
į Seną Tėvynę 
ir gryžt begyj 
vienų mėlių be 
ėjimo per Ellis 
Island,, tą ga
lit padaryt iš

gaunant leidimą del gryžinio.
Sužinokia tpiė kelionės patogu

mus ant. S. V. Valdžios laivų. Jie 
turi švarius ir linksmus kąmba-. 
riūs'-del 2, 4 ar 6‘žmonių, puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas, 
didelės denis, beno kųncertai ir 
visokios rūšies patogumai ir link
smybės.

Stengkis kad jiišiį giminės bu
tų parkviesta į Ąmetiką ant Suv. 
Valstijų. Valdžios Laivų United 
Statęs Linijų.

Kreipkitės prie, jūsų vietinio 
laivakorčių agento 'arba
UNITED ŠTATEŠ LINES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 

Valdantieji operatoriai '■ ’dėl 1 
United . States-Shipping Board i

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaųs kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir viduriu 
negerovių ir skausmų dėlei 
dantų augimo; nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kųdi- 
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs* Winslow’s 
Syrup •

MES GALIM PERMATYT 
JŪSŲ LIGĄ DOVANAI

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 nė, ir tst'pasakysi
me visiškai DYKAI.- Tame jokių išlygų nėra. Kai mes 
jus išegzaminuosim ir pasakysim kokia jūsų liga yra, jus 
neturėsit jokios priedermės. O jeigu jus norėsit kad 
mes jus išgydytame musų kaina yra niekas prieš tai ką 
mes jums galim padaryti. Mes e’Sam biznyje Išgydyti 
žmones. Mes išgydome devyniasdėšimtš nuošimčių- visų 
ligų. Kodėl negalėtume-, išgydyt jus? Duokit mums 
progą. Jus galit būti mušti Privatiniam Ligonbutyj arba 
ateiti į ofisą kiekvieną kartą.

Ofiso valandos: J iki 5 po piety. Atdara ir vakarais. 
Ncdūldicniais 9 r^te iki 12:0 po piety.

THE HYDROPATHIC REST CLINIC
SPECIALISTAI Moteris Padėjėja

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

-----  Mes Kalbame Lietuviškai -——

.35

.25

.35

Lietuviški Rekordai 
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Žiema ateiną — rūpinkitės apie 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 
pasiteirauti apie ketinąs pas mus. 

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

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galinta rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų daiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas' 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose prisiūtam Rekordus per paštų. Kašjkit

aro.

s
Cleveland Furniture Co. |

6412 Superior Avenue S'
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Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.
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“KEISTUTIS IR BIRU

TĖ” SCENOJE
Ateinantį nedėldienį, vasario 

22. cL, Clevelando Lietuviai ga
lės dalyvauti gražiame vakare 
kurį rengia Miss Gannett, Good-1 
rich įstaigos vedėja, paminėji
mui Georgę Washington© gim
tadienio . sukaktuvių Goodrich 
Auditorijoj.

Tame paminėjime dalyvaus 
keletas tautų, ir kiekviena- at
vaizdins ką nors iš savo tautos 
istorijos, kaip ir patįs Ameri
konai, iš Jurgio Washington© 
gyvenimo.

•Lietuvių dalį programe pa
vesta sutvarkyti “Dirvos” re
daktoriui Karpavičiui..

Lietuvių programas busz se
kantis :

Bus atvaizdinta bė žodžių 
vaizdelis iš Birutės susitikimo 
su Keistučiu, specialiai tam tik
slui Karpavičiaus pagamintas., 
Prie viso veikimo dalyvaus de
šimts ypatų neskaitant paties 
autoriaus. Scenoj aktualiai da
lyvaus septynios ypatos, kurios 
loš tą vaizdelį: Birutė — Ona 
Karpavičienė, Keistutis — A. 
'Lapė. Keistučio palydovai karei
viai — A. Zdanis ir P. Vasiliau
skas ; Vaidilutės — L. Banionie
nė, A. Rakickaitė, ir vaidila — 
B. Vaitekūnas.

P-lė Julė Baltrukoniutč, pla
čiai žinoma dainininkė, dainuos 
ariją iš M. Petrausko operos 
‘'Birutė”, akompanuojant p-lei 
A. Jankauskaitei. Chemikas P. 
J. Zuris aiškins Anglų kalboje 
tą Lietuvos istorijos, dą lį kur 
ineina Keistutis ir Birutė.

Visi stengkites atsilankyti tą 
vakarą j Goodrich Auditoriją, 
1420 East 31 St., prasidės nuo 
7:30 vai. vakare. Įžanga dykai.

Šiuo prisidėjimu prie Wash- 
ingtonp paminėjimo Lietuviai 
dikčiai pasigarsint vietos Ame
rikonų spaudoje, nes Miss Gan
nett deda pastangas tai pada
rytis t

Lėšas šio (Lietuvių prisidėji
mo padengia Sandaros 18-ta 
kuopa, kadangi Keistutis ir jo 
palydovai bus parengti šarvais, 
vaidila su kanklėmis ir tt., kas

Iš TMD. 20 Kuopos Su
sirinkimo

Vasario 17 d. įvyko TMD. Zyk
tos kuopos susirinkimas. Prie 
Draugijos prisirašė vienas nau
jas narys.

Kuopa iš savo iždo paaukavo 
Kultūros Fondui $10 ir nutarė 
pakeiti Kultūros Fondo klausi
mą spaudoje, kaslink uždėjimo 
reguliario mokesnio Į Kultūros 
Fondą.

Taip pat išrinkta komisija —> 
V. P. Banionis ir P. Vasilaius- 
kas — parupinimui vietos ir 
dienos ‘piknikui ir kitiems kuo
pos rengimams.

Po šio susirinkimo buvo lei
džiama išlaimėjimui P. Akšio 
padbvanotas “Sandaros” gyni
mui baksas (skrynia) vertės 
$25. Skrynią laimėjo A. _šmi- 
gelskis. ■ ' Vai.

NAUJA “DIRVOS” 
VALDYBA

Vasario 12 d. “Dirvos” krau
tuvėje įvyko “Dirvos” Bendro
vės susirinkimas. Išrinkta nau
ji direktoriai 1925 metams šie:

J. Brazauskas, A. Žukas, K. 
S. Karpavičius, V. P. Banionis, 
J. P. Garmus, A. Lapė, A. Praš
kevičius, P. Vasiliauskas, J. V. 
Mitchell.

Iš jų paskui liko išrinkta. val
dyba,, kuri susidės iš sekančių 
ypatų:

Pirmininkas — A. Žukas,
Vice-pirtn. — A. Lapė, 
Sekretorius — J. P. Garmus, 
Iždini — K. 'S. Karpavičius.

viskas reikia samdyti iš kostiu-

Del “Algis ir Giedrute” ir či- 
žauskų koncerto. Pereitame nu- 

' meryje musų korespondentas 
[ rašydamas apie čižauskų kon
certą buvusį bažnytinėj salėje 
'paminėjo jog p. čižauskai rengė 
i tą vakarą tyčia, pakenkimui 
• Sandariečių perstatymui “Algis 
ir Giedrutė” vasario 8 d.

P. čižauskas sąko jog jis to
kio tikslo neturėjo, ypač dar 
kad rengėjai jų koncerto, Mu- 
iiclis ir kiti, pranešę jog tą va
karą Lietuvių salėj rengia kokie
ten bolševikai, todėl jiems irgi

“Centristų” ir “Ekstri
nių” Diskusijos

Penktadienį, vasario 13 d., 
buvo surengta'diskusijos musų 
bolševikų, centristų su ekstri
niais. Diskusijų vedimui buvo 
išrinkta du pirmininkai, ekstri
niai išrinko nuo savo pusės Sa- 
laduonį, o centristai — Strepei- 
ką. Abi pusės turėjo- po vieną 
“tūzą” šalip savo rėksnių. Ek
striniai turėjo atsikvietę savo 
apsigynimui “tūzą” Aimąnavi- 
čių, o centristai — “tūzą” Zal- 
pį, rodos- “Vilnies” redaktorių.

Na ir pradeda diskusijas: nu-, 
taria laiką 'duoti kiekvienam 
asmeniui po 10 minutų, o “tū
zams” po pusę valandos.

Pradeda ekstrinis, Aimanavi
mus. Jis kad. drožia: centris
tams: kad jus,’girdi, tikį žiūrit 
savo. Įlomėlius apsirūpint, o del 
darbininkų žadat aukso kalnus, 
ir tie žadėjimai žadėjimais ir 
pasilieka, o ponai centristai va
dai lėbauja po puikiausius ko
telius ; tie vadai taip nusilakę 
kad nei nemato, kaip paveizdan 
Pruseika, kuris karčiamoj pa
siima kito žmogaus stikliuką ir 
išgeria. Tai va kaip' centristų 
vadai darbininkais rūpinasi.

Na, žinoma', kalbėtojas keiks
mo žodžių paskliėjo gyvą ga
lybę: žiopliai, aitvarai, durniai 
ir kvailiai. Tų buvo užtektinai 
ir pas kiekvieną rėksnį taip 
kad rimtam žmogui buvo šiurk
štų ir klausytis tų nedakepėlių.

Antras, centristų “tūzas” 
Zalpis, pradėjo droži. Tas vi
są savo kalbą rėžė ekstriniams, 
Aidiečiams, Apsišviętimiečiams. 
Gerai išžioplino Aido leidėjus; 
jis pranašavo Aidiečiams kad 
už kelių savaičių bus jų laik
raščio pakasynos, o už mėnesio 
tai, girdi, ilgiausia, Anot jo, 
girdi, ■_ septyni gaidžiai, žiopliai, 
mat užsimanė pasikeiki per 
spaudą. ! Pas gerus laikraščius 
del žioplių raštų nėra vietos, tai 
jje užmanė savo kišenius pataš
ant na ir tuština, o ponas Bal
trušaitis Pittsburgę su Cleve
lando žioplių centais su savo 
Johanna koteliuose geriausius 
laikus turi. Bet, sako, jus žio
pliai, apšvietiečiai ““Aidė”, gė
riau jūs uždegkit žvakė 'Savo 
“Aidui” tuojau, nelaukit kolei

Svarbūs Išguldymas
Temoje

AR JĖZUS TURĖJO BROLIŲ? 
®bus

NEDĖLIOJ 
Pradžia 3, po pietų.

7017 Superior Avenue
.----- Įžangos ir Kolektų Nebūna-----

jus paskutinį savo centą pralei
si! ; aš žinau labai gerai kad už 

I keleto savaičių tie žiopliai pra
leidę visus savo pinigus del to 
šlamšto pešis savo tarpe kai 
avinai kam pradėjo leist tą 
šlamštą. Bet; žiopliai ekstri
niai, bus jau pervėlu gailėtis; 
už kvailos galvos kešeniams pa
kilta.. - \

Čia tiesą Zalpis pasakė: laik
raštis išleist ir jį palaikyt tai 
reikia rimtų vyrų, o ne kokių 
ten septynių žioplių.. Matysim 

' kiek jie tęsės tą popiergalį lei
sti, nes jo dienos jau suskaity
tos vistiek.

Tos diskusijos buvo nei šis, 
nei tas. Vieni ir kiti jie. yra 
tos pačios huompn.es žmonės, , o 
už ką Jie vieni kitus žioplina tai 
sunku suprasti. Kad diskusuo- 
tų su sau priešinga srove tai 
butų kas kita,, o dabar, tie apt 
tų kad drožia tai drožia žioplius 
pasimainydami. Aiškiai pasi
rodo kad viepi ir kiti jie yra 
tais žiopliais, daugiau niekas.

Tiek jau ekstriniai garsinos! 
savo tame popieriukyje kad jau 
centristus vers iš pamatų, o at
ėjus diskusijoms pasirodė jog 
negalima suprast už ką jie dis- 
kusuoja. Ot tik vieni kitus iš
keikė, išžioplino kiek kas tik iš
galėjo, ir pabaigė. Sorkės tik, 
daugiau niekas. Buvęs.

Akrono Naujienos
AKRON, OHIO

Dar apie Clevelando Vyčius.
Vasario 1 d. buvo atsibalado- 

ję iŠ Clevelando vyčiai ir sulošė 
čia mažos vertės teatrėlį. Jau■ 
Akroniečiai senai yra tokius pa-'
tįs šu'lošę. Akroniečiai manė 
kad Clevelandiečiai vyčiai turė
dami gana merginų suloš kokį 
gerą teatrą, nors kelių aktų, 
bet apsivylė;: jie sulošė tik “Kas 
Bailys” ir “.Nenorėjai Duonos 
Graužk Plytas”, kokią ten “Fo
tografiją” — vot ir teatraę..

Kaipo varlamušiai, turi, ge
ras- akis ir nesisarmatija su to
kiais mažais veikalais važiuoti į 
kitą mieštą, o ypač Akronan, 

j kur -aplipk “Vanagą” .yra Lietų- 
Įvių Pasaulio Centras, kur visų 
[šelmių juodus' darbūs visuome
nei pranešama ir' daug kitų nau
dingų dalykų atliekama.

I Jau Clevelando vyčiai visai 
nusišpicavo, neveltui juos visi 
ir daužo, d ypač jų generolus;

Lankėsi Svečias.
Iš Amsterdam, N. Y., lankėsi 

Akrone biznio reikalais namų 
pardavinėtojas Mykolas Kerbę- 
lis. Pabuvęs pora dienų išva
žiavo, Jis sako kad jam biznis 
eina gerai. Mat, gerai darbą 
atlieka. Meiženis.

nusiduoda nematąs, o tas pik
tina maldininkus. V.isi stebisi 
kas-pasidarė Kun. Cybeliui: jo

AKRON, OHIO
Kunigas Išgąsdino Vaiką.
Vietos klebonas Kun. Cybelis 

sukrėtė V. Vasiliausko keturių 
metų vaikutį. Vasiliauskas ant 
estrados grajino su kitais para-
pijos .surengtam baliuje, ir vai
kutis užbėgo pas tėvą paprašy
ti penktuką. Kunigas niekam 
nieko nesakęs, visas pajuodavęs 
nustvėrė vaiką, ir supurtęs nu
metė svetainėn. Vaikas labai 
išsigando, pradėjo verkti, taip 
kad motina vos numalšino.

Kum Cybelis tą atlikęs, neku
riam laikui prasišalino iš sve

tainės. "Tas atsitiko sausio 25 
d. Nors V. Vasiliauskas ir į 

I parapiją priklauso, ir dideles 
aukas duoda, nesenai paaukavo 
apie $50 vertės1 kokį ten daiktai, 
ir kaip kada dovanai parapijai 
grajina, visvięn jis ne košer ir 
gana. : Kada, jo komiteto naryš 
Sebestinas kuone kas' nėdėlia 
bažnyčioj daro armyderį su sa
vo vaiku ir tarsi teatrą rody
damas atsisėda netoli altoriaus 
po viena pusė, o jo moteris po 
antra, jis pats ir laike pamaldų 
žaidžia su vaiku, eidamas pinigų 
rinkti pasiima nuo vaiko paduš- 
kaitę ir šų krepšiu po bažnyčią 
vaikščioja,1 tenai kun. Cybelis

užsilaikymas ir apsiėjimai atro
do nepaprasti. Kun. Cybelis 
pats pasigyrė parapijonams nu
pirkęs vyno už $109 ir parapi- 
jbnų pinigais užmokėjęs, tik ne
pasakė ar visą vyną išgėrė, ar 
dar turi. Kada iš antro karto. 
Kun. Cybelis sugryžo Akronan 
•tebuvo išėję 10 mėnesių. Pui
kus blaivininkas, ar ne? Ne
veltui tiek vyno sunaudojo Už 
svetimus pinigus laike 10 mė
nesių, bet parapijos bažnyčios 
paskolos nuošimčio nemokėjęs 
nei cento. Per 10 mėnesių pa- 
rapijonai sudėjo suvirs $3,600, 
bet kaip iš jo paties pareikštos 
bažnyčioj per pamokslą ir para
pijos susirinkime atskaitos ro
dosi, pinigai išėjo kitiems rei
kalams. Parapijonai pasipikti
no, mano kad jų bažnyčia žus 
jei šis kunigas, ilgiau bus Akro
ne. Jo karštąs būdąs; blogas 
apsiėjimas piktina Lietuvius.

Kregždė.

“DIRVA”
Leidžia 

Ohio Lie
-1 

Suvienytose 
Kanadoje i 
Lietuvoje i 

Prenumerat 
mo, ne nuo 

Apgarsi

3352 Sup

mų įstaigos. N. galima rengti Savo vakarą.

Štai yra pavyzuis uuaavoja- .stovės greta Cleveland nocei.o,, seio. Kamuos su vi
mpa Glevelande naujos gelžkeliųl bokštas bus antras aukščiausias sos stoties pastatymu. Tiktai 
stoties, kuri bus gatava už tri-: buclinkas pasaulyje, bus 50 gy- Woolworth budmkas Neyv Yor- 
j-u metų laiko. Šis budinkas! venimų, Jis bus 708 pėdų auk-lke bus už jį aukštesnis.

Paveikslas iš Cleveland News. .

Teatrališko Choro Va
karas

Nedėlioj, vasario 15 d., Teat
ralas 'Choras turėjo: parengęs 
perstatymą ir koncertą-šv. Jur
gio parapijos bažnytiniam skie
pę; Veikalas 'lošta “Nastutė”. 
“Nastutė” per.' save yra labai 
gražus veikalas,- tik gaila' kad 
lošėjai jį taip sugadino. Sar
mata, -vyručiai. " Jau 'Glevelan- 
de tų vaidinimų yra tiek o tiek. 
Jeigu pradedat ką mokytis lošt 
tai nueikit ir pasižiūrėkit? kaip 
žmonės lošia, ir, pasimokint.'

Šiame lošime,' ant Petro re
miasi visas veikalas, o tas Pet
ras buvo 'tai bastys. Kada Naš
lutę pamato po keturių -metų 
nesimatymo, ir Petras yra Nas- 
tutės mylimas, ’čia •reikėtų pa
rodyt Nastutei, 'džiaugsmą' ir 
meilę, o Petras ateina1 vos kojas 
vilkdamas, .štyvoųi -rankom' įka
bina Nastutę —'atrodo lyg-tai 
iš prievartos. Nastutė: buvo bis- 
lų gyvesnė, bet toli nuo gyvos; 
Tik motina ir viršaitis šiek; tiek 
judėjo. ■

Tai pirmą kartą matau Teat
rališką. Chorą taip prastai lo
šiant. O gal dėlto jiems taip 
ėjosi kad publikos visai mažai 
tebuvo: vos apie 100 žmonių su i 

| visais mažais vaikais, kurių bu
vo diduma, kurie tik ir siuvo 

• pro duris kur reikia eiti ant sce
nos. žmonių upas per lošimą 
buvo 4isai prastas.

Tik koncertui prasidėjus, pa
sirodžius p-lei Julei Baltrųko- 
niutei, jinai visus iš miego iš
budino. Bravo Julytė už tavo 
gabumą. Baltrukoniutč daina
vo apie penkias dainos, nes visi 
ją taip pamilo kad nenorėjo at
leist nuo scenos,, ką liudijo ap
lodismentai. Po jos Teatralis 
Choras sudainavo tris daineles, 
b.et ir tos išėjo gana silpnai, nes 
choras taip suplonėjęs kad ne
uždengia mažųtęs pobažny tinęs 
salės estrados.

štai kur antausis. Teatrališ
kam Chorui. Kada jis rengda
vo vakarus -Lietuviškoj salėj ar- 
Germania salėj, tai publikos tu
rėdavo pilnai, o nuėjus po baž
nyčia, kur tikėta, nutraukt pa- 
rapijonus, vos 100 žmonių su
ėjo pažiūrėt. Tai jau visai iš 
progreso. Kam chorui lysi; ten 
kur jus neapkenčia? Tegul ten 
sau ponai Čižauskai koncertuo
ja, nes jų ten duona ir visas 
pragyvenimas, o Teatrališkas 
Choras nesitaikydamas nei ku
nigėliui, nei kitiems turi steng
tis veikti tokioj publikoj kuri jį 
mėgo iš seniau.

Gerai dar kad p-lė Baltruko- 
niutė dalyvavo, kitaip iš viso 
vakaro butų išėję grynas zero.

švilpukas.

J. Plerpa vasario 18 d. išva
žiavo Chicagon, kur bus. iki iš
keliausiant Lietuvon.

Vyčių Tušti Pasigyrimai
“Dar-ke” įlėks tai. Tas Pats 

rašo pagindamas p. Glugodienę 
ir Čižauskų koncertą. Kaslink 
Čižauskų tai . nėra ką sakyti; 
tuos artistus visi, žinom,, o . ką 
korespondentas išgirta sąvo ,vyT 
čįu.s, prie to paties koncerto tai 
jau. sakysiu kad padarė, didelę 
klaidą, nes aš^pats buvau baž
nyčioj nedėlioj ir girdėjaū ką 
kunigėlis sakę., '.Teisybė, , či
žauskas gerai išlavino chorą, '.ir 
gęyąi dainavo, bętyyčių jauni
mėlis pusę koncerto sugadino. 
Taigi korespondentas neteisybę 
rašo,1 nes .vyčių .“artistai” dabai 
gyvuliškai pasirodę: .viens neva 
velnias,, dūšią po skiepą gaudo, 
i<7 kitas .parodė .publiką1!1.-savo už
pakalį ir priešakį. Iš to. žinom 
koks vyčių apsiėjimas ir- dar po- 
bažnytinej salėj., , -
i Toliau, kunigėlis pasakę, kad 
vaakre bus. Teatrališko Choro 
vakaras, lošimas “Nastutė” ir 
kitokį pamarginimai (tai, sausio 
15 d.). Tą. nugirdęs, manau, sau 
reiks eiti pažiūrėti kaip Teat
rališkas Choras daro, ar taip 
pat' apsieina kaip ir'vyčių gva'š.4 
dija. Parėjęs iš bažnyčios na
mon, pavalgau pietus, reikia 
užsirukyt pypkę. Kyšt ranką 
į kišenių, tabokos neturiu. Ei
nu nusipirkti. Palei Superior 
žiūriu vienas vyčiukas ties Lie
tuvių banku viduryj gatvės at-, 
Sistojęs viduryj dienos šlapi
nasi. Mat tiek gužutės prisi
traukęs kad nesijaučia savęs. 
Jeigu vyčiai reikalaus, pasaky
siu ir tOĮvyčiuko *vhrdą.

Sulaukęs vakaro, 7:30 vai. ei-

T. G. PERRIN CO.
MES SPECIALIZUOJAME PA

VIENIAIS IR 2 ŠEIMYNŲ 
NAMAIS.

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

PARDAVIMAI
$2^300 įmokėtų 10 kambarių, 2 šei-1 

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

PARSIDUODA PIGIAI PIENO IR
groseriv Krautuvė

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

I • ANT RENDOS
Du kambariai, su 'sviefsa- ir- šiluma, 

gražioje vietoję, patogi gyvenimui 
vedusiai porai’ Renda $20 mėnesiui. 
Lietuviškoj šeimynoj. Atsikreipkit 
1152 Dallar Road, už Ansel Road iri 
Superior ties E. 80 St., einant link Į 
St. Clair.

SALDAINIŲ, CIGARŲ krautuvė — 
randasi 3214 W. 41 Šit., daro $500 

savaitėj biznio." Aš» turiu kitus du 
storus, turiu šį parduoti pigiai. At
eikit arba' kreipkitės prie Zimerman, 
220,9 Woodhill Road. (10)

DRY GOODS Krautuvė, Randasi 7120 
Lorain Ave. Garantuoju $000 in- 

priežasties pusininkų Skilimo, 
eigų savaitėje., parsiduos pigiai.

Taipgi priverstas parduoti iš prie
žasties pusininko savo saldainių ir 
tabako krautuvę esančią 2609 Wood
hill Rd. Klausk Zimermano. (10)

Sandaros Apskričio Su- 
važiavimaą

Nedėlioj, vasario 22 d., nuo 
10 vai. ryte, 'Goodrich name 
Įvyks A. L. T. Sandaros Ohio, 
Michigan Pennsylvania vals
tijų Apskričio suvažiavimas.

Delegatų atvyksta, iš Detroi
to ir Pittsburgo, šalip vietinių 
18-tos kuopos delegatų.

Pasitarimai1 bus abelnai Ap
skričio reikalais, organizacijos, 
ir pagaliąus Seimo, kuris Įvyks 
Cleveliande gegužės men. pasku
tinėse dienose.

Suvažiavimo sesijose galės 
dalyvauti Sandariečiai kaipo 
Svečiai. Rengėjai.
Dviejų šeimynų namas, po 5 kamba

rius,- ir maudyne, arti Wade Park 
ir E. 71 St. Kaina $7,850. Kreipki
tės prie Geo. H. Bond, 7110 Dellen- 
baugh Avė. Telefonas Penn. 2412.

Dviejų šeimynų, po šešis kambarius, 
viršuj ir apačioj, su elektros švie

sa, randasi arti E. 38 Št. ir Payne 
Avė. Kaina $9,500, mažai reikia 
Įmokėti. Kreipkitės 996 E. 74 St 
Randolph 5456-R. —
BLOKAS parsiduoda — 6309 Supoį

rior "šeimynos, 2 krautuvės,- 
parsiduoda pig-ią. kaina. Ateikit pa
siteirauti ir skubinkit kolei dar pro
ga. Greitai neliks. Kreipkitės. 6011 
Bohna .Avė. (.9)

NORIU PIRKTI FARMĄ
Kas prirodys man ūkininką kuris 

nori parduoti farmą gaus nuo manęs 
apmokėti už jo trusą. Ūkė nežiūrint 
kokia didumo bus, bet geistina kad 
būtų tarpe šių dviejų miestų, Lorain 
ir Cleveland, prie kelio kuris eina is 
Clevelando Į Lorainą. Pra neškit kas 
žinot; aš noriu nirkti.

STANIS BARKAUSKAS
P. O. Box 63 Shadyside, Ohio.

PAJIEšKAU APSlVEDIMUI' VAI
KINO, turi būti nuo 3-0 iki 35 me
tų amžiaus, aš esu 28 metų am

žiaus. Su laišku siųskit ir savo pa
veikslą. Mrs. P. Zaunis 
3348 Superior Ave. Cleveland, 0.

|OM|
■ NA

> Jų Tikslą
Preziden

Nusigii

DA
IK DARI

Pasikorė “Pasaulio Pa
baigos” Pranašas”

Garfield Heights, Clevelando 
priemiestyje, vasario 13 d. pa
sikorė vienas “pasaulio pabai
gos” skelbėjas, po septynių die
nų po jo pranašysčių neišsipil
dymo. Jis pasikorė savo na
muose. susigraužęs ir nesikęs- 
damas vaikščioti tarp kitų žmo
nių kurie į jį šnairai žiūrėjo.

nu pažiūrėti Teatrališko Choro 
■,programo. Nuėjus, tuoj pra- 
gramo vedėjas išėjo ir perstatė 
programą.. Paminėjo kad dai
guos p-lė J. Baltrukoniutė Solo, 
tai manų akis prašvito, ir visa 
{publika pradėjo ploti. Pasikėlė / 
iuždanga. ir pasirodė su kibirais 
Minė Liutkiutė. Prasidėjo lo
šimas. “Nastutės”. Liutkiutė; 
lošė gana gražiai, už ką ją gali
ma pagirti. Kitų aktorių var
dų neminėsiu, bet visi gerai sa
vo užduotį atliko, publiką gana 
prijuokino^ Daug juoko prida
rė p-lės šeporaitė ir Kemėžiutė 
su savo dialogų. Po perstatymo 
pasirodė p-lė J. Baltrukoniutė 
dainuoti. Ištikrųjų galiu pasa
kyti kad ji yra viena tarp mu
sų žvaigždelių. Maniau kad dai
nuoja Rakauskaitė, kuri dabar 
randasi Kąuno operoje. Kada 
p-lė Baltrukoniutė uždainavo 
salėj pasidarė tyla kad nei vie
nas vaikutis nei šnipšt. Pabai
gus dainuoti, publika ėmė plo
ti, kad dainuotų daugiau, ir ji 
sudainavo dar keturias dainas, 
publikai neatleidžiant. Kiek iš 
kitų girdėjau, visi gėrėjosi jos I 
dainavimu. Linkiu p-lei Baltru-1 
koniūtei gero pasisekimo ir ant I 
toliau.

Vakaras abelnai buvo gražus 
ir linksmas, viskas-' buvo Lietu
viškai. Girdėjau kad tą vaka
rą sutaisė 'Adomas, pavardės 
nežinau. Pelnas skirta parapi
jai. -Žmonių buvo neperdau-- 
giausia, nes kliūčių visokių bu
vo; Lazdynu Dzūkas.

SAVININKUI prireikė pinigų1, par
duoda puikų šešių kambarių pavie

nį namą, užbaigtas ant 3-čio aukšto, 
didėlis lotas; mažai reikia įmokėti, 
likusi ant G nuoš. Randasi 844 Park
wood Drive. Telef. Cedar 2461.

į V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietį 
Subatomis 9 iki 2:30' po pietų’:

930 Williamson Bldg. 
Cleveland, Ohio.

■J. .* A

į pRIE THE A. B. SAVINGS and LOAN GOM- į 
¥ 1 PAN Y yra pagalbumo dvasia, kuri kalba už f 
¥ save. ' j;
¥ Musų viršininkai daro vfeką gą gali <pagelbėt mu- j 
¥ su depozitoriams nežiūrint kiek jie čia butų pasi- i 
r dėję, daug ar mažai. Nesvarbu mums 'kokie jūsų j: 
t reikalai yra, jeigu mes galim jums pagelbėt mes Ž 
I GELBĖSIM. . 4
•% v
$ ■ Faktas kad jus turit pasidėję pinigų kitame ban- | 
t ke neturi sulaikyt jus pradėti dėtį pas mus, taip 

galėsit susitaupyt kokiam specialiam reikalui, ||
¥ Daugelis musų depozitorių taip daro ir jie ateina j; 
¥ reguliariai kas savaitė ar. mėnuo ir taupo kokiems ?. 
¥ mors specialiams tikslams; j
j Mes mokame 5% nuo dienos padėjimo iki :( 
¥ išėmimo, o tai yra 25% daugiau negu 4%.
$ Reikalaukite musų kalendoriaus — pasiųsime do- f 
¥ vanai. Rašykit mums ir gaukit vieną.' - fį
¥ (Po Ohio Valstijos Priežiūra.)

| THE A. B, SAVINGS and LOAN COMPANY | 
t . . I.j 3354 Superior Ave, Cleveland, Ohio J 
t A. B. Bartoszewicz, Pres.' ” ¥
¥ t

žuvo 23# 
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