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Prancūzai Nori Užimt
Naujus Vokietijos Plotus
UŽSIMANĖ UŽIMT HAMBURGĄ IR FRANK- 

FORTĄ BAUDIMUI VOKIETIJOS UŽ 
SULAIKYMĄ MOKESNIŲ.

Anglija ir Italija tam Pasipriešino. Poincare Ga
linus Nusileido, Paskutinės Žinios Sako.

IX DARBININKŲ ŽINIOS

Milwaukee, Wis. — Kasant 
revus vandens trynoms, žemei 
pasiliuosavus užgriuvo keturis 
darbininkus 20 pėdų gilumoje.

Turkijoj eina geležkelių dar
bininkų streikas. Atsibuvo su
sirėmimų tarp streikerių ir ka- 
riumenės.

Francuzai Nori Užimt 
Daugiau Vokietijos;
Anglija Priešinasi
PASKIAUSIA ŽINIA

Paryžius, lapk. 20. — Fran
cuzai galutinai nusileido An
glų nusistatymui, bijodami 
kad netruktų ryšiai su Angli
ja. Vietoj reikalavimo pulti 
Vokietiją nubaudimui, sutiko 
pasiųsti Vokiečiams notą at
kreipimui domės į aliantų rei
kalavimus. Jei Vokiečiai ne
pildytų, tada vėl tartis ką da
ryt, b ne siųst kariumenę.

Italija liktų su Anglija ir ren
giasi labiau sulsiartint su Ispa
nija. Po rinkinių Anglijos par- 
ri'kos morale parama Anglija 
galėtų daryti naujus žygius ku- 
liamento, liks valdžiai išspręsti 
ar laikytis su Francuzija ar jie- 
škoti naujų draugių. Tūli Ang
lai nenori visiškai su Francuzi
ja ryšius pertraukti, bet jaučia 
jog su Italijos pagalba ir Ame- 
rie užbaigtų dabartini nepaken
čiamą d>.lykų stųvj.

Manoma jog tolimesnis Pran
cūzų 'spaudimas privers Vokieti
ją atmesti nusiginklavimo pa
tvarkymą sulyg Versailles su
tarties. Tada Francuzai pultų 
Vokietiją visu žiaurumu, in'a 
iš to išeitu tikras chaosais, s

o

CIevelande, savo konvencijoj 
Suv. Valstijų pašto darbininkai 
nutarė pradėt kampaniją viso
je šalyje susiorganizavimui ir 
reikalavimui iš kongreso pakel
ti algas. ' Sykiu su CTevelaindu, 
Intuose miestuose irgi atsibuvo 
pąnasųs paštų darbininkų susi
rinkimai.

žiemą darbai eis. Iš visų sri® 
čių Suv. Valstijų ateina žinili 
jog šios žiemos bėgiu budavoji- 
mo darbai eis plačiai, nors, ži
noma, nebus taip kaip buvo per
eitą žiemą.

Kurie nori statyti budinkos, 
dar abejoja ar pradėti ant žie
mos, tečiau kiti imasi statymo 
kadangi- daugiau gaunama dar
bininkų negu vasaros 'laiku. .'

Londonas. — Francuzijai už-> 
sispyrus smaugti Vokietiją, ir 
dabar pasiryžus dar toliau verž
tis Į Vokietiją užėmimui naujų 
plotų kaipo baudimo tikslų, An
glijos valdžia atsakė jog ji ne
sutinka ant tokių Francuzijos 
reikalavimų ir nesiims baudžia
mųjų žygių prieš Vokietiją.

Francuzai užsimanė užimti 
Hamburgą ir Frankfortą.

Kabinėtas svarstė ilgai erzi
nančias ir karštas Poincare’s 
statomas išlygas ir sumanymus 
Anglijai, ir galutinai nuspren
dė pranešti Ambasadorių tary
bai jog Anglija pasilieka tvirta 
prieš bent kokį baudimą Vokie
tijos grąsinamą iš Francuzijos 
pusės.

Kadangi Poincare grasino be 
Anglijos tai padaryti jeigu An-

Riaušės del Maisto
Berlinas. — Duonos kainai 

pakilius Iki 400,000,000 markių 
už bakanėlį, prasidėjo naujos 
riamišiels. Policija sergsti kepyk
las ir krautuves nuo užpuldinė
jančių minių.

Bedarbiai atsisako imti Ski
riamą 1,000,000,000,000 savai- 
nę pašalpą markių kadangi už 
tai beveik tik du duonos baka- 
nėlius tegali pirkti. Dešros Vo
kietijoj kainuoja trįs milijonai 
milijonų markių svaras, svies
to svaras phsę tiek.

ANGLIJOJ PARLIA- 
-MENTO RINKIMAI.

Londonas; — Lapkr. 17 d. vi
sos politiškos Anglijos partijos 
pradėjo savo rinkimų kampani
jas. Darbo partija išėjo į lau
ką pirmoji išleisdama savo ma
nifesto. kuriuo žadąma daug ge
rų dalykų jeigu ta [partija turės 
valdžią, ir skelbia uždėjimą mo
kesnių ant visų nė-darbininkiš- 
kų nuosavybių, t. y. kurios ver
tos daugiau per 5,000 sv. ster
lingų, kad butų mažiau mokes
nių mažesnius turtus tutin
tiems.

Dabartinis premjeras Bald
win pasakę ką jis gero darysiąs, 
ir pasakė jog busią būdavo jama 
17 mažesniųjų karo laivų iš ko 
bedarbiai gaus darbo.

Liberalų partija, 'kurios vadai 
yra Lloyd George ir Asquith, 
manifesto neišleido. Nors agi
tacija tos partijos irgi pradėta, 
bet ji neišeina su tiek prižadų 
kaip Darbo ir Unibnistų parti
jos.

Lloyd George Isavo (prakalbo
se patraukia dideles minias žmo
nių; jis išrodo klaidas dabarti
nio premjero, išranda kaltę di
dėlės bedarbės, ir (sako kad tą 
galima butų pataisyti jeigu im
tųsi kas tinkamai reikalus ves
ti. Jis daug pasakoja apie sa
vo prietikius Amerikoje.

Kaslink Francuzijos, Lloyd 
George sako jog Anglijai reikia 
apsaugos ne nuo Franc tiži jos 
dirbtuvių, bet nuo; militarists

Kokią permainą.Anglijos už- 
rubežinėj politikoj nauji rinki
mai padarys sunku spėti, bet 
reikia tikėti kad jokių didelių 
žymių nebus, nes Anglija visą 
išyien yi;a prieš _ Ęrąncuzus, ką 
parode jau trijų.-premjerų 
dymas, 
kėši.

ir visi jie vienodai
val- 
lai-
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Bonne Terre, Mo. — Automo-
■bilių išdirbėjai Ford užpirko —------- -----------------j—o- -—

šimtus akrų žemės kurioje ran- glija atsisakys, liko tik sulkir- 
dasi cino ir pradės sairo žinioje šintos abi pusės, ir gali būti jog 
kasimą varyti. Fordo industri- turės skilti aliantų draulgingu- 
jos sunaudoja 15,000 tonų cino mas.
kas metai. - J Mussolini, Italijos premjeras,

irgi pranešė ambasadoriams jog 
I Italija - priešinga bent kokiam 
tolesniam užiminėjimui Vokie
tijos teritorijų.

Anglija jaučia jog dalykai 
i dabai- stovi taip kaip buvo per
eitą rugpjūčio mėn. kada gręsė 

Į santarvės skilimas.
Angliją yra pasiryžus nfeda- 

leišti, jeigu tik galės, Francu
zijai užimti naujų Vokietijos že
mių, nes tiki .jog tas dar labiau 
suparaližiuos Vokietijos gali
mybes mokėti atlyginimus.

Nekurie Anglijos valdžios na
riai pritaria reikalauti iš Fran/ 
■euzijos, atmokėti tuos $3,000,- 
000,000 skolos kurią Francuzi
ja 'Anglijoj užtraukus, jeigu 
Francuzija neklausys Anglijos. 
Bet kiti ministerial sako jog 
tas neduotų naudos, tik apver
stų. ekonominę lygsvarą Euro
poje ir dar labiau puldys fran
kus. Jeigu ir Suvienytos Vals
tijos pradėtų spausti Francuzi
ja atmokėti skolas, tada galėtų 
ir Anglija taip daryti;

Francuzai iš .savo pusės sako 
kad Anglija greitai sutiktų su 
prancūzais visame jeigu Fran
cuzai apmokėtų tos sutarties lė
šas, tai yra jeigu apmažihtų įsa-’ 
vo reikalavimus iš VokĮetijos. 
Bet Francuzija ant to nesutik-f 
sianti. Mes tęsime tarybas ga
lionai draugiškiausiu budu, bet 
nenusilcisime, sako Francuzai.

Anibasadorių .taryba svarsto 
įvedimą militarės kontrolės ko- 
m'feijos Vokietijoj ir deportavi
mą pargryžusįo į Vokietiją bu
vusio sosto 'inpėdinio, kuriam 
gal teks apsigyventi kur ant 'to
limos salos kaip buvo su Napo
leonu.

Jeigu Francuzija su Anglija 
pertrauktų santikiu's, Europoje 

Ituoj atsirastų naujos santarvės.

Santiago, čili (Pietų Ameri
ka). — Amunicijos dirbtuvės 
eksplozijoj keliolika ypatų už
mušta ir virš 50 sužeista.

CIevelande, tarybose tarp siu
vyklų savininkų ir siuvėjų uni
jos atstovų deramasi kad butų 
duodama kas metai darbinin
kams arčiausia kiek’galima iki 
40 savaičių darbo. To griežtai 
laikosi darbininkų atstovai, gi 
kompanijų atstovai nori kad tas 
butų panaikinta ir kad darbinin
kai turėtų darbo tiek kiek jo 
esti. Darbdaviai reikalauja ir 

rjaįgų, mažinimo nusileidimo iš 
darbininkų, kuomet darbininkai 
nori dar didint.

Francuzijbj pragyvenimas pa
sidarė brangesnis negu Suvie
nytose Valstijose tūlais atžvil
giais.

Newark, N. J. — Vienas dar
bininkas prigėrė di'defiame vy
no rauginimo katile, apsvaigęs 
nuo raugo ir inpuolęs į katilą. 
— Tai mat, viskas ko perdaug 
nesveika.

Erie Ežere, netoli Cleveland©, 
audrai užmetus ant uolų laivą, 
prigėrė du darbininkai, keturi 
išgelbėta.

Chillicothe, O. — čia nuo ge
gužio mėnesio sustreikavo uni- 
jistai puodininkystės darbinin
kai. Streikas dabar sutaikyta, 
bet pervėlai. Kompanija prisi
rinko skebų ir darbą varė po se
novei; tąsai neatkreipia atidos 
ant unijistų.

Amerikos audinyčių, vilnonių 
ir vatinių, darbai pradėjo eiti 
netvarkiai. Priežastis to yra 
tai kad audinių kainoą yra per- 
augštos, reikalavimai nesiple
čia, ir darbai negali eiti atsa- 

, ikančiai.

24 Žuvo Reinlande
Dusseldorf. — Atsiskyrėliai 

tęsia savo darbą bandydami už
imti daugiau žemių nuo Vokie
tijos respublikos prie savo Rein- 
lando respublikos. Lapk. 17 d. 
apšaukta Reinlando respublika 
ir Palatinate, ir paimta valdžia 
iš ten buvusių Berlinui ištikimų 
valdininkų.

Himberge atsibuvo tikra ko
va tarp atsiskyrėlių ir kaimie
čių ; penkiolika separatistų už
mušta, vienas kaimietis žuvo.

Hcnnefe, mūšiuose žuvo as
tuoni, ir virš 60 sužeista.

Koelne keletas dienų kaip'tę
siasi sistematiški plėšimai; tas 
.daroma ne del bado, nes vagia
ma namui padargai, stoikai.

Gaudymui Šmugelninkų
Washington. — Atsidarant S. 

V. kongresui, bus paduota pra
šymas paskirti $20,000,000 sta
tymui naujų greitų laivų gaudy
mui degtinės šmugelių jurose, 
kurie toli vandenuose pasitinka 
degtinę atgabenančius laivus iš 
Europos, persilioduoja ją ir ga
benasi Į kraštą. Nekurie šmu- 
gelninkai turi greitesnius lai
vus negu yya valdžios pastatyti 
jubs gaudyt, todėl lengvai pabė
ga su savo tavorais.

Blaivybė Amerikos piliečiams 
labai daug kainuoja, ne tik pi
nigais, bet ir gyvastimis.

Užginčija Laužymą Ver
salio Išlygų

Berlinas. — Alnt pasklidusių 
gandų kad Vokietija pasiryžus 
atmesti Versailles taikos išlyr 
gas ir j-mtis ginklo prieš alian- 
tus Vokietijos valdžia atsako 
jog tai įtik tušti paskalai, nes 
nieko panašaus Vokietija nema
no daryti.

7 Žuvo ant Traukinio
Berlinas. — Septynios ypatos 

užmušta ir 20 sužeista • gelžke- 
lio nelaimėje ,netoli Stuttgarto. 
Lokomotivas susimušė 
sažieriniu traukiniu.

s u pa-

apie

Vaisti

Primins Tautoms 
Skolas

Washington. — Suv> 
jų komisija užrubežių skolom's
sužiūrėti mano jog sekančiame 
jos posėdyje turės būti pakelta 
klausimas apie parapinimą kitų 
valstybių stengtis mokėti sko
las ar bent stengtis sudaryti at
sakančias sutartis kaip ir kokiu 
budu galės tas skolas mokėti.

Amerikos Raud. Kry
žiaus Biudžetas

Washington. - 
donojo Kryžiaus
darybos darbams T 924 metams 
bus $12,000,000.

- Amer. Rau- 
biudžetas lab-

LIBERALU PARTIJA 
RINKS KANDIDATUS

Chicagb, Ill. — čia atsibuvu
siame progresivių vadų suvažia
vime nutarta šaukti konvenciją 
sekanti gegužio mėnesį Minnea- 
polyje, Minn., ir nominuoti kan
didatus ant prezidento ir vice 
prezidento varde Progresįvės 
partijos, Ukininkų-Darbo parti
jos ar kokiu 'kitu vardu kaip 
suvažiavę atstovai nutars.

Ta naujos partijos konvenci
ja turės savo tikslu panaikini
mą specialių privilegijų., Spe
ciales privilegijos esančios ‘^ne
teisingas ekonominis naudoji
mąsi proga kurią turėdama maža 
grupa kontroliuoja musų ’gam
tiškus resursus, transportaciją 
ir industriją; suvaržo kompeti
ciją, neduodą progų vystytis vi
siems, ir tokiu budu nustato 
tokias aplinkybes kurįose mesi 
gyvenam.”

Suvažiavime priimtos rezoliu
cijos ragina žmones remti to
kius kandidatus kurie užgins želigovskijadą. 
tos partijos principus raštu ir| 
kviečia" irisas jprogresives orga-1 
nizacijas veikti toje linkmėje.

Tos partijos principai yra— dentas Wojciechowskis, pareiš- 
visuomeniškas kontroliavimas i Vilniuje kad “Vilniaus kra- 
gamtos turtų aptaksavimu visų 
žemių, 
anglį, aliejų, yažą, mineraiius I matę Lukiškiuose!....” 
sluogsnius, dideles vandens jie- Kaip dailiai supuola kombina-1 tinai prirodyti kad Lietuvių li
gas ir didelius komercialius me- cija: Lenkai nori išvogti Lietu-,krai nebeliko Vilnijoje, ir Vil- 
džio traktus, “lead išvengus mo- vos girias, išdraškyti Lietuvos'nius esąs tyras Lenkų kraštas— 
nopolizacijos ir spekuliacijos,' žemes ir išdovanoti jas įvai-1 atsiminkite senovės Rusų duo- 
pagelbėjimui industrijai ir pri- riems kolonistams ir jų smutro tąjį Lietuvai vardą “iskoni Rus- 
vertimui nelaikyt tuščių žemų”; vykintojams. ■ Kad to atsiekus,lskij kraj”....

Visuomenišką nusavinimą ige-| jie ginklo jiegomis pasiglemžė 
ležinkelių ir kitų Susisiekimo ir 
sunešimo būdų, kaip vandens 
rynų ir kitko kad visi tuo paeiti 
patarnavimu galėtų naudotis;

Bankai kad butų valdžios ve
dami ir tvarkomi; lygios tiesos, 
ekonominės, legalės ir politinės, 
visiems piliečiams, ir tt.

Tarptautinių 
ir vietinių reikalų aprūpinimui 
reikia $5,543,077, likusi suma 
bus išdalinta lokaliam s. sky
riams. Pirmu kartu bėgyj pen
kių metų užrubežinėmS opera
cijoms suma paduota žemiau 
milijono dolarių.

Indianapolis, Ind., trūkis už
mušė keturias ypatas važiavu
sias- automobiliu per gelžkelio 
reles. ,

Dedama pastangos Įrengti at
sakančius aparatus bevielinio 
telefono 'susinėsimu! tarp Angli
jos ir Amerikos. Pirmutinis kal
bėtojas iš Amerikos j Angliją 
bus automobilių išdirbėjas Hen
ry Ford.

LAIŠKAI IS EUROPOS
. Karolis Vairas

prezidentas Wojciechows- 
Jis, kaip ir Pilsudskis, ai- 
pasakė Vilniaus gyvento- 
kaip ir kodėl jie laiko Vil- 

Pirma

Apie Vilnių
Vilniuje nesenai, lankėsi Len

kijos 
kis: 
škiai 
jams
nių, išplėšę iš Lietuvos, 
jie dar kamufliažavo, dar pasa
kojo sau ir kitiems kad Vilniaus 
gyventojai norėjo dėtis prie 
Lenkijos, kad Želigovskio smust- 
ras tai buvęs “atsiklausimas” 
gyventojų valios, kutui paškui 
buvusi “išreikštą” Vilniaus Sei
mo, nors jame dalyvavo vieni 
tik Lenkai—Lietuviams, Balt- 
gudžiams ir žydams atsisakiuls 
rinkimuose dalyvauti.

Dabar jau, kaip matoma, Len
kijos smutro apaštalas Pilsuds
kis ką kitą gieda; Tai jis »su- 
planavęs “sukilimą” Vilnijoje ir

PIRMASIS LIETUVOS 
PREZIDENTAS SME

TONA KALĖJIME
(Specialė Kablegrama

“Draugui” Chicagoje.)
Kaunas, lapk. 18 d. — Buvęs 

pirmasai Lietuvos Prezidentas 
ir dabartinis savaitinio laikraš
čio “Vairo” redaktorius A. Sme
tona atsisakydamas mokėti pi
niginę pabaudą sėdi kalėjime.

Valdemaras pagarsino “Vai
re” kenksmingą straipsnį. Iš
siųstas iš Kauno visam karo 
stoviui. Kun. Tumas užtarda
mas abudu pakėlė skandalą 
Kauno Teatre.

jau nebuvo vietos.
Lenkai mano kad jų tautos 

gyvenimas yra ilgas, kad jų 
valstybė dvidešimtame šimt
metyje galės taip jau per ilgus 
laikus plėstis kaip plėtėsi bar
barų Rusų imperija. Jie ruošia 

.-v- • —--j- ---- --------------- j dirvą ateiviai. Išviję iš Vilni-
Ištą Lenkija laiko, ir-laikys gink-|jos Lietuvius inteligentus, ap- 

sykiu ir žemių turinčių J° j eigom is. kurių dali Vilniečiai, kolonizavę kraštą Lenkais, už 
110 ar 20 metų mano galėsią fak-

O kad Vilnius laikomas Len
ku prieš Vilniaus gyventojų no
rą, paliudijo dabar Lenkų prezi-

Bet vargu tas Lenkams pasi
seks. Lietuvis yra kieto budo, 
užsilaikymo instinktas jame yra 
gyvas ir nuolatos veikiąs. Ir

Del Mergos Nužudė Ke
turis Žmonės

Memidji, Minn. — šiaudų ku-’ 
gyje suimta tūlas Italais, kuris 
nužudė keturias ypatas. Nors 
jis buvo apsiginklavęs, pasida
vė be pasipriešinimo. Visa tai 
kilo tier mergos. Mergina irgi 
guli ligonbntyj sužeista. Por- 
tano ją mylėjo, bet ji turėjo Bei
tą. Su tuo susipykęs, Portaino 
atėjo į namus merginą išsivesti. 
Motinai pasipriešinus, jis (Lenkijos 
ną nušovė. (Einant toliau, at-1 
bėgus tėvui, ir tėvą nušovė. Po 
to kada jį sekė šerifas, jis ir še- Į 
rifą nušovė, galiaus ir tą vaiki
ną bėgusi jai Į pagalbą nušovė. 
Per mišką jis nusitempė mergi
ną į savo grintelę, už aštuonių 
mylių; Jieškotojai atrado mer
giną jo grintelčje, bet jį pati 
besislapstantį lauke.

Anglija sutiko ant principo 
kad visi laivai esą Amerikos 
vandenuose 12 ribose nuo kraš
to gali būti krečiami įr jieškomi 
ar neatgabena kontrabanda al
koholio į šią šąli.

Taip toli nuo krašto krėsti 
reikia dėlto kad
gelninkų laiveliai nuplaukia už 
trijų mylių rabežiaūs ir pasiima 
degtinę iš didžiųjų laivų.

ni ažesni šmu-

musų tautos nuosavybę ir Sa
kosi valdysią ją irgi ginklo jie- 
gomis! ____ __ _______ ____ _ ___

Indomus yra tas faktas 'kad Į Vilniuje, nežiūrint žvėriškų per- 
Lehkų prezidentą su iškilmė-j sekiojimų į nežiūrint visos eilės 
mis Įlydėję į Vilniaus katedrą1 neteisybių nukreiptų i Lietuvius 
Lietuviai vyskupai,- Matulėvi- jie laikosi ir kovoja už savo tau- 
čiuS ir Michalkevičius, lyg baž-: tos ir savo asmenų teises ir gy- 
nyčios vardu užgirdanti Lenkų j vybę. Tik reikia jiems prigel- 

-----x..t----—Reikia nuolatos juos šel- 
'pti, moraliai ir medeginiai, kad 
juose nenupultų dvasa, kad jie 
jaustų jog už jų pečių''yra ga- 

Jie dar tikisi kada linga Amerikos Lietuvių para
ma. Galimas daiktas kad Vil
iui ja turės ilgai kovoti iki iško
vos Sau laisvę—ir ta {kova bus 
jiems lengvesnė jei Amerikie
čiai visados primins Vilniui kad 
“Vilniau, laikykis, mes su ta
vim ir už tave!”

Pasaulio spaudoje, pasaulio 
inteligentijos širdyse ir minty
se simpatija yra su mumis. Jei 
susidarytų kokios tarptautinės 
komplikacijos (pvzd. Stambesni 
nesusipratimai tarp Lenkų ir 
Rusų, ar tarp Lenkų'ir Vokie
čių), ar pačioje Lenkijoje suki
limai — prie kurių veda ją fi
nansinis- subrankriltėjimas — 
tai Vilnius gryš prie Lietuvos.

Amerikos Lietuviuose, vienur 
kitur, buvo ..sumanymų steigti

nyčios vardu užgirdanti Lenkų j vybę. 
smutringą politiką ir pripažin- bėti. 
darni Lietuvos sostinės Vilniaus -4-‘ ■
status quo....

Vilniaus žmonės dar nenusto
jo vilties.
nors gryžti prie Lietuvos drau-

Nebaus Grekų Sukilėlių
Londonas. — Iš Atėnų atėjo 

žinių jog Grekų militarei val
džiai Įsakyta nebausti mirtimi 
vadus nesenai kilusios Grekų 
revoliucijos provincijos garnizo
nuose. Dovanojimą bausmių 
nutarta priimti po pasitartimo 
atstovų iš valdžios ir Venizelis- 
tų partijos.

Faraono Tutenkhameno kaipo 
tyrinėtojai atidarė jo grabo ka
marą, nutraukė daug paveikslų 
ir vėl kamara uždarė. .

Jeigu kitos tautos apmokėtų 
Amerikai karo skolas, Suv. Val
stijų karo veteranai, sako, galė
tų gauti bonus.

Gerina Gelžkelius
New York. — Nujausdami ir 

1924 metais gerą periodą 'gelž- 
kelių veikimo Suvienytose Vals- 
sti'jose, tūli gelžkeliai nutarė di- 
dint ir gerint savo sistemas ir 
paskyfė net 243 milijonus dola- 
rių tam tikslui.

Prohibicijos Įstatymo vykini- 
mui Suv. Valstijose reikalauja
ma virš $10,000,000 daugiau se
kantiems metams.

Viso reikalinga virš 340,000,- 
000 metuose prohibicijos įstaty
mo pildymą pravesti.

Kokomo, Ind. — Sudegė 16 
orlaivių vietinėj orlaivių dirb
tuvėj.

ge su Gedimino palikiųiu, Vil-I 
nium. Kada tai bus — kas ži- 

| no.. Ir Lenkai, nurodydami Lie- 
I tuviams kad jie Vilnių laiko {tik
tai durtuvų jiega, matoma ne
sitiki Vilnių išlaikyti, nors skel
bė jog Vilniaus prijungimas prie 

s esąs Vilniauls gyven
tojų vala ir noru atliktas.

Nėra abejonės kad Amerikos 
Lietuviai norėtų žinoti kokioj 
ištikrųjų padėtyj yra šiandien 
Vilniaus likimo klaurimas. Tai
gi čionai kad ir trumpai atpasa
kosiu.

Iš Lenkų pusiėls —• Vilnius 
skaitoma galutinai prie Lenki
jos prijungtas ir to prijungimo 
klausimas1 skaitoma išsemtu ir 
užbaigtu. Iš musų pusės — Vii- Vilniaus Draugų/Burius. Delta) 
niaus klausimas tol nebus už- to nęikunyti?
baigtas kol Vilnius negryš prie bes teikti Vilnijai paramos tei- 
Lietuvos Respublikos. Lenkų sėtais keliais tai teikite’paramą 
pusėje buvo vylius, prievarta, kontrabandos keliu — įdarykite 
smutras; musų gi pusėje yra | visa kad Vilniuje palaikius Lie- 
teisybė. Nežiūrint to kad Am-Į tuvių dvasią, 
basadorių Konferencija netei- " 4”' ;
sėtai prieš tą kompeticiją kokią 
turėjo pripažino naujas Lenkų 
sienas, su Vilnium Lenkijos pu
sėje, Lietuviai Vilniaus neišsi
žadės ir nepamirš!

Lenkų'tikslu yra intikinti pa
saulį kad Vilniuje ir Vilniaus 
srityje nėra Lietuvių. Tam tik
slui atsiekti Lenkai griebasi 
įvairių priemonių: ištremia Lie
tuvius intelgerrtus, kemša 
Įėjimus I.ietuvių jaunimą, 
kiai's budais persekioja ir 
džia kultūrines Įstaigas.
na linija su tuo Lenkai koloni
zuoja ant Lietuvos žemių Vil
nijoj įvairius atėjūnus Lenkus 
iš Poznanians, iš Galicijos, žo
džiu sakant, Vilnijoje Lenkai 

įveda tokią pat politiką kokią 
vedė anais metais Lietuvoje Ru
sų valdžia, apgyvendindlama ant 
Lietuvos žemių visokius šaldras 
ir valkatas, kuriems Rusijoje

Jei nėra galimy-

,, kad prigelbėjus 
jiems kovoti ir išlaimėti kovą!

Europos Lietuviai tikisi kad
Amerika (t. y. jos Lietuviai) 
gali sugrąžinti Lietuvai Vilnių.

į ka- 
viso- 
bau- 
Vie-

K. Bizauskas Atvyksta
Washington. (L.I.B.). — K. 

Bizauskas, naujai paskirtas Lie
tuvos Atstovas Suvienytoms 
Valstijoms, išplauks iš Neapo
lio lapkričio 26 d„ laivu “Conto 
Rosso”; New Yorkan tikimasi 
pribus antradienyje, gruodžio 
4 d.

Oklahomos gubernatorius J. 
C. Walton liko apkaltintas 11 iš 
16 užmetimų ir prašalintas nuo 
gubernatoriaus vietos.

Gubernatorius Walton paves 
savo bylą augštesniam teismui. 
Jo inpėdinis, gub. Trapp, skel
bia savo pasiryžimą kovot pu 
Ku Kluksais.



DIRVa

PITTSBURG, PA.
North-Sidiečiai juda - kruta. 

ALTS. 43 kuopa atidarydama 
mokyklą turėjo mažą pramogė
lę. M. Vaidyla rodė ftrtoriškus 
paveikslus iš Italijos, kurių rei
kšmę jis pats ir aiškino. Pavei- 
kslai buvo rodoma J. A. Kat
kaus valgykloje, i Taipgi kalbė- . _
jo Katkus ir J. Virbickas ragin- limi. Buvo atstovaujama kelios 
darni visus susirinkusius lankyt tautos’ Lietuvės dalyvavusios 
mokyklą ir lavintis kiek galima, programe buvo apsirėdę tau-tiš- 
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Rengiama bazaras. Gruodžio 
7 ir 8 d. čia rengiama tarptau- 
tiškas bazaras kuriame turės 
skyrių ir Lietuvės moteris. Pel
ną jos paskiria Lietuvos našlai
čiams.

or- 
da-

Lietuvės "Y. W. C. A. Lapkr. 
11 d. Y. W. C. A. auditorium e 
buvo pramoga su koncertine da-*-

kais rūbais. Dalyvavo: M. Gri
nienė, M. Gurevičiūtė ir R. Ja- 
sevičiiitė.

K. Vasarius serga. Gerai vi
suomenei žinomas Lietuvių 
ganizącijose darbuotojas ir
bartinis SLA. iždo globėjas, K. 
Varašius, sunkiai serga. Jau 
apie mėnuo laiko kaip nieko ne
gali dirbti.

Grigaitis kalbės. Lapkr. 29 
ir 30 dienomis čia lankysis su 
prakalbomis “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis.. Gal ir tu
rės pasekmes, nes jis dabar pa
sakoja ką jis patyrė Lietuvoje, 
o žmonės visgi žingeidauja apie 
Lietuvos padėtį. Rimbas.

atlikta, ir kadangi žmonių buvo 
salėj daug, keliolika neturėjo ir 
kur atsisėst, štai atsirado aug- 
štas vyras, 'balto veido, didele 
nose ir su akiniais, ir pradėjo 
ant stovinčiųjų bartis kam sto
vi. Vienas stovinčiųjų pasakė 
kad neturi sędynių, ant žemės 
nesės. Tuoj ant jo klerikalų 
didvyris suriko: tylėk, ba busi 
išmestas per duris. Ramiai sto
vintis žmogelis atkirto: tu ne
gali manęs išmest, aš užsimokėr 
jau ir turiu teisę čia but. Bet 
tas karžygis pradėjo reikt amt jo 
ir varyt iš salės. Neapsikęsda
mas, tas žmogelis išėjo sau.

Daukantantis.

damos. Neatkreipia jos visai 
domės į tai kad esti 'apjuokia
mos ir žeminamos tų svetimltau- 
čių — iš jų visiką priima už ge
rą; bet su Lietuviais būdamos 
tai del menko bi'škio įsižeidžia 
ir bėga nuo jų. Kitų tautų jau
nimas, ypač merginos, Kitaip 
elgiasi. Jos skaito sau už gar
bę jeigu gali dalyvauti kokiame 
parengime, o jei kuri buna ne
pakviesta tai jaučiasi pažemin
ta. O musų Lietuvaičių negali
ma dasiprašyti, ir gėdijasi ji sa
vo tautybės. Jeigu visas lie
tuvių jaunimas sųsispiėtų į vie
ną grupę butų galima daug ge
ro nuveikti Lietuvių tautai.

Dalyvavęs.
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GERB.
^OPRAGILO KAMPELI

EKSTRA! ATPIGINTOS KNYGOS!
“Dirva” rengiasi keltis naujon vieton: 
atpigino apačioj pažymėtas tris svar
bias knygas! Naudokitės ta proga iki 
galo metų! Siųskit užsakymus tuoj!
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MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ....................$1.75

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. ... 
Dry tuose audimo viršeliuose ..........................
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužaidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ....... $1.25
Audimo apdaruose ....................  $2.00

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbūs isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Ęusl. 208 ~....................$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose .................................$1.50

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

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

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

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. "Parašė K S. Karpavičius. Su paveikslais-. 
K nygėlė turi 94 puslapius ..................... ,....

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Sudriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
kn žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu; Pusi. 55...............

.75 
$1.25

.35c

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 

didą, jauną bastuną-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 šalięs atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire; vertė Karolis Vairas. 170-puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliai............. .. $1.25 

Buvo 75c.—dabar 50c. Apdaryta $1.25.
Tebiybės Pąsakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

n lėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ........... ......

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 

' žalia spalva. 80 puslapių ........................ ...
Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin

kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ................................

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

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

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

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au- 
* torių; vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 .......... .............

Laimės Bej ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu1). 107 pusi.................. .

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

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais; Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ....... I........... ........ 1

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.
TEATRALIŠKI VEIKALAI

Juozapas ir Zelhora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška .meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laiku Juozapo patekimo j 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius?* Pusi. 117, su 3 
paveikslais.' Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai........................................ . ......

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

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 ...,...... .. 1...........

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. Vertė Šeinis. 
Puslapiu 36 ........... i................... 1..

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

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

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

Baton Kritęs Sausas' Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ..............

Tremtinis — žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su ja. 
Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi......

Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka, keturių ak
tų, šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. .La
bai lengva lošti. 35 pusi......................... ......

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland,
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SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Muzikos Konserva

torijas mokinių koncertas, po 
vadovyste kompozitoriaus Miko 
Petrausko, pasisekė visai gerai. 
Gryno pelno liko $91.17. šie pi
nigai pasiųsta Vytautui Lands
bergiui (Žemkalniui), p. Fel. 
Bortkevičienės vardu.

Miko Petrausko nauja operą, 
“žalčių Karalienė”, spausdina
ma smarkiai. Kalėdoms Veika
las bus' atspausdintas. Dauge
lis užsirašinėja tą loperą iškal
no, mokėdami po $5 prenutae- 
ratos. Tie kurie pasivėluos da
bar (iki gruodžio 15 d.) užsira
šyti, po išspausdihimo mokės 
dvigubai, po 10 dolarių už kny
gą. Bus panašiai kaip kad su 
“Penkių Metų Kanklėmis”. Tai 
nerangiesiems lekcija.

G tis.

DETROIT, MICH.

CHICAGO. ILL.
Bazaras Lietuvos našlaičiams. 

Lietuvos našlaičių rankdarbiai 
jau Chicagoje. Mes, Chicagos 
Komitetas Lietuvos Našlaičiams 
šelpti, sulaukėta iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelę 
skrynią su labai daug ir labai 
kražių rankdarbių, kaip tai: 
Jurkuniutė, p-lės Malaškiutės, ir 
juostų, kaklaraikščių, krepše
lių, ir tt., austų, nertų ir siuvi
nėtų ir įvairių įvairiausių išdir
binių.

Viskas tas padaryta našlaičių 
rankutėm. Taigi Chicagos Ko
mitetas Lietuvos Našlaičiams 
Šelpti, sulaukęs tuos rankdar
bius, rengia Bazarą, kuris įvyks 
gruodžio 2 d., 1923 m., Mildos 
abiejose svetainėse.

Chicagos Komitetas 'Lietuvos 
Našlaičiams šelpti šiuomi krei
piasi į gerbiamą visuomenę ir 
prašo paremti šitą Bazarą: au
kauti savo rankdarbius, namie 
patiektus valgius, 
gaiš.

Prisidėdami prie 
sušelpsite Lietuvos
kurie vargsta neturėdami' nei 
tėvo, nei motinos. Jie šaukiasi 
prie musų, Amerikiečių, lauk
dami iš musų pagalbos jų var
gams palengvinti. Mes, Ameri
kiečiai, galime tai padaryti ne
silankydami į šį Bazarą.

Aukas siųsdami šitam tikslui, 
siųskite Ižd. P. Balickienės var
du ir adresuokite M. Zolpienėb 
vardu, 927 W. 34th Place.

Rankdarbius siųskite A. Va- 
lančiauskienėi, 3246 So. Ha'lsted 
St., 3-čios lubos.

Bazaro Rengimo Komisija:
P. Balickienė, 1 
A. Barevičienė,
J. Jozavietienė,
K. Katkevičienė,

. A. Valančauskienė
M. Zolpienė.

arija pini-

šito Bazaro 
našlaičius,

Vis tik'save giria: 
žmonės, mes einam į 
ir visi turi mums iti- 
pastatome bažnyčias

Klerikalai save vadina krikš
čionimis demokratais, teisin
giausiais iš teisingiausių, sako 
jog jie nieko neapgaudinėja, ne
meluoja, 
mes geri 
bažnyčią, 
kėt; mes
ir užlaikome kunigėlius; mes 
rengiam vakarus ant vyčių var
do, mes darom bazaruS ant ben
drovės vardo, prisiprašome ir 
Anglų ir žydų ateiti, ir kaip 
parengimas pasibaigia tai mes 
atskaitas išduodame žydams, o 
'ne Lietuviams, nes mes galim 
pasidalint pinigus per pusę, ir 
tada ,buna mums gerai ir ki
tiems.

Lapkričio 10, 11 ir 12 d. kle
rikalai turėjo parengę bazarą, 
ir pagarsinimuose Angliškai pa
sakyta “admission free”. Turė
damas laiko nuėjau. Ineinant į 
salę, tuojau lupa nuo žmogaus 
25c., nors garsino “Įžanga dy
kai”. Sakau kad buvo pagar
sinta jog įžanga dykai, bet man 
atkirto kad bus dykai rytoj, o 
šiandien turi užsimdkėt. In- 
ėjus salėn, visuose kampuose 
tik Angliškai kalba; manau sau 
gal aš ne į Lietuvišką vietą pa
tekau. Priėjęs prie vieno už
kalbinau; atsakė nemokąs mu
sų kalbos; tada klausiu Angliš
kai kodėl jis čia bazare dirba 
jeigu nėra Lietuvis. Atsakė jog 
jie čia dirba del pelno pusiau 
pasidalinimo. Man net ausįS 
paraudonavo kai bolševiko no
sis tai • išgirdus: štai va musų 
klerikalai iš Lietuvių sunkia pi
nigus (ir dalinasi pusiau su žy- 
dais-svetimtaučiais.

Gabus žydeliai atėję bazaran 
dirbti, visomis pusėmis tik rė
kia, -tik traukia žmonelius, ir 
visur 'tik lošimas iš pinigų, o 
žydeliai tik į krepšius pinigus 
pilasi. Tai mat, musų klerika
lai parengę gemblerystę dalina
si pelnu su svetimtaučiais — 
graudu net žiūrėt.

Pavakary j prasidėjo progra
mas. Pirmiausia buvo dekla
macija. Pasirodė jauna mer
gaitė; gal 16 ar 17 metų amž., 
ir persistatydama save Ameri- 
konka, čia gimusia, pradėjo nie
kint Lietuvių tautą, |sakydamJa 
kad Anglai geriau myli mergai
tes negu Lietuviai: Anglai ge
riau pabučiuoja negu Lietuviai; 
Anglai geriau moka apsieit, ap- 
sikabint, ir ant vienos kojos pa- 
stovėt, ir tt. Negaliu visos tos 
deklamacijos išrašyt, nenoriu 
įžeist kitas Lietuvaites kurios 
myli savo tautą geriau negu ki
tus, 
kad 
Jie 
nos 
dina, o žmoneliai turit klausyt 
ir tikėt ką jie sako.

Jau buvo apie pusė program o

NEW BRITAIN, CONN.
Varpo Draugija buvo

Musų klerikalai (pasirodo 
jie .geriau myli svetimus. 
Lietuvių vardą ir ant sce- 
išniekina, tamsuoliais išva-

L. N.
surengus draugišką vakarėlį 11 
d. lapkričio, kame buvo kviesta 
ir pašalinis jaunimas. Susirin
kus, jaunimas ufeiėtaė žaislais; 
porą valandd pažaidus, vakaro 
vedėjas B. Guzevičiuls pavadino 
visus prie užkandžio prie sutai
sytų stalų. Pirm pradedant va
karienę, vakaro vedėjais pakvie
tė visus atsistoti ir buvo sudai
nuota Lietuvos Himnas. Laike 
užkandžio buvo juokų ir šiaip 
pasikalbėjimų. Pasisotinus vi- 

' siems, prasidėjo valparo progra
mas. Pirmutinis buvo pakvies
ta sudainuoti J. Kučkailis; an
tra — S. Matutiutė, po to A. 
Jurkuniutė, p-'lės' Malaškiu'tė, ir 
A. Petrauskas. Po tam kalbėjo 
A. Ostei'ka, ir su šiuo progra
mas užsibaigė. Jaunimas dar 
vėl pašoko pusę valandos ir vi
si linksmi skirstėsi namon, z

Čia turiu pastebėti štai ką: 
Varpiečių jaunimas surengė šį 
vakarą kad supažindinus dau
giau jaunimą, bet pasirodė ki
taip. Nors (rengimo komisija 
stengėsi Sukviesti kuodaugiau- 
sia jaunimo; kaip vaikinų taip ir 
merginų, bet iš merginų pusės 
pasirodė pasididžiavimas. Tik
rai pasakius, New Britaine yra 
pusėtinas buris merginų, q prie 
jaunimo Draugijos priguli jų 
'labai mažai; Kame dalykas kad 
jų nepatraukia organizacija ne
žinia. Išėjus ant gatvių tankiai 
pamatysi Lietuvaites ant kam
pų sukinėjančiasi su svetimtau
čiais, o jeigu pakviesi prigulėti 
prie Lietuvių jaunimo draugi
jos tuojau atsakys kad negali, 
ir dar turi turėt automobilį jų ; 
suvežiojimui jeigu kurios prisi- , 
deda; bet kaip su svetimtaučiais j 
tai kad ir apdriskusiais joms 
gerai, ir nepavargsta vaikščio- j

intei- 
gimi-

Bald-

gyv.

Lietuvos Atstovybes 
Pajieškojimai

.Lietuvos Respublikos Atstovybė 
pajieško sekančiu ypatų 
kimui svarbių žinių nuo 
nių iš Lietuvos,:

Bėriokas Julius, gyvenęs 
winsville, Masš.

Botyrius Juozas.
Čepulis (čiepalis) Juozas, 

Pittston, Pa.
čibiricaitė Marijoną, kilusi iš 

Mauručių, Mariamp. aps.
Dapkus Pranas, gyy. Mabscott, 

W. Va.
Garbenis Pranas, gyv. Chicago, 

Ill.
Jančaittis Jonas.
Kibąs Konstantinas, gyv. Toma

hawk, Wis.i
KulvinSkis, Mičilslovas, gyvenęs 

Milford, Conn. 1
Maciulevičius Stasys ir Teofilė, 

gyy. Chicago, Ill.
Miller, Pranciška; Pranas ir 

Magdalena, gyy. Harrisburg, 
BĮ.

Pocius Pranas, gyv. Chicago, 
BĮ.

Paresčius Antanas, gyv. Ches
ter, Pa.

Proninšikas Vincas, kilęs iš Ka
blių k-, Kediadnių ap.

Peleckas Antanas, kilęs iš Šau
kėnų miest.

Rimkus Antanais iy Klemensas,! 
gjrv. Chicago, BĮ.

švagždis Juozas-, išvažiavęs A- 
’merikon 1911 m.

Slažinskis Konstantinas.
Stankus Petras.

Prašome atsišaukti, arba’ 
kas turi žinių apie minėtus
męnis prašome pranešti šiuo ad
resu: , '

LITHUANIAN LEGATION
1925 F Street, N. W. 

Washington, D. C.

jei 
as-

Del Vilniaus Albumo 
Išleidimo

Kadangi dauguma žmonių tei
raujasi, skaitom reikalingu (pra
nešti visuomenei kokiu būdu ta
po išleista didžiausias ir gra
žiausias Lietuviškas albumas 
“VILNIUS”.

Darbą pradėjo musų poetas 
Kazys Binkis srisiitiaręs su Ame
rikos Valdžios Laivyno atstovu 
Kastantu Norkum. Pastarasai 
leidimą finansavo ir važinėjo 
Vilniun kur išgavo ir pargabe
no Vilniaus albumui paveiks
lus. Dėl kritimo Vokiečių va
liutos; sulyg padaryto apskait- 
liavimo, iki paskirto laiko Vil
niaus albumas nepasirodė. Tuo
met Norkui sutikus Binkis savo 
sutarties teises perdavė “švytu
rio” bendrovei. Viso tapo jalt- 
spausdinta 5000 egzempliorių: 
3000 priklauso Norkui ir bus 
parudodama Amerikoje po $4 
(sukrauta pas Adv. F. J. Bago- 
čių, Sp. Boston, Mass.), o 2000 
priklauso “švyfturiui” ir par
duodama visuose. Lietuvos kny
gynuose po 40 litų.

šio veikalo patiekimas leidė
jams labai brangiai atsiėjo. Ma
nome kad Lietuvos lir Ameri
kos Lietuvių visuomene tinka
mai tai įvertins ir puoš savo na
mų knygynus Vilniaus albumu 
bei padarys gražtiiaS Kalėdų 'do- ■ 
vanas savo draugams.

“švyturys” ir K. Norkus. 
Kaunas, Sp. 22, 1923.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Antano 

Bacevičiaus. Paeina iš Kazlų 
Rudos parap., Suvalkų tėd. Gy
veno Chicagoj. Taipgi pusse
serės Magdės Raulinaičiutūs, po 
vyru Poškienės, iš Kazlų Rudos 
par. Jie patis arba apie juos 
žinantieji atsišaukite. (48) 

Petras Olekas
8105 Lucia Ave. Cleveland, O.

GERB. SPRAGILAS APIE 
NAUJĄ ATSTOVĄ

Urrraaa! Jau atėjo tiuo 
popiežiaus žinia kad nauj'as 
atstovas atvažiuoja! Jis at
veža pilną tarbą popiežiškų 
palaiminimų vyčiams, kleri
kalams ir Tiltauskui, ir Bal- 
tauskui, ir -Kun. Fabijonui 
ir Seserims Kazimierietėms 
ir kitiems visiems ir sykiu 
davatkoms.

Niekas nežino kodėl Ame
rikai paskirtas Lietuvos 'At
stovas i Rymą nuvažiavo, o 
ne tiesiog į Vašinktoną — 
ale Slaptos Spragilų Sąjun
gos Spragilaičių visur yra, 
ir jie tuojau sušnipinėjo.

Dabar apie tai pranešam 
visiems tiems kurie blaga- 
slovenctvų iš Rymo laukia 
ir kurie laukia atvežant 
naujų prakeiksmų už tai 
kad nenusilenkė prieš čar- 
neckj, kuris lenkėsi prieš 
vyčius, kurie lenkėsi prieš 
Fabijoną.

Atstovas Bizauskas turi 
galvoj daugiau ' smegenų 
negu Amerikos klerikalai. 
Jis išgirdo .kaip klerikalai 
ėmė per telegramus rėkt 
Lietuvai kad jie nerems jo
kio kito atštovo kaip Čarne
ckio, užtai jis nevažiavo Į 
Ameriką tuo pat laivu ku
riuo Čarneckis gryžo'į Lie
tuvą, ale nusiskubino j Ry
mą pas šv. papą gaut pabla- 
gaslovinimus kad klerikalai 
jo ne vytų atgal, o už par
vežtus iš Rymo blagasioviji- 
mus jj iškilmingiau sutiktų 
negu žadėjo ir kad ant su
tiktuvių ateitu daugiau ne
gu (atėjo ant ^Čarneckio iš
leistuvių.

Pederacijos sekretariatas 
jau paskelbė kad išrinko ko
misiją kuri išžiūrėtų visas 
paveiksluotas knygas ir (al
bumus ir kad sulygintų ir 
iškalno žinotų į ką naujasis 
atstovas panašus, kad pas
kui, kaip tik jis išlips iš lai
vo, apšaukt spaudoj kad pa
našus j tokį ar tokį garsų 
Amerikos vyrą, nors ir ne
panašus butų. Taip buvo ir 
Čameckiui atvažiavus: tuoj 
apšaukė kad jo barzdelė pa
naši į Linkolno barzdelę, ale 
panaši nebuvo.

Ir aš, gerb. Spragilas, pa
sistengiau surast į ką nau
jo atstovo barzda panaši. Ir 
suradau. Atstovas Bizaus
kas iš fizionomijos labai pa
našus į vieną iš garsiausių 
pasaulio diplomatų, labiau
sia Amerikoje žinomą, gerb. 
Gabrį-Paršaitį de Garliava. 
Ale į ką Gabrys panašus? 
paklausit. Nagi į Bizaus
ką. Ir Gabrio barzda pana
ši į Bizausko, ir Bizausko 
barzda panaši į Gabrio. Ir 
kiti jų burnos ženklai labai 
vienas į kitą panašus.

Pederacija paskelbia kad 
kitą vasarą daugiau pikni
kų butų rengiama — ar tai 
vyčių ar Juozapiečių — kad 
naujam atstovui nebūtų il
gu ir kad turėtų kur pinigus 
išleist, ba Lietuvos žmonės 
labai bagoti ir kas mėnuo 
pristato desėtkus tūkstan
čių litų atstovui praleist.

Ale ko Bizauskas atva
žiuoja Amerikon? Paklau
sit jus gerb. Spragilo. Ugi 
to ko buvo atvažiavęs Vilei- 
šis ir ko buvo atkeliavęs 
Čarneckis — kad vėl galėtų 
išvažiuoti. Ba kolei neat- 
žiuoji negali nei išvažiuot.

Dabar yra barzdotu dip
lomatų gadynė todėl Vileišis I

turėjo būti atšauktas ir at
siųstas Čarneckis. Ale kai 
Čarneckis išėjo vyčiams į 
žentus ir barzdelę apsimaži- 
no kad savo pačiai veidus la
biau galėtų pašiurent, Lie
tuvos valdžia ėmė ČarneCkį 
ir atšaukė. Naujo atstovo 
barzdelė net banguotai že
myn nusitęsia. Jis ilgiau 
atstovu pabus jeigu nesu
manys duos daugiau barbe- 
riui uždarbio, čia daugiau 
algos gaudamas.

Jeigu ir Bizauskas del sa
vo barzdelės sutrumpinimo 
netektų vietos tai vistiek 
barzdotų diplomatų ranga 
turi būti palaikoma, ir ga
lim tikėt kad sekantis atsto
vas bus kunigas, ale vistiek 
su barzda, ba tėvelis Krupa
vičius irgi panašus j Bizau
skų, kada Bizauskas pana
šus į Gabrį, ir taip prieinam 
kad Gabrys panašus j Kru
pavičių, o todėl ir Gabrys ko 
tik į atstovus nepateko.

Gerb. Spragilas jsa’kė sa
vo Slaptos Spragilų Sąjun
gos Spragilaičiui pasirūpint., 
sušnipinėt viską kaip tik 
naujas atstovas atvažiuos.

Slaptas Spragilaitis pra
neš kiek sveikamarijų atsto
vas iš popiežiaus atvežė da
vatkoms, kiek garbėbukdie- 
vuitėvui atgabeno Fabijo
nui; kiek maldaįdvasiąšven- 
tą atgabeno katalikiškiems 
redalrtoriams ir kiek amži- 
nąatilsjjųdušelėms  viešpatie 
atgabeno liberalams kurie 
labai norėjo kad Čarneckis 
butų prašalintas, o nepamis- 
lino kad Į jo vietą gali būti 
paskirtas kitas klerikalas 
bet dar gudresnis už Čar- 
neckj, kuris pats lenkėsi ir 
klausė Pederacijos, kuri len
kėsi ir klausė Fabijono, o 
dabąr turės Pederacija ir 
Fabijonas lenktis atstovui 
kuris lenkiasi ir klauso Kru- 
pavičaus.

Gavo
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos

Antanas Žilinskas...............L100
Magdė Linionienė...............L159
Elzbieta Ambraziunienė.. L30l) 
Jonas Petraitis...................L100
Jonas Kadžiulis.. L.............L500
Katrina Jesaitienž............L100
Anelė Jokubaitienė.............LIOO
Marijona Dilienė...............L 59
Jurgis Dikmonas...............L209
Marijona Klanauskienė.. .L250 
Dom inikas Kepalas.............L309
Vaitiekus Vasiliauskas.*__ L109

Pinigai išmokėta pilna su
ma kiek buvo siųsta.

Visiems siuntėjams paleido
me priėmėjų pasirašytas 

kvitas.
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Av. Cleveland.' O.

DR. J.- ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso vslandoa 
10 ryte iki lt 

. 2 iki 6 po piet
Nedaliomis 

t»uo 10 iki lt 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki B 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

Ineiga iš E. 79th Street 
‘ Telefonas Randolph 1906

Laikraštis kuris turi būti 
skaitoma kiekvieno Lie
tuvio tai —

, “GYDYTOJAS”
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.

“GYDYTOJAS” 
4454 So. Western Ave.

Chicago, Hl.
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štraipsniais Amerikiečių Lietu
višką ūpą užmuša; apie juos ra
šo lyg apie ligonį kuris jau amt 
mirties patalo guli. Supratingi 
giminės ir daktaras net mirš
tančiam ligoniui nesako kad tu 
mirsi, ir pats ligonis vis tuiri 
.viltį.

Kokis tikslas tokių Kemėši- 
nių — ūpą žudančių — straips
nių nežinią. Gal but kad pats 
rašytojas jau nustojo dvasios iš 
Amerikiečių biznį daryti. Buvo 
visokių-visokiausių vajų, fondų, 
ir naudojimąsi surinktais visuo
menės pinigais, bet yis už juos 
visuomenei nieko nedavė ir pri
žadėjimų neišpildė, todėl žmo
nės nustojo pinigus duoti. O 
tame kunigėliai išranda kad tai 
yra Lietuvių ištautėjimo simp
tomai.

Vietoj įkalbinėti sveikiems 1P 
gą ir laukimą mirties, perorga
nizuokite parapijas; vietoj siųs- 
sti Lietuvius Į Afriką ar Brazi
liją ar kur kitur su beždžionė
mis gyventi, pradėkit moklinti 
daugiau Lietuvybės, Tautinin
kai dar šian ten turi įsteigę mo
kyklas Lietuvių kalbos, kur tarp 
ateivių lanko po keletą čia 'au
gusio jaunimo. Katalikai nei 
to nedaro.

Vietoj tokio savo atkaklumo, 
tokio užsimerkusio politikavimo 
ir niekinimo kitų, ypač tauti
ninkų kurie žymiau darbuojasi 
Lietuvystės palaikymui net ne
gu katalikai, reiktų imtis būdų 
Lietuvinimui čia augusio jauni
mo. Pavyzdžių turi' gerų ir 
pats “Darbininko” rašytojas ir 
kiti dalykų tėmytojai. Visose 
kolonijose mes turime čia augu
sių vaikinų ir merginų visai ty
rai Lietuviškai kalbančių, su 
atsidavimu Lietuvystei veikian
čių, ir. jie dar daugiau padaro 
negu ateiviai- Buvo* vieną kita 
priežastis ir aplinkybės kuriose 
tie pasidarė tikri Lietuviai. Tą 
reikia tik pritaikint ir prie kitų 
čia augusių. Purvinų politika
vimų varinėjimas jaunimui ne
patinka. Net ir Lietuvos jauni
mu1! tas nepatinka, Lietuvoj 
jaunimas mėgsta praleist laiką 
linksmai, taip pat mėgsta ir čia 
gimęs jaunimas. Ar taiko kas 
čia augusiam jaunimui .Lietu
vos jaunimo pasilinksminimų 
(prakilnesnės rušjes) ? Ne, Mu
sų dvasiškija (gal but ir kitos 
srovės) pasigavę jaunuoli Į sa
vo tarpą pinkliausia mokina ne
kęsti kitą Lietuvi kad jis kitaip 
į dalykus žiuri. Nesako: bukim 
Lietuviais. Bet: bukim vyčiais, 
katalikais, nekęskit anų, b'a vai 
jie yra tokie ir tokie!....

Amerikos jaunimas nepažįsta 
“tokių” ar “kitokių” ; jie pažįs
ta tik Amerikonus kaipo vieną 
tautini kūną, ir jeigu pradedi 
pažint Lietuvius, jie pažįsta tik 
kaipo vienos tautos vaikus. Bet 
tas musų iš Eurdpos atvežtam 
partiviškumui nepatinka! Mes 
turim padaryt su mumis daly
vaujantį jaunimą pastumdėliu 
“savo principų”, o nė Lietuvys
tės palaikytoju. Ant “partiviš- 
ko kabliuko” mažai jaunimo te- 
kimba. Ant tautiško kibtų be
veik visi; tečiau to niekas į jau
nimo ežerą neįmeta.

Negalima, tiesa; pritaikin/t 
ir tautybę prie visti čia augusių 
jaunuolių. Viėni priims, kiti 
atmes. Bet vistiek daugiau ga
lima butų jų išlaikyti Lietuviais 
negu dabar išlaikomi. Ne visi 
ir Lietuvos jaunuoliai yra (kam , 
nors tikę, tik jie yra priversti 
I-ietuviais būti.

Lai “Darbininkas” pastudi-
■ juoja Vokiečių veikimą Ameri- 
! koje, lai pažiūri į žydų'veikimą.
■ Jie nebijo ištautėjimo, -nerašo 
1 tokių straipsnių kaip “Darbinin

kas” pradėjo rašyti. Jie imasi 
jaunimą padaryti tautišku. Jie 
steigia grjmąi Vokiškas ar žy
diškas mokyklas, grynai savo
tiškus žaislus, viskas sistema-1 
tingai vedama, jų salės pilnos 
jaunimo, jų mokyklos pilnos 
mokinių. Jie jaunimą mokina 
tautystės, o ne partiviškumo; 
kada jaunimas Ueka tinkamai 
tautiškai išauklėtas/jis pats pa
sirenka sau partijas, bet tada 
huną naudingas tautai.

Katalikų laikraščiai, išmeskit 
purvą iš savo skilčių, išnaiksin- 
kit pagiežą prieš savuosius, ne
kelkit Lietuvio prieš Lietuvi, o 

sta tas kad ant pat tos salės tojų. Jos kaiinynėb, Neprieina- imkitės mokinti savo skaityto- . 
Vienoj | kalno viršūnės yra šaltinis ir moji ir Lakštingalos salos, ku- jus; jie tada geriau supras tau- 
n i*X f 44«r’Izln 4"vrarf"^ n in iroi'lroi noaoflz'VC! * įk'JIS

grupę, nėra taip apdovanotos man ta Lietuviška bažnyčia, aš ' 
toj pačios tą daro. Didesnės!tos saįps sustodavo kada jų ge- jūrių žolėmis (apsaugai, kas ga- katalikiškai galiu apsieit ir Am- 
naudos “Naujienos” negali ki- riamas vanduo išsibaigdavo, 
taip sulaukti kaip tik šmeižtus 1 '

Nuo Redakcijos
A. SMETONOS AREŠTAS, IR T. T. »

ĄNT pirmo puslapio škai- 
tytojąi ras mūšų numo

juotą kablegramą iš Kau
no, prisiųstą “Draugui” į 
Chicagą, apie mažą skanda
lėlį Lietuvoj. Nuo pasikė
sinimo aną metą bomba nu
žudyt Galvanauską iki Šio
lei dar nieko gyvesnio nebu
vo, išskiriant paprastą suju
dimą Seimūs renkant.

Tą skandalą “Draugas” 
šayo komentaruose pavadi
na “revoliuciją”. Sako: “Pa
žangiečiai Sukėlė Revoliu- 
•ciją”.

Ši “revoliucija” parodo ką, 
daro Lietuvos krikščionių- j atžvilgiais rėmė Sandaros prin- 
demokratu vienpusiškumas. ciPus; bet taipgi prisidėjo prie 
-Antanas Smetona, pirmasis tautininkų supjudymo pradėdą- 
LidhlVOS prezidentas, krik- mas Šmeižtus ant Račkausko, ir 
Ščionių-demokratų pasodin-Į kitais atvejais prasišokdamas, j 
"tas į kalėjimą už raštus Kajpo tautininkų laikraščio jo Į 
‘‘prieš valdžią”, supraskit, l^usų tautinė spauda nepriėmė,1 
už prasitarimą ko nors ant|žiur®J° su nepasitikėjimu, 
krikščionių-demokratų del. “Telegramo’.’ sustojimas yra 
jų netvarkįos politikos. [padauginimas Chicagos laikraš-

A. Valdemaras ištremtas[čių mirčių skaičiaus. Tik kelių 
iš Kauno irgi už panašų ne-Į paskutinių metų bėgiu ten su- 
sutikimą su krikščionių-de
mokratų politika .x... Rei
kia įsivaizdint kaip kiltos 
partijos,! radikalės, turi ‘lai
kyt liežuvius už dantų’ ir 
kaip tas jas kankina kada 
šitie dų Pažangiečių parti
jos vyrai, visai klerikalai, 
tik neremią jų politikos, jau 
baudžiami!

Kun. Tumas “Draugo” 
apšaukiamą tuo “revoliuci-11 
jonierium”. Mat jis, daly
vaudamas operos perstaty- ris tai rašėjų (turbūt pats Kun.

tt ___ Kemėšis), h’g delirijos /apim
tas brąukia-rašo apie musų iš- 
tautėjimą, kas prie to Lietuvius 
veda, ir tt., ir gailaus pats išve
da kad reikią ištautėjimo: rei
kia kad čia gimę Lietuviai savo-

rašydamos apie savo (politišką 
priešą.- Kiam dar kitus mokinti 
gražiau rašyti? Jeigu tas prie
šas gyvas — tada dar reiškia 
kova; bet kada miręs šitaip elg
tis yra daugiau negu žema: ap
šmeižia kiek tik gali, žino kad 
anie neturės kur savo atsakymą 
patalpinti.

Išeina kaip toj pasakoj: laisi- 
las priėjęs prie mirusio liūto, ir 
spardo, ir žvengia rodydamas 
koks jis dabar narsus....

■ “Telegramas” taip sau staiga 
prasidėjo, staiga apsišauk? tau- 
rtininkų dienraščiu, ir nekultais

stojo “Katalikas”, “Lietuva”, 
“žinios”, dabar “Telegramas”.

Chicagos tautininkai savo ar
timiausiu prieteliu dabar teturi 
“Dirvą!’.

me Kauno Teatre, atsistojęs 
pakėlė savo baisą į visuo
menę išrodydamas kodėl tie 
du laikraštininkai ir diplo
matai nubausta, ir kad ne
teisingai nubausta. Kodėl [ 
‘‘krikščionis” neareštavo šio 
kunigo tikra paslaptis!

Paklausk savęs, skaityto1 
jau: Kas ištiesų yra ta Lie-;

Amžinasai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

‘ Darbininko” Liguisti 
Raštai ir “Paskutinis 
Tepimas” Amerikos 

Lietuvių
So. Bostono “Darbininke” ku-

tiškai gyvenimą; vestų, kad ne
sikištų į' jų tarpą ateiviai iš Lie
tuvos, nesą negalės nieko pada
ryti.

Užsispyrė “Darbininkas” į- 
kalbėti sveikiems ligą ir laukti 
mirties, atmesti visas viltis, ne
veikti nieko.

Nieko butų kad j i's tai kalbė
tų bešališkai, bet ir čia neapsi
eina be to (savo žemo, Įpapralsi- 
to, nekulturiško žmogaus purvi- 
nimo kitų. Anot to rašytojo, 
“bene greičiausia ištauti taip 
vadinama ‘tautininku’ srovelė”.

Jeigu tautininkų srovelė /Už
laikytų klubus kur suėjęs jauni
mas su ateiviais užsiimtų tik 
Angliškais žaislais, jeigu tauti
ninkai turėtų parapijas ir jų 
mokyklose butų mokoma tiktai 
Anglišką kalba, tada tautininkai 
butų kaltininkai ištadtinime. 
Dabar tas viskas dedasi musų 
katalikų parapijose. Lietuvių

[katalikų pinigais Įsiteigtose ir 
I užlaikomose mokyklose einą mo
kslus vaikai namie su tėvais 
kalba Angliškai, vaikai poterių 
mokoma Angliškai, ir tt.

Bet abelnai, ar laikas, ar sen- 
sąs bent kuriam musų laikraš
čiui, ir dabar “Darbininkui’'’, ra- 

[ syti apie tai? Visas jo tonas 
yra: męs ištaųtėsimė, mes žūsi
me, jaunimas nębus musų.

šitokia laikraščiof tonas yra 
jau statymas kryžiaus dar ant 
gyvų Amerikos Lietuvių kapo. 
Mes visi žinome kad mirsime — 

'mira ir Lietuvos Lietuviai, ir 
dar nežinia kokia banga — ir 

i dar greičiau — gali išnaikint 
I Lietuvą, bet mes nekalbam apie 

, i mirtį kasdien su Įsibaugirfimu. 
Mirtis yra natūralia dalykas, ir 
to negalėdami išvengti vistiek 
visko nemetę i šąli nelaukiame 
kada i grabą atsigulsime.

“Darbininkas’’ tokiais savo

PIETINIO ATLĄN- 
jau. iSLieojjL yia TIKO YPATYBES
tuvos “krikščioniui’ politika J  s.
kad net patįs jų šulai,' net i 
patįs kunigai jos neremia— 
vieni viešai ir atvirai, kiti j 
nors tylėdami, bet ją smer- 
lua? Ar tai nėra panaši'bol
ševikų diktatūrai?

Amerikoj irgi turim kelis. 
revoliucijonierius kunigus, 
kaip Kun. Krasnickas, kuris 
Washingtone viešai pakėlė 
lermą prieš Fabijoną ir Re
gistraciją, kaip dabar pada
rė Kun. Tumas.

Jeigu tokių politikų ne
švarumą ' ir neteisingumą 
mato Kun. Tumąs, mato A. 
Smetona, mato Valdemaras, 
ją mato ir visi kiti, ir žino . ‘: .r . . .. :
patįs tie kurie ją vykdo, jog _ . \ ~-;r * - --

daro tačiau koks moje Piebn10 Atiantiko srityje.
- - - - Daug šimtų mylių toliau į

j pietus nuo ' Trilstan da Ounha 
yra vulkaniškos salos Antark- 
tiško okeano, tūlos jų apgenė
jusios, kitos esančios po kelias 
krūvoje. Arktiškame kontinen
te ir ant tūlų salų netoli tos di
dėlės ir neištyrilnėtos žemės ma
ses yra vulkanų kurie vis tėbe- 
Veiitia; arba kttfiė pranešta vei
kią kada tik keletas tyrinėtojų 
ten apsilankydavo.

Brazilijos sala Trinidad, ku
ri nereikia sumaišyti su Vaka
rų Indij.ų Trinidadu, yra kiltas 
vulkaniškas čiukuras, kįlantis iš 
Atlamtiko dugno.

Tečiau Trinidad nepriklauso 
nei prie Antarktiko nei prie pie
tinio Atlabtiko. -Ji yra šiltuo
se tropiškuose Atlantrko vam-

patįs tie kurie ją vykdo, jog 
negerai ’ ,
tai alkias užsispyrimas taip į 
'daryti! Gaila kad žmonės 
nesimokina dirbti naudai vi
sų bet tik savo....

' Į '"TRISTAN da Cunha sala ran- 
1 dasi audrų nukamuotam ir 

‘ miglų nutiestam pietiniame At- 
lantike 2,000 mylių nuo Oape 
Town o Afrikoje ir 3,000 mylių 
nuo Bahia Blanca Pietų Ameri- 

Ikoje. Išvaizdoje ji yra milži
niškas vulkaniškas kainas iški
lęs 8,200 pėdų virš jūrių bangų. 
Matavimai toj srityje jūrių dug
no parodo jog tenai giluma yra 
apie 6,000 pėdų, tai tikrenybėje 
tas milžiniškas čiukuras yra

114,200 pėdų aulgščio. Ta ir ki
tos tenai esančios Salos atsira- 

'do nuo smarkių-galingų požemi
nių veikmių kokios atsibuvo to
je laukinėje, /vargiai pasiekia-

la-ntfke, yra vullkaniškų skalu 
kurios pakilę vOs 'keletas pėdų 
nuo vandenio paviršio. šv. 
vilo skalos yra pavyzdių. 
yrą daugybė visiškai nuogų

■ menynų kurių tūli pakilę po 
' šimts pėdų nuo vandenis.
- ti ant tokių skalų, kaip ir ant 
‘ milžiniškų vulkaniškų čiukurų, 
i yra labai keblu. Suvaldyti ma-
■ žas valteles' priplaukimui prie
• amžinai bangų daužomų pakraš-
• čių yra tikras mokslas. Reikia 

prisitaikyt bangų altslu'gimais ir
■ naudotis proga kuomažiausios 

bangos atsimušimu ir šutižimu. 
Be tokio laiko nutaikymo vary
mas valčių ir vyrų esti sulnaikli- 
nama ir sudaužoma ant skalų-. 
Net gabiausias plaukikas tiek 
tik tegali kiek paprastas žmoge
lis kuris visai nemoka plauddti. 
žmogui vienam priplaukti van
deniu nėra galima.

Pietiniame Atlantike l-r Anlt- 
aitktiko okeane beverčiu yra lū
kėti kol bangos aprims. Jos nie
kad neaprimsta.

Nesenai išplaukė Clevelando 
Gamtos Istorijos Muzejaus eks
pedicija Į pietini Atlantiką, ku
ri mano aplankyti tas salas ir 
parsigabenti nuo jų kokie ten 
randasi*-^viai ir augmenis. ''Va
dovauja tą ekspediciją gabus 
pietinių vandenų žinovai. Ant ■ 
Bouvet salos, kuri nuskirta kai
po vieną iš svarbiausių vietų ku
rią reiks aplankyti, tikrai žino
ma nebuvus nei vieną žmogų ] 
išlipus per 101 metų, ir yra abe- . 
jojama ar seni 
du ar tris kitus 
teisingi.

Gan ypatinga

Po- 
Tai 
ak- 
de-

IšSėS-

‘‘Telegramas” Sustojo?
“Tairtmibkų dienraščiu” va

dinęs! savaitraštis ‘Telegramas’, 
ej’ęs Chicagoje, kaip “Naujie
nos” praneša, sustojo.

Mes čia stebimės iš “Naujie
nų” daiigiau negu iš to sustoji
mo štai del ko: Viename nu
meryje '“Naujienų” redaktorius 
editorial e turi straipsnelį tokiu 
antgalviu: “Politiškas Priešas— 
Reikia šmeižt”. Ir daro išve
džiojimus 'kaip bolševikai šmei
žia savo politiškus priešus.

Bet aij "Naujienų” burnelė neįdėmiose kurie sudaro sulygina- mas prie puikios ir svarbios sa- 
ąvaresriė. Tai matosi aprašyme j mai siaurą protarpį taip Brazi- los Tristan da Cunha yra ede

nas iš lengvesnių. Ta sala ran
dasi amžinų audrų karalystėje, 
ir aplinkiniai vandenis yra vi
sada sumišę; bet. netoli krašto 
randasi juosta tirštų jūrių žo
lių kurie žymiai spmažina pa
viršio judėjimą. Kais metai 
Tristan da Cunha, nežiūrint 'kad 

kad tai korespondento darbais, J trupančio bazalto, ir d!ie kurie į yra beveik toliausia atsiskyrus 
bet jis neįsileistų koresponden- norėjo užsikrapštyti kur įkran-inuo visų pietiniame Atlantike 
cijbs jeigu ji taip šlykščiai re- tą, kožnas kriaušas užkurio .pa-[salų, yra j 

daktarių šmeižtų. siima ar užstoja vis lūžta. Kei- bąngžuvių ir _
“Telegramas” buvo “Naujie-' 

nų” politiškas priešas.

svaresne, i.ai iuuiuhi aprašyme mai siaurą protarpi tarp tsrazi-1 
apie '"Telegramo” mirti. Ne- Ii jos ir Guinejos. Tik keliems 
.užstojaroe “Telegramo” nei ne-[žmonėms tepasisekė išlipti amt 
žinome apie ji nei iš vienos i Trinidado, ir Itie kuriems paša- : 
nei iš kitos pusės, nei juo imte-1 sekė papasakojo baisių pasakų ; 
resųoj'amės ar apgailaujame, tik j apie sunkumus ir pavojus. Net : 
apgailaujame kaip negražiai- toj kada pasisekė išlipti, teprasidė- 1 
laikraščio mirti apraše “Naujie-jjo keblumai, nes Trinidad susi- ’ 
hoS”. Redaktorius gal teisinsiu deda iš ypatingai (supuvusio (ir ' 
- - - ____j___________________________ n- ,_________________ -I

rekordai apie 
išsėdimus yra

kas priplauki-

bet jis neįsileistų koresponden- norėjo užsikrapštyti kur ikran- inuo rišu pietiniame Atlantike 
cijbs ieicru ii tain šlykščiai re- ta. Irnžnas krianšas už (kurio ,tu>-loain vra aplankoma daugelio 

r jūrių levų medžio-

pusėj “Naujienos” mokina kitus iš jo teka tyras vanduo, ir del rios sudaro Tristan da Cunha tystę, o jų vaikai nesakys: 
TlOOm oi I I Tinlikiclrii I lai'VŲ I j — - — - - —T

tos salos sustodavo kada iu are-'
nešmeižti politišku priešų, o ki
toj pačios tą daro.

amas vanduo išsibaigdavo. Įima matyti ir iš vardo vienos!glišfcoj bažnyčioj; tikėjimas ir 
Tenai taipgi, pietiniame At- jų kaip Neprieinamoji. [Dievas visur tas pats....

(Tąsa iš pereito num.)
SKIRSNYS XI;

Žovialas ir La Morta.
OOROKAS, įsivedęs Žovįalą į vidurį sa

vo' žvėryno, nuėmė nuo galvos gūnią. 
Kai tiktai išalkinti žvėris, liūtas, tigras ir 
pantera, pamatė jį, tuoj puolėsi prie savo 
klėtkų grotų.

Vargšas arklys; netikėtai apimtas bai
mės, Stovėjo, ištiesęs kaklą, išplėštom akim, 
drebėdamas visu savo kunu, lyg prikausty
tas prie žemės, ir visa jo oda bėgo šaltas 
prakaitas.

Pantera tuo tarpu daužėsi po klėtką 
ir mušė galva ir šonais į grotus, kad juos iš
vertus.

Arklys, suprasdamas baisų pavojų, 
puolė prie durų, f>er kuriąs buvo įvestas 
žvėrynan. Bet durįs buvo Uždarytos. Bi
jodamas žvėrių, nelaimingas gyvulis žven
gė ne savo balsu ir spardė, kiek įmanyda
mas, duris..

Pranašas; prisiartinęs prie panteros 
klėtkos, su štanga nustūmė kablius, kurie 
laikė klėtkos šoną. Kai kabliai atslūgo; 
pranašas šoko į šalį ir 'laiptais augštyn ir 
į vieną sekundą jau buvo ant viršaus kopė
čių.

Iš žvėryno veržėsi žiaurus ir baisus 
liūto ir tigro kauksmai ir nelaimingojo Žo- 
vialo išgąstingas žvengimas. Ir štai pan
tera, smarkiau atrėmusi 'klėtkos šoną, iš
vertė jį ir vienu šokterėjimu atsidūrė vi
duryj tvarto; Per valandėlę plėšrusis žvė
ris nekrutėjo, prikritęs prie aslps, — svar
stė, iš kurios pusės pulti vargšą arklį. Žo
vialas, norėdamas išsigelbėti iš nelaimės, 
visa savo jiega daužėsi į duris, bet jos ne
pasidavė^ nes buvo vidun atidaromos. Ir 
štai La Morta puolė ant savo aukos! Na
gais ir dantimis įsikabino į arklio krutinę 
ir gerklę.

Sopulingas ir 'baisūs buvo sužeisto ir 
draskomo arklio žvengėsis. Pantera viso
mis savo jiegomis, dantimis ir nagais, dra
skė dar gyvo arklio mėsą. Arklys tik žven
gė ir knarkė. Ir staiga pasigirdo balsas:

— Žoviale! Žoviale! Mano drauge, 
tavo ponas čia pat! Laikykis, aš tave iš
gelbėsiu !

Tai buvo Dagobertas, bergždžiai ban
dęs atidaryti duris, už kurių ėjo šitoji kru
vinoji kova.

— Žoviale! — vaitojo už durų senas 
kareivis: — Aš Čia! Nepaisyk jų, ginkis! 
Gelbėkit, gelbėkit! Gelbėkit!

Nabagas arklys dar bandė pasukti gal
vą ton pusėn, iš kurijos girdėjo Dagoberto 
balsą; bet jau buvo nusilpęs ir, suklupda
mas,- pargriuvo, užguldamas dūris.

Viskas pasibaigė.
Pantera, įsikabinusi į arklį, murdė sa

vo kruvinus nasrus į atdarą arklio gerklėje 
žaizdą ir greitino jo mirtį.

— Gelbėkit, gelbėkit! Del Dievo mei
lės, gelbėkit ! — Šaukė Dagobertas, visa 
spėka stengdamasis atidaryti duris. Verk
damas, pats sau sakė: — Ir aš neturiu prie 
savęs ginklo! Ak, mano ginklai, mano gin
klai!

— Saugokis! — Sušuko žvėrių malšin
tojas, iškišęs galvą pro langą viršuj, — ne
bandyk ineiti, nes pražūsi. Mano pantera 
yrą labai, pasiutusi!

— Bet mano arklys, mano arklys! — 
kartojo Dagobertas iš pat gilumos širdies.

— Tųr būti išėjo iš tvarto nakčia ir 
inėjoį mano žvėryną. Be abejonės, pante
ra, pamačiusi jį, išlaužė klėtką ir puolė jį 
draskyti. Tu turėsi atsakyti už visą, kas 
atsitiks, — pridėjo pranašas grasinančiu 

į balsu.— Aš pats turiu eiti pavojun, kad 
> įvarius La Morta atgal į klėtką.

— Bet mano arklys! — Kartojo Da- 
• gobertas. — Išgelbėk, ak išgelbėk mano ar
klį!

Pranašas įtraukė galvą vidun.
Žvėrių kauksmas, Dagoberto vaitoji

mas prikėlė visus Baltojo Sakalo gyvento
jus. Visuose languose pasirodė žiburiai ir 
kas gyvas skubinosi sužinoti, ..kas atsitiko. 
Bematant aplink Dagobertą susirinko už
eigos tarnai su žibintuvais, garsiai klausi
nėdami jo, kas atsitiko.

— Mano arklys yra ten, viduj, ir to 
žmogaus žvėris ištruko iš klėtkos! — šau
kė senas kareivis, vis dar stengdamasis iš
versti duris.

Išgirdę tai tarnai ir tarnaitės, apimti 
didžiausios baimės, pasileido bėgti narni] 
linkui, kad pasakius apie šį atsitikimą už
eigos savininkui.

Daąobertas, negalėdamas įveikti du
rų, klausėsi: Iš vidaus buvo girdima tai 
žvėrių rykterėjimas, tai Moroko balsas:

— La Morta! Čia! Eikš! Ar gir
di.?:,....

Naktis buvo tamsi. Dagobertas, visas 
susirūpinęs arklio likimu, nei negirdėjo, 
kaip Galiotas Slinko stogu, kad priėjus sto
ge langą į Moroko kambarį palėpyje.

Atėjęs iš kiemo Baltojo Sakalo savi
ninkas, su tarnais, paklausė Dagoberto:

— Kas čia darosi ? Kas čia kelia trūk- 
šmą mano užeigoje? Kad visi tie žvėrių 
rodytojai eitų po velniais! Ir kartu su ta
vim, kurs nemoki kaip reikia pririšti savo 
arklio, nors ir yra kur pririšti! Ar ne gė
da išbaidyti visus žmones iš miego? Jei 
tavo arklys yra sužeistas, tai taip tau ir 
reikia — išmoksi būti atsargesnis.

Vargšas kareivis negirdėjo tų pasta
bų. Jis tik norėjo sužinoti, kas ten darėsi 
viduj, už durų.

Staiga pasigirdo baisus žvėries riks
mas, ir pranašas sopulingai suspiegė.

— Per tavo neapsižiūrėjimą galėjo 
įvykti koks baisus atsitikimas, — vis dar 
barėsi Baltojo Sakalo saviųinkas. — Ar gir
dėjai? Gal ir Morokas liko pavojingai su-* 
žeistas!

Atsidarė durįs ię tarpduryj sustojo 
Galiotas, tardamas:

— Galite ineiti vidun — jau nėra jo
kio pavojaus;

Žvėryno viduj buvo baisu. Pranašai, 
didžiausiai susijudinęs, vos galėdamas -su
silaikyti, klūpojo išbalęs prie panteros 'klė
tkos ir meldėsi, augštyn žiūrėdamas:

— Ačiū Tau, Visagalis Viešpatie, kad 
dar kartą apreiškei savo per tą mano ran
kų jiegą, kurią man suteikei! — Taręs tai, 
pažiurėjo į panterą, atsigulusią klėtkoje ir 
vis dar urzgiančią. «

Žiūrėtojai, nei nenumanydami kad po 
pranašo drabužiais buvo plieno šarvai, ir 
manydami, kad pantera laukė tik pranašo 
viršgamtinės jiegos suvaldyta, stebėjosi iš 
tokio didelio narsumo. •

Ūž Moroko stovėjo milžinas Galiotas.
(Toliau bus)

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:1

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio$1.00 

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio ............'....,............................................... 50c

DUL DUL DŪDELĘ — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ........................ 50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinSjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zoubo 
Stabas; 4—Die vės Dienos Sventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius: Su paveikslais.

Pulkim Ant'Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems^ vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu _____________  $3.00

510. žemės Giesmė. Apysaka parašyta K. Puidos.
Brooklyn, N. Y. 1912, I dalis, pusi. 202 .............$1.00

' 511. Žemes Giesme. II dalis. Pusi. 113.......T...... 50c 

512. žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė
K. Puida. Chicago, UI., 1912, pusi. 32........:..

514. žvaigždė Rytų pasaka. Lietuvių' kalbon verte 
J. Giela. Chicago, Ill., 1916, pusi. 17. ..........

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ..........’...........................'..

Tvirtais apdarais ________________________

Teisybės Pasakos. Rankios įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25

1592. Socialistai. Kas jie ? Iš kur atsirado ? Ko no
ri? Parašė d-ras A. Civinskss. Shenandoah, 
Pa., 1908, pusi. 124 .................

Istorija Abelna .............................. ....
Su apdarais ....;..........................

Istorija Suvienytų Valstijų ..............
Su apdarais .................... 

Dainavos šalies žmonių Padavimai 
Dramos ................................................. p. 122
Dėdė, arba ainių kančios .......... p. 136 
Dangus — astronomijos knygele .. .. p. 193 
Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) ...... p. 88 
Daktaras Kišeniuje .............................. p. 167
Eilėmis ir Proza ...........................  p. 85
Ethnologija, Istorija apie Tautas .. p. 667

Su apdarais ta pati knyga ........■ 
Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 
Elementorius ....................p. 46 
Elementorius (kitos laidos) .......... p. 85 
Fabiolė,, Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 
Farmazonai (3 aktų komedija) .... p. 131 
Francuzijos Revoliucija ............ p. 75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1313

1316

52
593
903 

1172 
1448 
1901
913 

1295

3232 
3500 
3540

76 
620 

1463

15c

10c

75e
1.50

p. 498

p. 364

. 25e

2.00 
2.75 
1.50
2.25

75
75 

1.00
50
25 

1.00
35 

3.00 
4.00

75
25
80 

1.00
50
40
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome '’ ” ” ” Parengė K. S. K.

LIETUVOS BYLA ANGLIJOS 
PARLIAMENTE

(Tąsa iš pereito num.)

PISCES ARBA ŽUVIS
TAELEI Ekvinoksų arba susilyginimų die

nos su naktimi protarpių, kėitinėjim'o- 
si vietų danguose, Žuvų konsteliacija dabąr 
yra vadove Dangiškųjų Gyventojų. Pava
sarinis susilyginimas, arba punktas kuria
me saulė pereina ekvatorių pavasaryje, yra 
Žuvų konsteliacijoje, kuri delei to tankiai 
yra vadinama “Dangiškasis Greenwich”.

Pisces paprastai perstatoma ant žvai
gždžių mapų kaipo dvi žuvis viena nuo ki
tos pusėtinai toli esančios; kožnai jų prie 
uodegos pririšta šniūro ar juostos galas, 
o kiti galai juostų surišta į krūvą mazgu, 
kuri perstato žvaigždė “ALReiša”, arba 
Alpha Piscium.

Sulyg Grekų mitologijos, Venus ir jos 
sūnūs Kupidonas pasivaikščiodami ėjo pa
kraščiu Eufrato upės. Jie buvo pergąsdin
ti staigiu pasirodymu Tyfono, baisaus mil
žino, kurio svarbiausias užsiėmimas buvo 
gąsdinti žmones. Pabėgimui nuo to baisū
no, Venus ir Kupidonas šoko į upę ir pasi
vertė į žuvis. Paminėjimui šito nuotikio 
Minerva patalpino dvi žuvis tarp žvaigž
džių.

Sutaikymui su šia pasaka ta konstelia
cija buvo žinoma vardu “Vepus ir Kupido
nas’^

Legenda apie pabėgimą Venaus ir Ku
pidono nuo žiauraus Tyfono yra panaši Į 
pasaką apie Kaprikorno konsteliaciją, kur, 
kaip jau skaitėme, Pan ar Bakkus pabėgo 
nuo Tyfono Įšokdamas Į Niliaus upę, pa- 
siversdamas Į Ožką-ŽuvĮ.

Suraminančiu yra sužinoti jog Tyfoną 
galutinai pragaišino pats dievų tėvas, ir, 
sulyg mito, jis guli sutrintas mirtinai po 
Kalnu Etna.

Babilonai, Syrai, Persai, Turkai, ir 
Grekai laikė šią žvaigždžių grupę persta
tančia dvi Žuvis, ir mes atrandame jas tin
kamai patalpintas toje dąngaus dalyje ku
ri senovės žmonėms buvo žinoma kaipo 
“Jūrė”, netoli Bangžuvės, Dolfino, ir Pie
tinės Žuvies.

Sayce yra tos nuomonės jog dvilypė 
forma šios konsteliacijos yra delei to kad 
Babilonai įkergdavo dubaltavą mėnesį į sa
vo kalendorių 'kas šeši metai.

Tos dvi Žuvis yra žinomos kaipo “šiau
rinė Žuvis”, kuri randasi tuoj pietuose nuo 
Andromedos, ir “Vakarinė Žuvis”, kuri tū
ri vietą žemiau Pegaso. Pirmoji buvo ži
noma vardu “Tunnė”, ir sakoma esą buvę 
svarbi tunnių žuvų veisimosi vieta Cyzike, 
kas gal ir paintekmėjo parinkimą jos var
do pagal tų žuvų vadinimo.

Sulyg Egiptėnų šis ženklas rodė at
einanti pavasarį ir žuvavimo sezoną. Taip
gi išrodinėjama jog tų Žuvų vardas buvo 
paimta iš to fakto kad, tuo laiku kada sau
lė ineina į Pisces konsteliaciją, žuvįs buvo 
laikoma kaipo riebiausios ir tinkamiausios 
naudojimui.

Brown išrodinėja jog Pisces sudėjimas 
dviejų į krūvą vienoj konsteliacijoj yra tai 
atvaizdinimas naktinės saulės, žuvies sąu- 
lės pasislėpusios vandenuose naktyje. Ki
tas išvedžiojimas yra jog tai reiškia atnau
jinimą žemės apdirbimo tuoj po Tvano ka
tastrofos. - _ >

Arabai “Vakarų Žuvį” vadino “Al- 
’ Hu't”, Žuvus, ir jie laikė žvaigždes Šiauri

nės Žuvies'prigulinčiomis prie Androme-, 
dos konsteliacijos.

Allen sako jog Chaldėjai įsivaizdino 
Šiaurinę Žuvį esant kregždės galva. Su- 
hendrinimas paukščio su šia konsteliacija 
yra labai keistas. Tarp Peruvėnų, Žuvų 
mėnuo buvo perstatomas dviejų žvaigždžių 
grupių, viena vadinama “Grudų Terasa”, 
kita “Balandžiai”; kurį vardą taipgi gavę 
Plejados. Ši grupė buvo atvaizdinama lyg 
koks tinklas ar rezginis su daugybe sky
lių. Kokios neišaiškinamos priežasties de
lei Plejados buvo subendrinta su šiuo žen
klu ir Rytuose. Kita žvaigždžių grupelė 
Peruvėnų buvo vadinama “Pichu”, Maz
gas, kuriuo vardu ir to mėribsio vardas bu
vo žinoma, ir jis buvo perstatomas tinklu 
turinčiu savyje žuvis.

Hebrėjų zodiake Pisces perstatė Si
meono gentę, ir tos Žuvįs buvo skaitoma 
tautinė konsteliacija Žydų, kaip lygiai ir 
gentės simbolis. ,

Dr. Seiss įsivaizdino jog tos Žuvįs per
stato “Dvilinkumą Bažnyčios”, o Schiller

manė jog tas pavidalas perstato šv. Mat
uosiu.

Astrologijoje Pisces yra tai Namai Ju
piterio ir Išaugštinimas Venaus. Kurie 
gimę nuo vasario 19 iki kovo 20 d. yra jų 
intekmėje. Tokie žmonės manoma esą že
mo ūgio, stori, išblyškę, ir apvalių pečių, 
su plegmatišku ir moterišku pobūdžiu.

Ta konsteliacija valdo kojas ir turi in- 
tekmės ant Portugalijos, Ispanijos, Egipto, 
Normandijos, Kalabrijos, etc.

’ Tai yra moteriškas ženklas ir nelai
mingas. “Jokis kitas ženklas”, sako Bur- 
ritt, “nebuvo laikomas taip blogų intekmių 
kaip Pisces. Astrologiškas kalendorius iš
rodinėja šios konsteliacijos emblemą kaipo 
lemiančią žiaurumą fir mirtį. Egiptėnai 
ir Syrai susilaikė nuo valgymo žuvų, ir bai
mės ir neapkantos; Egiptėnai kada norė
davo raštu išreikšti kerštą ir neapikantą 
jie ant savo hieroglyfų nupiešdavo žuvį.”

26-ta Indų mėnulio stotis radosi šita
me ženkle, ir priešingai negu buvo priskir
ta jai bloga intekmė, ji reiškė “gausingu- 
mą arba turtą”.

Tos konsteliacijos simbolis panašus ) ( 
su perbrauktu skersinuku, manoma per- 
statąs dvi žuvis sujungtas arba surištas į 
krūvą. Žuvis visada buvo simboliu anksty- 
vųjų Krikščionių tikybos, ir tas pavidalas 
randasi daugybėj spalvuotų stiklų languo
se net šių dienų bažnyčiose.

Kuomet kožnam zodiako ženklui buvo 
priskirta perstatyt vieną iš dvylikos Apaš
talų, tos žuvįs buvo atstovąutojos Šv. Mat- 
jošiaus.

Trįs skirtingi susiėjimai Jupiterio ir 
Saturno buvo užrekorduota įvykę Pirces 
konsteliacijoj 747 Romos metuose. Šis tai 
buvo metas kuriame per ilgą laiką buvo 
manyta jog Kristus buvo gimęs. Prirody
mai daryta jog Betlejos žvaigždė buvo taip 
sakant sudėtina žv’aigždė, susiėjimas į krū
vą Pisces konsteliacijoj planetų Saturno, 
Jupiterio, ir Marso.

Jupiteris, Saturnas, ir Venus buvo vi- 
..aosJtrĮs planetos suėję į tą konsteliaciją va
saryje, 1881 m. Stoeffler pranašavo 1524 
metais, jog kuomet šios trįs planetos bus 
suėję Pisces žvaigždėse, įvyks kitas Tva
nas. Tas sezonas tečiau buvo nepaprastai 
sausas. Šioje konsteliacijoje Harding 1804 
metais, rugsėjo mėnesyje, atrado mažutę 
planetoids, Juno.

Svarbiausioji žuvis šioje konsteliacijo
je yra Alpha Piscium, žinoma kaipo “Al- 
Riša”, kas reiškia “Šniūras”, arba “Okda”, 
Mazgas dviejų šniūrų. Ji pažymi mazgą 
surištų į krūvą dviejų juostų kurių kiti ga
lai tvirtai aprišta Žuvim už uodegų. Ara
bai žinojo tas dvi juostas vardu “Lininiai 
Šniūrai”.

“Al-Riša” yra dvilypė žvaigždė ir kul- 
fninuojasi 9 vai. vakare gruodžio 7 d. Li-j 
Irusiosios tos konsteliacijos žvaigždės nėra 
svarbios.

Tyrą naktį, kuomet mėnulio nesti, tų 
juostų žvaigždutės galima aiškiai matyti. 
Pradedant iš Mazgo žvaigždės, žvaigždu
tės nusidriekia į rytus ir vakarus, sudarant 
V-pavidalo švarpą į kūrią rodos lyg puola 
Didysis Pegaso Keturkampis.

(Bus daugiau)

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais ................................ .36

5331 Albumas “Laisvosios Minties”........................... 60
53 Džian Bamba ir Jo Spyčiai ........................... 25

3243 Griaudųs Verksmai, Lietuvos Vargai — Lie-
puko sutaisyta; 16 pusi................................... 10

717a Monologas ir Kelios Dainos, Rusijos Caras.
Surengė K. Vairas. 16 pusi. ................... 10

1366 Mažoji arba Prūsų Lietuva. Dr. J. Šliupo 10 
2200 Technikos Stebuklai — TMD. leidinys, 142 p. 45

Ta pati apdaryta ........................................... 75
1620 Užmušimas Caro Aleksandrų II (J. Grašis) 15

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

1147 Apie žemy ir Kitus Svietus...............p. 255 1.25

506. žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėjo sūnūs 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Hl. 1899, pusi. 23................................... 10c

Valgių Gaminimas — mažai tokių knrgų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeim ninkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162_  1.25
Gražiai apdaryta _______________ __________ 1.50

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tų 
knygų kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498_______ $2.00
Su tvirtais apdarais __ __________________ 2.75

895 Dainos Vasaros Grožybių ................... p. 33 25

Reikalaukit “Dirvoje”

Tur būti jokioje kitoje vals
tybėje Lietuvos klausimas ne
buvo taip aiškiai ir taip rimtai 
pastatyta kaip Anglijoje. Ang
lijos spauda buvo labai gerai in
formuojama įvairiais Lietuvos 
nepriklausomybės klausimais,— 
politiniu ir ekonominiu atžvil
giais. Sunku butų visa tai su
lyginti su tuo presos informavi
mo daibu koks buvo (vedama 
Amerikoje, kur dažniausia be
veik visa buvo daroma geros va
lios Amerikiečių Lietuvių neor
ganizuotu budu, ne vienoda li
nija. Per tai čia būdavo paduo
dama ne kartą ir labai fantasti- 

' nių, viena kitai prieštaraujan
čių, žinių, kaip apie Lietuvos 
teritoriją, gyventojus, ekono
minius' resursus ir t. p. Angli
joje gi spaudos informavimai 
jau iš pačių pradžių ėjo orga
nizuota vienoda linija, rimtais 
daviniais, (Statistinėmis žinio
mis. Ilgainiui gyvai stfeidomė- 
jo Lietuvos klausimu nemaža ir 
Anglijos rašytojų, pvzd. Prof. 
Simpson; p. Machray ir visa ei
lė kitų, kurių straipsniai telpa 
rimčiausiuose Anglijos žurna
luose. z

Lietuvos klausimas ne kartą 
buvo keliama ir Anglijos Par- 
liamente. Suprantama kad kaip 
informavimo darbu presoje, taip 
ir musų kląjįsimo viešumui Par- 
liamente reikėjo rimtos akci
jos iš Atstovybės.

Anglijos Parliamente Lietu
vos klausime buvo ne kartą kal
bėta taip debatuose, taip ir in
terpeliacijų formoje.

Kadangi šis dalykas, vadinasi 
musų byla Anglijos parliamen
te, turi didelės istorinės Reikš
mės, čia ir paduodame ją chro
nologinėje tvarkoje.

1921 m.
Kovo 21 d. (pusi. 2220; Orai 

Answers, Lithuania):
53. Mr. J. H. Thomas paklau

sė Užsienių Reikalų po-Sekre- 
torių- ar jis domisi tuo faktu 
kad jau du metai kaip Lietuvos 
Valdžia yra pripažinta krašto 
de facto valdžia, bet yra stato
ma kliūčių ineitj jai į Tautų Są
jungą, kas atima jos progą pa
reikšti savo tautos reikalavi
mus; ir ar, atsižvelgiant į tą 
skriaudą daromą Lietuvių tau
tai kurios draugingumas Aiiam- 
tams yra neabejotinas, jis ma
no esant patartinų pripažinti 
Lietuvos Valdžią de jure ir tuo 
budu palengvinti dabar veda
mus pasitarimus to krašto at
eities kiaušiniui išrišti?

Mr. Harmsworth: Kiek' man 
žinoma, Tautų Sąjunga nestatė 
jokių kliūčių Lietuvai jos tauti
niams reikalavimams pareikšti, 
šiuo laiku Sąjungos paskirtoji 
komisija daro j>astangų išrišti 
Vilniaus klausimą taip kad tai 
butų priimtina ir Lietuvai ir 
Lenkijai; tam klausimui dar ei
nant, Aliantų Valstybės pasku
tinėje savo konferencijoje nu
tarė atidėti pripažinimą Lietu
vos de jure.

Gegužio 13 d. (pušį. 2391, 
premjeras Lloyd George kalba 
apie Sileziją):

.. .Aš girdžiu p. Korfantą 
sakant kad visi Lenkai Silezijo
je greičiau sutiks numirti negu 
pasiduoti. Jei jie butų apie tai 
pagalvoję anksčiau, kuomet ėjo 
mūšiai už Lenkijos laisvę, ma
žiau butų žuvę Britų, Prancūzų 
ir Italų gyvybių. Bet jie pra
dėjo galvoti, apie tai tiktai |po 
to kaip Vokietija liko (nugink
luota ir bejiegė. Lenkų valdžia 
nepripažįsta atsakomybės. Pri
verstas esi, rodos, pripažinti kad 
jų tasai pareiškimas parodo jų 
pažiūras, bet tie dalykai pasi
kartoja perdažnai. Lietuvai, su
sitarimu kuriąme dalyvavo A- 
merika, Britanija, Francuzija ir 
Italija, atiduota buvo Vilnius. 
Bet Vilnių užėmė rėguliarė Len
kų kariumenė neklausydama. 
Pareikalauta buvo kad jie pasi
trauktų (iš Vilniaus). Lenkų 
valdžia pareiškė neatsakanti už 
šį žygį — “Jie nuėjo", sako, 
“tenai prieš musų norą". Ir jie 
dabar dar yra tenai. Tas pats 
atsikartoja ir dabar, tas pats 
nepripažinimas atsakomybės.”

Birželio 1 d. (pusi. 1026, Orai 
Answers, Lithuania).
. .48. Colonel Wedgwood pa
klausė premjerą ar tribunolas 
turįs savo posėdi Belgijoje Len-

kų-Lietuvhi ginčo klausime, ri
ša kokiu nors budu Britų Val
džią; ir, atsižvelgiant į Lenkų 
partizanų veikimą Silezijoje pa
našiai kaip tai buvo Vilniuje, ir 
neteisėtai visur teikiamą tieifis 
jų žygiams paramą, ar jis (pre
mjeras) pripažino dabar Lietu
vą de jure ir taip jau de facto?

Mr. Chamberlain (Parliamen- 
to lyderis): Nėra jokio tribu
nolo Brussel y j e, kaip užsimin
ta. Monsieur Hymans buvo 
Sąjungos paskirtas pirminiu-, 
kauti konferencijoje Lenkų ir 
Lietuvių atstovų Brusselyje, ir 
patieks jos pąsekmes Tautų Są
jungos Tarybai išspręsti. Lie
tuvos pripažinimas de jure turi 
būti išspręstas atsižvelgiant į 
jos nuopelnus, atskirai nuo Au- 
gštosios Silezijos klausimo.

Coloned Wedgwood: Ar aug. 
gerbiamas ponas žino kad Mon
sieur Hymahs, kurs pirminin
kauja konferencijai, kaip parei
škiama^ yra nusprendęs kad 
Lietuva turi priklausyti Lenki
jai?

Mr. Chamberlain: Nežinau 
ar jis yra taip nusprendęs ar ne, 
bet visame ką jis veiks, jis at
sakys prieš Tautų Lygą. |"

Lord R. Cecil: Ar tai nėra 
netikslingumas kalbėt apie Mon
sieur HymanS’o nuosprendi ? 
Ar jis nėra pasiųstas Įten vien 
tuo tikslu kad pabandžius su
vesti ginče dalyvaujančias šalis 
prie bendro susitarimo ?

Mr. Chamberlain: šitaip lir 
aš sakiau. Galimas daiktas 
kad, atsakydamas į papildomą
jį klausimą, neturėjau aiškinti 
dalyką taip kaip tai padarįau, 
bet aš pasakiau kad apie (pa
sekmes, kokios jos nebūtų, bus 
pranešta Tautų Sąjungai.

Col. Wedgewood: Kaip ten 
nebūtų, ar negalime išsiaiškin
ti sau to kad faktas jog Lietu
va nėra dar pripažinta de jure, 
nebus priežastimi tam tribuno
lui ir Tautų Sąjungai nusista
tyti prieš Lietuvą?

Liepos 5 d. (p. 230, švietimo 
tarybos pirmininkas, Mr. Her
bert Fisher, atsakydamas Į Lor
do R. Cecil paklausimą del Tau
tų Lygos Tarybos Genevoj dar
bų, sakė):

“.... 4. Lenkija ir Lietuva.;— 
Parliamentas tur būti žino kad 
Brusselyje kurį laiką eina pa
sitarimai tarp, dviejų šalių, ga
biai pirmininkaujant p. Hyman- 
s’ui, Belgijos atstovui Taryboje.

“Hymans, išklausęs abi ginčo 
pusi, prirengė projektą kurs tu
ri būti pamatu diskusijoms; 
projektas yra paremtas tuo kad 
abi pusi turi pripažinti bendrų 
artimų ryšių reikalingumą.

“Hymans’o projektą svarstė 
Taryba, ir man pialonu pareik
šti kad abi ginčo pusi sutiko pri
imti jį pamatan ir išnaujo tar
tis Brusselyje, šio mėnesio bė
giu. Rytų Europos taikos žvil
gsniu pageidaujama yra kad šis 
klausimas butų skubiai užbaig
ta...?’ £«• 4' • a.'

Mr. Lambert: Ar Tautų Są
junga rekomendavo kad Britų 
Valdžia turėtų pripažinti Lietu
vą de jure?

Mr. Fisher: Ne.'
Rugpjūčio 3 d. (p. 1400, Orai 

Answers, Lithuania):
Sir J. D. Rees paklausė Tary

bos Lordą Pirmininką ar Len
kai atstovai, atsišaukę į Tautų 
Sąjungą del elgimosi su Lenkais 
Lietuvoje, buvo priversti rezig
nuoti iš Kauno Seimo del to at
sišaukimo nepopuliarumo; ir ar 
Lietuvių delegacija atsišakė da
lyvauti susirinkime kurį Tautų 
Sąjunga paskyrė v tolimesniam 
Lenkų-Lietuvių derybų svarsty
mui?

švietimo ' Tarybos Pirminin
kas (Mr. Fisher): Neturiu ži
nių pirmuoju klausimu. Lietu
vių delegacija, kaip buvo su
prasta, nebuvo prisirengusi at
naujinti pasitarimus su Lenkais 
25-to pereitojo mėnesio; todėl 
tiems tolimesniems pasitari
mams paskirta yra rugpjūčio 25 
dieną, ir tą dieną 'Lietuvės de
legacija, kaip man yra praneš
ta, dalyvaus.

(Bus daugiau)_____ 
žydės delegatės savo konven

cijoj St. 'Louis, Mb., sako esą 
dėkingos Ku Klu'ksams už jų 
veikimą prieš žydus Ameriko
je, nes tas žydus privertė vie
nytis.

Abiems ant 
Naudos

Kas pasiųs pinigus dabar 
tai Jūsų giminės dar gaus 
ant šaltų Kalėdų, o Jus 
gausite labai puikų, specia- 
liškai pieštą del Baltic Sta
tes Banko, Kalendorių.

Siunčiame pinigus į Lie
tuvą, Rusiją, Lenkiją, ir į 
visas pasaulio dalis—dola- 
liais ir litais.

Parduodame laivakortes 
ant visų linijų. /

Priimame pinigus taupy
mo sąskaitoje už kuriuos 
mokame 4%, priskaitant 
prie sumos kas mėnuo.

Baltic States Bankas yrą 
vienintelis Lietuvių Valsty
binis Bankas rytuose, todėl 
mes patariame kožnam Lie
tuviui kreiptis visais pini- 
giškais reikalais i BALTIC 
STATES BANKĄ, kur gau
sit teisingą ir draugišką pa
tarnavimą.

Bankas atdaras kasdien 
nuo 9 iš ryto iki 5 vai. 
vakarais, o Subatomis 
iki 7 valandos vakare.
Baltic States Bank

294 Eighth Avenue 
New York,

N. Y.

DALYKAI KURIUOS MOTINA 
TURI ŽINOTI ,

Niekad neduok kūdikiui vaistą be.- 
gydytojo sakymo. Jei reiks tai gy
dytojas pasakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kuo
met jis dar perjaunas. Vaikštinėji
mas, arba stovėjimas kol kaulai dai- 
nėra sutvirtėję gali padaryti jj am
žinu ubagu.

Niekados nelaikyk šlapios ar pur
vinos palos ant kūdikio. Nuimk tuoj 
ir išmagok.

Duok kūdikiui užtektinai vandens, 
jei gydytojas nedraudžia. Vanduo 
turi būti pirma pervirintas ir. atvė
sintas.

Paprastai lengvai ir greitai kudi-/ 
kis prie visko ’pritampa. Todėl pra
dėk jį mokinti gerą papročių.

Prie pirmo ženklo viduriavimo ar
ba vėmimų patartina šaukti gydyto
jas.

Vartojamas pienas turi būti liue
sas nuo visų užkrėtimų. Eagle Brank 
Pienas yra liuesas nuo visų kenks
mingų bakterijų ir yra kūdikiui svei
kas.

Motinoms kurios turi kūdiki, bet 
negali jų žindyti stipriai patartina: 
vartoti Borden’s Eagle Pieną j boh-

C. D. AINGER !;
ADVOKATAS jj 

ir Notaras !; 
307 WILLIAMSON BLDG. 5 
Visus Lietuviškus reikalus į 
užžiuri ' >;

P. J. KERŠIS S 
jis taipgi kalba Lenkiškai, Sla- S 
viškai ir Rusiškai: į.

Telef.: Main 6111. S 
wvvwwC

Siti JUS esan
tis Dcapcakomai niežti!

kūtes. Tai puikiausias pienas ir ge
riausias cukrus moksliškai sujung
tas. Borden’s Eagle Pienas yra mai
stas kuris auklėja stiprias kojas ir 
vikrius kunus. . Jis augina kūdikio- 
svorį kuris reikalinga jo: normalū- 
mui ir sveikatai. Gydytojai jį reko- 
komenduoja jau 65-ti metai del jo 
augštos kokybės. Motinos patirs kad 
ir šiaip sveiki kūdikiai nuolatos augs 
iš Eagle Pieno. Jei nežinai kaip varį 
toti Borden’s Eagle Pieną, iškirpk 
kuponą kuris randasi musų laikraš
tyj ir, pasiųsk jį į The Borden Com
pany, o ji atsiųs visai dovanai pamo
kinimų justi kalboje kaip penėti kū
dikį ir kitokios svarbios literatūros 
apie prižiūrėjimą save ir kūdikį.

i) Trindamas su Ruffles 
1/ Ištrins! Pleiskanas Lauk.

vfa. dienų — jus net

ašalins. Ruffles yra tonikų 
odai ir plankaina. Ruffles yra 
iių naikintojas su puikiomis

ir t
Rufflat

nėra • jokios paslapties.

atlieka savo

ilvos odą kasdien

tuom*'t rutulo*

nekankins! Tik 
G5c. už bonką. Galimh gauti aptickose.

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

Skaityk šituos straipsnius kai 
savaitę ir pasidėk ateičiai.
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DABAR LAIKAS PADUOT 
KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ

• UŽSAKYMUS .

“Dirvos’’ Spaustuvėj galit, 
ųžsjsakyt sau Kalėdinių Pa- ' 
sveikinimų laiškus — tikrai 
gražaus artistiško darbo, 
kelių spa(vų kortelės arba: 
sulenkiami laiškai su tinka
mais Lietuviškais ar Ang
liškais linkėjimais ir su jū- ■ 
su vardu ir pavardė atspau
sdinta po linkėjimais.
Kainos keliariopos, bet vi
sai pigios. Negaišuokit!

rrrr< g itttt
“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. - Užrašykite

“Dek
Savo
Pinigus

i
Taupymų
Banką

Pradėdamas kuomet jo vai
kas buvo aštuonių metų 
amžiaus, vienas musų kos- 
tumerių nuolat dėjo po $5 
savaitėje.
Kuomet jo vaikas bus 18 
metų ir gatavas įstoti kole- 
gijon, tie depozitai ir sudė
tinis nuošimtis bus išviso 
netoli $3,000.00.
Kode! nepradėt “kolegijos” 
taupymą dabar “The Soci
ety” banke savo vaikui?

for Satinas
te the City of Cleveland

GRA1
Kai 

j Į/AIP Grail 
| ■ laiko priži 
j risados turėdž 
J irj turgaviete

.Štai čia at
' Visuose i 

| Muse Graikų c 
I rieną piliečių 
J šniones. Kiel 
1 tavo nedidelis 
a delis skaičius v

/Kartais, m 
' karo metu, kaė

i Ėę), Graikai pi 
] ir svetimšaliam 

; (arais”'. Be't ti 
j atitikimuose. I 

simas. Atėnieč 
i? gyventojas,'

. 1 vo Atėniečiai. ] 
' štamavęs valst 
Į ar prekybininki 
I skaitomas sveti 
i ne iš Atėniečių

i Jei Graikų
I arba tyrono vai 
j pačiu, laisviijų ž 

. jei nebūtą didel 
riemš darbams 
skaičius būdavo 
amonių skaičių; 
nm.žmogui atsi

i penki ar šeši ve 
j tos darbus, kur 
! lės žmonės, turi 

h išmaityti sav
Į nomas už butus 

Vergai atlik
I šakiu dirbimo d 
į tavo siuvėjai, da: 
. tojai, Įnygvedžia 
! teves ir dirbtu ves 

jon aikštėn svars
i tanu, arba teatn 

lėlį arba pasikl 
Enripido, kurs c

I džiojo dievo Zeusi 
.Tikrai pasaki 

j panaši šios gadyn 
fei žmonės būvi 

j jmo teisėmis; vis 
■ itldėjimo teisėmi 
' fonij^ėikalais;. išt

Eaiisyti tokiai org
3 Kalbėdami ap: 
j (turime bmenyje 
j briiios gal esate 
j lamo Grintelė”.
j SP, kurie dirbo la 
J tanki ir nemaloni 
| iisvas žmogus, ne 

rerslaš parsisamd;
1 ffveno’taip jau vai 
į taose daugelis vei 
I resni už daugeli 
. įmonių. Graikai, i 
į Įmnį nesielgdavo 
i taip Romoje, kur 

lasęs, kokias turi 
®a dirbtuvėje ir k

I feną būdavo išmet 
j rims sudraskyti.
. Graikai pripaži 

I ui reikalingą įstaic 
ta tais laikais net

I ririlizuotų žmonių g 
Vergams tuoka

I (artai,-kuriuos šiai 
profesijų žmonės.

i falus ir rupesnius, k 
1 ir laiką, turime pas;
i lai brangindami dj 

W pareigas iki žei 
j ftslū gjweno visųp 

I Jų namai buvo ’ 
turtingieji 'didžiūnai 

j rios greičiau panešė 
I bip namui, — tikri 
į feip musų laikų da 
| Urenti. Graiko n ar 
f tas.sienos ir stogas. 
I Stvę, bet nebuvo lar

Sėji kambariai, miej 
d Matomi aplink ate.
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Užrašykrt.

GRAIKŲ GYVENIMAS
Kaip Graikai Gyveno.

Graikai gyveno, kur jie rasdavo 
prižiūrėti savo šeimynas, jei jie

visados turėdavo bėgioti j viešąsias aikštes 
ir j turgavietes valstybės reikalus svarsty
ti?

Štai čia atsakysime Į tuos klausimus.
Visuose valstybę liečiančiuose reika

luose Graikų demokratija pripažino tiktai 
vieną piliečių klasę — tai buvo laisvieji 
žmonės. Kiekviename Graikijos mieste 
buvo nedidelis skaičius laisvų žmonių, di
delis skaičius vergų ir šiek tiek svetimšalių.

/Kartais, nors ir labai retai (paprastai 
karo metu, kada vyrai išeidavo Į kariume- 
nę), Graikai pripažindavo pilietybės teises 
ir svetimšaliams, kuriuos jie vadino “bar
barais”. Bet tai būdavo tiktai išimtinuose 
atsitikimuose. Pilietybė buvo gimimo klau
simas. Atėniečiu buvo skaitomas toks Atė
nų gyventojas, kurio tėvai ir tėvų tėvai bu
vo Atėniečiai. Nežiūrint kaip kas butų už
sitarnavęs valstybei, ar tai kaipo kareivis, 
ar prekybininkas, visvien jis buvo visados 
skaitomas svetimšaliu, jei jis buvo gimęs 
ne iš Atėniečių tėvų.

• Jei Graikų miestas nebuvo karaliaus 
arba tyrono valdomas, tai buvo valdomas 
pačių laisvųjų žmonių; tai nebūtų galima, 
jei nebūtų didelės armijos iš vergų įvai
riems darbams dirbti. Graikijoje vergų 
skaičius būdavo daug didesnis už laisvųjų 
žmonių skaičių; maždaug kiekvienam 'lais
vam žmogui atsieidavo, vidutiniškai imant, 
penki ar šeši vergai. Jie atlikdavo visus 
tuos darbus, kuriuos mes, naujosios gady
nės žmonės, turime patįs atlikti, jei nori
me išmaityti savo šeimynas ir užsimokėti 
nuomas už butus.

Vergai atlikdavo virimo, kepimo ir 
žvakių dirbimo darbus visame mieste. Jie 
buvo siuvėjai, dailydės, auksakaliai, moky
tojai, knygvedžiai; jie. prižiūrėdavo^ krau
tuves ir dirbtuves, jų ponams išėjus viešo- 
jon aikštėn svarstyti karo ar taikos klau
simų, arba teatran Askylo kurinių pažiū
rėti, arba pasiklausyti revoliucinių idėjų 
E uri pi d o, kurs dryso paabejoti apie di
džiojo dievo Zeuso visagalybę.

Tikrai pasakius, senovės Atėnai buvo 
panaši šios gadynės dideliam klubui. Visi 
laisvi žmonės btivo to klubo nariai paveldė
jimo teisėmis; vis gi vergai buvo irgi pa
veldėjimo teisėmis tarnai, rūpinęsi savo 
ponų reikalais; ištikrųjų, malonu buvo pri
klausyti tokiai organizacijai.

Kalbėdami apie Graikijos vergus, mes 
neturime Omenyje tos rūšies vergų, apie 
kuriuos gal esate skaitę knygoje “Dėdės 
Tarno Grintelė”. Žinoma, padėtis tų ver
gų, kurie dirbo laukų darbus, buvo labai 
sunki ir nemaloni; bet. bendrai imant, ir 
laisvas žmogus, neturėdamas turto ir pri-

kur paprastai būdavo fontanas, ar stovyla 
su keliais augmenimis kiemui padabinti. 
Šitame kieme gyvendavo visa šeimyna, j ji 
nelydavo ar nebūdavo šalta.

Viename to kiemo kampe virėjas (ver
gas) gamino valgį; kitame kampe mokyto
jas (ir gi vergas) mokino vaikus Alfa-Be- 
ta-Gamma ir skaitliavimo; kjtame kampe 
pati namo savininkė, kuri retai teišeidavo 
iš namų (nepadoru buvo tekėjusiai mote- 
rei dažnai rodytis gatvėse), taisė savo vy
ro drabužius, drauge su siuvėja (ši ir gi 
vergė); mažoje gi kamaraitėje, netoli du
rų, pats ponas tikrino atskaitas, kurias at
vežė jam jo ūkio užvaizdą (ir gi vergas).

Pietų laikui atėjus, visa šeimyna susi
rinkdavo valgomojon vieton. Jų valgis bu
vo labai paprastas ir nedaug teimdavo lai- 
!\o jo gaminimui. Graikai į valgį žiurėjo 
kaipo į neišvengiamąjį nelabą, o ne kaipo 
į smagumą, kurs pragaišina daug valandų, 
gi kartais pražudo ir pačius žmones. Grai
kų maistas — duona, vynas, truputėlis mė
sos ir kiek žalių daržovių. Vandenį Grai
kai gerdavo tik tokiuose atsitikimuose, jei 
neturėjo ko kito, — jie manė, kad vanduo 
gerti nesveika. Jie mėgdavo lankytis vieni 
pas kitus pietums; bet Graikai pasibjaurė
tų šios gadynės žmonių papratimu eiti į 
svečius tam, kad privalgius, arba net ir ap- 
sivalgius. Jie susirinkdavo ažustalėn kad 
gerai pasikalbėti, kad išsigerti gerą stiklą 
vyno ir vandens;1 patys būdami saikingi 
žmonės, jie neapkęsdavo tų, kas perdaug 
prisigerdavo.

Šitas saikingumas, koks buvo Graikų 
valgyklose, buvo pritaikomas ir jų rūbų 
klausime. Graikai mėgo būti švarus, turė
ti plaukus ir barzdas dailiai apkirptas, jau
sti savo' kūne ir raumenyse jiegą, kurią 
atsiekdavo ačiū plaukiojimui, gimnastikai; 
jie niekados nemėgdavo Azijos žmonių var
tojamų skaidrių spalvų ir keistų fasonų. 
Jie dėvėjo ilgus baltus rubus ir juose sten
gėsi dailiai atrodyti.

Jie mėgo matyti savo moteris dailiai 
apsirengusias, bet jie skaitė nepadoriu da
lyku rodyti savo turtingumą viešumoje, to
dėl jų žmonos ir dukterįs, išeidamos iš na
mų, neapsikarstydavo visokiais auskarais 
ir papuošalais, bet pasirodydavo labai pa
doriai pasirėdžiusios. .

Trumpai kalbant, Graikų gyvenimas 
buvo ne tik saikingas, bet paprastas ir pa
dorus. Visokie dalykai, rakandai, knygos, 
namai, vežimai, be abejonės, atima daug 
žmogaus, kuris juos turi, laiko. Pagaliaus 
jie padaro jį savo vergu, kurs ir turi gaiš
ti daug laiko jiems pridaboti, valyti, taisy
ti. Graikai pirmų pirmiausia norėjo būti 
’’laisvi” kūne ir dvasioje. Tikslu atsiekti 
šitokios kūno ir dvąsios laisvės, jie suma
žindavo sako kasdieninius reikalus iki že
miausio laipsnio.

(Bus: “Graikų Teatras”)
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x verstas parsisamdyti pas ūkininką, ir gi 
gyveno taip jau varge, kaip ir vergas. Mie
stuose daugelis vergų buvo žymiai turtin
gesni už daugelį neturtingųjįi laisvųjų 
žmonių. Graikai, visame mėgdavę saikin
gumą, nesielgdavo su savo vergais taip, 
kaip Romoje, kur vergas teturėjo tokias 

_ teises, kokias turi darbo įnagis, arba ma
sina dirbtuvėje ir kur už mažiausį nusikal
timą būdavo išmetamas laukiniams žvė
rims sudraskyti.

Graikai pripažino vergiją, kaipo būti
nai reikalingą įstaigą, be kurios joks mies
tas tais laikais nebūtų galėjęs likti tikrai 

. civilizuotų žmonių gyvenamoji vieta.
Vergams tuokart tekdavo atlikti visi 

darbai, kuriuos šiandien atlieka biznio ir 
profesijų žmonės. Kalbant apie tuos rei
kalus ir rupesnius, kurie užima musų domę 
ir laiką, turime pasakyti, kad Graikai, la- 

I bai brangindami dyklaikį, mažino tokias 
: savo pareigas iki žemiausio laipsnio ir tuo 

tikslu gyveno visųpaprasčiausiai.
Jų namai buvo visai paprasti. Net ir 

turtingieji didžiūnai gyveno triobose, ku
rios greičiau panešėjo šiaip tvarteliui, ne 
kaip namui, — tikrai, tokiame tvarte net 

į šiaįp musų laikų darbininkas nepanorėtų 
• gyventi. Graiko namas — būvu tai ketu

rios sienos ir stogas. Name buvo duris į
gatvę, bet nebuvo langų. Virtuvė, gyvena
mieji kambariai, miegamieji kambariai bu
vo statomi aplink atdarą, be stogo,, kiemą,

LietuvIlkai-AngUlkaa ir Angllllsai-Lietuvilku

ŽODYNAS
Didžiausias turtai žmogui, kuria ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame viii žodžiai ir vieni praiideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalkei žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam | 
Lietuva būtinai reikštų jj turėti, kad neužmiršui Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis kur 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų sr 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... 31X60
Tas pats, gera morokko oda. labai drūtas ...... Sla.ū*

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų
1918 m. laida, Cleveland, didesnio formato knyga, 
156 pusi., du autoriaus paveikslu ir 16 kitų iliustra
cijų, senovės garsių žmonių, dievų ir vietų, ir su 

trejetu žemlapių.
Knyga apima įvairias žmonių legendas, pasakas ir 
tikybines pažvalgas j'gamtos apsireiškimus ant že
mės, po žeme ir ore, taipgi sumini priežastį Lietu
vių tautos paėjimo kaipo “Mėnulio Sūnų”.
Kaina 75r. Audimo .viršeliais $1.25

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A.' de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah,
Pa............:..........     10c

virš 200 pusi..........................................   $1.00
Kun. Dembskip, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su

Drūtais audimo apdarais ..................................... 1.50
Ta pati drūtais apdarais .................. 2.00

3002 Aritmetika ......................................... p. 104 40
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60 
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25 
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktui p. 147 60
1146 Apsireiškimai Atmosferoje ............... p. 238 1.00

Ta pati apdaryta ......................................... 1.75
49 Darbas — gražus romanas ............... p. 219 75
35 Badas — Dailus vaizdelis ..................  p. 260 1.00

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame-
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi..................  .35
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 

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

507 Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V, Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226..............   5A-

..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų ..' p. 472 1.25

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

“PRIKALTAS PROME
TĖJUS”

(Darbininkui)
tu,
prie rato, 
arklo, 
plieno, 
prikaltas Prometėjau, 
pajutai, 
kad tik liepsnos, 
tik žbintai, 
žemei švisti 
teįsako,
—vienas žodis,
Adenas rankų pakėlimas— 
'ir pasaulis visas 
dega.

Butkų'Juzė.

Nuo Juokų Red.: Tai štai va 
jums eiles, jus kopustgalviai, 
kurie mokat litaras ir vartot 
knygas. Ale kad ne viskas rei
kia suprast ką skaitot, ir ne vis
kas reik rašyt kad skaitytume! 
tai gaunat šitokių eilių. Tai yra 
Butkų Juzės, vieno iš Lietuvoj 
gyvenančių musų poetų eilės ■— 
“naujos gadynės eilės”, turbut 
išėjusio Lietuvos bepročių na
mo poetų kursus.

Bet išeina kad ne jus esat 
kopustgalviaj kurie 'šitai skai
tot, nes jus pamislijot: kokia 
per kopustgaivė galėtų būti ta 
Butkų Juzė kad tokias eiles ra
šo ir nesigėdi jų spausdint, ir 
randa tokių spaustuvninkų ku
rie sutinka terliotis tokiomis ei
lėmis.

Bet nedarykit klaidos, nes 
Butkų Juzė yra tai vyras bobos 
andaroku užsimetęs, bijodamas 
savo vardu pasirodyt su tokio
mis eilėmis. Net Raseinių Mag
dė aršiau eilių nenųrašytų kaip 
šis Butkų Juzė, ir mes nesibijo- 
me jį viešai iškoneveikti.

Yra ir Amerikoj keletas to
kių Lietuvos bepročių namo po4 
etų raštų mėgėjų, ir jie sakys 
kad 'va jus atsilikę nuo progre
so, garbinat senovę, ir niekas 
naujas jums nepatinka.

Netiesa. Viskas naujas pa
saulyje kas dabar dedasi patin
ka mums, ir patinka naujos, ga
dynės poezija kokią nauji musų 
poetai parašo (jei nekopijuoja 
iš kitų seniau rašytų), ir-mes 
gėrimės ja ir patariame kitiems 
skaityti. Mes džiaugiamės ir 
kitais naujais dalykais, bet tik 
tokiais kurie yra geri. Mes ne
apkenčiame ' bolševizmo kuris 
yra beprotystė, o ne nauda dar
bininkui: neapkenčiame kitokių 
naujenybių kurios pavyje užve
ria tuštumą ir bevertę; negali
me pakęsti ir tokių poezijų kaip 
čia pavyzdį paduodame.

Daug pasaulyj atsirado nau
jo ir naudingo; su.tuo naudin
gu atsirado daug ir paiko ir blė- 
dingo, ir užtai turime mokėt at
skirt gerą nuo blogo, vieną pri
imti, kita atmesti.J

Butkų Juzė dainuoja ne apie 
musų gerb. Prometėjų kuris čia 
seniau eiles rašydavo. Bet sa
vo “lyginamomis”- eilėmis jis 
pažemina tą senovės pasalki! 
Prometejų kuris buk tai pado
vanojo žmonėmis ugnį, arba 
šviesą, pavogdamas ją iš dan
gaus. Jis liko dievų nubaustas 
prikalti prie uolos.

Geistina butų kad kas sugau
dytų tuos Lietuvos poetus ku
rie taip eiles rašo ir prikaltų 
prie uolų — varnoms sukapoti, 
jeigu nepristatė beprotnamių ’jų 
užlaikvmui.

“Vienybėj” viename apgarsi
nime drapanų pardavimo sako: 
“Numažintos Prekės”. Tam ga
lima tikėti, nes prekes kožnas 
mažina, bet kainas didina už jas.

Tai ką daro musų redaktorių 
nenorėjimas rašybos Isuvieno- 
dint. Jau senai yra priimta ta
voms vadint “prekėmis”, o čie- 
rię arba vertybę už juos “kaino
mis”. \

“Vienybe” bet gi nori Lietu- 
vint irisus svetimus vardus, tik 
ne vienodint savo.

-
Geriausias pasaulyje žmogus 

yra tas kurs įžiūri kito geru
mus, o savo blogumus.

Teisybė iš dugno. Jeigu pa
imsi nuo gatvės išbadėjusi šu

nį ir apgyvendinęs savo namuo
se jį atgaivinsi ir gerai užlaiky- 
si, jis nekąs tavęs, šis yra vy
riausias skirtumas tarp žmo-1 
gaus ir šunies. — Pasakė Mark 
Twain.

Daugiausia raidžių turinti, — 
bet turbut mažiausia organiza
cija, yra tai T. P. S. L. C. V. iš 
Naugatuck, Conn.

Kas žino su daugiau raidžių 
Lietuvišką organizaciją?

Nesenai Amerikoj numirė tū
las žmogelis, kuris paliko savo 
pačiai $1,000, o $35,000 užrašė 
vienai bažnyčiai kad kunigėliai 
visada už jo dūšią melstųsi.

Bet su tokiu protu žmogeliui 
buvus, reikia sakyti kad tų 35 
tūkstančių dolarių yra perma
nai maldoms už jį.

V
Arthur Brisbane rašo: Laike 

Napoleono III viešpatavimo, ko
kis nežinomas žmogus paslapta 
užlipydavo ant augšto stulpo 
ant kurio buvo Napoleono sto
vyla, eiles kurios reiškė sekan
tį: “Jeigu butų surinkta visas 
kraujas į šią vietą kurį tu pra- 
liejai, tu galėtum gerti jį be pa
silenkimo.” ,

Tas užgavo Napoleoną III, ku
ris labai didžiavosi savo garsin
guoju giminiečiu, tečiau tas bu
vo teisinga.

Jeigu galėtum surinkti visas 
ašaras kurias moterįs praliejo 
“verkdamos del savo vyrų”, iš- 
tiesų jos užsemtų visą Chicagą 
ir persilietų į ežerą.

Jonas Banionis sako: Moterįs 
nepasiganėdino gavę balsavimo 
teises ir nešiojimu kelinių, da
bar įsitaisė bėdos su savo plau
kais: apsitrumpinę, dabar laiks 
nuo 'laiko turi eiti pas barberį 
aplcarpinėt kaklą.

Vienas poetas prisiuntė savo 
eiles, bet tose eilėse apie save 
patį dainuoja, todėl sunaudoti 

[negalime. Nepritinka gyvam 
esant apie save kalbėti, o kai nu
miršti irgi negali pats apie sa
ve pasakyti kaip save įsivaizdi
nai kada gyvas buvai. Lieka 
tik- laukt gerų žmonių kurie po 
mirčiai apie tave atsilieptų^ Ir1 
visi gerai atsilieps, nors gyvam 
esant tave ant pajuokos laikė.

GERB. RYKŠTĖS RUOŽAI
Kuri mergina žino kad vaiki

nas ateina ją pamatyt o ne klau
syt jos, ta nevirsta senmerge.

Merginos pyksta kuomet vai
kinas pavagia bučkį; bet dar 
labiau .pyksta jeigu nevagia.— 
(Iš Pittsburgh Press.)

▼▼

Clevelando komunistai', apie 
pora metų atgal, prašalino vie
ną veikių narį už pardavinėji
mą “munšainės", bet dabar veik 
visi komunistai yra“munšaine- 
riai”. Turbut dabar prašalins 
visus tuos kurie dar nešmuge- 
liuoja su “munšaine”.

▼▼

Ir “Laisvė” turėtų pasimo- 
kint. — Komunistų ‘Laisvė’ ap
rašydama skandalą įvykusį Chi- 
cagos operoj, kur šaliapinas įga
vo nuo orkestro dirigento Spa- 
doni per žandą, prideda: “Ne
nuostabu tat kad šaliapinas 
juos išplūdo. Tačiaus, prisiei
na spėti kad ir jis kitą kartą 
geriau valdys savo ūpą 'ir. nesi- 
kolios”. Taigi ir “Laisvė" tu
rėtų” pasimokyti- iš šaliapino 
nelaimėse ir paliauti kolioti jai 
nepatinkamas ypatas, nes prie
šingai ir ji gali susilaukti keno 
nors kieto kumščio atzvimbiant 
1 aM-

Iš didelio debesio mažos lie
tus, — sako priežodis. Taip ir

Gėrėkis ra:n-ExpeIlcrioTrynliuu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunktam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų į

• Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negu’i būti sergančiu. Pamėginkit 
Paia-Expelleriu išsitrinti skaudamu. vietas.

Išvengkitc skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Paia -Expcllcris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka apti'kosc.
' F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

su Pittsburgo komunistais. Ka
da tai jie buvo tokie garsus, to
kie trųkšmingi, o dabar.... 
mėudosi “naminėlėj”, tik kai 
kada galvutes iškišę pažiopčio- 
ja ir vėl tyku ir vėl' ramu. 'Tur
but trumpu laiku jie čia visai 
išnyks. Kad galutinai juos nu
gramzdinus, girdėjau socialis
tai rengia Grigaičiui prakalbas.

Už $3.00 metams pralinksmin- 
sit visą kaimą, —j- Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

Kalėdų Plaukimai 
į Lietuvą

Bps speciališki'plau- 
kimai Kalėdų laiku. 
Leviathan išplauks 
Gruodžio 1. Presi
dent Arthur Gruo
džio 5 ,d,. George 
Washington Gruo
džio 12 d., iš New 
Yorko. Taipgi ir ki
ti išplaukimai. Ge

ras sujungimas su Lietuva per 
Angliju arba Bremeną. Naudo
kitės smagumais keliavimo ant 
Suv. Valstijų Valdžios laivų: Di
deli Kambariai’. Poroms ir 
noms kambariai yra tik 
Ruimingi pasivaikščiojimo 
Patarnavimas mandagių 
Puikus ir įvairus 'valgiai.
UNITED STATES LINES 

Hotel Cleveland Cleveland, O. 
Lokaliai agentai visuose miestuos 

Valdantieji operatoriai del 
UNITED STATES SHIPPING BOARD

šeimy- 
jifems. 
deniai, 
tarnų.

Geri Dantįs-Gera Sveikata 
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turė
ti gerus dantis ir gerą sveikatą. Prasti dan- 
tįs yra priežastis daugelio sirguliavimų ku
rie priduoda jums daug bėdų ir kartais rei
kia netekti darbo.
Dabar yra laikas vengt blogų dantų. Valyk 
savo dantis su saugiu ir atsakančiu 
Colgate’s Ribbon Dental Cream.

Daktarai

Dentistai 
visur 

Rekomen
duoja 

Colgate’s

“Lietuvos Kariumene”
Kas

1

iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?
Lietuvos Kariumenė

saugoja Lietuvos rubežius?
Lietuvos Kariumenė

palaiko Lietuvoje tvarką?
Lietuvos Kariumenė

Ka reišftda “LIETUVOS KARIUMENĖ”?
Veikalas; “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 

paveikslų/yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos karžygiam^ aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvastį.

Lietuvos Kariumenė /
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kariumenę.

Lietuvos Kariumenė
Taip kaip veidrodis parodo musu žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais;

Lietuvos Kariumenė
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau asmenį ar tai Lietuvos veikėjų tarpe, arba 
tarpe Lietuvos kareirių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne- . 
priklausomybę nuo Lietuvos priešų;

Lietuvos Kariumenė
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

lų, su prieiuntimu kainuoja ...................
Ta pati odos apdarais .......................
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais ,..

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DIRVOS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kas

Kas

$1.50
2.50
3.50

xxxzxxxixxxiiixixiiiixxxnxmraxxxrraiixxxxxxxx

[ SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausią Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
! organizacija Suvienytose Valstijose, 
h kurios turtas siekia arti $500,000.00.
! Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.
h SLA. kuopos randasi .visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
H imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė- h vynę” dovtinai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

h Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

c I JTHUANIAn ALLIANCE OF AMERICA
: 307 W. 30th Street New York, N. Y.
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1657 EAST 55th STREET

Plumberiąms ir Stogams Reikmenės. 
Namams Padargai.

S., J. Woyshville & Son

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ 

Visokios Maliavos, Stiklai, Varnišiai, 
įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
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^THE ENEMIES OF LITHUANIA 
By Robert Machray.

(Reprinted from Chambers’s Journal, London, Oct., 1923.)

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Kaina 35c. 
•ptiekoM

L
Two years and more have pas

sed since my articles on the 
.. New Baltic States of Esthania 

and Latvia were published in 
this magazine. I had fully ex- 

‘ peeted to deal with Lithuania, 
the third of these states, and 
riot the least* interesting, very

- shortly after appearance of the 
second of these articles. Alt 
that time no one could have 
foreseen that the indispensable 
de jur.e recognition of this new 
state by the chief Allies would 
be deferred till the very dose 
of 1922, yet it was not accorded 
till then. Much earlier Germany, 
Russia, and many lather count
ries had given this recognition 
to Lithuania. Next, the League 
of Nations had admitted her in
to its membership. Somewhat 
later America, who had father 
held off, riot only as regards 
Lithuania, but also with respect _ _ 
to Esthonia and Latvia, granted I the Polish queen, 
to all-three the de jure title, after gave his chief 
But ft was not till the end of Poland. 
December 1922 that Britain*'' 
(who in 1919 had been the first 
to 'give de facto recognition), Grand Duchy, the rest being 
France, Italy, and Japan, thru handed over to his own brother 
■the Ambasadoms’ Conference, I Skirgaila. A man of energy 
definitively placed Lithuania, as and decision, Vytautas soon 

' a fully recognifeed state, in the made short work of Skirgaila, a 
family of the Nations of the werik and (incompetent prince, 
World. I and in 1392 was Grand Duke of

Better late than never, it may,Lithuania. For a time, how- 
be said; but lit will be asked, ever, Jagellon had been both 
why it was that the four Great 
Powers witheld recognition so 
long. Well, there is'no secret 
about it. The policy of France 
was responsible for the long de
lay, and this involves one of 
the most curious stories of the 
high politics of ■ our time, and 
one of the must important, as 
may be clearer some day than 
it IS now. But before going in
to this very strange story, 
which is an integral part of the 
history of Lithuania, it may, 
perhaps, be well to describe 
Lithuania, which is still a very 
little-known land among us; I 
thought it bert to start by ex
plaining why it was the writing 
of this article had to be 
put off. I may add that since 
the previous articles were pub
lished I have had the great ad
vantage of an extended tour of 
the New Baltic States, of hav
ing met most of their political 
leaders, and of having seen 
with my own eyes the actual 
condition of the three countries.

Duke, and his capital was Vilna 
—Vilnius in Lithuanian. It was 
during hjs reign that Lithuania 
reached her greatest height, 
but lit was shortly before and 
while he was on the1 throne 
that the seed's of her subse- 
qent decline were sown,
troubles were associated with 
Poland—jus t ais they are main
ly today. They arose pult of a 
marriage of a Lithuanian Grand 
Duke to a Queen of Poland.

Some years previously Lithu
ania was ruled by two brothers, 
Algirdas and Keistutis. When 

I the former died, his son Jagel
lon succeeded in making him
self master of the whole count
ry, caused Keistutis to be prut 
to death,1 and imprisoned KeiS- 
tutis’s son, who was Vytautas.' 
But Vytautas contrived 'to es
cape, arid soon shallenged Ja- 
gellon’s supremacy. Meanwhile 
Jagellon had married Hedwig, 

, and there
after gave his chief attention to 
~ ' ". This led him to effect 
a reconciliation with Vytautas, 
to whom he ceded a part of the

their scnce of nationality, 
spite of the fact that most 
their affairs were directed 
the Polės. The Lublin Union
lasted for about two centuries, 
and during the second half of 
that period Poland fell a prey 
to 'anarchy, which extended ffiU 
self into Lithuania. In the 
grasp of counts and barons who 
were always at war with each 
other, both lands (steadily de
cayed. Then came the three 
partitions of Poland, the last of 
which included Lithuania—this 
was in 1795. Russia took the 
provinces of Kovno, Vilna, and 
prodno; Suvalki went ’ to Prus-, 
sia, 
šia

who transferred it to 
in 1815.

(To be continued.) 
O

Rus-

MEMORIES
By Walter R. Baublis 

Alone Į bit 'iri [solitude 
And dream of years gone by, 
And memories and incidents 
That make me laugh arid cry.

When I was yet a. wee, wee lad 
And knew no loss or fear, 
And everything with rosy tinge 
To me did then appear.

No
At
From all unhappines and fright 
I was entirely free.

But now I’m quite old and gray, 
The years bow down my lieaid, 
And often times I wished I were 
Together with

The cares and 
me,

They drive me
And it is on account of them 
That I can’t sleep at night.

wonies nor did any cares 
that time trouble me,

II.
Although commonly included 

in the Now Baltic States, Lithu
ania is not, strictly speaking, la 
new state in the sence that Es- 
thonia and Latvia are new sta
tes, but is an old state revived— 
resurrected-—like Poland, as an 
outcome of the Great War. Likę 
their near kintemen, the Letts 
of Latvia, the Lithųąinians^miig- 
rated, probably with the Letts, 
from Aryan Asia in the dam 
past, and settled on the shares 
of the Baltic in the territory 
lying between what is now cal
led Latvia and the Vistula. They 
were known to the Romans as 
the Esti or Aestians, and Taci
tus wrote of the region they 
inhabited as the Land of Am- 
Iber. The name Lithuania, |or 
rather, Lietuva, which is the 
native word, appeared for the 
first time in the chronicles of 
eleventh century. It was (dur
ing that period that the Lithu
anian tribes, who had often 
fought among themlselves, were 
welded into a compact people, 
under a prince with the title of 
Grand Duke. Notwithstanding 
long and bitter struggles with 
the Knights of the Teutonic 
Order, the Russians, and the 
Tartars, the Grand Duchy in
creased in power, and alt the be
ginning of the fourteenth cen
tury its area reached from the 
Baltic all the way to the Black 
Sęa, Odessa being its southern 
seaport. At the time Vytautas, 
surnamed the Great, was Grand ;

Grand Duke of his own country 
and King of Poland, and it was 
no more than natural that Po
lish culturė, which was much 
higher than that of the Lithu
anians, should make itself 
strongly felt among them. UIp 
to his reign they had been Pag
ans; they were the last of the 
peoples of Europe to embrace 
Christianity. Hedwig persua
ded Jagellon to be baptised, and 

| shortly afterwards his country
men, inspired by his example, 
professed the Christian faith. 
Vytautas attempted no change 
in that respect, but he did try 
to'resist -the (spread pf Polish 
influence, which nevertheless 
gradually increased.

A union, sometime's described 
as a ‘'personal union” because 
of the Jagellon marriage—the 
exact terms of 
not very clear—subsisted bet
ween Lithuania and Poland for 
a considerable period. It, doubt
less, was beneficial to Lithuania 
at the start, but became, dis 
time went oh, less and less so, 
and in the end proved disast
rous, riot only to her indepen
dence, but to her very exist
ence.
'spoke Polish, and (adopted 'Po
lish manners1, modes, and cus
toms. Poland supplied her with 
a priesthood, whose sympathies, 
of course, were Polish. Both 
her' nobility and clergy became 
corrupt. Her peasantry, ground 
■down and kept 'in ignorance, 
despised and betrayed by their 
natural leaders, alone preserved 
their native tongue and retain
ed their distinctively national 
characteristics.

Vytautas1 was followed by 
various grand dukes, under 
whose rule Lithuania decreased 
in territory and in power as in 
independent state. At length 
her weakness and the increased 
strenght of Poland brought 
about her political union with 
the latter country by the Treaty 
of Lublin, which was signed in 
1569. Polish-Lithuanian rela
tions were regulated by this 
fact, and this meant 
that Lithuania was 
very much as a part 
by the outside world, 
view was not altogether justi
fied, for Lithuania retained 
own treasury, law counts, 
even 
nobility became Polonised 
most of her clergy were actu
ally Poles, the 'great body of 
her people, the bulk of the na
tion, remained as purely Lithu
anian la's before, and never floist

the dead.

worries oppress

into fright,

Thus while I sit in solitude, 
Strange thoughts pass through 

my head
Until I actually do wish 

were among the dead.i

WISE WORDS
Politeness j sas natural to 

licate natures as perfume is to 
flowers;

de

If we should leave out of con
versation scandal, gossip, com
monplace, fatuity—what silen
ce!

this union are

Her nobles learned and

in effect 
regarded 

of Poland 
Yet this

army. If the mass of

her 
and 
her 
and

Who ceases to be a friend, 
never was a friend.

He who lives for himself lives 
but for a little thing.

Not to enjoy one’s youth when 
orte is young (is to 
miser who starves 
treasures.

imitate the 
beside his

Enjoy what you 
for what you lack.

have, hope

Sleep, next to death, 
best thing in life.

is the

' Idleness 
vices.

Thought 
the soul.

is the door to all

is the lightning of

Virtue alone outbuilds • the 
pyramids; her monuments shall 
last when Egypt’s fall.

ITALIŠKI AKKORDEONAI
Išdirbant ir importuojam visokius pir
mos klesos ranku darbo ITALIŠKUS 
AKKORDEONUS

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

I reg. S. V; Pat Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuošuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau*, 
jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktų liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemų su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino, jis ji 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

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

ŽINIC

A great many people now 
reading arid writing would be 
better employed in keeping rab
bits, thinks A. Virbickas. 

--------- oo----- —
An old fogy is a man who 

believes he knows better than 
some old maid welfare worker 
how to raise his own children.' 

--------- oo---------
"Home—The place where we 

grumble the most arid are treat
ed the best.”

--------- oo---------
Tomorrow is a risky pronris- 

ory note. Yesterday is an quit- 
iawed account. Today is 
money—invest it! 

--------- oo—•------
A man isn’t a real publicity 

hound, says John Brazaufekafe if 
he can read’ a casuality list 
without wishing to be iri it. 

--------- oo---------
Shutting the mouth is a sim

ple operation, thinks S. Zabors- 
kis, but it is seidome done.

—-----oo---------
much whiskey is 
down but little

out.”' , i 
---- -——00-———

A dead motor,, says A. Žukas, 
usually adds much life to 'any 
party.

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
RAKANDŲ FIRMOS

The Quo-Vadis Furniture Co,
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

real

Still 
poured 
poured

being 
being

----------- OOi-----------
They say—Prominent busi

ness man sent flowers to young 
woman. Secret. Wife got bill. 
New fur .cape in family.

--------- oo———
Winking at woman isn’t flirt

ing with her. A. Zdanis says 
it’s the follow-up (that counts!

----------- 00-----------
A woman who marries a man
Thinking to reform him
Qften finds he was
In pretty bad shape.

— ------oo---------
Gladys’ idea of a tightwad
man who bets smokes all 

around, then loses, and passes 
around a sack of Bull Durham 
and a package of papers.

— -----oo---------
Snappy Snipping

Victim—Gut the whole 
short.

Barber:—What three?
Victim—Hair, whiskers 

chatter.

ls
a

three

and

—'---- oo— ------
According to George Baitru- 

konis, investigation 'has proven 
that the average man who goes 
sixty miles 
car (has no 
to go, and 
to do when.

an hour in a motor 
place >in particular 
nothing important 
he gets there.
—oo---------

Mrs. Banionis says Home <is 
where you can scratch any.place 
that itches.

Nevedusios Moterįs — 
I Tėmykit!

Daugybė jaunu ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes,jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, 6 gal ir tinkamą bagetą vy
rą. _ Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, Ill.

Lietuvos Oper 
mas; ir Ai 
(Specialiai “B 

į Operos gastrolės 
.Įmet padarė ten

. Šio,nė tik Lietuv 
I iretimtaučiams p 

. Klaipėdos krašte, 
plima jei ne pilnas 
Ės operų (“Fausto, 
“Gegužio Karalaiti 

į no”) pastatyti tose 
prieina gelžkelis, ' 
iiuose, Šiauliuose,

• Pąnėvėžyj, Kibart 
1 nikyje, Mariampol 
į ir kitur. Pastatyt 
(dalis kuriose nėra 
■Rodos, Maskvoje b 
operos prie fortepi;

į nekurtuose Rusų 
I miestuose. Tuo b 

bent dalinai turėt 
j apie operą, ir pati 

rintų ir muzikalint 
naii, dalįs operų prt 
lėtų būti neblogą: 

: Kur reikia choro u 
j L “Fauste”, “Dėme 
9 žio % Karalaitėje”), 
j vietos chorai išmd 
(butų duodama gali 
| tymai. Salė ir pia 
I nesunku rasti. Kac 
j rijoje už salės ima 
j jiai, galima butų n 

diską kainą. Galų
1 gastrolės vargu du 
j deficitą. Kai kur g 
] ti pilna opera.

Beje, laikas pagal 
tnuz^ros mokyklas 
tose 'kaip Panevėžį! 
lė, Šiauliai, kurios t 

į ku ansamblį, orkest 
tų solistams nuvaž 
retume provincijoje

Stalai, Lovos, Sprenžinos. Matrasai, Pečiai, 
Karpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai, 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenis.

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbėjų. Dykai Akkordeo- 
nu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai. (40)

RUATTA SERENELLI & GO.
817 Blue Island Av. Dept. >96, 

Chicago, III.

. M SACEVIČ1US, Vedėjas.

H
M Columbia Rekordų
Op -ir Grafofonų 

Krautuvė
Patogiausia CIevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietū- 
yiškiis Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų. 
Visi 10-coliniąi Abiem 
pusėm Rekordai, . 75c

KAUNO
KRAUTUVĖ

2271 ST. CLAIR AVE.

NAMAI Pardavimui

Jeigu norit pirkti .arba par
duoti nemuš, biznį arba kit
ką, kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

J. A. Pečiulis
1219 E. 83rd St. Cleveland.

“Piršlis
DEL NEVEDUSIŲ, 

supažindysdm jus^su vaiki- 
ar merginom. Mes išlei-

Mes 
nais 
džiam savo laikraštį vardu “Pir- 
šlis”. Jeigu esat nevedę prisių- 
skit 10c., gausit kopiją “Piršlio” 
ir galėsit surast sau naujų drau
gų.

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrint. Kainos prieinamos,

LIETUVOS ŽINIOS
VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 

MINTIES DIENRAŠTIS:
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 

stovi už žemės reformų ir stovi sargyboje obalšio: “Lais
va nepriklausoma, demokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipeda.”

"LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dieną naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybės žodi.

“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių iš gyvenimo niusų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari- ' 
katuromis ii paišintais.
Kaina: Lietuvoje mėnesiui 4 litai, užsieny  j 5 litai.

“LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA
KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nf. 60 LITHUANIA.

1 
f

I Opera ir artistai
Paskutinėmis di 

I mas patvirtino 400 
’ atrp remontui ir ( 
i rai 250,000 litų už 

tįstų ir kitoms išk 
dinas, opera: pripi 

I stambi kultūrinė ; 
. skiriama nemažos-

Prospect 202.

Dr. T. A. Harden
1=1 DANTISTAS t=tl

Ofise valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street 
Cloveland. Ohio.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA:

GARY. IND.
CENTRO VALDYBA:

Jonas Skinderis - - .-. Prezidentas
527 N. 7th St. Clinton, Ind.

Petras Navikas - - - Sekretorius 
P. O. Box 374, Clinton, Ind.

Ilionas Milašius - Vice-Prezidentas
1752 Taft St, Gary, Ind.

Iždo Globėjai: A. Šmitienė, P. Kvikliu
1404 Jackson St, Gary, Ind.

Dr. A. T. Smitas - Organizatorius 
Gary, Ind;

PAGELBA vSc
^.Mano gydymas visokių keblių ir ųžsisėnėjusių Li

gų Vyrų buvo labai pasekmingas. 25 metų studi- 
iavimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti

tūkstančiams vyrų kurie jau buvo niistojš vilties. Jeigu esi už- i 
sikrėtęs, ateik'pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.

Jeigu nebusi užganėdintas po atsilankymo pas mane už mano 
patarimus nieko nereikės mokėti.

UŽTIKRINTOS PASEKMĖS UŽ ŽEMIAUSIAS GALIMAS 
KAINAS;

BUK VYRAS! ATEIK IR PASIMATYK SU MANIMI IR 
ATGAUK SAU SVEIKATĄ IR SAVES PAGODONĘ. NIEKAD 
TO NESIGAILĖSI.

DOCTOR BAILEY “Specijalistes”
Sil PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

STANDARD THEATRE BUILDING Room 302. 
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nedčliomis 10—1.

Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio angšto.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda, Loganberry, 

Cream Cola.
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

Character is what you think 
of yourself; reputation is what 
others think of you.

Lend thine ears to many, thy 
tongue to few.

What do you see in this picture? A busy business 
man on his wav to office, nr a “nothing-to-do— fel
low out for a ride, with all comforts around him?

Kad ir prastesnis * 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND. O.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

DR. SMĘDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o ha 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminayuno. Daugybė dakta
rų ūžtai negalėjo jūs pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindūlių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnežastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nūsilpnėjusiuš 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijims 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisėnėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šj ap
garsinimą.

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

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

Nedildieniais nuo 10 iki 1.

atro remontas re 
vien opėrai). Plat 
praėjusį metą skn 
kė operos spektakli 
kad vaidinimai btr 
salėje, kur rudeni 
pavasario laiku lab 
šigauti, neš ne tik 1 
miesto, bet ir kelia 
.geriausias. Nors ' 
rąz “pešioja” kriti



ŽINIOS IS LIETUVOS
švietimo Ministerijos Meno ^ky-l NARUŠEVIČIAUS KALBA SESAME KLUBE moterį) komitetas, eidamas savo Sesame Klubui musų širdingą 
rians viršininkas atsako kad,! ------------------------ gerųjų darbų keliais, pasektų 'padėką už jų taip malonų vai-

Lietuvos Operos Veiki
mas; ir Artistai 
(Specialiai “Dirvai”)

Operos gastrolės Klaipėdoje 
Šįmet padarė ten didelio Išpu
olio ne tik Lietuviams bet ir 
svetimtaučiams gyvenantiems 
Klaipėdos krašte. Ar nebūtų 
galima jei ne pilnas tai bent da
lis operų (“Fausto, “Rigoletto”, 
“Gegužio Karalaitės”, “Demo
no”) pastatyti tose vietose kur 
prieina gelžkelis, pav., Mažei
kiuose, Šiauliuose, Radviliškyj, 
Panevėžy j, Kybartuose, Vilka
viškyje, Mariampolėje, Alytuje; 
ir kitur. Pastatyti taB operų 
dalis kuriose nėra ansamblio. 
Rodos, Maskvoje buvo statoma 
operos prie fortepiano. Be to, 
nekurtuose Rusų provincijos 
miestuose. Tuo budu, žmonės 
bent dalinai turėtų supratimą 
apie operą, ir pati opera kultū
rintų ir muzikalintų 
nau, dalįs operų prie 
lėtų būti neblogai 
Kur reikia choro už
t, “Fauste", "Demone”, “Gegu
žio 4 Karalaitėje”), ten galėtų 
vietos chorai išmokti jei laiku 
butų duodama gaidos ir nuro-

I dymai. Salė ir pianas taip pat 
Į nesunku rasti. Kadangi jirovih- 
cijoje už sales imama (perbtraai- 
giai, galima burtų nustatyti val
dišką kainą. Galų gale, tokios 
gastrolės vargu duotų valdžiai

i deficitą. Kai kur galėtų nuvyk- 
į ti pilna opera.

Beje, laikas pagalvot jlau apie 
muzikos mokyklas tokiose vie
tose kaip Panevėžis, Mariampo
lė, Šiauliai, kurios turėtų su lai
ku ansamblį, orkestrą, ir tik lik- 

1 tų solistams nuvažiuoti, ir tu
rėtume provincijoje operą.

šalį. Ma- 
piano ga- 
pastatyrta. 
scenos (k.

Opera ir artistai
Paskutinėmis dienomis Sei

mas patvirtino 400,000 litų Te
atro remontui ir paskyrė ope
rai 250,000 litų užlaikymui ar
tistų ir kitoms išlaidomis. Va
dinas, opera pripažinta kaipo 
stambi kultūrinė jiega, ir jai 
skiriama" nemažos sumos?" (Tė- 
atro remontas reikalinga ne- 
vien operai). Plati visuomenė 
praėjusį metą skaitlingai lan
kė operos spektaklius nepaisant 
kad vaidinimai buvo Tilmanso 
salėje, kur rudenio, žiemos ir 
pavasario laiku labai sunku da- 
sigauti, nes ne tik kad salė gale 
miesto, bet ir kelias ten neper
geriausias. Nors nekurie ope
rą “pešioja” kritikuodami ją,

bet turbut ne iš blogos valios; 
mat, nori kiekvienas kad jį už
ganėdintų, taip vadintų kaip 
kituomet matė Petrapilyj ar 1 
Maskvoj. Bet be operos, ar 1 
šiaip ar taip, jau Lietuvos vai- 1 
stybei butų sunku. Pačios ope
ros vystymosi sąlygos THman- 
so teatre praėjusiais metais bu- ' 
vo nepakenčiamos. Tas, žino
ma, sunkenybes pirmiausia teko 
pakelti artistams, choristams ir ' 
orkestro dalyviams. Publikai 
taip pat buvo neperpuikiauBia. 
šį sezoną jau turbut bus mies- ' 

I to teatras pataisytas, ir opera, 
taip pat ir drama, galės geriau 
vystytis ir plėtotis.

Vienas tik negeras, ir net la
bai negeras, tai operos artistų 
menkas medeginis aprūpinimas. 
Juk artistas, kaip me kaip, stovi 
valstybės meno priešakyj, taigi 
kaipo toks, negali gyventi lindy
nėje, būti nuplyšęs, ir tt.

Pats darbas reikalauja ra
maus gyvenimo ir geros sveika
tos. Taigi artistas privalo tu
rėti, jei jau ne geras, tai bent 
vidutines gyvenimo sąlygas, ne
kalbant apie tai kad turi pasi
dėti šį tą ateičiai, nes ne visą 
amžių galima dainuoti.

Pas mus, toli gražu taip nėra. 
Neklusni pasakęs jog nei vienas 
operos artistas negali pragy
venti iš gaunamosios algos, ir 
mes užtai randame juos betar
naujamus ir kitose įstaigose bei 

’ besitrankančius ir bekoncertuo- 
jančius tokiose salėse kur be
veik dangum dengtos. Pirma
eiliams dar pusė bėdos, kas kita 
tiems kurie naujai įstoja arba 
neturi tokių gabumų. Tokie 
gauna mažiau negu pusę algos 
pirmaeilių artistų. Be to, la
bai negerai daroma jei Užmirš
tama tie kurie antraeiles roles 
vaidina. Jei, pakyrime, .reikia 
pirmaeiliui artistui buto, jam 
tuojau rekvizuojama; jei antra
eilių! — nerekvizuojama nors 
tu ir pusę savo algos vien už 
kambarį mokėtum. Arba vėl. 
Paprastai dauguma artistų turi 
valdiškus pianus. Bet tai tik 
bene prlmaeiliai. Antraeiliai tu
ri tenkintis vien prižadais.

Vėliaus duosiu faktų jei to 
reikės, daugiau; dabar privesiu 
tik vieną, iš savo gyvenimo. 
Įstojant man operon, buvo žadė
ta duoti rekvizuotas butas, ir 
pįanas. Tai buvo 1922 m. ge
gužyje. Praėjus pusei metų, 
kreipiaus prašydamas jei ne bu
tą (šeimyna turi gyventi Ma- 
riampolėje) tai bent kambarį.

esą, nėra didelio reikalo rekvi
zuoti man kambarį, nors aš do
kumentaliai prirodžiau kad mo
ku, ne mažiau ir ne daugiau 
kaip pusę savo algos už kamba
rį, viešbutyje. Su pianu vėl tas 
pats. Buvęs vienas pianas (ar 
daugiau) teko tiems kas vėliau 
paprašė.

Geistina kad švietimb Minis
terija 'užsiinteresuotų '-tuo vie
ninteliu meno židiniu kuris ma
tyti jau ir už Lietuvos ribų. 
Pats užsiinteresavimas jau bus 
didelė visiems artistams nauda.

Besirūpinant Teatro, remon
tu, asignuojant šimtus tūkstan
čių litų pačiam artistų užlaiky
mui, gera butų kreiptis domę į 
tuos be kurių jokia opera eiti 
negali, ir šiems jauniesiems pa
kelti algas ir kiek galima aprū
pinti butais.

Aš manau kad dabartinis p. 
švietimo Ministeris ne tik įves 
mus į naują Teatrą, bet reika
laudamas meno darbo iš musų, 
duos galimybės užmiršti tas 
sunkias sąlygas kurias iki šio
lei, jei ne visi tai didelė daugu
ma operos artistų, turėjo.

Kitur esu rašęs kad operos 
artistams butų leista rengti 
koncertus nemokant valdžiai 
mokesnių už parduotus bilietus. 
Tuomet galėtų artistai ką nors 
uždirbti ir padaryti pigius in- 

3 Į ėjimo bilietus. Butų dvejopa 
nauda: visuomenė gaištų pigiai 
išgirsti koncertą ir artistai už
dirbtų.

Jei prieitų del nepuikiausių 
gyvenimo sąlygų vienam-kitam 
artistui pasi j ieškoti kitur vie
tos, vienam-kitam (nepatriotui) 
visai išvažiuoti iš .-Lietuvos, tai 
nepaisant puikiausio teatro, pa
ti opera smuks žemytn. Iš to 
bus pirmiausia valstybei didelis 
nuostolis. Kad to išvengti, tu
rime šiandien jau rimtai sulsi- 
rupinti.

Mariampolė.

| Parliamento narių pavyzdį ir j šingnmą ir už tų progą kurią jis 
Į kitais metais aplankytų Balti- suteikė savo nariams sueiti aS- 
! i'rvmm'nan naaini-i'in on "Rolfiina

Atstovo Londone, g. Trade žiniomis.
(4) Trįs Baltijos respublikos 

suderino savo susisiekimą gelž- 
keliais tokiu budu kad vienos 
valstybės traukinių išėjimas ir 
atėjimas į pasienį atatiktų taip 
kitoms Baltijos valstybėms, 
taip ir Vokietijai ir Rusijai. Jos 
taipjau susitarė tarpu savęs del 
mokesnių valiutos ir kurso.

(5) 1922 metais į visų trijų 
Baltijos Valstybių jūrių uostus 
atėjo 4.245 laivai, registruoto 
tonažo 1,431,460 tonj. Tuo pat 
laiku išleista laivų iš tų ubstų 
4,490, bendro registruoto tona
žo 1,656,261 tonų. Iš suminėtų
jų laivų judėjimo 1922 metais 
į Baltijos uostus atėjo 205 Bri
tų laivai, registruoto tonažo 
194,632 tonai, ir tuo pat laiku 
išplaukė iš Baltijos uostų 234 
Britų laivai, registruoto tonažo 
188,737 tonų. Tie skaitmens 
nėra visiškai patikrinti 'kas lie
čia Britų laivininkystės propor
cijos, nesą tikrieji skaitmens iš 
Klaipėdos uosto, .už kalbamąjį 
laiką, nėra dar žinoma. Be abe
jonės Britų prekybai išpuola 
daug didesnė dalis ne kaip (pa
rodo viršuj paduoti skaitmens. 
Paviršium apskaitliuojant, pir-1 
moję šių metų pusėje laivų ju
dėjimas Klaipėdos uoste parodo 
950 laivų įvairių rūšių, bendro 
registruoto tonažo 600,000 to
nų.

(6) Prekybos sutartis tarp 
Latvijos ir Estijos dabar yra 
diskusuojama, ir Latvija ruo
šiasi tartis su Lietuva tuo pa
čiu tikslu. Tos trįs valstybės 
taip jau tariasi del sudarymo 
prekybos sutarčių ir su Rusija.

Viršuj paduotosios žinios, 
manau, pakankamai įrodo kad 
Didžioji Britanija užima pirmą
ją vietą klausime prekybos su 
Baltijos kraštais. Vokietija pa
sekmingai kai kuriuo laiku už
kovodavo tą augančiąją rinką, | 
ir šis raktas pateisinamas aug- 
štu sterlingo 'kursu ir Britų ka
pitalistų nenorėjimu invesdinti 
savo pinigus į Baltijos valsty
bių pramonę, nors dabar, kada 
ten valiuta jau stabilizuota, tas 
nenoras turėtų išdilti.

Peržvelgiant tą padėtį visu
moje, galima pasakyti kad, po
litinėms ir ekonominėms sąly
goms rytų Europoj gerėjant, ti- 

I kinrtis rimtų ilgesnės taikos ga
rantijų, prekyba tarp Baltijos 
Ikrašto ir vakari) Europos bend
rai, ir tarp jų ir Didžiosios Bri
tanijos ypatingai, bus remiama 
ir plečiama.

Pirm užbaigsiant, norėčiau 
pasinaudoti šita malonia proga 
ir keliais žodžiais suminėti ne
senai įvykusį Britų Parliamen
to delegacijos apsilankymą Bal
tijos valstybėse. Aš (giliai .ti
kiu kad tas apsilankymas leido 
Delegacijos nariams matyti vie
toje ką ištikrųjų padarė tos jau
nos valstybės atstatymui visa 
tai ką baisiai karas buvo išgrio
vęs. Taipjau esu tikrais kad tie 
ponai atrado jog Baltijos vals
tybės nėra tai Balkanai ir ne
sipyksta tarp savęs.

Man atrodo jod, jei Anglijos

Lietuvos
T. Naruševičiaus Kalba Pa
sakyta Sesame Klube, Spalio
29 d., Londone.

A. Vaičiūnas.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formaciją ir kvitų.

Pasaulio karui baigiantis, tri- , 
jų Baltijos tautų užduotim buvo 
įsteigti toje senosios Rusijos 
dalyje kuri visu kuo skiriasi 
nuo rytinės Rusijos dalies, Bol
ševikų paverstos j chaosą, ne
priklausomas valstybes su “val
džia žmonėms, žmonių ir del 
žmonių”, sulyg Lincoln’o gar
siuoju . principu. Pamatingai 
skiriamosios nuo Slavų, Rusų 
ir Vokiečių, protingumu, budo 
ir papročių atžvilgiais, {Baltijos 
Tautos atsiekė savo tikslo, to
kiu bildu kurs labiau sutinka su 
demokratinėmis vakarų tradici
jomis. Galimas, taigi, daiktas 
kad ihdomu buls nors ir trumpai 
pažvelgti į tai ką atliko tos trįs 
Baltijos Respublikos, ypatingai 
jų ekonominiame ir finansinia
me gyvenime per šituos penkis 
jų gyvavimo metus, sąryšyje su 
kitomis valstybėmis, ypatingai 
gi su Didžiąją Britanija. Jūsų 
tat, ladies and gentlemen, leidi
mu, pažymėsiu čia keletą svar
besniųjų faktų.

(1) Visos tos tris valstybės, 
Estija, Latvija ar Lietuva, už
ima plotą 75,999 Angliškų ke
turkampių mylių. Visų trijų 
valstybių pajūrių ilgis yra apie 
340 Angliškų mylių.'

(2) Gyventojų skaičius trijo
se tose valstybėse siekia 5,250,- 
000.

(3) Visos trįs šalįs gamina 
žemės ūkio produktus, priskai- 
tant čia taip jau linus, sėmenis 
ir mišką; taipjau galvijus ir 
pieno produktus.

Mineralini Baltijos valstybių 
turtai yra antraeilės svarbos. 
Gana daug randama rudos, an
glies; visose trijose yra daug 
durpių; Estijoj laipsniškai plė
tojasi uolų aliejaus industrija.

1922 m. viso eksportuota įvai
rių produktų už 10,545,167 sv. 
sterlingų^ Iš tos eksporto su
mos, proporcija tekusi Didžia
jai Britanijai, sulyg Board of 
Trade žiniomis, buvo 5,245,400 
si’, sterl. Viso importuota į tris 
Baltijos valstybes 1922 metais 
prekių, bendrai imant, už 11,- 
266,000 svarų. Iš tos sumos Di
džiosios Britanijos prekių buvo 
už 3,254,171, sulyg Board of

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.
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ateina greitai — ir neužilgo jos čia 
bus. O kuo geriau padaryti atmintį 
ir dovanėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
ne laikraščiu?
(U Pasiskubinki t dabar — kolei dar yra 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvoje “DIRVĄ” arba “ARTOJĄ” 
arba abu tuos laikraščius. »Jus čia ne- 
nukentėsit — praleisdami dolarį kitą 
iš savo kišeniaus suteiksit saviškiams 
džiaugsmo visam metui.
CJ Kurie dabar užrašys “Dirvą” ir 
“Artoją” savo giminėms, gaus dova
nų tą ką iki šiol joks laikraštis nedavė 

Dideli, 20x30 colių mieros 
Sieninį LIETUVOS ŽEMLAPĮ

R R R R Ri R
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to to to e
Pasinaudokit šia puikia proga — gau
sit ir sau dovaną, ir apdovanosit sa
viškius Lietuvoje brangiausiu daiktu 
— laikraščiu, ko jiems tenai trūksta.
“Dirvos” kaina metams - - $3.00 
“Artojo” kaina metams - - $1.25

Viską siųskit šiuo adresu:

“DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, O
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£X.PAUDOS darbus ge- 
$3' rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.

‘Dirvos* spaustuvė at- 
711 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
Ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
fTT Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<ĮT Darbus padarom viso- 

□I kiomis spalvomis, pa
darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di
džiausiai.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvą”, 
pasistengkite tuoj atnau
jinti. Pinigus siųskite ar
ba Money orderiais, arba 
pinigais registruotam lai
ške. Niekad nevėluokite 
su atnaujinimu, nes ki
taip turėsime jums laik
raštį sulaikyti.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

jos kraštus tai jos nepasigailė- Įmeninėn pažintin su Baltijos 
tų, nes žinau kad širdingas jų valstybių atstovais, 
tenai priėmimas privestų jas 
prie kito svarbaus atradimo, bul-' 
tent—Baltijos tautos yra tarpe 
geriausiųjų Didžiosios Britani-' 
jos draugų ir karštai geidžia 
sudaryti su šituo kraštu kotam-! 
priauSius ekonominius, politi-I 
nius ir kulturinius ryšius.

Baigdamas, noriu pareikšti f

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara' 
subatomis ir kitais vakarais.

Tei. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONISADVOKATAS
Praktikuoja visuose 

teismuose.
Ofisas

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

JOHN JUŠKA 
Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokiu automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebas, šviesas, svičius ir 

visokias vielukes.
mes garantuojam visą savo 

darbą.
4140 SUPERIOR AVE.

Ir

Greitam Patarnavimui
Kuomet jus šaukiat telefono ope

ratorę ir prašot duot numerį, ji pa
kartoja jj palengva ir aiškiai.

Ji yra išlavinta prisilaikyti šitų tai
syklių kad butų tikra jog ji teisingai 
jus nugirdo.

Geras planas yra atsakyti “Right” 
arba ką nors tam panašaus jeigu ope
ratorė pakartos jūsų paduotą numerį 
teisingai.

Tuomet ji yra tikra ir gali atsakan
čiai jus sujungti su reikalinga vieta be 
gaižavimo laiko.

THE OHIO BEIL TELEPHONE CO.

Dovana $10,000
Sandara belaukdama savo Jubilejaus, kuris bus Sausio 14 d., 1924, 
kad tinkamai jj paminėjus, skiria Amerikiečiams Lietuviams do
vaną $10,000 vertės knygomis. Knygos yra padalintos j tris kom- 
pletus: kiekvienas kompletas vertės $2.00. Tat kuris iki Sausio 14 
d. 1924 m., užsiprenumeruos “Sandarą” prisiųsdamas $2.50, tas ga
lės gauti vieną kompletą knygų kaipo Jubilejinę Dovaną. Tat pa
sinaudoki* šia puikia proga, nes tokių retai kada pasitaiko. “San
dara” Lietuvon kainuoja $3,00. Už prenumeravimą taipgi duoda
me dovanas.

327 E Street
“SANDARA”

:: :: Boston 27, Mass.

GARANTUOJAMA $100.00 I SAVAITĘ
Reikalinga Agentų visose dalyse Suvienytu Valstijų, pardavinėji
mui smarkiai parduodamų Cigarų ir tikrojo Importuoto iš Lietuvos 
ir Rusijos, tyro Rusiško Tabako. Tabakas parsiduoda kaip karšti 
blynai po $1.00 svaras. Agentams pelnas 40c. Nežiūrint kuo už
siimat. jus galit patapt musų Agentu. Mes pagelbėsim ir paro
dysim kaip uždirbt $20 j tris valandas. Mes duosim jums $300.00 
vertės tavoro ant 90 dienų kredito. Siųskit 6c štampų sampeliui 
ir kainų surašui. Atsikrcipkit tik laiškais. (48)

GEORGE STANKS
Room 800, Desk 22, 20 E. Jackson Blvd. Chicago, Ill.
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Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis rainių 
pasiskaitymu, naudingi) moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.
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| Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Randolph 6153. , Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Babravičius yra Stebėti
nas Dainininkas

Seredos vakare, lapkričio 21 
d., • Olevelandiečiai turėjo pro
gos išgirsti dainuojant Maskvos 
Imperialės Operos dainininką- 
tenorą Juozą Babravičių, kurio 
dauguma jau senai laukė.

Koncertas įvyko Germania 
Turn, salėj, 1610 E. 55th St. 
Publikos buvo virš 500 ypatų.

Gerb. Babravičių Clevelandie- 
čiai sutiko geriau negu 'kokį ki
tą musų dainininką. Ir ištiesų 
neapsivylė. Iki 'šiolei dar nie
ko panašaus Babravičiui iš 'te
norų Amerikos Lietuviai negir
dėjo.

Babravičius sudainavo sekan
čias : Visur Tyla (J. Gruodžio); 
Tykiai Nemunėlis Teka (M. Pet
rausko); Indian Love Song 
(Rimsky-Korta'kovo); Vorrėi 
Morrire (Tosti); Karvelėli (Sa
snausko) ; Kur Bakūžė Samano
ta (St. Šimkaus) ; The Dreary 
Steppe (Grečaninovo); Ja Nie 
Prorok (Rachmaninovo); Me
lodija (Balakirevo); Aguonėlės 
(Gruodžio); La Tristiąsę (Ru
siškai, Chopino); April (Itališ
kai, Tosti) 5 Lenskio Aria (iš 
operos “Eugenij Onegin”, Čai
kovskio) ; Berceutee (Grečanino- 
vo); Brindisi (iš op. “La Tra
viata! Lietuviškai, Verdi); Sau
lelė Raudona (M. Petrausko), 
ir dar ant galo iššaukta®, sudai
navo La Paloma.

Visos jo dainos iššaukė1 pub
likoje smarkiausių plojimų; ki
tos, kaip Kur Bakūžė Sauanota, 
Ja Nie Prorok, Aguonėlės, Ap
ril, Brindiši, buvo pakartotos, ir 
vis plojimams nebuvo galo. Di
džiausius plojimus 
nos Ją Nię Prorok, 
disi ir La Paloma.

Jokiame kitame
bendrai Clevelandiečiai nedirbo 
(išskyrus Laisvės/paskolą) kaip _______ ____ _ ______
šiame Babravičiaus koncerto su- j du augščio krito galva į žemę, 
rengime. Nors perdaug susi- sunkiai susižeišdamas, 
ėjimų nelaikė, ir nedaug pri- užsimušė, 
kalbėjo, bet, suprasdami dailą, 
apvertindami savo artistą, tau- [ pasišalino, apsigyveno, 
tininkai ir katalikai veikė iš
vien agitacijoje, pasitarnavi- 
me, parėmime.
. Gaila tik kad musų publika 
nepažįsta savo dainininkų, už
tai gal daugiau ir neatėjo. Bet 
reikia tikėtis išmoks juos apver- 
tint. Dar tik naujai musų Lie
tuviškame gyvenime'verbi Bab
ravičius pasirodė; Kitas jo pa-1 areštuota anksti šį rudenį.

iššaukė dai- 
Aipril, Bfin-

darbe taip

Si
j

sirodymas Clevelande atvėstų 
visą musų koloniją ant jo kon
certo. Geistina butų kad gerb. 
dainininkas musų neužmirštų.

Gal but kiek atsiliepė ir tas 
kad pirm laiko gerb. Babravi
čius' giedojo bažnyčioj; kiti pa
siklausę ir girdėję tenai,' sakė 
ką dar čia eisiu, jau girdėjau. 
O tokiu buvo, kurie nemoka dal
ios apvertint, tik bile sykį gau
na ką pamatyt ar girdėt ir už
tenka jiems ant viso amželio.

Prie rengimo prisidėjo visas 
“Dirvos” štabais, tautinės drau
gijos, Vyčių choras, Teatralis 
choras, ir parapija su klebonu 
Kun. Vilkutaičiu ir vargoninku 
J. Cižau'sku.

Gerb, Babravičius visu laiku 
nuo savo atvykimo į Clevelan- 
dą buvo apsistojęs pas Kun. 
Vilkutaitį. Pereitos savaitės 
gale buvo išvažaivęs į Chicagą. 
Sugryžo subatos vakare. Nedė- 
lioj, lapkr. 18 d., Winton hote- 
lyje atsibuvo graži 
dalyvaujant išvien 
kams ir katalikams.

vakarienė, 
tautinin-

Koresp.

Karais važinėjimas fhio gruo
džio 1 d.\ bus pabranginta iki C 
centų.

Paremkit Community Fundą. 
Su panedėlįu prasidėjo Cleve
lande rinkimas pinigų į Commu
nity Fond (Bendruomenės Fon
dą), iš kurio paskui pinigai iš
dalinama po ligpnbučiūs ir vi
sas labdarybės įstaigas, prie
glaudas! misijas, ir tt. x šįmet 
nustatyta surinkti $4,200,000.

Nepasisekė nusižudyt. Suim
tas už nužudymą kūdikio 1919 
metais, tūlas Italas, Ferranto, 
nuteistas ant mirties, kalėjime 
bandė nusižudyti. Užlipęs aug- 
štai kiek galėjo, iš septynių pė-

Butėno Laiškas iš 
Italijos

Milano, Italija, Spalio 29 d.— 
Gerbiama “Dirvos” Redakcija:

Meldžiu priimti mano nuošir
džią padėką už patalįpinimą ma
no Olevelandieči'ams andai rašy
to laiško jūsų laikraštyje, 
vą” gaunu kais savaitė, 
esu labai dėkingas.

Milane randasi išviso
Lietuviai: p. Valerija Brueienė, 
soprano} iš Chicagos; pl-ė Ele
na Aušriutė, mezzo soprano, iš 
Brooklyno, p-lė Grųzdaitė iš 
Freeland, Pa., dabar atvažiavo 
iš Berlino p-lė Saiiniutė, pianis
tė, ir spalio 20 d. atvažiavo čia 
mUsų didysai dainius Kipras 
Petrauskas. Jis studijuos ope
ras Italų kalboj.e į j greit tikisi 
dainuot čia, Italijoj, o apie pa
baigą (gruodžio gryžt Lietuvon, 
ten dainuot.

Kipras yra vienas pirmaeilių 
pasaulinių tenoriu, jo balsas tu
ri didelę ir gražią lyrišką var
są. Ypatiškąi, jis labai drau
giškas ir pilnas juokų, linksmas 
kaip jaunikaitis 22 mėtų, nors 
jau turi 37 metus.

1 Mes mokiniai visi sugyvenam 
gražiai, santaikoj, ir rūpestin
gai mokinamės; nors nekuriems 
iš musų gana sunkios aplinky
bes, bet užtai būdami penki vie
nas kitą gelbstim’e kiek galėda
mi.

“Dirvą” leidžiam per rankas. 
Paskutinj’site gauna jau visai 
suplyšusią. Butų gerai kad kate 
nors daugiau laikraščių prisiųs
tų, kad ir senus, atlikusius nu
merius — mums jie, bus nauji. 
Sveikinu visus Clevelandiečius.

Butėnas. .
Kaip turėsiu daugiau

Italijos

“Dir- 
už ką

penki

Jonas
P. S.

laiko parašysiu apie
dainininkus, ir kitus nuotikius.

J, B.
Bancą Commerciale Italiana,

Milano, Italy.

! Nužudė Savo “Negeisti
ną” Kūdikį

!; Elyria, 6. — čia susekta ne- 
! žmoniškas -pasielgimas su ma- 
; žyčiu naujagimiu 'kūdikiu. (Be

širdiškumas visame savo pilnu
me pasirodė kada vienas vyrate 
ir jo mylimoji nužudė savo kū
dikį kurio jie nenorėjo susilau- 

'įkti, bijodama (sarmatos, kadan
gi žinojo jog paaiškės jų drau
gingumas, kurį jiė norėjo slė|p- 

’ ti.
Vienas turtingas ūkininkas iš 

• Wellihgtono, 55 metų amžiaus, 
ir jo kaimynė ūkininkų', 42 m.

1 amžiaus našlė, yra po areštu ir 
1 laikomi kalėjime be kaucijos. 
’ Policija sako tokio atsitikimo
I dar neturėjo. Tą senį policija
II vadina “nežmonišku žvėrim”. 
'Į Jų išsipažinime policijai paaiš
kėjo jog pirmiausia, kai ta mo- 

' tens susilaukę kūdikio, senis
buvo 'Sumanęs: “Duok man jį, 
išnešiu į kiemą ir ištaškysiu jo 
smegenis rėždamas į medį.” Iš 
moteries taip daug policija ne
sistebi, nes ji 'buvo apimta bai
mės ką sakys kaimynai kad bū
dama našle susilaukė kūdikio. 
Ji pasakė policijai jog negalėjo 
klausyt tokio senio sumanymo 
ir neleido jam taip daryti, “nes 
tai buvo nežmoniška.” Jie ga
ilaus panaudojo chloroformą at
sikratymui savo trijų dienų kū
dikio. Jiedu viską 'aiškiai pri
sipažino. Pasakė kad kuomet 
buvo sutikta naudoti chlorofor
mas, motina atliko savo atsi
sveikinimą su kudikju; ji net 
pabučiavo kūdikį ir paskui ati
davė vyrui. Tada kūdikis lin
dėta į dėžę. Ant jo uždėta' va
tos pluoštas sulaistytas chloro
formu, paskui uždėta dugnas ir 
dėžė išneštą į tvartą ir palikta 
likimui. Vėliau d'ėlžė nuneštą 
ir užkasta į mėšlą pate to .vyro 
tvartus, kur policija ir atrado, 
po to kai pasklido gandai jog 
ta našlė susilaukė kūdikio, o kū
dikis nežiniomis dingo.

Ta moteris yra motina šešių 
vaikų. Keturi jų dabar paimtą 
į prieglaudą, o ji su tuo seniu 
uždaryta kalėjiman. X-

PARSIDUODA
SALDAINIŲ IR GROSERIO 

krautuvė parsiduoda. Geroj 
vietoj, galimą laikyt ir mėsiny- 
čią. Prietaisai visi nauji, daug 
prekių, renda $40 mėn., geras 
lystas. Kaina $4,000. Imk ge
rą progą; ateik pažiūrėt.
1139 Ansel Rd. Cleveland, O. 

Telef'. Garfield 148.

GROSERNĖ ir DELIKATESŲ
Krautuvė parsiduoda, ant Su

perior, Lietuvių distrikte, gera 
ineiga, renda $100 mėnesiui, su 
7 gyvenimo kambariais ir gara- 
žium, 3 metų lysas. Gera pro
ga vyrui ir materei. Kreipkitės 
tuoj. Parsiduoda ant išlygų.
The Business Investment Čo.

1119 Guardian Bldg. Main 3052

REIKALINGA. AGENTAI
BRAZIS BROS. & CO.

Kriaučių šapai 
rinkimui užsakymų vyriškoms 
drapaiioms, kaip tai Siutams, 
Topcoatams, ir Oveikotams.

Duodama gerą uždarbį del 
patyrusių siuvime ir suprantan
čių skirtumą audeklų. Agentai 
reikalinga Ohio ir aplinkinėse 
valstijose. Platesnių žinių krei
pkitės , ' (37)

BRAZIS BROS. & CO. 
7012 Superior A v. Cleveland, O.

Telef.: Randolph 7785.
Dirbtuvė 12329 Superior Ave.

Telef. Eddy 3714.

NAMAI NAMAI NAMAIS
Pardavimui įvairiose miesto 

dalyse.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

bet ne-

1919 m. 
_ ____ , J • —7, ir dirbo 

ant ūkės netoli Providence, R. 
1., pas draugą. Ji's turėjo net 
susitaupęs $4,000 pinigų, ku
riuos, be jokio raštelio, buvo 
pavedęs draugui palaikyti. Ren
gėsi važiuot į Italiją. Bet ka
da paprašė iš draugo savo pi
nigų, tas ne tik pinigų nedavė 
bet dar ir policijai jį išdavė. Jis

Jis po tos žudystės
Motina Nunuodino Ke

turis Vaikučius
Millersburg, O. — Viena mo

teris, kuri sakoma neturi pilno 
proto, uždavė nuodų keturiems 
iš aštuonių savo vaikų nuodų ir 
pati jų , paėmė. Trite vaikai ne- 
išgis, gydytojai sako, ir pati mo
tina ant mirties patalo.

Paėmus nuodus, ji paeiliui
davė po dožą visiems keturiems,- 
nuo 1 iki 6 metų amžiaus; kuo
met davė ketvirtai mergaitei, 
tuo tarpu inėjo vyresnis brolis 
ir pamatęs kals dedasi, .suriko, 
priversdamas ją išspjauti. Ta
da suišaukė kaimynus, kurie pa
šaukė policiją. Tuo laiku vyras 
buvo darbe.

Dr. V- Kudirkos Dr-stės mas
karadų balius atsibus subaitos 
vakare, lapkričio 24 d., toj pat 
salėj kur buvo Babravičiaus 
koncertas (Germania Turn.) — 
1610 E. 55th St. Prasidės apie 
7 vai. vakare. Bus 12 dovanų 
už gražiausius ir durniausius

Atsilankykit.apsirengimus.
i '------------

Pradek Dabar

Jauni Banditai, Levanavičius 
ir Bobnąr, prisipažino prie kal
tės peršovime poličisto laike jų 
užpuolimo ant vaistinyčios aną 
s ubą tos naktį. Nuosprendis jų 
bausmės atidėta iki subatai.

Paskutinės Dienos!
KlE apie “svieto pąbąigą” čia kalbama; 

bet apie kitą, dar svarbesnį, dalyką 
kurį, skubėdami savo gyvenimo rei
kalų vedami, galėjot užmiršti. Pasi
skaitykit kas čia parašyta ir imkitės

darbo. Nedaug jau dienų beliko, paskui gali bū
ti pervėlu, ir graudinsitės apsilenkę.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje — siųskit jiems 
Kalėdų Dovanas — desėtką, kitą Litų. To jie iš 
jūsų tikisi ant Kalėdų gauti. Tas jums nedaug te
kainuos, nejausite kišeniuje nuostolio, bet pralink- 
sminsit jų širdis ir paįvairinsit jų nuobodaus gyve
nimo vienodumą,

Ateina Kalėdos — Gruodžio 25 d. — ir jūsiškiai 
I sietuvoje su pakeltu upu jų laukia. Jie svajoja ką 
nusipirks sau, kuo pasidabins, ką labiausia reika
lingo įsigys. Bet tai tik Svajones be pinigų. Bet 
jie tikisi desėtko kito Litų iš jūsų. Jie žino kad jus 
Amerikoje gyvendami turit daugiau už juos. Jie 
žino kad jus iki šiolei siuntėt jiems po biskelį — jie 
lauks vėl biskelio ir ant Kalėdų. Jeigu nenusiųsit, 
jų širdįs apsiverks nieko nesulaukus, jų akįs pa- 
srius ašarose . . . Šalta Kalėdų diena pasidarys 
jiems dar šaltesne, nes žinos kad jus juos užmir
šot, neprisiminėt jų, kada visas pasaulis prisimena 
savuosius ir dalijasi dovanomis. .
PINIGAI PASIEKS JŪSIŠKIUS LIETUVOJE | 
TRIS-KETURIAS SAVAITES JEI SIŲSIT PER 

“DIRVOS” AGENTŪRĄ.
Dirvos” Kursas su Persiuntimu yra:

Balkono

East 9th Street 
arti Euclid 

COLUMBIA BURLESK 
prasideda Nedčlioj dieną 
2:15 Dusyk į dieną 8:15 

Maudančios Gražuoles 
Tikras New Yprko Per
statymas, garsas lošėjai. 
Popiet 25-50c. Mot. 25c.

Rūkyt ant Mezanine ir

7907 SUPERIOR AVE.
Vakarais atdara iki 9.

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien .savo senon sanitariškon mau
dynei), kur jiems geriausia patinka, 
taigi ateikit ir jus kurie dar nebu
vot. kaina Tiktai 25c.

921 St. Clair Ave.
ANTANAS BARTKUS

JOHN TIDD
. SIUVĖJAS

siuva Visokias vy
riškas DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

į

Vyriški ir Moteriški 
ČEVERYKAI

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai
tės. Naudokitės šita proga — 
Lietuvių išdirbystės Over-Globe 
Čeverykai drūtai padaryti ir
gražiai tinka ant kojų, šitas J J 
yra tik vienas Lietuviškas što- . L 
ras čeverykų Clevelande.

MEYER MILLER 
6311 St. Clair Ave

::
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. WIENAME Clevelan- 
' do laikraščių keletas 

dienų atgal buvo straip
snelis apie tūlą žmogų 
kuris nepradėjo taupyti! 
iki jis buvo 40 mėtų am
žiaus. Jis tečiau pradė
jo nuo 40 metų amžiaus, 
ir dabar jo ineigų Ade
nu jam! užtenka nuo jo 
investytų pinigų gražiai 
gyventi iki galo 
gyvenimo.
Kiek tamista turi 
ir 'kada pradėsi?
žmogus ką pradėjo bū
damas 40 mėtų, galėjo 
pradėti nuo 20 metų, ir 
jis dabar, be abejo, gai
lisi kad nepradėjo. Ne- 
kurie žmonės turi nar
sumo ir drąsos gana ir 
gali pradėti be kitų pa
raginimo. Kitiems sun
ku pradėti,' bet kada jie 
pradeda, jie "taupo grei
tai. Kodėl? Dėlto jog 
jie supranta kokią klai
dą darė ir nori pataisyt 
tai ir atsilygint už su
gaištą laiką. Mes pa
raginame jus, todėl, jū
sų pačių gerovei, pradė
ti dabar.’

Šioje įstaigoje mokama 
Penki (5%) nuošimčiai 
už padėtus pinigus nuo 
Dolario ar daugiau, ir 
tas -reiškia 25 nuošim-/ 
čiai daugiau negu gau
nant 4 nuošimtį. Nerei
kia čia padėti bėgyj 'pir
mų trijų dienų mėnesio 
kad 'gauti nuošimti už 
savo pinigus. Kuomet 
tik padedat čia, nuošim
tis tuoj 'ir prasideda ir 
eina iki ištraukimo die
nos: ..
Mes 'didžiuojamės Savo 
dideliu ii;, greit augan
čiu depozitorių skaičiu
mi, neš jie visi yra sku- 
bėtojai, ir mums rupi 
jų pasisekimas ir jie tą 
žino. Dvidešiinties pen
kių metų tiesiogino vei
kimo bankiniam bizny
je patyriirias musų vir
šininkų nuteikiama vi
siems tiems jdepozito- 
riams, dykai.
Nelaukit Naujų Metų 
'pradėjimui. pradėkit 
dabar; Pinigus galima 
prisiųst per paštą ir už 
juos knygelė bus prista
tyta Į namus. Ateikit 
arba rašykit prašydami 
musų naminio bankelio.

PRADĖK DĖTI ČIA SAVO PINIGUS DABAR.

Ironton. O. — Traukinis už
mušė penkis žmones važiavu
sius automobiliu per gelžkelio 
reles.

žemės drebėjimas Ohio vals: 
tijoj. Pereitą savaitę netoliese 
Kenton, Ohio, suardyta 500 pė
dų ilgio kelio galas. Tas atsi
tikę sakoma nuo žemės drebė
jimo. Tą dalis kelio nuslūgo 
dešimts pėdų žemyn.

Ohio valstijos 89-se neturtė
lių prieglaudose yra 6875 ypa
tų, kurių 4150 buvo priimta šių 
metų bėgiu, šių mėtų bėgiu 
2624 buvo perkelta kitur arba 
išimta ir 1228 mirė.

Clevelandas didėja. Nuo pas
kutinės statistikos rinkimo, šis 
miestas padidėjo iki 1,001,337 
gyventojų. Vienų metų bėgiti 
priaugo 24,000 gyventojų. .

Newark, O. —Važiuodami au
tomobiliu per gelžkelio relės 
turi medžiotojai liko trūkio 
mušti. - •

ke- 
■už-

va-

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO
3352 Superior Ave Cleveland, O

Nužudė pačią. Panedėlio 
karę, begirtuokliaujant, vienas 
Italas, Bucceri, ant Hill ,ave., 
54 metų amžiaus, ledą badomu 
jiešmu subadė mirtinai savo pa
čią, 45 m. amžiaus, akivaizdoje 
savo penkių mejų vaiko. ^Poli
cija sako lead pribuvus į na
mus po tos žudystės, ir vaiku
tis rasta nugirdytas. Pasigėrę 
tėvai sušivaidijo, po to .vyras 
griebęs jiešmą motiną subadė. 
Jis areštuotas.

KĄ REIŠKIA EVANGELIJA?
Evangelija yra tarptautinis 

žodis. Lietuvių kalboj skamba 
Linksma žinia. t Skaitom š. Ra
šte, Ev. šv. Mateušo, 24:14: Ir 
šita Evangelija apie KARALY
STĘ apsakyta bus per visą svie
tą, ant liudymo visiems žmo
nėms; ir tada ateis galas. To
liau mes skaitome Lukošiaus 
Ev. 2:19: Aniolas tarė jiems 
didį džiaugsmą, kuris nusiduoš 
visiems žmonėms; nes užgimė 
jums šią dieną IŠGANYTOJAS. 
Jėzus apsakė žmonėms apie Ka
ralystę Dievo prisiartinančią, ir 
siuntė Apaštalus ir Mokytinius, 
ir prisakė iiems šitaip: UŽDY- 
KĄ GAVOTE, UŽDYKĄ DUO
KITE.... Kunigai irgi sakos: 
mes esam tais>Apaštalais Kris
taus. Kristus aiškiai pasakė: Iš 
jų žodžių pažinsite juos. Kuni
gai Skelbia tokią linksmą žinią: 
99-ni eis į PRAGARĄ, o 1-nas 
į Dangų, ir tą jie nesako UŽ- 
DYKĄ..... ŠezM. vėl pasakė 
amt jų: Ma-tėušo 23:13: Beda 
jums rašto mokytiems.

Ateinantį NEDĖLDLENĮ bute 
aiškinta viršminėti dalykai DY
KAI. Pradžia 2:45 vai. po pie
tų. 7017 Superior Ave.

Auksinių Daiktų 
Krautuvė

galima gauti visokias brang-Čia __ ___ ___ I
menas už prieinamą' kainą, šliubi- 
nius žiedus, visokius laikrodėlius, 
spilicas, orientalius perlus, ifonta- 
nines plunksnas, britvas ir tam pa-, 
našius visokius daiktus.

J. KRASNICKAS
999 E. 79th St. Cleveland, O.

I LOUIS EISENBERG 
'Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
' Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
i Lieja ir Stogams dangalų 

1169 East 79th St. N. E. 
Princeton 1337-K

AUKSINIU

Amerikos 
rengia atsiš 
savo narių < 

ėjimui skurs 
unijų darbiu

West Fra 
syįdos eksp 
darbininkai

Tuo laiku 
darbininkų.

Oatman, 
vus dėžėms ] 
kai kasykloj* 
telius, o tree 
kada kasyki;

Angliakasį 
stangas sue 
neunijistų t 
čių West Vi

Galima til 
nes kasyklų 
stengsis ats: 
rių, kaip dai 
jy išžudydar

Valdžios g 
ryba Chicag 
algas 5,500 j 
tų ir stočių

Detroite, E 
didint savo 
mas tam ti 
ir už keturių 
dirbt po 10, 
dieną.

Fortas Įsi 
stiklo išdirb; 
ir dabar pai 
veik visas ii 
gas prie jo a

Olean, N." 
gelžkelio dir 
raitei laiko.

Chillicothe, 
gelžkelitt dirl 
ninku vienai

Bridgeport, 
kimo, trumpu 
bus 24 anglii 
dabar iškals 
lies kiek iki 
iš 17,000 tos 
neturi darbo.

Sustojimas 
pertraukimo 
ežerais, šaičii

Youngstow 
! geležies, dari 
ir dirbtuvės 
kymų ant tol 
sakymų kuri 
net 1924 met

E, Liverpoi 
kystes darba

Akron, O. - 
na ne visai f 
tės pamažu 
nors šis met 
-iriausias gint 
riiui;
/ New Iberni 
Ibminkai užm 
sužeista, eks 
tilui cukraus

60,000 baig 
Amerikos kai 
sti karo laiku 
ku ar kitų p 
bet išgiję, bu; 
las atatinkan 
60,0.00 dabar 
tus. Dar 60 
globoje iki ii 
pasiskyrę. I 
bus kitas kla

I

STEBĖTINAS SKLEPO SUKAKTUVIŲ NUO TIKIS!
$35, $73.50 iki $45 Ploščiai

50 Madų del Moterų ir Merginų
Išdidus kailiu apsinlėti ploščiai iš šilko, 

Pluish, Bolivia, Excello, Franzetta, Normąn- 
y,' Granada, Amwolaine ir daugybės fcito- 

:ių audimų. Atidžiai apdirbtas siuvimas, 
'eros spalvos ir viskas naujausios mados, 
'ieros motėrims ir rperginoms. šiame iš- 

■>ardarime po $27.8ę

$20 IKI $72.50 DRESĖS
Šilko, Velveto ir Vilnonus

700 Visai Naujų suknių, puikių modelių iš 
Satino Kantono, Satino, Charmeuse, Šilko m 
Moire, Velour, Velveto, Poiret Twills ir Maz- X 
Turto Ciint.ono audimo! Tikrai puikus pasi
rinkimas šio sezono puikiausių apvalkalų iš
siūtu gražiausiais pavyzdžiais. Basemente 
parsiduoda po $13.95.

PUIKIAUSIA STUDIO
Antano Bartkaus paveikslų Stu
dija yra viena iš geriausių fo
tografijų traukimo įstaigų, ir 
jis yra artistas prie fotografijų 
darbo. Dabar nori duoti progą 
visiems nusiimti gerus paveiks
lus už nužemintą kainą. Taip
gi dabar oras geriausias, žmo
nės labai gražiai atrodo.

Kurie turit iš.Lietuvos'pavei
kslus nors ir labiausia suniau- 
kvtus, čia padarys puikius pa
didintus paveikslus,

Meldžiame visų apsilankyti ir 
persitikrijit musų darbo.
1197 East 79th Street

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, ČHI0

DAIKTŲ KRAUTUVĖ
Malonu pranešti Clevc- 
lando Lietuviams kati 

I perkėlę savo krautuvę 
j naują apielinkę užpil- 
dėm ją įvairiais graž- 
daikčiais. Didelis rinkinis vyrišku ir 
moteriškų laikrodėlių naujausios ma
dos, taipgi šliubinių žiedų, vestuvėms, 
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausių dovanų. Taipgi pas mus ran
dasi visokių akinių iš kurių galit pa
siskinti kiekvienas sau tinkamus ir 
bile, kada galėsit pasimainyti. Užlai
kėm britvų, peilių, žirklių ir tt.’ 
V. D. Štaupas, Jewelry

6704 SUPERIOR AVE.

t Prospect 2420 > Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
i| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio:


