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Vokietijos Valdžia Suiro. 
Išardoma Komunistu Partija

KARIUMENES KOMANDIERIUS ĮSAKE IŠ
ARDYT KOMUNISTU PARTIJĄ IR UŽ

GROBT JOS IŽDĄ. PARTIJOS SUKILO.

Stresemann Turėjo Rezignuoti. Laukiama Suda
rant Naujo Ministerių Kabineto.

DARBAI 

! IK DARBININKŲ ŽINIOS

Amerikos Darbo Federacija 
rengia atsišaukimą į 3,000,000 
savo narių dėti aukas pagelbė
jimui skurstantiems Vokietijoj 
unijų darbininkams.

West Frankfort, DI. — Ka
syklos eksplozijoj užmušta du 
darbininkai ir 13 sužeista.

Tuo laiku kasykloj buvo 920 
darbininkų.

Oatman, Ariz. — Eksploda- 
vus dėžėms parako, du darbinin
kai kasykloje sudraskyta Į šmo
telius, o trečias mirė nuo ugnies 
kada kasykla užsidegė.

Angliakasių unija deda pa
stangas suorganizuoti 125,00.0 
neunijistų angliakasių dirban
čių West Virginia kasyklose.

Galima tikėtis smarkių kovų, 
nes kasyklų savininkai visaip 
stengsis atsikratyt organizato
rių, kaip darė ir pirmiau, daug 
jų išžndydami.

Valdžios gelžkelių darbo ta
ryba Chicagoj nutarė padidint 
algas 5,500 gelžkelių telegrafis
tų ir stočių agentų.

Detroite, Fordas stengiasi pa
didint savo dirbtuves išleisda
mas tam tikslui $110,000,000, 
'ir už keturių mėnesių mano iš- 
dirbt po 10,000 automobilių į 
dieną.

Fordas įsisteigė savo locną 
stiklo išdirbystę River Rouge, 
ir dabar pats kontroliuoja be
veik visas industrijas reikalin
gas prie jo automobilių. į

Olean, N. Y. — Pennsylvania 
gelžkelio dirbtuvė užsidarė sa
vaitei laiko.

Chillicothe, O. ■— Paleista iš 
gelžkelių dirbtuvių 500 darbi
ninkų vienai savaitei.

Bridgeport, O., po geroko vei
kimo, trumpu laiku sulaikė dar
bus 24 anglies kasyklos, ir nuo 
dabar iškaiš tik pusę tiek ang
lies kiek iki šiolei. Virš 5,000 
iš 17,000 tos srities darbininkų 
neturi darbo.

Sustojimas darbų yra delei 
pertraukimo vežiojimo anglies 
ežerais, šalčiams atėjus.

Youngstown. Q. — Plieno ir 
geležies darbai eina pusėtinai, 
ir dirbtuvės gauna daug užsa
kymų ant toliau. Jau turi už
sakymų kuriuos reiks išpildyt 
net 1924 metais.

E. Liverpool, O. — Puodinin
kystes darbai eina pilnu saiku.

Akron. O. — Gurno darbai ei
na ne visai prastai, ir išdirbys- 
tės pamažu didina produkciją, 
nors šis metų laikas yra silp
niausias guminių daiktų pirki
mui.

< New Ibernia, La., devyni dar
bininkai užmušta ir penkiolika 
sužeista, eksplodavus garo ka
tilui cukraus dirbtuvėje.

Įsakė Išardyt Vokietijos 
Komunistų Partiją. 
Ministerija Griuvo.

Vėliausias Sulėtinąs
Berlinas. lapk. 28 d. — Dr. 

Albert neįstengė sudaryti nn- 
nisterių kabinetą, ir nuo tos 
užduoties atsisakė. Preziden
tas Ebert formaliai užkvietė 
A. Stegerwalda, centralist:: 
vadą ir buvusį Prūsijos prem
jerą, užimti kanclero vietą ir 
surast sau žmones į kabinetą.

• • •

Berlinas, lapk. 23 d. — Gen. 
Von Seeckt, valstybinės kariu- 
menės komandierius, įsakė išar
dyti Vokiečių komunistų parti
ją ir konfiskuoti jos iždą.

Jo įsakymas taip pat uždrau
džia laikyti komunistų susirin
kimus ir leisti komunistiškus 
laikraščius.

Vėliau paaiškėjo jog tas įsa
kymas paliečia ir visas naciona
listines ir nacionales socialistų 
pratijų organizacijas.

Tas įsakymas kaip bomba at
siliepė Vokietijos seime, ir tų 
partijų atstovai sukilo prieš Dr. 
Stresemanno valdžią.

Komunistai ypatingai buvo 
Įšėlę ir sukėlė audringas scenas 
seime rėkaudami prieš tą įsa- 

I kymą. Komunistų organizaci
jos yra gerai sutvarkytos ir tu- 
i ri gana pinigų.
I Tą pačią dieną po pietų sei
mas ant Kanclerio Stresemanno 

| reikalavimo išnešti jam pasiti
kėjimą, diduma balsų išsireiškė 
prieš, ir tokiu budu Streseman
no kabinetas turėjo atsistaty- 
.dint. :

Kabineto suirimas surūpino 
aliantų valstybes. Visos žiuri ir 
laukia kokių taktikų laikysis se
kantis kancleris.

Prezidentas Ebert pasiūlė su
daryt ministeriją Von Kardorf- 
fui, “pasitaisiusiam Prūsijos 
junkeriui”, bet jis neįstengė ra
sti ypatų norinčių su juo į mi
nisterijas ineiti.

Paskiausia užkviestas kancle
ro vieton yra Dr. Heinrich F. 
Albert, kuris pirm karo buvo 
finansiniu agentu kaizerio val
džios, Washingtone.

Ir Dr. Albert susiduria su ne
maža keblumų kabinetą beorga- 
nizuodamas. Nekurios politiš
kos partijos jam atvirai prieši
nasi ir sako neleisią savo narių 
į kabinetą. Dr. Albert sako jog 
jis panaikintų karo stovį šalyje 
jeigu pasisektų sudaryti tinka
mą valdžią.

Dr. Albertui labiausia prie
šingi kraštutinieji dešinieji.

Užmušta 130 Atsisky
rėlių

Duesseldorf. — Reinlando at
siskyrėliai mūšiuose su Bėdi
no valdžios palaikytojais netoli 
Bonno neteko 130 savo žmonių, 
kurie liko užmušti, kiti gi visi 
tapo išvaikyti.

Duerene atsiskyrėlių priešai 
kuo tik galėję apsiginklavę, iš
vijo būrį atsiskyrėlių kariume- 
nės, po didelio mūšio, kuriame 
krito vienuolika žmonių, ir dik- 
čiai sužeista.

Prancūzai atsiskyrėliams gel
bsti ir juos remia. Prancūzai 
matyt suplanavę atskirt Rein- 
landą nuo Vokietijos. Okupuo
tose srityse Prancūzai sudarė 
tokias sunkias aplinkybes (Ber- 
lino valdžios šalininkams kad jie 
negali niekaip suktis. Beveik 
visur užimtoje srityse Prancū
zai išrijo augėlesniuosius val
dininkus palikdami tas sritis ko, 
ne visai be valdžios. Kraštas, 
paliko valiai plėšikų ir išnaudo
tojų, kurie veikia savo labui. 
Jie terorizuoja visus kas tik no
ri jiems pasipriešint.. Francu- 
zai tuo tarpu laikosi neva ne- 
utrališkai, bet duoda atsiskyrė
liams veikti pilnateisiai ir pa
pildyti visokius žiaurius darbus.

60,000 baigė amatų mokyklas. 
Amerikos karo veteranai, sužei
sti karo laiku, netekę kojų, ran
kų ar kitų paskirų kūno dalių, 
bet išgiję, buvo paimti į mokyk

Senmergės Jieško Vyrų
Paryžius. — Tūkstančiai ne

vedusių merginų surengė de
monstraciją šv. Katarinos die
noj, senmergių patronės, kad 
gautų vyras. Popietyje mergi
nos pradėjo gatvėse gaudyti 
senbernius kokius tik nužiūrė
jo.

-Darbininkų Sumišimai
•Dresden. — Darbininkų neri

mavimai Saksonijoj darosi di
desni. Viena iš didžiausių ma
šinų išdirbysčių čionai atstatė 
nuo darbo 6,000 darbininkų de
lei streiko.

• • •
Berlino valdžia atsisakė siųs

ti daugiau pašalpos Ruhro be
darbiams.

» » •
Bavarijos fascist:: vadas, Hil

ler kuris dabar yra po areštu 
už. vadovavimą suokalbyje nu
versti Berlino valdžią, kalėjime 
pradėjo nevalgymo streiką.

Priešingi Lausannos 
Sutarčiai

New York. — Grupė intek- 
mingtj piliečių po vadovyste bu
vusio Vokietijoj Amerikos am
basadoriaus Gerardo, pirm karo 
prasidėjimo, dabar užvedė agi
taciją neprileisti Suv. Valstijų 
prie užtvirtinimo Lausannos su
tarties.

Inteikta Prezidentui Coolidge 
memorandumas pasirašytas 100 
intekmingų valstybininkų, aug- 
štųjų kariumenės viršininkų, fi- 
nansierių, redaktorių, bažnyčių 
viršininkų ir užrubežinių pagal-J 
bos darbininkų kad nebūtų už
tvirtinta Lausannos sutartis.

Dokumentas intaria kad vals- 
tybėb departmento atstovai Lau- 
sannoj paaukavo Mustaphui Ke
mal Pašai Amerikos piliečių tei
ses Turkijoje ir nustūmė Į pra
pultį Armėnijos žmones kuriuos 
ši šalis buvo pasižadėjus palai
kyti—už tai tik kad keletas S. 
Valstijų biznierių gavo Turkijo
je tam tikras koncesijas, kurios 
tuoj vėi liko pervesta į aliantų 
kontrolę.

Belgijos valdžia .užgrobė visą 
judančią medegą ant gelžkelių 
Dudsburge ir Hambome, delei

las atatinkamas jų galėfcns. Jų. Vdkiėtijos neatlyginimo 1,250,- 
60,000 dabar baigė įvairius ama- 000 frankų už nužudymą 1922 
tus. Dar 60,000 lieka valdžios'm. Lett. Graffo netoli Dussel- 
globoje iki išmoks galutinai ką dorfo. Ta medega buvo gatava 
pasiskyrę. Bet gavimas darbų išgabenti iš dirbtuvių ir paves- 
bus kitas klausimas. > jti Vokietijos valdžiai.

Dr. Cook Nuteistas 14 
Metų Kalėjimo

Fort Wort. Texas. — Dr. F. 
A. Cook, keliolika metų atgal 
buvęs pagarsėjęs kaipo šiauri
nio poliaus atradėjas, nore jo 
nebuvo pasiekęs, dabar nuteis
tas 14 metų kalėjimo, atrastas 
kaltu rengime visokių aliejaus 
gaminimo kombinacijų ir išailk- 
vojime daug svetimų pinigų.

ATVYKO RjASPUTI- 
NO UŽMUŠĖJAS

New York. — čia atvyko su 
savo žmona jaunas/kunigaikštis, 
Youssirpoff, vienatinis iš Roman 
novų eilės uždėjęs koją ant šio 
kontinento. Jis noriai dasilei- 
do jog jis buvo vienas iš bario 
Rusijos didžiūnų kurie, vieną 
šaltą gruodžio naktį, 1916 me-
tais, nužudė Rasputiną, zoko- 
ninką ir carienės spaviedninką. 
Jis sakosi atvykęs čia parduot 
keletą senoviškų taba'kierkų ir 
aplankyt tulus savo draugus.

Yousupoff sakosi jog jis bu
vo tik vienas iš būrio kurie pri
siprašė Rasputiną ąteiti į jo pa- 
locius Petrograde, kur jį nušo
vę išgabeno ir pakišo po ledu 
Nevoj. Jie buvo patriotingi ir 
norėjo atkratyt nuo Rusijos Me
dingą Rasputino intekmę, kokią 
jis turėjo ant caro.

Yousupoff sako susirūpinęs 
Rusijos reikalais ir gerove, bet 

[nesąs nariu jokios organizaci
jos kuri norėtų atgrąžint Roma
novų viešpatavimą tenai.

Daug brangių sehovinių daly
kų jis turi atsivežęs; po jų ap- 
vertinimo, daiktai padėta viena
me banke saugioj šėpoj; jeigu 
jis juos tik rodys žmonėms, jie 
bus išduodama dykai; bet jeigu 
pardavinės, už juos reiks mokė
ti muitą.

Jo žmona yra duktė buvusio 
caro sesers. Su jais atvažiavo 
ir Vrangelio žmona.

Galės Matyt' Faraoną
Luxor, Egiptas. — Egipto 

valdžia patvarkė (dalykus taip 
kad bus galima laikyt 3000 me
tų. seną paraono Tutenkhameno 
kapą. Nuo sausio, mėnesio jis 
bus tarpais atidaroma publikai 
ir galės ineiti kurie turės tikie- 
tus.

Tolesnius jieškinėjimus ve
dant, tyrinėtojas skelbia atra
dęs prie durų grabo kambario 
kitą bukletą gėliiji, Suvytusių 
po tokio ilgo išbuvimo. Ant bal
kio išlaukinės koplytėlės atras
ta stovylukės auksu padengtos, 
perstatančios beždžiones.

Suardė Korisulaturas
Philadelphia, Pa. —..Pereitos 

subatos rytą nežinomi piktada
riai padėjo bombas Italijos ir 
Ispanijos konsulatų butuose su 
tiksiu nužudyti tų konsulaturų 
viršininkus. Manoma kad tai 
kokie politiški priešai, kadangi 
Italija ir Ispanija dabar valdo
ma fašistų.

Suimta tris ypatos iš radika
lų tarpo, bet valdžia netiki kad 
tie ką nors su dalyku turi ar ži
no. Sprogimas sugadino konsu
lą turų budinkus ir sužeidė ke
liolika ypatų.

Devyni Sudegė su Namu
Confluence, Pa. — S. Roscoe, 

jo žmona ir septyni vaikai su
degė kada jų namas apimta ug
nies ir sunaikinta. Visi lavo
nai rasta gaišimi perėjite.

Gimė Penkių Colių Di- 
dump Kūdikis

Houston, Tex. — Miesto li- 
gonbutyj viena moteris pagim
dė mažiaus] kūdikį kokis yra ži
noma. Tas kūdikis dabar yra 
anie keturių savaičių amžiaus, 
ir turbut gyvens. Budamlas 20 
dienų, buvo tiktai- penkių colių 
ilgio ir svėrė vieną svarą. Mo
tina to kūdikio yra 15 metų am
žiaus, vedus, o jos motina yra 
dar 28 metų amžiaus. Taigi 28 
metų amžiaus būdama ji jau 
skaitosi močiutė.

Seattle, Wash., buvo suimta 
tūlas vyras kaltinamas mainy
me beverčių čekių. Jis taipgi 
intariama apsivedęs net su 18 
merginų, vieną po kitai palikda
mas. Jis sako tas paskalas yra 
perpaikas net kalbėt.

AMERIKOS POLITI
KIERIAI SUJUDO

■ Sekantiems prezidento rinki
mams kandidatų pradėjus j ieš
koti, tūli jau patils pasisiūlo, ki
ti dar laukia išrinkimo.

Demokratų partijos šulai ža
da nominuot kandidatu Savo 
partijos Williamą G. McAdoo, 
buvusio prezidento Wilsono žen.-
tą ir jo kabinete buvusį iždo 
sekretorium. Sakoma jog 10 val
stijų jo kandidatūrą remia.

Buvęs pereituose rinkimuose 
kandidatas Cnx, buvęs Ohio val
stijos gubernatorius, taipgi ma
noma bus varomas į kandidar 
tus iš demokratų partijos.

Senatorius Hiram Johnson sa
kosi busiąs kandidatu iš repu- 
blikonų partijos.

Fordo draugai sako kad jeigu 
Fordas butų nominuotas 'kaipo 
nepriklausomas jokiai partijai,
jis eitų ant prezidento, bet jis 
nenori pasijungt jokiai partijai.

Žaislai Kalėdoms iš Vo- 
. kietijos

New York. — 'Kaip faktai ro
do, šįmet Amerikoj vaikai gaus 
daugiausia ir geriausių Kalėdi- 
flų dovanų atgabentų iš Vokie
tios, o už tas dovanas Vokieti

jos žmonės gaus Amerikoniškų 
dolarių. Karo metu apsistojęs 
žaislų {gabenimas iš Vokietijos 
šįmet vėl atsigavo. Net pernai 
nebuvo dar plačiai importuoja
ma žaislai iš Vokietijos delei tū
lų didelės propagandos neremti 
Vokiečių, o naudoti Francuzų 
išdirbinius, šįmet Ameriką at
simainius pažiūrose į Vokietiją 
— ir jau nekenčia Francuzų, o 
prie to Vokietijos produktai pi
gesni. ; .,

Šįmet apskaitliuojama Ame
rikoje ant Kalėdinių žaislų bus 
išleista apie $200,000,000.

Kudirkos Paminklas
Kaune, Karo Muzejaus sodine, 

bus pastatyta Vincui Kudirkai, 
Lietuvos rašytojui, paminklas 
paminėjimui 25 metų nuo jo 
mirties.

12 Mirė nuo Degtinės
Philadelphia, Pa. — Rankios 

ypatbs 'čia mirė nuo nuodingos 
degtinės lapk. 25 d., ir daug pa
teko į ligonbučius sunkiai ap- 
nuodinti.

KODEL EMMA GOL.DMAN PABĖGO IŠ 
RUSIJOS “ROJAUS”

Deportuota is Amen kis, Aprašo kaip Ji Įsivaizdi
no Rupiją, ir kaip Rusija Jai Ištiesų Pasirodė.

Emma Goldman, Vilniaus žy
dė, apie 50 metų amžiaus, per 
eilę metų veikusi Amerikoje su 
tikslu nuversti Suvienytų Vals

čiai pasiėmė sau žemes, darbi
ninkai dirbtuves, tuomi parody
dami jog jie gerai žinojo reikš
mę socialės revoliucijos. Spa-

tijų Valdžią ir įsteigt tokią “lai
svą valdžią kaip Rusijoj”, pabu
do iš savo sapnų.

Ji tapo Suv. Valstijų valdžios 
išprašyta iš Amerikos trįs ar 
daugiau metų atgal ir pasiųsta, 
sykiu su kitais bolševikais, 248 
išviso, kurių tarpe buvo ir ke
letas Lietuvių, i Rusiją. Vykda
ma ji labai didžiavosi ir ti
kėjosi rasti toje šalyje Utopiją 
ant žemės. Laivui išplaukiant 
iš Amerikos, ant jo iškelta rau
dona vėliava, dainuota marSelie-
tė.

Bet kas ten atrasta? Emma
Goldman, vietoj Utopijos — įjti-
svajotos laisvės, lygybėls ir bro
lybės — atrado tiktai Rusiją— 
ir bolševizmą.

Dabar ji parašė knygą apie 
išblaškymą jos sapnų.

“Dviejų mėtų intemptas ty
rinėjimas, apžiūrinėjimas, ir tė- 
mijimas pertikrino mane jog 
visa gerybė (suteikta Rusijos 
žmonėms bolševizmu yra tik 
ant popieros”, rašo ji savo kny
goje apie savo patyrimus Rusi
joje. “Kaipo savęs garsintojai 
bolševikai viršija viską ką pa
našaus pasaulis yra matęs. Bet 
tikrenybėje Rusijos žmonės ne
gavo nieko iš bolševizmo bandy
mų.”

Ar rašydama savo knygą ji 
I užmiršo galingą ginklą kuris 

; galima butų panaudoti" tų kurie 
trokšta matyti greitą galą ko
munistų valstybės, ar ji kalba 
tik iš atžvilgio nepakantos del 
bolševikų apsiėjimo su jos ben- 
drais-anarchistais (ji rašo jog 
jie yra gaudoma ir persekioja
ma visomis pusėmis), tik laikas 
pasakys. Bet jos ištyrimai, pa
daryti jos pačios pergyvenimu 
ir po ypatingomis artimomis ap
linkybėmis sudaro skambantį
apkaltinimą bolševikų valdžios; 
o jie dar bando savotiškai išaiš
kint kodėl Suvienytos Valstijos 
pakartotinai atsisakė suteikti 
Mąskyos valdžiai pripažtinimą.

Ji sakė toliau savo knygos 
įžangoje jog “net tvirčiausias iš

Pereitos savaitės gale suvirš musų gali išsižadėti savo ilgai 
400 ypatų areštuota už pasigė- hifcėtų sapnų. Aš atvykau Ru- 
rimą, o iš tų virš 100 reikalavo sijon apimta vilties jog atrasiu 
ligonbučio pagalbos. naujai gimušią šalį, kurios žmo-

• • • nes visiškai pasišventę didžiam,
Pittsburgh, Pa. — Per sep

tynias dienas čia nuo nuodingos 
degtinės galą gavo septyni žmo
nės.

Matyt, ateinant Padėkavonės 
-šventei degtinės platintojai pa
sirūpino daugiau nuodų, na o 
ištroškę girtuoklėliai nei nesu
laukę švenčių, prisipirkę iškal
no ėmė ragauti....

Siūlo Paskolas
Teko sužinoti kad Lietuvos 

gelžkelių statymo reikalams pa
siūlė paskolą Angilja, Amerika, 
ir Šveicarija. Šveicarija pasiū
lė savo garvežius. Jie jai da
bar.netinka, nes ten pereinama 
prie gelžkelių elektrifikacijos.

Iš Chicagos gamtos istorijos 
muzejaus važiuoja į Afriką vy
rai jieškoti didžiausio pasaulyje 
dramblio-sloniaus. Su jais sy
kiu važiuoja ir PhiladelphijoS 
muzejaus medžiotojai. Pats di
džiausias Amerikos išdirbamo 
šautuvas yra permažas slonių 
medžioklėj, sako jie.

Šiaurinio poliaus srityse esan
čio tyrinėtojo MacMillano eks
pedicija bevieliu telefonu susi-

nors sunkiam revoliucinio atsta
tymo darbui. Ir aš karštai troš
kau pastoti veiklia dalimi to 
ūpą keliančio darbo.

“Atradau tikrenybėje Rusiją 
pavidale visai priešingame negu 
tas idealas kuris mane augštose 
viltyse vedė į tą prižadėtąją že
mę. Kožna diena, kožna savai
tė, kožnas mėnuo dadėjo nau jus 
grandinius prie to baisaus rete
žio kuris griovė mano išsvajotą 
bokštą. Paskui atėjo Kronštadt. 
Tai buvo paskutinis intempi- 
mas. Tas užbaigė baisų paty
rimą jog Rusijos revoliucijos 
visai nėra.

“Aš mačiau prieš save bolše
vikų valstybę, pereinančią visus 
.žiaurumus, trypiančią kiekvie
ną konstruktivę revoliucinę pa
stanga, žeminančią ir naikinan
čią viską. Negalėdama ir ne
norėdama patapti rato dančiu 
sukančiu tą baisią mašiną, ir 
pajutus jog negalėsiu būti nie- 
kuomi naudinga Rusijai ir jos 
žmonėmis, aš pasiryžau apleisti 
tą šalį. Sykį iš jos ištrukus, 
maniau apsakyti teisingai, rim
tai, ir tikslingai kaip žmoniškai 
galima pasaką apie mano dvie
jų metų prabuvimą Rusijoje.

I Rusiją apleidau gruodyje, 1921 
metais.

lio mėnesio permaina buvo |ga^ 
lotinas užbaigimas darbo pradė
to šeši mėnesiai pirmiau. - Di
džiajame sukilime bolševikai pa
sisavino žmonių balsą. Jie ap
sidengė save žemdirbių progra
mų kokį turėjo Social Reovliu- 
cijonieriai ir inditetrialčmis tak
tikomis anarchistų. Bet po di
džiojo revoliucinio ūpo nuslūgi
mo kada jie pateko į valdžią, 
bolševikai savo plunksnas nu
metė. Tuomet tai prasidėjo 
dvasinis Mcyrimasi tarpe bolše
vikų ir Rusijos revoliucijos. Su 
kožna diena ta švarpa darėsi 
platesnė, jų reikalai labiau prie
šingi. Nebūtų perdėjimas pa
sakyti šiandien jog bolševikai 
yra patįs aršiausi -Rusijos re
voliucijos priešai.”

Taip tai Emma Goldman, — 
rašo Robertas L Snajdr, — nu
siminus del sugriuvimo savo jSi- 
vaizdinimų, ir išvažiavus į Ber- 
liną parašė knygoj tai kį jinai 
matė. Gan keista kąd ji pra
žiūri subankrutijusią Europą dr 
nusprendžia išleisti savo knygą 
turtingoje kapitalistiškoje šaly
je, kur dolaris vertas dolario ir 
kur nėra suvaržymo ir cenzūros 
— nors ant tos jos knygos.

Emma Goldman butų galėjus 
išvengt savo kelionės iš Ameri
kos jei butų norėjus, bet važia
vo Rusijon ypatingai kviečiama, 
nes anarchizmas; kurio ji yra 
tokia ištikima pasekėja; ir ko- 
ihunizmas kuris šiandien Mask
voj vystoma yra kaip Kiplingo 
Rytai ir Vakarai. Jie niekad 
negalės suSieit. Ji (riėra drauge 
Marksinės teorijos, kuri, ji sa
ko, pamaino vieną valdančiąją 
klesą, proletariatus, į rietą ka
pitalistų, ir ji 'stačiai įsako jog 
Marksinė doktrina yra šriubuo- 
jama prie Rusijos politikos da
bar.

“Anarchizmas man”, sako 'ji, 
“niekados nebuvo mechaniškas 
sutaikymas visuomeninių reika
lų kad jį uždėjus ant žmogaus 
politiškos scenerijos pakeitimu 
arba perėmimu valdžios iš vie
nos klesos į kitą. Anarchizmas 
man buvo ir yra kūdikis, ne iš
naikinimo, bet 'budavojimo—pa
sekmė augimo ir vystymosi gy
vų socialių pastangų naujai iš
sigimusių žmonių. Aš todėl ne
sitikiu kad anarchizmas pasek
tų tuoj pėdomis šimtmečius gy
venusio despotizmo ir priespau
dos. Ir ištiesų aš nesitikėjau 
matyti jį užstumtą su pagalba 
Markso teorijas.”

Ji pasakoja jog atrado “žmo
nių revoliucinį įsitikinimą su
ardytą, vienybės dvasią sunai
kintą, reikšmę draugingumo ir 
visuotinos pagalbos ištampytą.i 
Reikia pagyventi Rusijoje, arti 
prie kasdieninių žmonių reika
lu ; reikia matyti ir jausti jų ai
manavimus ir nusiskundimus ir 
desparaciją kad pilnai supratus 
niekingumą bolševikų principų 
ir metodų — sutriuškinimą vis
ko kad kitados buvo pasididžia
vimu ir garbe revoliucinės Rusi
jos.”

(Bus daugiau)

siekė su pietinių jurų sala Ha- “Tikroji Rusijos revoliucija 
waii, Pacifiko okeane, už 5,000 įvyko vasaros mėnesiais 1917 
mylių tolumo. [metais. To laiko bėgiu kaimie-

Nori Prie Lietuvos
Tilžėje ir apdelinkėje spalio 

18 d. buvo paskleista daug atsi
šaukimų “Rytų Prasijos Gelbė
jimo Komiteto” pasirašytų. At
sišaukimuose kviečiama Rytų 
Prasijos Gyventojai nuo Vokie
tijos atsiskirti .ir prie Lietuvos 
prisidėti. Anot atsišauikimų tai 
vienintelis tėra to krašto gy
ventojams kelias apsisaugoti 
nuo Vokietijos ekonominės su- 
irutės-anarchi j os.



2 DIRVA

TtTrttlTtTĮ^TiTVr^tlTi‘tlTt'tlTtT’rn'ttl'Į'1'? internacionalas, o }tik antroj ei- ir kiaušinius per ištisus metus, WORCESTER, MASS. I

I Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA

ĮVAIRUMAI.
Birutės Choro vaakrienė.

d, lapkričio Birutės Choras tu
rėjo draugišką vakarienę. Lai
ke vakarienės^ visi Birutiečiai 
taipgi ir svečiai išsireiškė ką1 pusę, vertelgų kosftumeriai irgi 
kuris mano apie dalią bei cho- pasidalino į dvi dali.
ro uždavinius. Juoz. Virbickas vieni ir kiti eina įsu kašeiėirfe 
trumpai bet vaizdžiai kalbėjo kolektuodami nuo vertelgų, o 
apie choro pergyventus gerus ir tie vargšai 'bijodami nętekti 
sunkius laikus ir kad. ' dabar kostumerių, priversti buna duot 
choras vėl esąs (geram Stovyje, skambučių kaip vieniems taip 
ir Pittsburgo Liėbuviai esą labai 
simpatiški chorui, lanką skait
lingai jo parėngimus. Baigda
mas kalbą, kvietė jaunimą aikti- 
viau veikti ''chore, kad senesni 
nariai, kurie jau per dešimts 
metų darbuojasi dailės srityje, 
galėtų note kięk pasilsėti.

Choro pirnjinįnkas A. Marčiu- 
koįris plačiai kalbėjo apie- choro 
nuveikstuš darbus ir ką galėtų! 
nuveikti jėi Birutiečiai smar-i 
kiau padirbėtų sutraukimui dau- Į 
giau jaunimo prie choro.

Prieš ir po vakarienei 
įvairus 'Lietuviški žaislai

Gardžių užkandžių^ paga- Į praUgjj0S valdyba, arba direk- 
minime darbavosi. A. ^Viktorą-1-įorjaj ]taįp jįe save vadina, su- 
vičienė, M. Zdankienė ir Elena jr jgne§e garbingą nuta-
Lukošiunartė. Irimą kad mokykla galės užimti

Išmušus laikrodžiui 12 yalan-' alę’ tiktai tuomet ,kai jie> j4_ 
dą nakties, visi, pilniu enei gijos baigs savo tarnystę ir

Į užleis vieta kitiems. Reiškia, 
iki naujų metų .salės durįs bus

i uždaryta mokslui.
. žmonės laukia mokyklos; no

ri šviestis, o čia atsiranda iš-
I mintingi direktoriai, kurie ne
siskaitydami su visuotino susi
rinkimo valia ima ir nutaria to
kį nesąmoningą 'dalyką. . Ką 
jiems kliudo mokykla-? Ar gai
la kad suaugę ir vaikai ateitų

, O Kul
tūros bendrovė yra biznio pa
matais suorganizuota, ir todėl 

ima vie-

Jį lėj Lietuvių apšvieta. 
t turns hnndrnvp vrft h
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kad kunigėliai perdaug mokeSti- 
mis juos apkrauna. Mat, vietoj 
vienos dabar dvi 'bažnyčias reiks 
užlaikyti.

Vertelgos irgi skundžiasi. Ski
lus šv. Kazimiero parapijai per

ir kitiems.

Dabar ir

Rimbas.

Neišm in tingumas pereina ri
bas. Vargais-negalads A. L. T. 
Sandaros 43 kuopai pasisekė 
įsuorganiuoti Lietuvių vakarinę 
mokyklą. Lietuvos Sūnų Drau
gijai buvo paduota prašymas 
kad leistų susirinkti pamokoms 

I savo salėj ir nereikalauti už tai’ 
mokesnio, nes mokykla buls at
vira visiems. Visuotinas tos 
Draugijos susirinkimas lapkr. 
18 d. patenkino prašymą. Ro- 

buvo dog, viskas gerai; kliūčių nėra. 
*r so-, pg* kur taui po dviejų dienų

ir pasiryžimo darbuotis dailėje 
ir budinimui musų brolių ir se
sučių iš letargo, kurie dar vis I 
“saldžiai” snaudžia, — skirstė-1 
si spausdami vieni kitiems de-i 
šinę. Man kaipo Svečiui šis Bi- 
rutiečių draugiškas vakarėlis 
.pasiliks atmintyje neišdildomas.

Naujas Lietuvis vertelga. Jo
nas Kazlauskas šiomis dienomis 
atidarė Real Estate ofisą Black
stone budinke, room 616, ant 1 pasimokinti gimtinės kalbos ir 
Fifth Ave. Tai dar pirmas Lie-. Įsigytų kitokių, gyvenime rei- 
tuvis Pittsburge, toje didžiulė- kalingų, žinių? Gerbiami Di- 
je Lietuviu kęlonijoj, užsiims rektoriai! Panašiais nutarimais 
su Real Estate (nuosavybių) neužsipelnysit sau garbės. Ge- 
prekyba. Manau J. Kazlauskas giąu butų jei atšauktume! tą 
turės gerą pasisekimą, nes yra juokingą nusprendimą ir nę- 
linksmaus budo, gabuš ir ener- netrukdykit mokslui, kurio 'jei 
gingas vyras ir (geras tėvytnai- ne jus, tai jūsų* draugai ir kai
lis, nors ir čia gimęs. mynai reikalauja. §. G.

Katalikų vargai. South Side 
dalyje dabar yra net dvi Lietu
vių katalikiškos parapijos, via-1 
na šv. Kązimiero, kuri priklau
so Romos truStui, o antra —Į 
tautiška, šv. Jurgio.- Pastaroji J 
perka bažnyčią už $36,000, jau į 
ir rankpinigius indavė. Kadan- i 
gi Romiečiai labai neapkenčia 
tautiškų katalikų tat tankiai 
įvyksta susikMimų. Pavyz
džiui, tūlas Romietis Igrąsino i 
vienam tautiškam katalikui (ku- j 
ris turi miesto darbą) net iš j 
darbo išėsti, bet anas visgi ne-' 
nusigąsta. Kiti vėl skundžiasi |

I
■:

ir duosiu siu vaistu kuriuos tu- .. . ... ..._ ,,. šiuo tarpu mažai buvo girde- reJsi imti po vieną šau'kstuką I.. ., o , .*■ * i ri io WnmACTflna oyiia I

ant dienos, ir Dievas saugos ta
ve nuo gaisro. Bet tai buvo vi-| 
sai lengva išpildyt, taigi ji už
davė jam kad jis kasdien suval
gytų po svarą šieno. Nors tai 
sunkus dalykas, bet 'norint ap- 

I saugot namą nuo ugnies reikia

nyti su. ja.
Mes laikysimės prie dabar

tinių TMD. principų nepaisant 
nieko, kad ir viena kuopa liksi
me, priešinsimės susivienijimui 
su kokia nors kita" organizacija; j pildyt ką ji salto. Parėjęs na- 
Nors dabar TMD. ne taip jau 
augštai stovi (narių Skaičium), 
tas blogo nereiškia. Gali ateiti 
vėl laikas kada: TMD. vėl žydė- 
te žydės.

2. Kuopa nutaria reikalauti 
TMD. Centro valdybas ar Sei
mo kad visos jos leidžiamos kny
gos butų vienokio didumo, pav. 
6x8 arba 6x9. Dabartinius T. 
M, D. leidinius niekaip negali
ma sutvarkyti knygyne.

3. Nutarta reikalauti kad se
kančios leidžiamos knygos ne
būtų sklaidoma į daugelį fomų, 
kaip pay. Kultūros Istorija. Ji 
butų gerai suėjus Į vieną kny
gą ir butų puiki knyga, o apda- 
rymas ,daug pigiau Draugijai 
apsieitų.

4. Nutarta kad TMD. val
dyba neaikvotų 'laiko ir pinigų 
ant dalinimo nariams tokių kny
gų kaip “Kandidas”. Tiesiog

1 mes nesuprantam kokiais moti- 
’ vai's Centro Valdyba vaduojasi 
’ tokias knygas duodama. Pav., 
[ “Emocijos ir Jų Kultūra” mažy- 
1 tė brošiūrėlė, bet šimtą kartų 

naudingesnė negu “Kandidas”( 
Mes norėtume to.kių knygų 

kaip “Įstatymai Pardavėjų ir 
Pirkėjų”, kurią parašė tūlas 
Lietuvis Chicaigietis, 'kuri yra 
išleista Anglų kalboje. GS1; 
jis pats sutiktų tą veikalą iš
versti Lietuvių kalbon, tai butų | tų visų, 
visiems nauda. Moksliškų va
dovėlių mums taip reikia kaip 
žuviai vandens.

TMD. 60 kp. Pirmininkas
J. A- Bankus.

q GERB.
>*OPRAGILO KAMPELIti iš Worcesterio apie Sandarie-1 • 

. įčių veikimą, rodos kad jau jų ■ Bet tai buvo vi- . . , . . • 1. • , I iir nėra. Bet tunu pabnežti kad ; 
Sandariečiai tikrai veikia ir ren- 1 
gias prie 10-Metų Jubilejinio A. 
L. T. Sandaros Seimo.

Lajikričio 18 d. A. O. H. sve
tainėj buvo surengta prakalbos 
su muzikališku programų, pami
nėjimui 25 metų sukaktuviu 
Lietuvių atsikratymo nuo Len
kų išeivijoj ir nuo mirties Kum. 

į Burbos. SandarieČiai tad suren
gė kad parodžius vietos Lietu- 

|viams jog jie yra pilnai demo
kratai ir Sandarą yra demokra
tiška.

Vakaro vedėju buvo V. S. Jo- 
kubynas, “Am. Lietuvio” redak
torius.. Programas susidėjo se
kančiai: Paskaita — prelegen
tas V. S. Jokubynas — Apie pir
muosius emigrantus. Pirmųjų 
emigrantų gyvenimas ir jų tar
pe atsiradimas Lietuvystės apa
štalo Dr. Jono šliupo. Kova 
prieš Lietuvių Lenkinimą. ■ KUn. 

I Burba, jo gyvenimas ir kova 
prieš Lenkystę. Pasikarta buvo 
gan indomi. Ir Worccsterieeiai 
Lietuviai sužinojo ką tokio dau
giau ir permatė ano kunigo — 
Burbos — darbus, ir pamatė ko 
verti šių dienų dvasiškiai.

Prakalba. Kalbėjo N. Raste
nis, teisių studentas, A. L. T. 

muštas" o” kemsuias "'"iš tomparii- Sandaros Vice-Pirmininkąs iš 
jos išjieškojęs didelius pinigus, ®°; ®os^on.°‘ Kalbėjo gana rim- 
kurie jam, kaipo broliui, ir pri- lta*’ k^oje palietė daug daly- 
klausą. Jis gailis kada norįs tą ^j^uJ.0S i^rijos^ir api- 
vi'są sumą atsiimti, tik reikią 
visas lėšas padarytas išjieškoji- 
me apmokėti. Jis kaip tyčia pi
nigų neturįs ir negalįs gauti ki- 

Pirmasai apgavikas 
sakof aš turiu $150, ir galiu pa- 
skolyt tau. Bet tas atsakė kad, 
tai esą visai mažai, nieko su 
jais nepadarysi. Tada nekal
tasis žmogelis prisižadėjo savo 
tautiečiui pagelbėt ir padėt <pa-1 
Ijuosuot tą “didėlę /sumą” >iš 
konsulo raštinė^. Nuėjęs na
mon pasiėmė banko,knygelę, ir 
visi drauge nuėję į banką išsi
ėmė $1,200 ir padavė savo tau-|
“'kULX.”Hn7m S& vy«h. vardu Skiepe su-

1 i “džiazbarbiėnę’' turbult 
| užkenkimui Sandariečiams —
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mon, ėmė karvės maistą valgyt. 
Bet kad šieną valgyt nėra py
ragai, tokiame padėjime būda
mas žmogus turėjo kur nors 
pagalbos j ieškot, o tuomet ir 
visa komedija paaiškėjo. Pasi
skundus pdlicijai, policija bur
tininkę paėmė nagan. Neužilgo 
bus jos teismais.

Keista kad yra tokių lengva
tikių kurie duodas save taip ap
sigauti. Namus nusipirkus ga
lima apdrausti tam tikroj 
panijoj.

Dar kita apgavystė, ši 
taikė tūlam Italui. Jiš 
mas ryte j darbą susitiko 
gų, kuris ėmė jį kalbint Itališ
kai, klausdamąs ar negalėtų pa
rodyt jam kur yra Italijos kon- Į 
šulo raštinė. ,Tas savo tautie
čiui ėmė rodyti, kaip tuoj priei
na antras, ir tas su tais pačiais 
reikalais. Dabar pirmasai ap
gavikas klausia antro ką jis tu
ris su konsulu? Tas jam atsa
kė kad jo brolis buvęs Kalifor
nijoj ir ant gelžkelio tapęs, už-

Anglų kalboje. GS1

MILWAUKEE, WIS.
Iš TMD. 60 kuopos susirinki

mo. Lapkričio 4 d. J. A. Bau- 
kaus narjruose, 618 W. 24 St., 
įvyko TMD. 60 kuopos (suisirin-1 kan, išsiėmė $900 kuriuos turė- 
kimas. Apsvarsčius kuopos rėi-l jo susitaupęs, o dar $405 pasi,- 
kalus, prieitą prie organizacijos skolino pas savo draugą, ir nu- 
reikalų, ir vienbalsiai išnešta se- nešęs atidavė burtininkei kaipo 
kanti tarimui. apdraudą už namą. Burtininkė

1. Kuopa griežtai stovi prieš- .pinigus paėmus sako: Aš dabar 
bent kokį vienijimąsi ąr tai su pinigus sudeginsiu. Bet ištiik- 
L. D. L. D. ar Kultūros Bendro- rųjų ji jų nedegino, tik žmoge- 
ve. LDLD, yra kontroliuojama,ilį mulkino. Toliau ji sako: Aš

kom-

pasi-
eida- 
žmo-

gromnui, gavau isz tavo tė
vo pasiskaitit “Dirva” ir la
bai džeugiuosi bą nore tiek 
apei atneri'ka ir savo seifą 
Klevek.nda acimenu, ir net 
smagiu an šyrdies darosi, 
pasąkik drauge tiem visiem 
komunistam klevelande kat 
tegu nuvažiuoja i Rusija ir 
pamatę kaip tean žmonis 
givena.tada žinos ka rajške 
bolševizmas? asz jeu žinau 
ir nenoriu daugeu jo nei žj- 
not. o kai atvažiuosiu dau-r 
geu papasakosiu.

tavo Draugas 
martynas.

pS. duog no mainė geru 
dienu; tavo Szonkauliui.

— Tttekis, draugge, sasa- 
savo gggromatą. Tai tikkk- 
ras provovdvokatorius, ale 
ne dddafbininkas. Bbubutiį 

jis gerai .kad jis ttten pakkkliu- 
maxiv j tų į'kkkalėjimą ir neišsikk-
Mataif mano sutverti krapštytų tai žžžinotų kaip 

’ ‘ išduoti ddarbininkišką val
džią;

— Ar tu, Stepai, nesiren
gi j Lietuvą važiuot?

— Kkko aš ttten važiuo
siu, arr papapasikart?

— Rasikart, Stepai, gali 
ir Amerikoj, bet jeigu turi 
reikalo į Lietuvą, iš 'ten ne
toli butų nuvažiuot ir Į Ru-

........... . Tada 
žinotum ir kitaip galėtum 
apie tą rojų kalbėti.

— Aššš bbbuožių pppąta- 
rimo nnenoriu. Jjjeigu aš 
vavažiuosiu tai tiesiog i Ru- 
rurusiją vvažiuosiu,' ale ne 
Į tą bbbuožių kraštą.
/—- To tai nedaryt. Kada 
tiesiog nuvažiavęs pamatysi 
riša peklą, ir norėsi iš jos 
sugryžt, tavęs Į Ameriką 
neleis. Verčiau apsisaugok 
visomis pusėmis. Ir Lietu
vos išvažiavusi vėl Įleis su- 
gryžti. O turėdamas popie
ras gryžimui Į ^Ameriką ir
gi galėsi sugryžt jeigu ne- 

. apsigyvensi Lietuvoj!
—Tteęul ten šuuššnes gy- 

gyvena, 6 nė dddarbiniakai, 
bba ten bbuožės darbinin
kams, skūrą lūiulupa kai šu- 
šušunims.

— Iš tą galėsi persitik
rint, Stepai, nereiks vaduo
tis kitų zaunomis. O jeigu 
nenori važiuot niekur, eik su 

i mumis Į mokyklą. Matai 
kaip “puikiai” Martynas ra
šo, o dėlto kad nenorėjo nie
kad daugiau mokintis.'

— Aš, dddrauge, nenorių 
Į bbbuožę pavirst, ale noriu 
kkkovot su jjjais. 'Aš d'dau- 
giau žinau negggu tą jūsų 
mmmokykla.

— Jeigu tik tiek išmanai, 
tegul tave dievai laiminą. 
Labanalrt.

MARTYNAS PARGRYŽ
TA AMERIKON

— Gerą vakarą, Stepai, 
kaip tu čia patekai į tą buo
žių susirinkimą?

— Alo, dddrauge, *aš att- 
ėjau pppasiklausyt kk 
čččia mano pppadiaryt.

budino siu dienų Lenkų-Fnancu- 
zų politiką kaslink Lietuvos. 
Išrodė. Sandaros reikalingumą (ir 
naudą kokią ji neša Lietuvos 
darbo žmonėms.

Muzikališkoje dalyje, J. Dir- 
velio orkestras su'grajino kele- 

! tą' gari gražių dalykėlių. Mer- 
Igaičių sikstetas, vadovaujant-p. 
iDirveliui, sudainavo labai gra
žiai. Aušrelės vyrų oktetas ši 
kartą geriausia sudainavo. x

Taip tai apvaikščiojimas pra
leista. Nežiūrint kad šis apvai- 
kščiojimas gan svarbus iš tau
tiško atžvilgio šiuo momentu, 

nurodydamas tair 'erti muBlĮ vieto® dvasininkas pasi-

mokyklą, gal prisidėti?
— Aaaš, drauggge, atė

jau pppažiurėt kkkokią jie 
čččia momomkyklą uždddės. 
Ale mmman nepatinka ttto- 
kia momokykla, ba joje ne- 
bbbus dddiskucijų, ale tik 
grammma'tika ir kitokkkie 
niekai.

. — Bet turėtum prisidėt, 
ir prasimokint nors taisyk- siją ir persitikrint. 
liškai rašv+ <vi« werian I. (v Vil-avn i

BOSTON, MASS.
Juokinga ir skaudi namų ap- 

drauda. Tūlas Lenkas, kaip An
glų laikraščiai rašo, pasipirko 
namą Bostono priemies'tyj Dor
chester, ir nesuprasdamas kaip 
reikia apdraust tą namą nuo ug-1 gavikas pad3tavojo jam už ge
nies, nuėjo pas burtininkę, tūlą ra širdį ir nuėjo savo keliais, o . .
Pauliną-Johnsonienę, kuri irda-'tas žmogelis' su antru apgaviku ma^> nenori turbut pagerbti 
vėjam tuoj rodą: Sako, tu duo- pasiliko ano" laukdami ateinant j žmogaus kuris draugavo 
si $1305 kaipo auką Dievui, ,o įsu “visais pinigais” 
Dievas tave apsaugos nuo tos 
negeistinos nelaimės, žmogelis 
nieko nelaukdamas nuėjo ban-

SKU'DIT

rengti

iš konsulo. su Dr- Šliupu, nežiūrint kad1 yra 
Nuėję jiedu Sodne atsisėdo, jis i 
pradėjo snausti, ir (neužilgo pa-! 
juto kad jis sėdi vienas — jo 
draugas jį paliko — ir jis pali-1 
ko vienas, be Isavo sunkiai už
dirbtų 12000 dolarių.

Ledu Karalius.

S. Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezi'derftas, yra 
.vienas iš aršiausių priešininkų 
kad Amerika nepripažintų Ru- 

tokių kuriems pirmiapsia rupi uždraudžiu tau vaitot vištieną [sijos valdžios.

[daug naudos padaręs Lietu vys- 
Itedl

Musų dvasiškiui mat svarbiau 
garbint Sv. Kazimicrza, Polskie- 
go Krulia negu kokį nors L/iėtu- 
tnvĮ. Vargšai, nežino kad to
kiais užbėgiojimais daro naudos 
Lenkams. Tiek galima pasaky
ti, “Atleisk jiems Viešpatie, nes 
nežino ką daro”. Undine.

Už $3.00 metams pralinksmin- 
git visa kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

Ekstra! Atpigintos Knygos!
DIRVA” RENGIASI PERSIKELT NAUJON VIETON

Nori Apmažint Savo Knygyną! Naudokitės Proga!
RAŠTAI 
šaltinis senovės

MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — 

amžią didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su jnveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi......$1.00
Ta pati audimo viršeliais ........ I............. $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......75 
Drūtuose audimo viršeliuose .................. $1.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

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

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

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 Kelionė j Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir Įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar

pavičius. 1919 m. 125 pusi..................................
Lietuvių Prabočiai Lydai* — Istoriškas aprašymas 

s movės Lydų tautas kuri, kaip matoma, yra bu
bąs Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi- 
sj puslapių yra 35............................

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

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
kij žmonija nuo -seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55.................25

.50

.10

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Kundidas — Apysakos-istarijos 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 šalies 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.,
Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

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

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

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

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

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
I Uslapių 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, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ..............................

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 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 .......... .
Tvirtai apdaryta ...................j •..

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ........................   1-00

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

.25

.35

.50

25

.50

.50

.50

.35

.50 
$1.00

TEATRALIŠKI VEIKALAI
Juozapas ir Zelhora (aktas I) ir Paraono Sapnas 

(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų 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-drama. 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- 
kiutč. Pusi. 67 ......................................................

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

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. Tūly s.............. .....................................

“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 
u dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver

tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .............. ...............
Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 

Francuzo Moljere, perstata 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, O.

.50

.50

.35

.15

.25

.25

.25

.25
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liškai rašyt, vis geriau.
— Tik bbbuožės tetetegul 

mmmokinasi, aš ppprastas 
dadadarbininkas iš ttto ne- 
valgygygysiu dduonos.

— Na, tiek to, jeigu tau 
nereikia gramatikos, nei ne
kalbinsiu prisidėt. Aš dar 
mokysius. Tau matyti tik 
diskusijų reikia apie buožes 
ir kraugerius. Kode! dau
giau neateini, ar gauni ką 
nuo Martyno?

— Meees jjį jau išbbrau- 
kėm iš kuokuopelės už to- 
kkią jo gggromatą kaip an
dai ji j i jis tttau atrašššė. Ji 
tturbbut bbbuožės perkkal- 
bėjo, ir jis pppradėjo prieš 
dddarbininkų sososovietus 
rašyt. Tttai provokkkato- 
rius, o mememes tokių savo 
tttarpe negalim laikkkyt.

— Bet aš gavau laišką 
kad Martynas parvažiuoja Į 
Ameriką. Te, pasiskaityk.

— Ppparodyk, dddrauge, 
gggal jau jis vvėl atgggavo 
ppprotą, gggal susitiko ssu 
šusippratusiais dddarbinin- 
kais Lietuvoj, gggal nnne- 
žia daugiau ddarbinih'kų.

i (Martyno gromata) 
mielas Draugea- spragilia, 
O dabar asz noriu tau pa- 

raszit, kat asz asu svejkas 
ir givenu pas savo broly: 
ale nesmagu ma če but ba 
neturiu nėpinigu jie darbo 
nemoku, jeu užmirszau lau
ko darbus ir art nenoriu o 
j činaunykus nepriima ba be 
mokslo tai dabar sumisleu 
vižuot adgal y Amerika ir 
isistorojeu popieras kelio
nei, ba leidže man grist ba 
da nejšbuvau szešiu mene
siu po jszvaževimo iš ame- 
rikos.; gal buce če ilgeu pa
buvęs ale labai susirupinau 
ba neturiu pinigu daugeu 
kaip tjk an kelio j amerika, 
ir taj brolis paskoliyo pora 
szimtu lytu, kitajp neužtek
tu, O dabar pasakisiu kat 
savo bolszevyzmo visaj isi- 
žadejeu ir nemisliu daugeu 
su tajs bepročeis usiimt ba 
ije mane kotik nepražudie. 
Če kaip girdejeu ije vienas 
kjtam gelpsti slapta ale asz 
nenoriu daugeu su jteis susi
dėt ir bijau kam nore usi- 
mint ba galiu nepataikyt an 
to kur reikia o pasku gali y 
szaltaja ykišt an ilgiau ne
gu buvau pas raudonuosius. 
Jeu tuoi važuoju i kelione ir 
gal neužilgo pasimatisim, 

asz sugrįžęs buvau apsi
lankęs pas tavo tėvus ir jie 
labai džeugesi kat asz pa- 
pakojeu ape tave ir kat su 
tavjm vename miese give
nu. kelis sykius jeu buvau 
nedeldeneis nuejas y bažny- 
če ir visi klausyneio ka asz 
mačeu rusijoi ale asz pasi- 
keu nuvažiuokit patys ir pa- 
matikyi. Dabar raszau tau

DETROIT, MICH.
šis miestas pagarsėjęs auto

mobilių išdirbygtėmiS, ir sako
ma kad čia daugiausia žmonės 
uždirba. Bet šįmet visai pras
tai atrodo, nes darbai laibai ma
žai ėjo. Nuo vasario iki liepos 
mėnesio ėjo neblogai, bet nuo- 
liepos mėnesio pradėjo silpnėt, 
ir dabar jau tūkstančiai žmonių 
vaikščioja be darbo, ir nesima
to ar darbai ims gerintis. Pra
gyvenimas čia labai brangus,, 
ypatingai augštos namų rendos: 
už keturis kambarius reikia mo
kėti nuo 30 iki 40 dolarių mėne
siui. Minkštųjų anglių tonas- 
kainuoja $9.50. Kas nedirba 
tai jau sunku pragyvent.

Kažin kada darbai pagerės — 
net ir’ darbdaviai atleisdami iš 
darbo žmones nepasako ant kiek 
laiko paleidžia, bet leidžia ir vis
kas.

Darbų j ieškoti čia irgi nepa
ranku. Dirbtuvės toli nuo dar
bininkų, ir daug jų negali apei
ti ; buvęs vienoj, į kitą turi vėl 
keliais karais važiuoti iki dasi- 
gauni. Ypatingai sunku tiems 
kurie nesenai čia apsigyvenę.. 
Patarčiau nevažiuoti i čia dar
bų j ieškoti koĮ^i kas, iki nepa
matysit laikraščiuose pranešimų 
jog darbai pradeda gėrėt.

M. L. Masonis-

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.
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'akik drauge tiem visiZ; 
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yklą. Matai 
Martynas n 
nenorėjo nie 
nokintis.
augę, nenorą 
rst, ale noria 
lis. Ašddau- 
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DIRVA

Nuo Redakcijos
TSTOVYBES REFORMAVIMAS

AUJAM atstovui Bizau
skui besirengiant atvy

kti užimti vietą, Lietuvos 
Atstovybės raštinė Washin
gtone irgi pertvarkyta.

Pertvarkymas padaryta į 
ekonomišką pusę — paleis
ta du ar trįs raštinės darbi
ninkai, kurie, laike Čarnec
kio buvimo, sykiu su Kun.

ro pelno; kurie supranta kaip 
bizniai eina, tie supranta kodėl 
jų šėrai apdilo. Tą kalbame ne 
užgirdomi tokį bendrovių biznį, 
nes gaila darbininkų pinigų te
nai sudėtų. Bet tos h* kitos 
bendrovės direktoriai gali ir pa
sirodo visuomenėje viešai, o ko
munistų vadai pabėgo kaipo kri-

tik komunistai “svietą sulygi
no”.

Ateina SLA. rinkimai. Dar 
-ir nominacijos ne visur užbaig
ta. SLA. nariai, pasiskaitykit 
ko komunistai jieško Susivieni
jime, saugokitės jų!

Kemešiu ir Adv. Mastaušku, i nynąlistai-vaffis žmonių pi- 
-------- mgais.

Dabar apie patį Susivieniji- 
Imą. Susivienijimą tautininkai 
per virš 35 metus išlaikė sau
goje ir tvaricoje, nepražtidydami 
nei vieno cento. O kodėl komu
nistas tik vienų metų laiku 
buvęs yaldyboj A.-P. L. A. 
bėgo su $15,000?

Kame "Vilnies” logika?
Ji, išrodžius kad kiti kokiose 

bendrovėse "pražudė” šimtus

sudarė perdaug didelį per-l 
sonalą, kurio užlaikymui iš
eidavo viskas ką Amerikoj Į ne
surinkdavo ir dar reikėda
vo iš Lietuvos valstybės iždo 
atsiųsti pinigų algoms.

Kaip ekstravagantiškai p. 
Čarneckis atstovavo koktu 
net įsivaizdinti. Anot tos 
sakmės, net jo tarnai turė
jo tarnus. Pa'ts Čarneckis 
užlaikė sau kūniška ir dva-

pa- 
pa-

sišką patarėjus (Adv. Mas-lakstančių dolarių, dabar buti- 
tauska ir Kun. Kemešį), ša-Inai nori kad komunistai įsiverž- 
lip dirbančiojo Štabo. tl’ j Susivienijimą ir paglemžtų 

Protingiau dar butų Lie- p0 ^us “taiP kai,p ame ipa- 
tuvos valdžia padarius jei- clar® •
gu vietoj siuntimo atstovo I Amerikos Lietuviai darbihin- 
iš Lietuvos, butų paskyrus Į kai! Saugokitės komunistų — 
atstovu M. J. Viriiką, dabar- prisižiyrėkit į jų darbus visur 
tinį atstovo pareigas Iman
tį, ir buvusį sekretorių lai
ke Vileišio ir paskui Čarnec^ 
kio atstovybių.

Jei Bizauską čia atsiun
čia vėl tik “krikščioniškų” 
politikų varinėt, o ne dirbt, 
tiek Lietuva naudos turės ir 
iš jo. Vinikas kaipo darbi- 
ninkas-atstovas butų buvęs 
tinkamiausias.

Komunistėlių Logika
Vienas gabus biznierius išsė

dėjo savo krautuvės lange šito
kią iškabą: “Kam eit pas žydą 
kad apgautų.^— ateikit čia”, i

Šitokios logikos prisilaiko mu
sų smunkanti komunistėliai. Jie 
ant žūtbūt varoaį į SLA. Cen-i

Lengva Kitus Mokint
“Naujienos” andai davė lek

ciją bolševikams kad nereikia 
šmeižti sau priešingų pažiūrų 
laikraščiu1, o paskui patalpino 
tokias šlykščiais korespondenci
jas apie “Telegramo” suistojimą 
kad prasčiau ir nereikia. “Dir
va” tą “Naujienoms" pastebėjo, 
bet joms tas nepatiko. “Nau
jienas” nori pa'siteisint savo-ne
švarumą prikišdamos kad to lai
kraščio leidėjas buvo nešvarus, 
kad tuo laikraščiu šlykštėjosi 
net tautininkai, o “Dirva”’ (ir 
“Vienybė" rodė jam simpatijų.

Pirmiausia, ar "Draugas”, ar 
“.Vilnis” ar koks kitas net mu
sų pažiūroms priešingas laikra
štis butų sustojęs, o "Naujie
nos” tiek ant jo pamazgų piltų, 
mes butume atkreipę “Naujie
nų” domę į jos mokinimus pri
silaikyti laikraštinės etikos. sAr 
pateisina “Naujienas” karčia- 
mos pliovonių kalba apie laik
raštį tik už tai kad joms nepa
tiko viena ypata kuri prie “Te
legramo” buvo?

Jeigu ne bizniškas krūmelis, 
kurį taip “Naujienos” gina, ne- '

kur tik jie prisisuko prie visuo
meniškų pinigų — čia Ameri
koj, Lietuvoj, arba Rusijoj — 
visur jie šluoja savo kišeniiun. 
Kas užgins komunistui ižciinin- 
kui pabėgti su SLA. pinigais?

Jokis musų bolševikas nėra
tiek turtingas kad galėtų užsi- butų buvę jose tiek šlykštumo 
statyt ypatišką kauciją kiek iš- apie "Telegramą”, o ypač tuo 
neša vi'sas SLA. turtas.

Kadangi komunistai taip pa- kuo į “Naujienų” koresponden- 
darė su kitais pinigais, kas gali tų spjaudymus atsakyti. Ir vi- 
sakyt kad jie nesiveržia į Su&i-lsas jų tikslas buvo taip rašyti 
vienijimą pagrobti ir jo pini- —traukti žmones pas save. Ki- 
gus? O tada jus, prasti darbi- taip nebuvo tikslo tiek daug 
ninkai, sirgkit ar mirkit, bile | energijos išaikvoti rašant.

laiku kada jis sustojo ir neturės

ETHIOPIJA

+ v m t z’ ■ • W PASKUTINYSIS VERGIJOS
tro Valdybą sekančiuose nnta-| dttmvtac

i LINK lAomirose. Kada jiems tautininkai I 
primeta jų blogus norus del S.I« ą
L. A. organizacijos, jie bando Į 
atsikirsti nurodydami į tauti-l^ . 
ninku paklaidas.

Raudonoji “Vilnis” No. 93, 
editoriale “Netikę Priemonės”, 
kertasi prieš tautininkų įrody
mus pavojau® bolševikų įsiver
žimu Susivienijiman, ir sekan
čiai tarp kitko atrėžia “Vieny
bei” ir jos redaktoriui:

“Argi ne jo žmonės prašvil
pė rirš pusės milū’onft vAtsta- 
tymo Bendrovės pinigų ? Afr- 
gi ne jo partijos žmogus Dr. 
šliupas surinko virš $60,000 ! 
Amerikiečių pitaigų ‘Garlai
vių Bendrovei’ ir pats su ta 
^bendrove’ žuvo....” .Ir tt.

“Taigi, jei bijoti komupis- I 
tų, kurie dar nenuskriaudė ir 
nebandė nieko nuskriausti,. 
tai šimteriopai daugiau reikia 
šalintis tautininkų, kurių žy
miausi tadai tįek daug visuo
menės pinigų prašvilpė.”

Kodėl '‘Vilnis”, kuri užmeta
“Vienybei” jog “pasakvti (kad0**“ c"t’-------- o-jo
ties arba kiti žmonės yra blogi, |gu buna duo4ama ten apsigyve- 
lengva”-, pati ta taip lengvai pa-|nusiam ŽTnoffin ver«as- nėra ži‘ 
sako ant kitų? nomų būdų kajp jį butų galima

I—j—i.- n_:— Jeigu jį pa- 
liuosuotų jis gali būti pagautas 
ir pavergtas keno nors koto.

"Taip ir yra, taip daug žmo
nių tenai esti sugaunama, su
rišama į burius ir nuvaroma Į 
didyjį vergų turgų Jimma mie
ste, ir šalies pakraščiuose gali 
keliauti mylių mylias, diena iš 

I dienos per kitados buvusiu®' dir-

‘vardan Meneliko’ yra šiandien 
svarbiausias rišantis prižadas 
kokį tenaitiniai žmonės gali pa
daryti.

“Jo laikuose net kūdikis galė
jo nusiginti karvę iš miesto iki 
pačių tolimiausių kraštų kara
lystės ir jam niekas netrukdy
davo, bet šiandien tas pats vai
kas, išaugęs į vyrą, gali būti 
sugautas netoli paėjęs savo ke
lionėje ir parduotas vergi j on į 
kokį tolimą miestą.

“Tas senas karalius, laike sa
vo valdymo per ketvirtdalį šim
to metų, pasi'budavo .savo sosta- 
miestį, nutiesė metaluotus ke
lius. ir gelžkelių linijas, įvedė 
telefonus, pastūmėjo bankinin- 

|kystę, mokyklas, sanitariją, li- 
i gonbučius, vandentraukius, įr 
i pilną sistemą įstatymų ir tvar- 

šiandien jo gelžkelis yra 
,po Francuzų vadovybe ir pri

BYSSINIJA, kurios forma
te aplikacija priėmimui į 

(Tautų Sąjungą nebuvo priim
ta delei to kad toje šalyje dar 

I viešpatauja ponai ir vergai, yra 
I vienatinė laisva ir neprigulmin- 
ga arba savistovė šalis visoje 
Afrikoje šalip Egipto ir Liberi- 

|jos”, rašo buletinas iš National 
Geographic Society Washing
ton, D. C., raštinės.

"Keista kad ji viena iš trijų 
. laisvų valstybių 'AffikbJV yu'lin-: 
ti išsikišusioj dalyj rytinio kraš-j 
to to kontinento, turėtų taipgi ųog 
būti paskutinė vieta atviros ver-L

,, j' . . Ir'7 iianvu4<^ vchivijuc 11 'jpm-
^08‘ . klauso nuo Francuzų finansinė®

“Vienas keliauninkas atsilan-j paramos, gatvės yra užleistos,
|kęs toje šalyje sako persitikri-1 jr nef svetimų šalių atstovybės
nęs jog daugiau buvo vergų tos 
šalies sostinėje, Addis Ababa, 
negu ten buvo laisvųjų piliečių. 
Tarnai Europiečių gyvenančių 
tdje šalyje turi savo vergus, ir 
kartais negalima Amerikiečiui 
ar kitokiam svetimšaliui išven
gti nelaikius vergų, kadangi jei-

Atstatymo Bendrovė faktinar pat*ary laisvu.
ir įstatymiškai gyvuoja; Laivy
no Bendrovė taipgi veikia, nors 
žinoma, .kaipo bizniškos įstaigos, 
ant biznio pamatų statytos, ne
įstengia biznio padaryti. Kadan
gi bizniška įstaiga negalėdama 
pelno priauginti savaimi “pini
gą. ėda”, tas atsitiko ir su At
statymo Bendrove, Bet nei šios 
nei kitos bendrovės pinigų neiĮ^rnus laukus, ir nepamatysi 
vienas valdytoją® nepasigriebė vyro, moteries, ar- vaiko. Nese- 
maišais ir nepabėgo. Viską ką<nai buvo pranešimų jog pre- 
darė atliko ąu 'direktorių prita-Į pradeda, del stokos
rimu arba nutarimu. I žmonių savoje šalyje, daryti už-

Bėt atsikreipkime dabar į 'ko- puolimus kaimyniškoje Kenya 
munistus. Komunistas nunešė kolonijoje, Britiškame Sudane, 
Augščiausios Prieglaudos^ Lie-i*r kitur jieškant sau gyvųjų 
tuvių Amerikoje $15,000; ko- prekių.
munistai “sulaižė” kitus pinigus “Keletas tik šalių parodė to- 
rinktus Rusijai, ir kitokias au-lkias pažymias permainas bėgy- 
kas surinktas iš darbininkų. Irlje trumpo dešimta metų perio- 
tą padarė nė (kokie žydai, bet j do kaip Abyssinija parodė nuo 
musų pačių Lietuviai-komunis- mirties savo ‘garbingo žmogaus’ 
tai. Meneliko, kuris buvo taip pro-

Kodel “Vilnis” šiuos faktus'gresiviškas savo idėjose jog Ita- 
užtyli? ' jlija suteikė jo šaliai — senovi-

I bendroves žmonės-(dėjo pi- nei Ethiapijos imperijai -—jos 
nigus savo valią, ant rizikos ge-' nepriklausomybę. Prisiekauti

i

turi būti užbarikaduotos apsigy
nimui nuo užpuolikų.

“A'byssinija taipgi turi ypa
tingą pasižymėjimą nuo kitų 
valstybių tame kontinente — 
nuo ketvirtojo šimtmečio, ji bu
vo žiniama kaipo Krikščioniška 
tauta. Meneliko tuščias ir aro
gantiškas inpėdinis apsisupo sa
vo garbiniuotą galvą puošniu 
MuSuimanišku turbanu, ir nu
kreipė savo žmonių veidus Oijn- 
kui Mekkos, norėdamas paten
kint savo troškimą turėti hare
mą. Bet kuomet jis buvo nu
verstas 1916 metais ir Meneli
ko duktė, Waizeru Zauditu, ir 
Ras Taffari tapo apšaukti val
dovais, šalies istoriška tikyba 
liko atgrąžinta.

“Taktingas žmogus kuris no
ri patikti tenaitiniams žmonėmis 
visados turi atsiminta jog turi 
apie juos kalbėti kaipo apie 
Ethiopus, kadangi žodis Abys- 
sinas reiškia ‘maišytkrauji's’ ir 
turbūt buvo, priimtas vartoti del 
to kad vargu kur pasaulyje rasi 
taip sumaišytų gyventojų, pra
sidedant nuo tūlos šviesia-odėš 
kilmės Viduržeminių jūrių gy
ventojų, tamsia-odžių Arabų, 
iki ‘aiškiai geltonų’, ‘imbieri
nių’, ir tikrųjų juodųjų.

“Ethiopai kalba apie Euro
piečius kaipo ‘Raudonveidžiu^’. 
Daugybė jų ypatingai mėgsta 
žalią męsą, ir juo šiltesnis ir 
šviežesnis užmuštas gyvūnas 
tuo gardesnis jiems esti.

“Vairas” Vėl Eina
“Vairas” įr vėd eina! Nu

džiugs Amerikiečiai. Jie dar 
neužmiršo “Vairo”, kurs prieš 
karą eidavo Vilniuje, p. A. Sme
tonos redaguojamas. Ne kantą 
jo pasigendama Amerikoj. Kaip 
gali jį pamiršti? Tai buvo laik
raštis “žmonių pasigedusių ra
maus kultūros darbo”. Jo tu
rinis buvo kitoks — tas pats p. 
A. Smetona, didelis Lietuvos 
patriotas, ir dabar jį redaguo
ja. Bet kitu tonu dabar kalba, 
kitais klausimais domisi. Kitaip 
negali būti. Tuokart, kaip pati 
redakcija dabar straipsnyj ‘Vie
toj Programos’ sako: "Apie 
Lietuvos laisvę teko vagčia ma
nyti, jos kuituriniS ūgis buvo 
varžomas, ir stelbiamas Rusijos 
valdininkų.... ir smutringos 
Lenkų propagandos, o Lietuvių 
inteligentijos Lietuvoje buvo 
per reta....” Gyvenimas pasi
keitė. Ir, kaip A. Sm. sako: 
“Karo sūkuryje gimė nepriklau
soma Lietuvos ^valstybė.... 
Lietuva nebe grupė Rusijos gu- ; 
bernijų, o nepriklausoma demo- . 
kratinė respublika.... Turime 
savo valdžią, pastatytą demo
kratiškiausių rinktų Tautos at
stovų. __ ”

“Idealas”, A. Sm. sako, “pa
siektas ...: Džiaukitės, pilie
čiai, gavę brandas atestatą...” 

Ir, pajutęs tą paskutinio pa- 
sakio ironiją, žiuri kur veda ve
damasis straipsnis. Jis sako 
kad tiktai mažam piliečių būre
liui esą "laku laisvoje Lietuvo
je, pasibalnojus demokratizmo 
skraistę.... Jiems užtenka tiek 
ir tokias Lietuvos kokia dabar 
yra.... Tuo tarpu Lietuvių vi
suomenei ilgu be Vilniaus, ilgu 
neturint tikro rytojaus Klaipė
dai. ilgu nerimstant del visos 
Lietuvos nepriklausomybės...” 

Rodos kad A. Sm. nori vienu 
užsimojimu ir laisvą Lietuvą 
sukurti, ir Vilnių gauti, ir Klai
pėdai rytojų užtikrinti. Gera 
butų “magi'ko lazdute” pamoti 
— kad tai visi butų ne 'žmonės, 
bet pasakų “fairies”....

A. Sm. randa kad musų “par
tijos nusipolitikavo, demokra
tizmo • pagiriomis serga, risuo- 
menė pavargo, siela ir dvasia 
nupuolė, džiūgavimas virsta 
apatija.... Baugu kad neap
niktų snaudulis visų.... Par
tijų karštuoliams rodėsi kad iki 
jų pasaulis buvo neišmanėlių 
apgyventas ir kad tik jie.... 
pradės aukso gadynę....”

Ir valdžioje — anot A. Sm.— 
“laimėjusiųjų partijų valdžia 
nelaiko reikalinga sakytis vi
suomenei ką ji tikrai veikia po
litikos ir valstybės, ūkio gyveni
me, ką ruošia ateičiaiGai
la 'kad nesekama tos spaudas 
kurioje visa kas galima sakoma.

Ak, čia ir A. Sm. partijas^va^ 
do tanu pratarė. Jis irgi buvo 
valdžios priešakyj. Juk gi val
džios darbo'politikoje kuoma- 
žiausia skelbė, nes žinojo kad 
‘demokratinės viešumos’ iš mu
sų kuodaugiaUsia laukia plušų 
demokratinės valstybės priešai. 
Kaip gi lengva yra statyti rei
kalavimai valstybei didelės pro
gramos kurios vairui laikyti 
musų Tautos jiegos dar jaunu
tei) ir silpnos!...,

Kaip laiminga butų Lietuvi 
jei tokie garbės vyrai kaip ‘Vai
ro’ Redaktorius A. Smetona, Re
dakcijos narys Prof. Valdema
ras ne vien analizuotų klaidals, 
bet taip jau rodytų kaiip jų ven- 1 
gtl Nesunku yra; rodos, dide
lio prityrimo vyrui pasakyti 
tiems kas klysta: “Neik tuo ke
liu, štai šis kur kas geresnis”. 
Arba, “Valstybės ukiui nieko 
nedarai, gi reikia štai kas pada
ryti ir reikia štai kas padary
ti....” Arba, “Lietuvos atei
čiai štai ko reikia, ir visa tai 
reikia šitaip atlikti....” Tuo
kart tas rustus tonas vestų prie 
bendro (susipratimo ir darbo. Ar
ne skauda Lietuvio-patrioto 'šir
dies kad tokios jiegos kaip A. 
Smetonos ir A. Valdemaro ne
dirba tverybos darbo? Ypatin
gai jaučiame širdies skausmą 
mes, Amerikos 'Lietuviai, kurie 
visa siela rėmėme ir Smetonos 
ir Valdemaro darbus tuo metu 
kai sunkiose konvulsijose buvo 
■gimdoma Laisvė Lietuvai!....

V. K. R.

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

(Tąsa iš pereito num.)
Dagobertas, pamatęs sudraskytą jau 

nebegyvo arklio kūną, pajuto, kaip jo šir
dis suvaitojo iš skausmo ir nubudimo. At
siklaupė prie arklio, pakėlė jo galvą, lyg 
norėdamas rasti jame dar gyvybės kibirkš
tėlę. Senas kareivis apsiverkė, kai mažas 
kūdikis. Net Baltojo Sakalo žmonės susi
judino, matydami didelį kareivio nuliūdimą 
ir susirūpinimą. Žovialas, numylėtas jo 
arklys, buvo drauge su juo ištrėmime, da
bar gryžo į jo tėvynę, nešė ant savęs naš
laites, — ir dabar? Nėra jau jo. Kaip gi 
jie dabar pasieks Parisą?

Jo skausmą širdies pamainė baisi rūs
tybė. Pašokęs nuo žemės, žibančiom akim, 
drebėdamas iš piktumo, šoko ant pranašo, 
kurį jis skaitė vyriausiu šitos nelaimės kal
tininku, pagrobė jį už gerklės ir pradėjo 
mušti, bet Morokas, turėdamas po drabu
žiais plieno šarvus, visai nejuto šitų smū
gių-

— Niekše! — šaukė Dagobertas, — tu 
brangiai man už viską turėsi užmokėti!

Laibas Morokas nebūtų galėjęs sveikas 
ištrukti iš įpykusio kareivio rankų, jei ne 
galingasis Galiotas ir Baltojo Sakalo tar
nai, kurie perskyrė juodu.

— Tamstos pasielgimas yra visiškai 
begėdišką, — tarė namų savininkas, 
kreipdamasis į Dagobertą, kurs stovėjo 
prispaudęs savo ranką prie galvos. — Tam
sta sudarei didelį pavojų šitam geram žmo
gui ir dar puldinėji ant jo! Ar tai taip tu
ri elgtis tokie seni kareiviai, kaip tamsta? 
Vakaro pradžioje tamsta buvai daug pro
tingesnis.

Šitie žodžiai pertikrino Dagobertą, kad 
jis turi būti atsargesnis, nes kitaip teisda- 
rybė bus prieš jį, ir jis negalės gauti jokio 
atlyginimo už žuvusį Žovialą. Susivaldęs 
idu'kusius jausmus, dideliai stengdamasis 
būti ramus, atsakė:

— Teisybę tamsta sakai. Aš užsimir
šau. Teisybė, netekau kantrybės. Bet šis 
žmogus turi parūpinti man kitą arklį. Mel
džiu, buk tamsta teisėju tarp mudviejų.

— Gerai, — atsakė anas, — jei sutiksi 
su mano nuosprendžiu, tai aš išspręsiu 
prieš tamstą. Tiktai tamsta vienas esi kal
tas už vjską, kas čia atsitiko. Turėjai ge- 
rai pririšti savo arklį, ir to nepadarei, nes . 
jis išėjo iš tvarto ir inėjo čia, kur, matoma, 
duris buvo palikta atdaros. — Matyti bu
vo kad jis laikė žvėrių malšintojo pusę.

— Teisybė, pone, — sušuko Galiotas.— ' 
Aš tyčia palikau duris atdaras, kad žvėrįs 
gautų oro. Žinojau, kad visos klėtkos buvo 
uždarytos ir nebuvo jokio pavojaus. (

— Man rodos, kad pranašas turi prie- , 
žasties nusiskųstu -rfpastebėjo kaž kas iš * 
minios.

— Nesvarbu man, ką jus sakot, ar ką 
manot, — atrėžė Dagobertas, nebetekda- . 
mas jau kantrybės. — Aš reikalauju, kad j 
jis arba duotų man tokį pat arklį kaip tas, 
kurį užmušė jo žvėris, arba užmokėtų už 
jį, ir tai tuojaus, kad galėčiau kuogreičiau- . 
šiai apleisti šitą vietą.

— Tai aš turiu reikalauti atlygini- , 
mo, — įsikišo Morokas ir, tai tardamas’, at
raitojo rankovę ir parodė kruviną, sužeistą 
savo ranką. — Štai, — tarė, — pažiūrėk, 
ką man padarei savo, neatsargumu.’ Šitą 
žaizdą gavau gindamas tavo arklį ir vary
damas į klėtką panterą. Galiu visam am
žiui likti be rankos.

Žaizda buvo baisi, ir visų sąjausmas 
buvo pranašo pusėje.

. Baltojo Sakalo savininkas pastebėjo:
— Vienas tėra būdas sutaikinti šį da

lyką. Eikit ir pašaukit burmistrą, jis nu
spręs kas yra kaltas ir kas nėra kaltas.

— Ir aš to norėjau reikalauti, — suti- i 
ko Dagobertas. — Matoma, kad kitaip aš 
negausiu pas jus teisybės.

— Fricai, — tarė savininkas. — Bėgk 
pas burmistrą! • '

— Kur tamstos raštai? — Atsikreipė 
jis vėl Į Dagobertą.

— Palikau kambaryje, terboje, — at
sakė kareivis. — Tuojaus juos gausite. — 
Nusukdamas galvą Į šalį, kad nemačius su
draskyto Žovialo, jis nuėjo pas mergaites.

Pranašas žiurėjo į jį su pergalėtojo 
jausmu ir mislijo sau:

— Jis dabar nebeturi nei arklio, nei po- j 
pierų — daugiau nieko nebeprivalau jam 
daryti. Bet reikia būti atsargesniam....

Už valandėlės po to, Galioto draugas, 
Karolis savo pono įsakymu, iškeliavo j 
Leipcigą, nešdamas greituoju Moroko pa
rašytą laišką, kuri Karolis turėjo kuogrei- 
čiausiai nugabenti nurodyton vieton. Laiš
kas buvo šitaip užadresuotas:

“A Monsieur
“Monsieur Rodin,

“Rue du Milieu-des-Ursius, Nil, 
“A Paris, France.”

SKIRSNYS XII.
Burmistras.

r^AGOBERTO susirūpinimas buvo dide
lis: jis matė, kad Žovialas pražuvo ne 

’ per šiaip atsitikimą, nes arklys buvo gerai 
’ disciplinuotas ir pats vienas niekados ne- 
' butų pasitraukęs iš savo vietos. Jis nujau

tė, kad visa tai tyčia padarė žvėryno savi
ninkas, nors negalėjo suprasti tokio jo pa
sielgimo, tat ir bijojo, kad bus sunku jtik- 
rinti burmistrą, kad jį nubaustų.

Kietai nusprendęs slėpti visą tą atsi
tikimą nuo našlaičių, jis nuėjo jų kambarin 

’ ir prie durų suklupo ant Kilžojo, — ištiki-* 
! mas šunelis buvo savo vietoje.

— Ačiū Dievui, — sumurmėjo Dago- 
bertas, — kad nors,, šuo dabojo vargšes 
mergaites. — Atidaręs duris, kareivis nu
stebo: kambaryj buvo visai tamsu.

— Kas pasidarė, dukrelės, — sušuko, 
— kad pas jus tamsu?

Nebuvo jokio atsakymo.
Apimtas begalinės baimės, apičiupa 

prisiartino prie lovos ir užčiuopė ranką. 
Ji buvo šalta, kai ledas.

— Rožyte, mergele, — suklykė senis 
baimingai. — Blanše, pratarkite man žo
dį, negąsdinkite manęs!

Jokio atsakymo. Prie mėnulip šviesos, 
kuri veržėsi pro langą vidun, matėsi ant 
lovos mergaitės, nualpusios, viena kitos 
glėbyje.

— Vargšės dukrelės! Jos nualpo iš 
išgąsties! — verkė Dagobertas, — bet kas 
galėjo jas taip nežmoniškai išgąsdinti?

Visaip stengdamasis, senis vos-ne-vos 
atgaivino mergaites. Rožytė, atsipeikėju
si, suklyko ne savo balsu ir puolėsi prie 
Blanšės, nepažinusi tamsoje Dagoberto 
veido. Palengva jis nuramino ją ir atgai
vino Blanšę.

— Del Dievo meilės, — tarė jis, — tai 
vis iš baimės, iš nusilpnėjimo ir nuovargio. 
Jau bus geriau, bus. Drąsos daugiau, duk
rytės! Žiūrėkit, čia aš, jūsų Dagobertas, 
nesibijokit! Pasakykit man, kas atsitiko.

Abi ‘seseli puolėsi prie savo seno drau
go ir apkabino jį, verkdamos ir glausdamo- 
si prie jo iš didelio džiaugsmo. .

Ak, Dagoberte! Kaip gera, kad tu 
čia esi! Dabar jau mes nesibijom.

— Taip, taip, balandėlės, — ramino jis 
jas, glostydamas galveles. — Aš žiūrėsiu, 
kad daugiau neturėtumėt ko bijotis. Kas 
gi judvi taip išgąsdino?

i — Ak, Dagoberte, neklausk! Mudvi 
tik nenumirėva iš baimės.

— Taip, kad tai tu žinotum, kas čia 
atsitiko!

— Bet kaip gi užgeso lempa?
— Mes nežinome.

(Toliau bus)

(Nuo Redakcijos: Kaip perei
tame numeryje buvo pranešta, 
“Vairo” (redaktorių® A. Smeto- - . r v , . .
na liko areštuotas, o Valdema- Bet kas man, juk as tiktai pildau įsaky

tas išvarytas /iš Kauno.) THUS....

512. Žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė 
K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pusi 32............

514. žvaigždė Rytų pasaka. Lietuvių kalbon vertė 
J. Giela. Chicago, Ill., 1910, pusi. 17.............

1465. Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ................... ■ •••.............................

Tvirtais apdarais _______________________ *

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

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

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

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

Dainavos . šalies Žmonių Padavimai 
Dramos'..................................................
Dėdė, arba ainių kančios ..................
Dangus — astronomijos knygelė ..
Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) ....
Daktaras Kišeniuje ................ ...........
Eilėmis ir Proza ............ '...................
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 
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Nemunu.

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai Jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

Musų Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Taukiai Matome Parengė K. S. K.
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H

h:

pusi.

draugui čia —

Harmsworth: Jei gerb. 
suteiks man progą debar

Harmswr t h: Prakilnus 
žino kokios yra ypatin- 
kliutįs; bet šis klausi-
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■(Tąsai iš pereito num.) 1

HYĄDOS
\/-PAVIDALO grupelė žvaigždžių Tauro ] 

konsteliacijoje yra žinoma vardu “Hy
ados”, ir jos patraukė atidą visos žmonijos. 
Ta grupele žvaigždžių sudaro snukį žiau
riojo Buliaus 'kuris nulenkęs savo didelę 
galvą durimui medžiotoją Orioną' ir rusva 
pirmojo didumo žvaigždė Aldebaran, tos 
grupės didžiausią žvaigždė, pažymi akį to 
įšitdusio gyyųno.

Sulyg Alleno, Grekai tą grupę žinojo 
po vardu ‘Yades, kas paliko Hyades kultū
ringų Latinų kalboje, kuris vardas sakoma 
paeina iš kito tam panašaus žodžio reiš
kiančio “lyti”, atsinešančio Į lietingą perio
dą, ries laikė vakarinio tų žvaigždžių nusi
leidimo pavasarį ir rytinio nusileidimo ru
dens laiku, tai yra gegužio ir lapkričio mė
nesiuose, atsibuna dažni lietus. Aldebaran 
su visa V-grupe matosi tekąs rytuose rude
nio laiku, ir taip buna matomas kas vaka
ras anksčiau per Visą žiemą. Visais am
žiais apie Hyadas rašydami Įvairių tautų 
žmonės bendrino jas su lietumi.

Poetai tas žvaigždes vadino “Slapiosios 
Hyados” arba “Vandenuotos Hyados”.

riinijus vadino jas bendrai “audringa 
ir žiauri žvaigždė, sukelianti vėtras ir su
mišimus vandenų, veikianti ant vandenų 
ir ant sausumų.”

Romėnai manė jog Grekai Hyadų Var
dą paėmė nuo “dės”, kas reiškia kiaulės, 
taigi jie vadino šias žvaigždes “suculae” 
arba kiaulukės, ir delei šitokio apsirikimo 
kilo daug nesusipratimų. Plinijus išve- 
džioja, remdamasi tuo užvardijimu kad, iš 
priežasties nuolatinių tuo periodu lietų ke
liai. pasidaro dumblini, o išrodo kad toms 
žvaigždėms patinka purvyne murdytis jei
gu jos rudeninis ir pavasariais matosi, h’ 
užtai jos pavadinta kiaulaitėmis. Bet gi

• šitoks išvedžiojimas jau pertoj nueina.
Tsidorus išvedžioja jog vardas “sucu- 

lae” buvo paimta nuo “sucus”, kas reiškią 
drėgnumą, kuri idėją sutinka visai gerai su 
vandeninga arba šlapia tradicija kokia vi
sada apie tas žvaigždes sukosi.

Nekurie žinovai prirodinėja jog var
das šiai grupei paeina nuo raidės “Y”, ku
riai ir žvaigždžių sustato forma panaši, 
betgi ta grupelė visiškai panaši raidei V, 
ir mažiau raidei Y.

Hyados taipgi buvo vadinama “Žibin
tuvas”, “Trikampis šaukštas”, ir “Maža 
Verbliudė”, kuomet didįjį verbliudą persta
tė žvaigždė Aldebaran.

Indai toj grupėj matė maldnamį ar 
vežimą, Chinai, rankini tinklą, arba krali- 
kų tinklą, bet Chinai daugiau ir tankiau tą 
grupelę vadino “Medžiotojo Žvaigždės”, 
ariba “Pranešėjas apie Užpuolimą Ru'be- 
žių”. Jie garbino tas žvaigždes kaipo “Ge
nerolą arba Valdytoją Lietaus”, nuo ma
žiausia 1100 metų pirm Kristaus.

Sulyg Grimmo, Anglo-Saksai šias žvai
gždes įsivaizdino esant “Šernų Pulku”.

Mitologijoje ta grupė manyta esant 
dukterimis Atlaso, pusseserės Plejadų. Jos

(Tąsa iš pereito num.) t
1921 metais.

Lapkričio 7 d. (Lietuva ir 
Klaipėda). ,

36. Mr. Lambert paklausė 
Premjerą kada manoma yra ati
duoti Klaipėdą Lietuvai, atsi
žvelgiant į faktą kad birželio 
16 d., 1919 m., Aliantų Valsty
bės atmetė Vokietijos pareiški
mą jog Klaipėdą turi pasilikti 
Vokietijos suverenitete, ir pa
tvirtino kad Klaipėdos uostas 
yra vienintelė Lietuvos išeiga į 
juras.

Mr. Harmsworth: Versailles 
Sutarties 99-ju paragrafu, Vo- 

Aldebaran, arba Alpha Tauri, pirmoji kietija atsisako, naudai Aliantų 
tos orupės žvaigždė, teka beveik valanda Valstybių, nuo visų savo teisių 

-v ■ • u -i .• • • — _ • • prie tos teritorijos. Dar nepn-veliau ir beveik tiesiai po apačia garsiųjų .. . „ ,,
; . t • ™ • , . . • z»-i, ? . eita prie nusprendimo kaslink

žvaigždžių Plejadų, ir jo (Aldebarano) to kraSto galutilias padėties, 
vardas reiškią, “užpakalinis” arba “sekė- Mr. Lambert: Kadangi tas 
jas”. klausimas peiliu metu Idar neiš-

Rašytoja Martin, savo knygoje “Drau- sirišo, tat kada gi Lietuvos val- 
gingos Žvaigždės”, sekančiai apibudina Itą *^žia sa^ tikėtis įgauti tą išriši- 
puikią žvaigžde: “Aldebaran yra keturio- ,\ " ......... €. . . . Mr. Harmsworth: Pristbijau, »
likta žvaigždė paeiliui 1S skaisciausiųjų vi- mano garbingas drauge, kad ne- : 
same 'danguje, ir devintą iš tų kU-rios esti ganu į tai atsakyti, 
matomos musų gyvenamose srityse. Ji yra .
taip vadinama pirmojo didumo žvaigžde, vasario 16 d. (pusi. 1198. Li- 
Ji duoda apie vieną devyniasdešimta bilijo- thuania. Oral Answers): 
ninę dalį šviesos kiek mes gaunam nuo sau- 27. Pulk- Wedgwood paklau- 
lės, bet būdami tokio tolumo nuo jos kaip 8® Ministerių Pirmininko, ar, 
esame nuo saulės, gautume nuo jos ketu- ąkivaizd°ie Genoos Konferendi- 
riasdešimts penkis sykius daugiai šviesos ^’Lekn^a" VaL
negu mums duoda saulė. Apie tnsdesim'ts džia pripažins dabar Lietuvos 
dviejų šviesos metų reik Aldebarano spin- Respubliką de jure, 'kad ir jie 
daliui sutrukti kelyje iki žemės, kas reiš- (Lietuviai) taip jau galėtų da-

■ kia jog ji yra apie du šimtai trilijonų my- lyvauti Genooj ir nepaliktų sa
liu atstu nuo musų. Ji tolinasi nuo musu vo reikkių Rusijos ir Lenkijos

' su greitumu apie 30 myliu į sekunda, bet rarikose: irl ne’ta’ arnep"' 
. , . 1 it*./ m v i pažinimas Lietuvos nėra pasek-

> ir tokiu greitumu keliaujant reikes dar de- mė kokių nora įrodymų padary_
■ šimte tūkstančių metų keliauti dadėjimui tų iš Paryžiaus?
i dar vieno trilijono mylių, prie tolumo.” Valstybės Užsienių Reikalų 

Jo'S rusva spalva rodo jog Aldebaran po-Sekretorius (Harmsworth): 
yra viena iš senesniųjų žvaigždžių, viena Lietuvai suteikta aplikacija pa- 
iš tų saulių kuri kaip mirštanti žarija dar kvietrinui į Genoos Konferenci- 
vis žėri su intempimu lyg įširdusį netekimu J'a‘ Pripažinimas de jure nau- 
savo pirmesnes garbes ir su mmtimi apie ro> kaipo ta;syklėi priimtas 
savo nykstančią galybę. Didžiųjų Valstybių sutartinai,

Sulyg Prof. Russell, Hyados tolinasi Vyriausiosios Tarybos šusirin- 
nuo musų SU greitumu 25 mylių Į sekun- kime; reikia daryti išvada kad 
da, ir abelnai imant visas tos grupės ž\ aig- tos Pačios procedūros kurį veda 
ždes, jos yra po 120 šviesos metu atetumo ^Įe veikmės ^vienodinimo bus 
nųo musų. Tokiame tolume musų sai.le *
būdama išrodytų kaip_ aštuntojo didumo te- Lordas R Cecil. At ne faktaa 
leskopiška žvaigždutė. kad kaj kurios valstybės priparl

Ta grupė yrą išimtinai turtinga dvily- žino Suomiją de jure daug ank- 
pėmis žvaigždėmis, ir žiūrint į jas net ma- s7au ne^u kitos valstybės? Tal
iais teleskopais atsiskleidžia gražus regi- gi pebuvo to vienodumo tikru- 

. . o-o moje_ as galiu toliau pa-
nia ’ . .. . . .. klausti ar, akivaizdoje tų keistų

Sol viss sękanciai sumini tą grupę. aplinkybių Lietuvai, Vyriausy- 
“Puikumas Aldebarano, ypatingas išsisky- bė nemano esant patartina tuo- 
rimas visos grupės savo pavidalu, žavėjau- jau pripažinti tą Valstybę de ju- 
tis įspūdis sudaromas būreliais mažųjų re?
žvaigždelių,' Deltų ir Thetų, per vidurį V Mn 
raidės ragų, ir turtingumas žvaigždžių pa- Lordas 
čiame lauke kur jos raridasi, viskas išvien goslos . ,

• susioeda sudarymui Hyadų vienu is pačių svaTStoma.
• pažymiausių ^aizdų dausose; tik nei vie- ' Pulk> Wedgwood: Tat kokios!
• nas negali to aprašyti, neš žvaigždinio dan- gį yra tos ypatingosios kliūtis, 

gaus negalima sutalpinti į žodžius.” surištos su pripažinimu Lietu-
Apie Hyadas buvo minėta pirmesniuo- vos de jure? Ar tik nesulaiko 

se aprašymuose, kalbant apie Plejadas ir mus,J Paryžiaus Taika?
Tauro konsteliacija.. .S5 J’ ?/ Rees (Lenkų, šai:'

z— , . . ninkas, dešiniojo Sparno ekstre-
, ■ ,(Bus daugiau) _________  mistas-Vert.): Koki, nauda

buvę paverstos į žvaigždes dęl jų didelio 
verksmo ir gailesčio savo brolio Hyaso.

Sulyg kitos pasakos jos visos buvo au
klės Bakko, vyno dievaičio, ir už tai dievų 
tėvas atlygino joms už jų gerą pasitamavi- 
Įmą patalpindamas jas danguose, Origina
liai buvo manyta' jų esant tik septynios iš
viso. Hesiodas įvardijo penkias, o mes da
bar tą grupę skaitome susidedančią iš še-Į j 
šių. Hyados yra tarp keleto dangiškų pa
vidalu suminėtu Homero. * ■ w

simas yra ant Rašto. Ar Vy
riausybė rėmė Tautų Sąjungą 
šituo klausimu?

Mr. Harmsworth: Nemanau 
kad šsikaialssmu -m :t Cme“š 
kad šis Mausimas (čia) iškįla.

Kovo 27 d. (pusi. 930. "Vilna” 
—Oral Answers).

31. Lordas R. Cecil paklausė 
MiniSterių Pirmininko kokioje 
dabar yra padėtyj Lenkijos ir 
Lietuvos ginčas dęl Vilniaus; ir 
ar gauta koks nors atsakymas 
iš tų Valstybių j Sąjungos Ta
rybos rezoliuciją iš sausio 13 d.

Valstybės Užsienių Reikalų 
po-Sekretorius (Cecil Harms
worth) : Unijos aiktas, Lenkijos 
Vyriausybės pasirašytas, turįs 
klaūzą Vilniaus Statutui suda
ryti, kovo 22 d. gavo parašus 
12-kos Vilniaus atstovų, kurie 

i ikišiol tam priešinosi. Manoma 
■ jog tai yra lygu tam kad Vil-
- niaus Seimas priėmė aktą kurs,
- kaip spėjama, 'bus ratifikuotas.

Atsakymas Į antrąją klausimo 
dalį yra teigiamas, ir abi pulsi 
atsakė. Nurodau mano Prakil
niajam Draugui į Tautų Sąjun
gos dokumento tuo reikalu ko
piją.

Lordas R. Cecil: Ar Vilniaus 
Seimas, kurs, kaip sakoma, už- 
gyrė sumanymą, buvo Lenkų 
Vyriausybės prikimštas (pack
ed)/?

Mr. Harmsworth: Manau kad 
faktai yra gerai žinomi. Neno
rėčiau kalbėti apie juos.

Liepos 31 d. (pusi. 1022. “Li
thuania”. Written Answers).

Pusi. Wedgwood paklausė Mi- 
nisterių Pirmininko ar, Suvie
nytoms Amerikos Valstijoms 
pripažinus Lietuvą de jure 5f de! 
f act,o, Didžioji Britanija pada-l 
rys taip pat?

Mr. Harmsworth: Tarpinin
kaujant Ambasadorių Konfe
rencijai, Lietuvos Vyriaul&yjbėi1 
pranešta yra kad Aliantų Vals
tybės yra pasirengusios pripa
žinti Lietuvą de jure su sąlyga 

, kad Lietuvos Vyriausybė, iš sa- 
. vo pusės, priima Versailles Su- 
1 tarties stipuliafeijas del plaukio

jimo

ĮirpĮMoH.

STRAIPSNIS 48.

ATIMANT NUO KRŪTŲ.

M

KMDdf syitffal—s Ir'

KŪDIKIU 
EROVės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

galėtu lengvai pereiti šitą laiką.
Be užtektino kiekio gero maisto 

mergaitės bręstanti sistema negali 
laimingai stembti prieš gamtos rei
kalavimus šiame laike. Tokie vai
kai turi gauti po du sykiu i dieną. 
Eagle Pieno apart kitų valgių. At- 
miešk du šaukštu Eagle Pieno su tri
mis ketvirt daliais puodelio vandens. 
Jpš labiau myli kuomet dasideda gin
ger alus, vynuogių sunka, vaisių sun
ką.

Skaityk šituos straipsnius kas 
-MTaitf ir, pasidėk ateičiai.

PAJIESKAU pusbrolio Antano
Bacevičiaus. Paeiną iš Kazlų 

Rujos parap., Suvalkų vėd. Gy
veno Chicago j. Taipgi pusse
serės Magdės Raulinaičiutes, po 
vyru Poškienės, iš Kazlų RutioS; 
par. Jie patįs arba apie juos 
žinantieji atsišaukite, (48)

Petras Olekas
8105 Lucia Ave. Cleveland, O.

Abelnai kalbant, kūdikį nuo krūtų 
reikia aitmti tarp devinto ir keturio
likto mėnesio. O nekurtos sąlygos 
gali priversti dar anksčiau. Pavyz
džiui, išsenka motinos pienas. Arba 
vėl, oras gali turėti Ant laiko inta
kes. Nėra gatartina atjunkti karš
tame ore, jei nėra svarbios priežas
ties.

Atjunkinti reikia pamažu. Tada 
kūdikis lengviau prisitaiko prie kitų 
maistų. Galima protarpiais duoti 
krekerių arba košeles. Tas prigelb- 
sti junkimui. Atmink vienok kad ku- 

. dikis dar) negali pilnai suvirškinti 
krakmolinio maisto maisto be 18-20 
mėnesių. Todėl reikia tokio, maisto

• vengti. Bulvės, pupos ir panašus 
maistas turi daug krakmolo ir reikia 
vengti jo davimą.

Pradėjus junkimą patartina pasi
tarti su gydytoju. Jis žino kuris 
maistas jūsų kūdikiui geresnis ir pa
sakys jums.

Brendimo laikas mergaitės gyveni
me pastato kiekvieną motiną ant ner
vų. Tai rūpestingiausias laikas mer
gaitės gyvenime. Tai laikas kada viT 
sos jos pažvalgos yra keistame sto
vyje, kurio pamatas gludi fiziologi
joje. Tai laikas kada jos sveikata 
turi rūpėti. Jos sveikaat priklauso 
šitame laike ypatingai motinos rū
pesčiui. Kiekviena motina turi rū
pintis ir auklėti savo mergaitei svei
katą ir stiprybę pirm laiko, kad ji

Abiems ant 
Naudos

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

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- 
ituvą, 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 yra 
vienintelis Lietuvių Valsty
binis Bankas rytuose, todėl 
mes patariame kožnam -Lie
tuviui kreiptis visais pini- 
giškais reikalais j 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..
Baltic0 States Bank

294 Eighth Avėnuę 
New York,

N. Y.
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tuoti tai as atsakysiu jam.
@ Kovo 8 d. (pusi. 1248. "Po- 
© land”.—Vilna. Oral Answers). 
© 6. Pulk. Wedgwood paklausė
© Valstybės Užsienių Reikalų )po- 
® Sekretorių, ar Lenkijos Vy- 
© riausybė pripažino ar ne taria- 
© mąjį prijungimą Vilniaus prie 
© Lenkijos; ir ar Jo Didenybės 
® Vyriausybė pareiškė Lenkijos 
® ir Lietuvos Vyriausybėms savo 

. ® pažiūrą del vėliausiųjų įvykių 
Vilniuje?

Mr.’ Harmsworth: Lenkų Vy- 
riausybė, kuri, kaip pranešama, 
del to klausimo rezignavo, ne- 
priėjo prie susitarimo. Jo Di- 
denybės Vyriausybė pakartoti-
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© 
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© 
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© 
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ARTOJO” turinis pats už save kalba. Pastudijuoki! ji apačioj iš
vardintą — pažiūrėkit kokie naudingi ir žingeidus straipsneliai 

jame telpa — ne ilgi ir nuobodus, bet žingeidus ir patrau
kianti. Kožnas raštelis pilnas žingeidumo,. Prie to 

Šis numeris ypatingai paveikslų daug talpina.—

V; K. R.
(Bus daugiau)

■ oo—1-----
Berline, įžangos kaina į teat

rus nustatyta maždaug kiek kai
nuoja bakanėlis duonos.

I
CUNARD i
LIETUVON PER 10 DIENŲ4

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon? 
per Southamptoną ant milžinų laivvį 
AQUITANIA MAURETANIA 5

BERENGARIA į

Apleidžia NewYorką kas Utarninkęį 
^Greitas persėdimas Southamptone 2 
i Lietuviai ypatiškai lydima. į 
'Taipgi reguliariai išplaukimai tie-5 
Įsiai' į Hamburgą naujais aliejumi 
i kūrinamais laivais. 5 
Į3-čia (į Piliavą 106.50) War Taxi 
■Klesa (į Hamburg 103.50) 35.00 į 
■ KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 5 
įsėda ant laivo Piliavoj, važiuoja ją 
■Southamptoną ir ten persėda antį 
JMilžinų laivų. Plaukia kas savaitė! 
■ Greičiausi laivai pasaulyje. J 
' Informacijų kaslink kainų ir rei-J 
Jkalingų dokumentų del atitrauki-* 
■mo keleivių galite gauti pas bilej 
Jagentą. Pareikalaukit. Yra vie-« 
,nas jūsų mieste arba apielinkė'. * 

iGunard Line • 
'Hotel Cleve
land Bldg.

[Cleveland, O
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LAPKRIČIO MENESIO TURINIS:
DŽIAUGEIS, ŽEME (Eilės) — Putinas ..............
ĮVAIRIOS EILĖS ...... ............................. . ................
GITANDŽALI (Tąsa) ........................... 
KAIP DIDELĖ YRA VISATA?— Vertė K......... 
POPIEŽIUS NIEKAD NEGALI APLEIST ROMOS .. 
BOBA SU NAŠČIAIS ..................... ..............................
VISGI—APIE JĮ ŠNEKĖJO—P—lė ...'........... 
VYRAS KURS NIEKO NEIŠMOKO—Vertė K. V. .. 
DVIEJŲ LAIVŲ NUOTIKIAI (Tąsa) .................
ŽEMĖS DREBĖJIMAI — K .............. -.
AMŽINO ŽYDO LEGENDA .................... ?. 
A VIA — Iš žydiško. Vertė V......................................
NEMIRTINI MYLIMIEJI— K.S. K............... 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ PARAŠAS — V......... , 
DIENOS KLAUSIMAIS ..............................................
JUOKAI-JUOKELIAI ............................

PRALEISKITE KALĖDAS LIETUVOJE
VAŽIUOKIT ANT SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

VALDŽIOS LAIVŲ.
I. 1

2
3

.6
8
9

10
11
13
16
17
18
19
21
22
24
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@ “ARTOJAS” tinka užrašyti dovanų Kalėdoms savo draugui čia — 
“ Amerikoje — arba giminėms į Lietuvą. Dabar laikas užrašyti. — 

Amerikoje kaina metams $1, į Lietuvą metams tik $1,25.
“ARTOJAS” 7907 Superior Avenue Cleveland. Ohio.
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nai patardavo abiem ginčo pu
sėm būti nuolaidesnetnis.

Pulk. Wedgwood: Ar Vyriau
sybė pareiškė Lenkijos Vyriau
sybei savo pažiūras kaslink to 
kad pageidauja idant Lenkija 
laikytųsi Tautos Sąjungos nu
rodymų ?

Mr. Harmsworth: šituo klau
simu reiktų diskusuoti per visą 
popietį.

Pulk. Wedgwood: Tas kiaiu-

Įrcg. S. V. Pat. Biure.
Putebėklt jų pastangas neryti iitn ska
niausi viduriu pa iuoiuotoji), kokis tik 
kuomet no s buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausia, vienok veikia pasekminę  i au
siu i 1 Motinos—jus nežinote to smagumo 
Jausti malonumų, pasitikėjimą Ir užsi- 
ganėdinimą, jei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet 1 kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—tai yra tikri tekiai vidurių 
r.£kietėjlmo. Miegok Šiąnakt ramiai, m.s su 
austančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
ir atliks gerai I

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

Jei manot aplankyt Lietuvę šiais metais, jeigu norit praleist Ka
lėdas su mylimaisiais senoj tėvynėje, darykit planus dabar. Suvie
nytų Valstijų valdžios laivai duoda specialus akomodacijas tiems ku
rie važiuos. Bus speciališki išplaukimai.

S. S. LEVIATHAN....... ............išplauks Gruodžio 1
S. S. PRESIDENT ARTHUR■Gruodžio 5.
S. S. GEORGE WASHINGTON.................. Gruodžio XV

Sujungimas su Lietuva nuo Anglijos arba Bremeno. Valdyba Su
vienyti! Valstijų Linijos prižiūri kad kelionė jūsų butu saugi j vietą. 
Kad šis linksmas sapnas butų realizuotas jums, eikite dabar pas 
arčiausi agentą ir padarykite rezervacija—dabar.

UNITED STATES LINES
Hotel Cleveland Cleveland, Ohio

Lokaliai Agentai visuose miestuose.
Valdantieji Operatoriai del

UNITED STATES SHIPPING BOARD
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GRAIKŲ TEATRAS
/ Atsiradimas Teatro, Kaipo Pirmučiausio 

Žmonių pasilinksminimo Budo.
I ABAI anksti, pačioje Graikijos istorijos 

pradžioje, Graikai pradėjo rinkti poe
mas, kurios buvo parašytos pagerbti jų 
narsiems senovės didvyriams, išvijusiems 
iš Elados Pelazgus ir sunaikinusiems Tro
jos galybę. Tos jų poemos būdavo dėklą-j 
muojama viešose aikštėse, ir visi eidavo jų 
klausyti. Bet iš tų dekįąmacijų neišaugo 
teatras, kurs šiandien yra beveik nebeat
skiriamoji musų dvasinio gyvenimo dalis. 
Teatro pradžia Graikijoje buvo taip keis
ta, kad nėbuš prošalį kiek plačiau apie tai 
pakalbėjus.

Graikai visuomet mėgdavo įvairias pa
rodas ir iškilmes. Kas metai jie rengdavo 
iškilmingas procesijas vyno dievui Dionizui 
pagerbti. Graikai visados gerdavo vyną, 
sakydami, kad vanduo tesąs geras tam 
kad jame maudytis ir plaukioti. Todėl ta
sai jų vyno dievas Dionizas buvo labai ge
rai žinomas.

Graikų tikėta, kad tasai Dionizas gy
veno vynuogynuose, 'drauge su linksmu
čiais Satyrais (tai buvę diėvaitukai, pusė 
(žmogaus, pusė ožio); procesijose dalyvau
jančios minios apsirengdavo ožkų kailiais 
ii- bliaudayo, pamėgdžiodami ožius. Grai
kų kalboje ožys vadinasi “tragos”; daini
ninkas vadinosi “oidos” (panėši musų žo
džiui “aidas”). Taigi ir dainininkas, bliau- 
davęs ožiui pamėgdžioti, būdavo vadinamas 
“tragos-oidos”, — iš to ilgainiui ir kilo žo
dis “Tragedija”. Šisai žodis, teatro pras
mėje, reiškia dalyką, turintį nelaimingą už
baigą, panašiai kaip žodis “Komedija” (su
sidedąs iš žodžių “komos”’ arba linksmas ir 
“oidos”) reiškia dalyką su linksma, laimin
ga užbaiga.

Paklausite, gal, kaip iš šitų trukšma- 
dariųožią-bliaujų galėjo išsivystyti tt>s 
gražios tragedijos, kurios rodoma viso pa*- 
šaulio teatruose per ištisus du tūkstančiu 
metų?

Jungė, rišanti tuos ožiabliaujus su to
kia tragedija kai Hamletas, yra labai aiš
kį, kaip tuoj patįs paregėsite.

Dainininkų chorai būdavo labai links
mi; .jiems einant su dainomis, šaligatviais 
susirinkdavo didžiausios minios žmonių jų 
pasiklausyti ir iš jų pasijuokti. Laikui bė
gant, tie bliovimai, pamėgdžiojimai ožių, 
įkyrėjo rimtiems Graikams. Jie, pradėjo 
reikalauti ko nors rimtesnio ir geresnio. 
Štai tūlas jaunas poetas iš Tkarijos, Atiko- 
je, sumanė šiokį tokį įvairumą procesijoje: 
jis išvedė vieną ožiabliaujį iš procesijos pir
myn ir liepia jam kalbėti su vienu iš muzi
kantų, griežusių Pano vamzdį. Šis ožia- 
hliaujus, kalbėdamas, mosuodavo rankom, 
klausinėjo Įvairių dalykų, ir jam muzikan
tas atsakinėjo iš rašto, kurį poetas pirm 
prasidėsiant procesijai buvo parūpinęs.

šitoksai lošimas, kuriam pirmučiausia 
naudotą pasakos apie dievą Dionizą ar apie 
kokį nors kitą dievą, iš pačių pradžių laibai 
patiko minioms. Nuo to laiko kiekvienoje 
Dionizo procesijoje buvo tokių “lošimų”, ir 
minios žiurėjo į juos kaipo į daug svarbes
nį už pačias procesijas ir bliovimus dalyką.

Vienas iš įžymiausių tragedininkų, At
skyląs (Aeschylus), gyvenęs nuo 526 iki 
455 m. prieš Kristų, parašė aštuoniasde- 
šimts tragedijų scenai.’ Jis pažengė pir
myn tuo, kad scenon išvedė nebe vieną ak
torių, 'bet du. Už kelių dešimtų metų po to 
kitas tragedikas Sopoklis (Sophocles) pa
didino aktorių skaičių iki trijų. Euripidas, 
rašęs savo baisias tragedijas penktame 
amžiuje prieš Kr., vedė į sceną tiek aktorių, 
kiek tik norėjo. Aristopanas (Aristopha
nes) savo komedijose išjuokdavo viską ir 
visus, net ir pačius Olympo Kalno dievus; 
jo komedijose chorai stovėjo užpakalyje 
lošėjo ir tik kartais teatsiliepdavo, pvzd. 
— “baisus yra šis pasaulis”, kai lošėjas nu
sikalsta prieš dievų valią.

Šitokioms dramatinių pasilinksminimų 
fonnoms jau reikalinga buvo tam tikra vie
ta. Netrukus tad kiėkyiename Graikų 
mieste atsirado teatrai, — tai dažniausia 

l būdavo erdvą vieta, iškirsta kur uoloje, 
į netol miesto. Žiūrovai sėdėdavo ant medi- 
įnių suolų, veidais į platų, ratą, — tai musų

orkestrą, arba parteras, kur už vieną vie
tą reikią mokėti po keletą dolarių. Ant to 
rato viduryje, kur buvo scena, sustodavo 
aktoriai ir chorai. Užpakalyje jų buvo gė-1 
tra, kur jie užsidėdavo sau ant veidų moli- Į 
nes kaukes, kurios rodė žiūrovams akto- i 
rius pagal ių ūpą, — linksmus arba liūd
nus. Graikai getrą vadino “skene”, ir nuo 
to žodžio ir mes sakome “scena”, “sceneri- 
jos .

Tragedijai inėjus į Graikų gyvenimą, 
žmonės rimtai susidomėjo ją. Naujieji sce
nos kuriniai buvo Graikams labai svarbus; 
Ipasižymėjęs scenos kurinio autorius būda
vo labai aukštai gerbiamas, daug aukščiau 
už kokį generolą, grįžtantį iš laimingai at
likto karo!

(Bus: “Persų Karai”.)
W7

beždžiones išsiųsti, nes kultūros 
vajus nutruko.

•kiai pasakėme kad yra gyvas |vo tauftoe labui, 
J stovis ir negyvas stovis. Tiedu i • Kad taip dėsis, galima įšsiai-
I stoviai vienas su kitu yra greta škint iš Pruseikos-Vabalo-Dėdą-

Blogiausias pasaulyje žmogus 
yra tas kuris turi užėmęs kokių 
valdišką vietą.

PIRMYN!
Iš Žemės iščiaus tiesi pravirko, 
Rusiai prašvito, vergai ką mirko 
Purvuos, tamsybėj išvydo šviesą, 
Pajuto laisvę, pažino tiesą.

Ten atgimimas Tautos įvyko, 
Ten abejonė visai išnyko.
Rusiai pagimdė naujovės dvasią, 
Rusių ilgesiai pagimdė-drąsią

Minties tverybą, ir vieną žodį, K 
Kuris jiems kelią pirmyn parodė. 
Rusiai pagimdė Tautos tvirtoves, 
Urvai tamsieji — naujybės bones!

Pražibo saulė, rasa nukrito, 
Pražydo gėlės, dangus nušvito.
Tamsa pranyko. Visi mes, broliai,, 
Viešai darbuotis turim nuo šiolei...

Valstybė gimė, varpai skambėjo, 
Naujos gadynės aušrą atėjo. 
Krauju aplaistėm mes savo žemę, 
Kuris rytojų jau skaistų lemia.

Kardai Švitravp, kovon masino, 
Visi skriaudėjus savo pažino. 
Suspaudė ginklą ranka pūslėta, 
Vadavo Šalį jie numylėtą..,..

Sapnuose Vilnių Lietuviai mato, 
Ir planą aiškų rytojui stato.
Kur žmonėms musų skriauda netiko, 
Tenai vergauti nedaug beliko.

Pirmyn! Kovoki, o jaunas broli, 
Jau tavo laisvės diena netoli, i 
Nuo musų kardo pražus tironai, 
Ryt, laisve džiaugsis mus milijonai!

Mariampolė. A. Vaičiūnas.

ŽEMĖS GYVENTOJAI.
Ant visos žemės randasi apie du bilijo

nai (2,600,000,000) arba du tūkstančiai mi
lijonų žmonių. Beveik ketvirtą dalį to 
skaičiaus sudaro Chiniečiai. Chiniečių yra 
virš 400 milijonų. Žmonių skaičius, kaip 
matome, yra gana didelis, beit palyginant 
su kitų gyvūnų skaičium, jis yra labai ma
žas.

Mokslo žmonės patyrė kad vienoje stik
linėje upelio vandens yra daugiau gyvių ne
gu žmonių visame pasaulyje. Zoologijos 
(gyvūnijos) mokslas priskaito pustrečio mi
lijono atskirų pavidalų vabzdžių esant ant 
žemės. Sudėjus visus vabzdžius krūvon, 
jie savo svoriu perviršytų visus žmones ir 
gyvulius.

Be to, žemesnieji gyvūnai be galo smar
kiai veisiasi, ir jei ne priešai kurie juos 
sunaikina, ant žemės tuoj neliktų vietos jo
kiam kitam sutvėrimui. Taip iš vienos mu
sės per vieną vasarą galėtų prisiVeisti 60 
bilijonų naujų gyvybių, kurių kūnams per
vežti reikėtų apie 3000 didelių vežimų.

Lietuviškai-Angliška. ir Angliikai-Liotuviikaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos ie- 

Važiuojančiam į

Didžiausias 
randamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neuimiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jia bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų ra 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurio patja nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimui!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

»HAC
$li.M

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų
1918 m. laida, Cleveland, didesnio formato knyga, 
156 pusi., su 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 75c. Audimo viršeliais $1.25

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

PINSIU
Pinsiu aš dainelę

iš linksmų žodelių, 
Dainuosiu, raminsiu 

sau liūdną širdelę.
Nors liūdna gyventi, 

bet aš nęliudėsiu,
Į ateitį šviesią 

laukdamas žiūrėsiu.
Matau aš atbundant 

jau darbo žmoniją,
Jau retežiai-pančiai 

trūksta surūdiję.
Tuojau darbininkai 

nusimes nuo savęs
Tuos vargus, tuos pančius, 

daugiau jų nebeneš.
Nesiduos tat ponams 

sau ant sprando joti, 
Nnebus tad valdovų, 

nereiks jų bijoti.
Tik žydės tarp visų 

meilė ir brolybė,
Bus visam pasaulyj 

laisvė ir lygybė.
Darbininkų Draugas.

Nuo Juokų Red.: šios eilės 
yra iš Lietuvos, ir tas paliudys 
kad vis labiau ir (labiau Lietu
vos jaunimas (o gal čia koks se
nis rašo—kas žino) “Dirva” in
teresuojasi. Amerikos Lietu
vių tarpe išnyko dainininkai — 
išvažinėjo į Italiją ir Palangą, 
išnyko ir vietiniai poetai šiame 
kampelyje. Dabar turime džiau
gtis ir tenkintis tuo ką gauna
me iš Lietuvos, kaip ir operos 
atrištų iš Lietuvos.

Gerb. Darbininkų Draugas 
yra vienas iš tokių kurie svajo
ja apie ką nors geresnio negu 
turi. Jis net ir poeziją tam pa
naudoja. Muziką ar poeziją pa
naudot klesų kovai yra žemais 
darbas. Bet viskuo pasinaudo
jama, ką darysi. Jis gražiai už
veda savo eiles išpradžių, bet 
užbaigia ne taip kaip mes norė
tume. Jei kalbėtų visu laiku tik 
apie savo liūdnumą del kokių 
kitokių priežasčių, o ne del tų 
kurias jam kitas įkalba, butų 
pusę bėdos.

šios gerb. Darbininkų Drau
go' eilės užsibaigia kaip ir pati 
bolševizmo teorija: prasideda iš 
pradžių su vargingu darbinin
kų gyvenimu, tęsiasi su įsivaiiz- 
dinimo pančių, ponų jodinėjimo, 
daeina iki didelių prižadų žiu- 
jodinėjimo, — ir tik dabar — 
PŪKŠT reikia pančių ntitrauky- 
mo, ponų numetimo, panaikini
mo valdonų — ir teužžydi lais
vė, lygybė, brolybė!

O dabar atkreipkit savo akis 
Į Rusiją: ponų ten nėra, nejoja 
ant sprando carai, bet vistiek 
be valdonų neapsieita — vėl jo
ja ant sprando kilti valdonai; vėl 
badas, maras, ligos, persekioji
mai, šaudymai, žudymai, plėši
mai ! Gal .tai lygybės ir broly
bės vykinamas: nes kai atimsi 
iš kito viską, jis bus lygtis tau 
kokiu pirma tu buvai; kai nu
žudysi vienas kitą, TIK tada 
broliškai mylėsi....

Nesistebime kad. gerb. D. D. 
trokšta to: to trokštame ir mes, 
tik reikia iš kito galo prie to ei
ti: reikia pirma mokytis, siekti 
mokslo ir suprasti kas yra lygy
bė — kad tai ne atėmimas iš ki
to; kas. yra brolybė — kad tad 
ne žudymas kito. Ir tt.

Gerb. Surūdijus Antspauda 
(iš Dayton, Ohio), prisiklausęs 
Biblijos studentų pamokslo, at
rašė šitokį protestą jiems:

“Vienas ių jūsų biblistų par
davė čia geriems katalikams 
daug knygų apie Dievo sužino
jimą. Kad paraki jonams tos 
knygos labai patiko, 'liudija tas 
faktas jog jie tų knygų parda
vinėtoją nusiuntė net pas savo 

’ kleboną. ParapijonįS sako jojg 
jų kunigėlis visai. mažai nusi
mano apie Dievą, ir jis nupirk- 
siąs visas knygas net su skry
nia. Tas biblistas ir nuėjo pas 
musų dvasišką tėvelį, žinoma, 
kunigėlis ir buvo nupirkęs visas 
knygas, ir jų skrynią, bet be pi
nigų, tada biblistui vėl reikėjo 
spėka knygas atsiimti. Nedėlioj 
kunigėlis jau negalėjo sakyti 
pamokslo, tik turėjo šaukti vi
su balsu: Mieli mano, deginki
te, deginkite, deginkite! — pa
kol jo gerklė užsikišo durniais.

Taigi mes parapįjonįs Day to
no, Ohio, dabar panašom jums; 
biblistai, protestą už tai ir dė- 
kavojam. Bet už'kitą-škadą pa
darytą mums meldžiamės prie 
Dievo ir nedovanojam jums už : 
tai kad kalbėjo čia jūsų brolis 
Steponaitis. Klebonas liepė sa- j 
vininkui neduoti svetainės tam j 
“anarkistui”, ir jis butų neda- i 
ves, ale kai klebonas nuėjo mi- 1 
šių. laikyti tai ir svetainės du- ; 
rįs atsidarė, ir net dvi prakal- i 
bos įvyko. Mušu klebonui taip 
negerai pasidarė, net ligą (gavo 
ir nemigo iš šiurpulių kratymo. 
Užtai protestuojam ir nedovana
jam jums, biblistai!

i ir tarp jų nėra jokio tarpo: kur 
I vienas pasibaigia, kitas prasi
deda, ir niekas ten mirties ne
gali rasti.

Musų bolševikai pirma rinko 
aukas tik Rusijai, dabar renka 
pinigus Amerikoje einantiems 
laikraščiams. Ant galo “pareis 
namon” ir pradės darbuotis sa-

lės kalbų apie Vilnių.
Lai gyvuoja bolševik-patrio- 

tail

"DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit,

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.

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus tui+ingų, 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. o gal ir tinkamą bagotą vy-Į 
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos, publikos. Adresuokit laišką ši
taip:

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

Kalbant apie dainininką Bab
ravičių. P. Urbšaiitis (vietinis), 
kuris girdėjo Babravičių bažny
čioj giedant, sako viskas yra la
bai puiku, ir bažnyčioj ypač ma
lonu girdėt žmogų gerai dainuo
jant, ale visa bėda kad bažny
čioj negali ploti.

iš- 
at- 
ne-

Pederacijos Sekretoriatas 
leido raportą kad naujai 
važiavęs su didele gerkle ir 
užpildoma tarba ubagas iš Lie
tuvos, Kun. Koncevičius, savo 
tarbą užraukė ir daugiau neva
žinės pinigų rinkdamas.

Katalikai turbut jau atsisako 
daugiau pinigų duoti, nes per
daug tų ubagu atvyksta, o an
tra, dar Tautos Fonde pelėja ke
li desėtkai tūkstančių dolarių. 
Sako: “Tegul pirmiau anuos iš
leidžia ir duoda mums pasilsė
ti”.

Turbut Kun. Fabijonui nepa
siseks Lietuvius j Afriką pas

“Tarkos“ gerb. Šventuzė pra
dėjo moksliškai zaunyti, ir nu
kreipia visas savo zaunas į tai 
kad “Dirvos” Juokų Red. turi 
būtinai numirti, (nes tokį “dek
retą” seniau gerb. šventuzė iš
leido, paskaitęs Juokų Red. pra
nešimą kad Mirties nėra.

Gerb. šventuzė labai tingi au
šint burną, bet turbut prisilaiko 
tinginio “filosofijos”:* “Anksti 
keliu, vėlai gulu kad turėčiau 
daugiau laiko tinginiaut”. Jis 
ir aušina burną kiek tik jam 
patinka.

Gerb. šventuzė pasakymą jog 
Mirties nėra sulygina su savo 
pasakymu kad tai “reikštų kaip 
sakyt- kad žmogus nesensta.” 

žmogus ir sensta ir miršta, 
bet Senatvės ir Mirties nėra. 
Jeigu gerb. šventuzė užsiminė 
apie senatvę, Tai prirodo ar ji 

j yra, tada aiškiau prieis ir prie 
išvedimo kad ir mirties nėra, 
nors mes mirsime.

Gerb. šventuzė nori (prirodylt 
kad Juokų Red. “semia” savo 
tvirtinimus iš biblijos studentų 
“mokinimų”; “buk 1924 metais 
‘milijonai nemirs’.”

Jeigu šventuzė kalba apie bi- 
blistus turi žinoti kad jų “mok
slas” turi pasistatęs 1925 o ne 
1924 metus kaipo.galui mirimų. 
Prie to, biblistai turi' tiesą kad 
“milijonai nemirs”, nes ne mi
lijonai bet bilijonai žmonių ant 
žemės gyvena. (Bilijonai 'jau mi
rė, ir bilijonai mirs. Kada su- 
laūksįt 1925 metų, tą jums bib
listai pasakys.

Mes nieko daulgiau apie 'bib- 
lis nežinome kaip tik tiek kiek 
čia pasakyta. Ir mes savo išro
dymus apie nesumą Mirties jau 
senai išdėstėme aiškiai. O jei
gu to nepakanka, gerb. šventu
zė lai pasijieško knygyne knygą 
vardu “Drama of Love and 
Death” (by Carpenter). Yra 
tai nuodugni studija gyvybės 
veisimosi ir nykimo, kad viskas 
pasaulyje iš mylėjimosi veisia
si arba atsiranda, pradėjus nuo 
pradinių protozoų iki dabartinių 
išsivysčiusių organiškų 
— žmonių, gyvulių, ir 
studentų.

Pat.Jreę. S. V.

Kuomet jus kankina skaudus n 
reumstliku skausmų, ar užpuola 
ralriia, strGndleglis. skaudami 
rini ir muskulai—kokis neapsak 
palengvinimas patiriama tvirtai j 
nant su

« ir tuojau, pajauSlama maloniai de
rinanti Šiluma besiskleidžiant po skau- «

* damn vietq, kuri suteikia malonų ana- _ 
. gumnl Visiškai nfra reikalo kankintis

turint po ranka tokių tikrų pagalbų. -
* Pain-ExpoUeria tikrai pagelbės ir - 

jums kaip jisai papclbėjo nesuskaito;
4 mieni tūkstančiam žmonių per daugel]

metų. Visuomet laikykite jo bonką *' 
parankioje vietoje. *

« 35c. ir 70c. ui bonką ajtiekosc.
< F. AD. RICHTER & CO. Y .

104*114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. »

gyvūnų 
biblijos

Mirties stovio nėra, 
“gyvas” ir “negyvas”

Yra tik 
stoviai. 

Jei gerb. Šventuzė negyvąjį sto
vį — po numirimo skaito “mir
ties stoviu” tai lai pasako kaip 
ilgai tas stovūs 'tęsiasi ir nuo 
kur prasideda “negyvasis sto
vis”? Kam šnekėt kad remia
masi biblijos studentu “konsti
tucija”? Daug sykių mes aiš-

“Mazgok”— 
Nebraižyk

Savo Danty
Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas ga
li . parodyt greitas 
pasekmes •— tekiau 
jis gali sužeist dan
tų palivą'.
Jeigu nubrozdysi sa
vo odą, Gamta gali 
ją atauginti.’ Betgi 
net Gamta neatau
gina dantų palivos 
sykį ji buna nune
šiota stipriu, žvy
ruotu dantų valyto
jų.
Saugiausias ir ge
riausias būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
Ribbon Dental 
Cream reguliariai. 
Daktarai ir J)entis- 
tai visur-, rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantįs
Gera Sveikata

“Lietuvos Kariumene”
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumene
saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumene
Ką reiškia “LIETUVOS KARlUMENĖ”?

Veikalas “LIETUVOS KARlUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos 'karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvastį.

Lietuvos Kariumene ■
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kariumenę. *

Lietuvos Kariumene
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais.

Lietuvos Kariumene
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popįęra 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 kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvos priešų. x

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

lų, su prisiuntimu kainuoja ....»..............
Ta pati odos apdarais ......................
Ta pati odos apdarais,-paauksuotais kraštais ..

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kas

Kas

$1.50
2.50
3.50

tmx

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

IJTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ;
307 W. 30th Street New York, N. Y. !



b DIRVA

The Younger Set
THE ENEMIES OF LITHUANIA

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

(Continued.)
i m‘
* At the end of the eighteenth 
century Lithuania was practical
ly blotted out of the map of 
Europe, and it remained a name 
almost forgotten by the rest of 
the world till 1917-18, when 
was begun that final national 
movement for independence 
which came to full fruit only 
the other day. While under the 
Russian yoke, Lithuania was 
known merely as forming a 
part of the northwest province 
of the Tear’s wide domains; the 
most cruel and heartless efforts 
were made to Russify her. The 
University' of Vilna and all her 
higher schools were closed; in 
1863 the Lithuanian language 
was banished from such schools 
as were left; an attempt was 
seriously undertaken to supress 
that tongue altogether, and to 
supplant ft by Russian. Many 
of the peasants were deprived 
of their lands. It was not till 
|904-5 that there was a change 
for the better, and then it came 
partly because the Lithuanians 
refused, despite all kinds of per
secution, to be Russified, and 
partly because of the Russian 
Revolution of 1905, in the aut
umn of which year the/ Tsar, 
proclaimed liberty of person, 
press, and e^sembly.
! In December 1905 a great 
National Congress, attended by 
2000 representatives drawn 
from all parts where Lithua
nians dwelt, met at Vilna, and 
passed a resolution demanding 
.the resuscitation of the count
ry’s political life by the forma
tion of an autonomous State of 
Lithuania within the Russian 
Empire—which was to be chan
ged into a federation of similar 
states. This was the gist, of 
the resolution; bult it also con
tained a clause—worth noting 
by reason of what came after
wards—washing success to all 
Lithuanians who in the Vilna 
district w^re fighting against 
Polonisation. Even though the 
Poles were subjected by the 
^Russians to the same 'tyranny 
as were (the Lithuanians, they

1 still
over 
her 
their 
especially in the (Vilną ^district. 
Demanding political freedom 
for themselves, and often fight
ing moist courageously for if, 
they had no notion apparently 
that the Lithuanians had just 
as much right to it aj they had. 
But that freedom was still 
some distance off for both; 
most of the concessions made 
by the Tsar were soon cancelled, 
and Lithuania was once more in 
evil case, even if the state of 
affairs generally was not quite 
so bad as it had been before.

It was the Great War, or 
ratheu its outcome in the Allied 
victory, that set Lithuania free, 
but she suffered terribly in the 
course of the fighting, 
outset still in the grip 
sia, she had to support 
with Germany on her 
border and all Russia behind 
her, she was smitten by the 
armies of both, as between ham
mer and anvil. Kovno and Grod
no,. two of the great Russian 
fortresses, stood on her soil, 
and were the scenes of large 
operations. Many of her towns 
and villages were destroyed, and 
nearly the whole of her terri
tory was devastated in 1914 and 
1915. In August of the latter 
year the Germans occupied a 
considerable extent of that 

‘country, and a good deal more of 
it was taken over by them by 
April 1916. A year later all 
Lithuania and portions of Lat
via and Poland, forming to
gether the “Ober-Ost”, were 
governed by what was styled 
the Military Administration of 
Lithuania, which had its head
quarters at Vilna. The Germanis

maintained their claims 
their little neighbour’and 
territory, land continued 
processes of Polonisation,

cut down the forests wherever, 
easily accessible, and denuded 
the land of its remaining oa/ttle 
and horses. Then began an ef
fort to Germanise the people— 
the Germans really believed at 
that time that they would never 
be called on to relax their hold, 
and that Lithuania might be
come one of the states of Ger
many.

Nominally Lithuania was still 
Russian. As was seen, she had 
asked for autonomy within a 
federated Russian Empire, but 
the Revolution of 1917 brought 
about a changed situation, and 
she now aspired to independen
ce as a separate and Sovereign 
republic,, which was in fact pro
claimed by a Lithuanian Con
ference reld at Vilna in Sep
tember 1917,, and even more 
authoritatively asserted by a 
state council on 16th February 
1918—which is now regarded 
as the official date of the decla
ration of independence. For 
her own objects Germany actu
ally recognised the de jure in
dependence of Lithuania in the 
following month—it was a dip
lomatic move in the game for 
the inclusion of Lithuania in 
the German Empire, but the de
feat of the' Germans by the Ale
lies effectually stopped any
thing of the sort. Yet, though 

I the Germans left the country 
after the Armistice, the troub
les of Lithuania were by no 
means at an end. Scarcely was 
her provisional Gevemmen't es
tablished at Vitina- when the 
land was invaded. by the Bol
shevists, and that Government 
had to remove to Kovno—which, 
except for a short interval, has 
since 
tai. 
beat 
have 
had not been forestalled by the 
Poles. This would have led to 
aonther struggle had 
Allies intervened and 
line -of demarcation.) 
thfe point that 
Lithuanian-Polish 

Į starts; this is the 
the strange story 
tics to which reference has al
ready been made.

(To be continued.)

5W

been the temporary capi- 
The Lithuanians bravely 

back the Reds, and would 
regained Vilna, if they

not the 
fixed a 
It is at 
presentthe

controversy 
beginning of 
of high poli-

MY RESTING PLACE! .i 
Ry Walter'R. Baublis

Down by the river,
Neąr snow-capped mountain 

high,
Close to the forest, 
Is where I want to lie.

Under an oak tree, 
Whose branches far outspread 
Would cast a shadow 
Serenely over my head.

Then some verdant grass, 
Upon the little mound, 
In peace I would lie, 
And shall never be found.

OFFICE CAT

BY JUNIVS

THE GOAT
•— Your advertisement de

scribes this as all-wool. It is 
nearly all cotton.

— Yes, 'that's the worst of' 
the newspapers. You can hard
ly believe a word they say.

-------oo---------  
THANKSGIVING!

By James Edward Hungerford.
When the turks have ceased to 

gobble,
An’ are bein’ stuffed to eat, 

And the ducks no longer wobble
On their pigeon-toed feet;

When the odors from the oven 
Come to tempt the sons o’ 

men,
It’s a sign that that ol’ lovin’

Day—ThankSgivin’s here 
again!

When the pumpkin, fat an’ 
juicy, .

Is transformed into a pie,
An’ your Ma and Aunt Jerushy 

Keep the kitchen stove “on 
high”;

When the cellar’s store o’ cider, 
Pickles, jellies, an’ preserves 

Makes you let your belt out 
wider,

To-accomodate the CURVES.
When the air is full o’ spices,

An’ the scent o’ things a-bake,
An’ the freezer’s freezin’ ices, 

An’ there’s frostin’ on the 
the cake ;

When the folks—both kin an’ 
neighbors, >

Start appearin’ on the Beene, 
Lookin’ hungry-like, b’jabbers!

You can GUESS what it may 
mean!

At the 
of Rus- 
RUssia; 
western

Yet oft shall J gaze
At the distant mountain, 
And though through a haze 
See the long lost fountain.

Yet oft shall I roam 
When twilight has fallen, 
Tlirough the dark forest 
Forbidding and Isullen.

Yet oft I shall walk
By the sparkling river, 
Whose waters at night 
Seem to quiver, quiver.

Far from all Mankind, 
Like Heaven it would seem, 
’Neath the moon’s pale light, 
And the stars sparkling gleam

Down by the river,
Near snow-capped mountain 

high.
Close to the forest, 
Is where I want to lie.

O

When the guest have all 
foregathered,

’Round the moanin’, groanin’ 
board,

An’ their smilin’ lips are 
lathered,

An’ their appetites have 
soared;

When the gobbler’s stuffed with 
dressin’

To be gobbled up by men, 
You can thank God for the 

blessin’
O’ Thanksgivin’ Day, again!

--------- oo—*------
Some people are never satis

fied. L. P. BaltrukoniS says 
even if they win a harp in 
after-life they immediately 
for a player attachment.

--------- oo—•------
We read of “the man behing 

the gun”, “the man 'behind the 
bars”, “the man behing the 
son”, and “the man behind the 
stars”, but C. Petraitis says 
little is said of the man ahead 
on his payments.

--------- oo---------
There are some folks we hate 

to see get religidus because it 
always makes them several de
grees meaner.

Ithe 
ask

KAS YRA 
LABORATORIJA

žodis Laboratorija |dar tebėra į 
nesuprantamas arba nežinomas 
paprastiems žmonėms. Net at
siranda ir gydytojų kurie visai 
mažai težino kas yra Laborato
rija ir kas jose yra įdaroma, ar
ba kam jos yra reikalingos. Be
veik visi žmonės žino Ligonbu- 
čius', bet nežino jų Laboratori
jų, kadangi Į jias.žmonėls nelei
džiama, taip lygiai ir į Operaci
jos rumus žmonės neleidžiama.

Kad publika žinotų vertę ir 
prasmę Laboratorijos, galėtų iš
sisaugoti nuo operacijų ir viso
kių baisių ligų, ir kartais belai- 
kinos mirties.

Valstijos arba Miestų Svei
katos Departmental užlaiko La
boratorijas del to kad prasergė- 
jus publiką nuo pavietrių ir 
staigių limpančių ir mirtinų li
gų, taip pat ištyrinėjimui 'kad 
vanduo, pienas, valgiai nebūtų 
užkrėsta visokiomis bakterijo
mis arija kitokiais puodais, įku- 

• rie yra pavojingi žmonių svei
katai, o daug sykių ir gyvas
čiai. Taigi matote kad be La
boratorijų nėra galima jokio eg
zamino padaryti. Net geriau
sias daktaras ar Specialistas sa
vo ofise negali jokiu budu at
rasti ar žmogaus kraujas tyras 
ar užnuodytas; gal surūgęs ar- 

, ba jame kokios bakterijos pona- 
voja. Tą visą atrasti gali tik su 
chemijos ir mikroskopijos pa
galba Laboratorijoj, per Labo
ratorijos egzaminierius, kurie 1 
turi tam mokslą ir patyrimą, i 
žmonės taigi žino paprastus gy
dytojus, o nežino Laboratorijos 
daktarų, kurie yra ne papras- ' 
tais gydytojais bet vadinasi pa- 
thologistais, Iserologistais, tech- 
nologistais, bakteriologistais, ( 

' chemistais ir kitaip.
Laboratorijos, aparatų čionai i 

negalima aprašyti. Tik pami- ' 
’ nešime vieną, mikroskopą (Mi- ' 
! eroseope), per kurį yra galima 1 

pamatyti ligos -nuodus, gyvuinė- 1 
liūs vadinamus Bacteria sergan- ' 
čių žmonių kraujuje, arba kat- I 
ne dirba geležies išdirbystėse, į 
cino, vario, plumberystės, ma- ; 
liąvojimo darbuose; jie užsinuo- ’ 
dina taip vadinamais metališ- 
kais nuodais, ir tik su mikros
kopu tėra galima pamatyti jų 
negerovę, nors jie dar jaučiasi 
pilnoj sveikatoj ir neišrodo ser
gančiais.

Todėl kraujo egzaminavimas 
yra labai reikalinga nors syki į 
metus; kolei jis dar nėra visai 
sugedęs, galima pasigydyti. Ty- 
ras-svei'kas kraujas reiškia svei
kas pats žmogus; kraujas nety
ras — tai žmogus nesveikas. 
Kraujas sugedęs — mirtis.

Toliau, jeigu žmogus skrep- 
liuoją su kraujais tai turi jau 
prisirėrigti pas Abraomą; bet 
pakol dar spjaudalai-skrepliai 
neturi kraujo, visgi yra galima 
išgydyti kad ir džiovos liga bu
tų jau prasidėjusi. Bet kaip 
atrasti kokia liga, kadangi žmo
gus tankiai'koSti arba skreplio- 
jas? O taip. Nešk į Laborato
riją skreplius išegzaminuoti. 
Jeigu tame mieste nėra Labora
torijos, pasiųsk per paštą bon- 
kutę suvyniojęs gerai į\popierį, 
o Laboratorija prisius pilną ra
portą kaip dalykas stovi: ar tu
ri džiovą, ar prasidėjus liga, ar 
taip kokia plaučių ar krutinės 
liga, o gal ,įiš papročio kosulis 
ima. Bet be Laboratorijos to 
negali sužinoti, ir tokiu budu 
nei daktarai nei gyduolės nepa- 
gelbsti. šimtai tūkstančių, ser
ga ir miršta nuo plaučių ligos 
kas metai.

Antra baisiai išsiplėtojus li
ga yra tai vadinama Brights

Disease — tai yra insktų liga. ; 
Ji yra gydytojų pripažinta kai- ; 
po nepagydoma kada jau užsa- ; 
senėja. Bet lengvai galima pa- ' 
gydyt kolei dar tik prasidėjusi. į 
Kaip sužinoti ar inkstai gerai 
dirba, to musų prasti žmoneliai 
visai nežino. Kurie žino, tie 
duoda savo šlapumą (Urine) Į 
Laboratoriją išegzaminuoti kas 
įtrįs mėnesiai ir tokiu budu pra- 
sisergsti nuo daugybės ligų, k. 
t. inkstų, skilvio, pūslės ir odos 
ligų. Visos tos paeina nuo ink-1 
stų neveikimo. Toliaus, moky
ti žmonės kai nesijaučia gerai, 
jie pasiunčia savo rytmečio šia- 
pumos į Laboratoriją ir kaip 
gauna raportą tada pamato ar 
jiems reikia daktaro ar ne. Bet 
paprasti tamsus žmoneliai visai 
kitaip daro: eina nuo daktaro 
pas daktarą be jokio egzamino 
ir be pagalbos; ir kad liga nėra 
žinoma, negelbsti nei gyduolės, 
nes nėra priskirtos pagal ligota. 
Paskui pameta daktarą, patįs 
perkasi gyduoles, gydosi, ir var
toja nežinodami ką ir kokia li
ga serga. Tokiu budu visai už- 
sendina ligą, pavirsta į nepa
gydomus ligonius, ir tada aitva- 

. žiuoja į ligonbultį numirti! Tas 

. aiškiai parodo kad gydytojas ir 

. jo 'ligoniai nežino jog reikia 

. kreiptis į Laboratoriją suradi- 
i fnui ligos ir priskyrimui gyduo- 
. lių.

Physicians Laboratorijoj Cle- 
velande sako buk išradę tokį 
valgį kad vienai ypatai prisiso
tinti valgant tris sykius į dieną 
kainuoja tik keturi centai. Jis 
yra gydantis visokias vidurių ir 
kraujo ligas. Kas tai per valgis 
kad taip pigus? Mat, visokie 
egzaminai ir nauji išradimai yra 
vien'tik Laboratorijoj padaro
ma. < M.

DAKTARŲ LABORATORIJA
Kraujo išegzaminavimas del bile ligos .................  $5.00
Skreplių išegzaminuvimas del Džiovos ir kitų plaučių ligų... 4.00 
Šlapumo egzaminavimas del Inkstų. Pūslės ir Skilvio ligų.... 3.00 
Del Reumatizmo, Brights Ligų ir Tuberculosis Bacilli ............ 5.00

Egzaminai padaroma teisingai, raportai išrašoma supranta
mai. Neturintiems pinigų egzaminai padaroma dykai.

Siunčiat ką išegzaminuoti iš kitų miestų visados prisiųskit 
pavyzdį kas reikia išegzaminuoti ir Money Orderį arba Čekį, nes 
kitaip raportų negausit. ’

Iš tolimų miestų rašykite į Laboratoriją su klausimais ką no
rite išegzaminuoti, o Laboratorija prisius tam tikrą bonką į kurią 
prisiusite mums reikalingą medegą. a

Egzaminuotoįai Anglai ir Lietuviai iš Vietinių Ligonbučių 
'Laboratorijų.

Physicians’ Laboratory
Woodland & E. 55th St., Market Bldg., Room 214 

CLEVELAND, OHIO.

.WAVAWA

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
RAKANDŲ FIRMOS

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

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

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrint. Kainos prieinamos.

. M SACEV1ČIUS, Vedėjas.
'AYAWAWAW

It is better, to wear 
to rust out.

That is gold which 
gold.

out

is W(

Stevedore Entertains Liners Passengers By Drawing Vessel on 
-on Freighters Hull

WAAWAWWAWAWW

I
 LOUIS EISENBERG S 
Turi Geležinių Daiktų, Pečiv Į> 
Kvaibų, Varnišių, Cinnoja. j!
Lieja Ir Stogams dangalų «[1169 East 79th St. N. E. ![Princeton 1337-K ! ■

nl Columbia Rekordų
* ir Grafofonu 

Krautuye
Hi Patogiausia Clevelando 
™ Lietuviams vieta pirk- 
19 ti COLUMBIA Lietu- 
aj viškus Dainų, Muzikos 
jj“ ir kitokius Rekordus.

čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c

KAUNO
KRAUTUVĖ 

2271 ST. CLAIR AVE

NAMAI Pardavimui

E. 88. arti Superior, 2 šeimynų, 
po 4 kamb., maudynės, elekt

ra ,visi parankumai, $8500. Rei
kia įmokčt 82'*00.
E. 82, netoli- Superior, 2 -šeim. 

namas, po 5 kamb., su visais 
parankumkis, $8,700. Reikia i- 
mc/kėt $2000.
2 šeim. po 4 kamb. su visais pa- 

rankumais, $8.500. Reikia Į- 
mokėt $3,000. Arti Superior ir 
Lietuvių bažnyčios. Kreipkitės

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

“Piršlis”
DEL NEVEDUSIŲ.

Mes supažindysdm jus su vaiki
nais ar merginom. Mes išlei- 
džiam savo laikraštį vardu “Pir
šlis”. Jeigu esat nevedę prisių- 
skit 10c., gausit kopiją “Piršlio” 
ir galėsit surast sau naujų drau
gi-

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

Prospect 202.

'Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS t-t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1385 E. 8 Staiiiat ~
Cleveland. Ohio.

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

"LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemės reformą ir stovi sargyboje obalsio: "Lais
va nepriklausoma, demokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dieną naujausių žinių ir 
nesibijo.tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku- 
■ ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau

sių žinių iš gyvenimo musų išeivių Amerikoje.
“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari

katūromis ii paišiniais.
Kaina: Lietuvoje mėnesiui 4 litai, užsieny] 5 litai.

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

II
PAGELBA v'S„

Mano gydymas Visokių keblių ir užsisenėjusių Li
gų Vyrų buvo labai pasekmingas. 25 metų studi
javimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti 

tūkstančiams vyrų kurie jau buvo nustojš vilties. Jeigu esi už
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 SVEIKATA IR SAVES PA.GQDONE. NIEKAD- 
TO NESIGAILĖSI.

DOCTOR BAILEY “Specijalistas”
811 PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

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

Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paz tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų,. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 

% skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
ji po išegzaminavuno. Daugybė dakta- 

rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
5$ neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 

ėr P Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
flr riologiškas egzaminavimas kraujo atl- 
Fji dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
m tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 

tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuąius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 3 vakaro 

Nedėldieniais nuo 10 lid 1.
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toys Metalo Pini 
jpivarton išleistieji si 

jįiotai žmonių ‘kišt 
b plyšta. Paskiau j: 
Jgkas juos noriai im 
; gą Ministerija tai n 

1 ryžosi metaliniu!s pini 
j jį. Jau paskelbta kor 
•įu projektams patie
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Elektros Tramvc 
j Jaune, kur yra virš 
i artojų, tik viduriu 
. $ioja užsilikęs arklų

Tikriau sakant, 1 
i arklio traukiamas v. 

jio ir sienas girdžda 
kikreipęs yra. Neg1 

Uos būti kad toksai 1 
t; gyventoj am s gali pa 
| Mažai kas juo naudi 
į jBesto valdyba senai 
, įalą elektros tramvaj 

.1 į Įvesti, bet pati lėšų 
La, siūlė tą darbą 
jįs. Dabar įgirdėti ki 
įė Lietuvių bendrov 
kasis Kaune elektros 
m Įvest. Vamdentraub 
5<s pasilieka po senov 
artas. Kol kas to da 

1b nesiima atlikti. -
v ▼ -r 
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Antroji Ūkio Ps 

| Šįmet Kaune Ūkio Pa 
W Lietuvos žemes l 
i savo lėšomis. Daly 
senio firmos iš 14 vi 

'hrodą aplankė 58,000 
pereitų metų parodą 
S,000) ir 172 ėkskun 

jUD6 ekskursantais.
■ ftmn apivarta siekė 50 
; į Pasižymėjimų už ge 
mtus išduota 384. Ta 
nįe 218 aukso Kr hide 

‘ kliu. Piniginių dovani 
tas už gerus gyvuliui 

’ Išaus išduota 2,500 lit

Vežikų Streikas \ 
Vilniuje apšaukė st 

|ą vežikai. Streiką išša 
jas komisaro parėdymt 
vežikams koncesijas į 
važinėti.- Kalbamai- 1 

I įsigyti,reikia, be kitų 
m, ir Krokuvos pakini 
ibi nusistatę streiku, 
į»l busią koncesijos p;

▼ ▼ . ▼

Getuviai Dizer 
htvijoje yra daug 

hrinmenės ipabėgėlii 
tagiaušia žydai. Jie 
ktvijoje ir vengia 1

gitrrrrro
to



ŽINIOS IS LIETUVOS LAIŠKAI IS EUROPOS
V. K. Račkauskas

Darys Metalo Pinigus
' Apivarton išleistieji smulkus 

Lnknotai žmonių kišen-iuotse 
(■greit plyšta. Paskiau jau ne
labai kas juos noriai ima. Fi
nansų Ministerija tai matyda- 

f na ryžosi metaiiniuiš pinigus iš
leisti. Jau paskelbta k'ohkursdš 
pinigų projektams patiekti.

volę atlikti. Musų vyriausybė 
tai jžiurėjusi, kreipėsi j Latvi
jos vyriausybę prašydama iš
duoti visus ten besislapstančius 
pabėgėlius. Latvijos vyriausy
bė tam reikalui atlikti pasiūlė 
padaryti tam tikrą sutartį.

jamos numatoma mažesnės, —
1923 metų prityrimas parodo 500,000 litų.
kad pajamos turi būti remiama Pailginimas telefono linijų — 
patikrintais dariniais. Tiktai j 1,575,000 litų'.
Susisiekimo Ministerijoje nu- Įsteigimas uosto žuM'avimui

'mnfomo rUrlaamSa naioniAo mna ---- 9. litai

i
1 Elektros Tramvajus
i Kaune, kur yra virš 91,000 
[gyventojų, tik viduriu miesto 
vaikščioja užsilikęs arklių tram

vajus. Tikriau sakant, tai vie- 
nas arklio traukiamas vagonas, 
kurio ir sienas girdžda ir pats 
persikreipęs yra. Negali nei 

įkalbos būti kad toksai tramva
jus gyventojams gali patarnau
ti. Mažai kas juo naudojasi.

I Miesto valdyba senai mato 
| reikalą elektros tramvajų Kau- 
I ne Įvesti, bet pati lėšų neturė- 
į dama, siūlė tą darbą bendro-,| 
vėms. Dabar įgirdėti kad suisi- 
darė Lietuvių bendrovė, kuri 
rūpinsis Kaune elektros tram
vajų įvest. Vandentraukio klau
simas pasilieka po senovei neiš
spręstas. Kol kas to darbo nie
kas nesiima atlikti. -

Los Lietuviškomis Kor
tinis

Lošimui kortos jau yra paga
minta. Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos komisija 
lošiamąsias kortas iš spaustu
vės priima. Greit jos prekybo
je pasįrodys.

Ąpie L.ietuvos Ekonomi-,m®s tikro — ant 1.5 nuoš., ir tt.(matoma didesnės pajamos, nes)— 2,048,928 litai, 
nę Padėtį ( ^as atskiras pajamų .' pereitųjų metų prityrimas pa^

. I pozicijas tai ir jos pasikeičia rodė kad apskaitliarimai buvo 
šiomis dienomis Lietuvių In- .gerojon pusėn. Pirmučiausia, perdaug konsėrvativųs.

formacijos Biuras Londone, tei- pavyzdžiui, sumažinama kirti- 
kiąs žinių apie ekonominę Lie- 'mas girių, 
į’inma *nQ/?£M Artcrlu omairdai it* I vmZXIfm

įvairioms organizacijoms, išlei-' kančiais gi metais tebus už 13,- 
do pranešimą apie dabartinę' 
Lietuvos ekonominio ir finansi
nio gyvenimo padėtį/su kuria- ir 
Amerikos Lietuviams reikalin
gą apsįlpažinti.
Lietuvos Biudžetas 1924 met. i ^ujinis jaunos respublikos su-

Tarp stambesniųjų užmany- 
j, — šiais metais iškir- mų ateinantiems metams reikia 

tuvos padėtį Anglų spaudai ir stamiško už 21,000,000 litų, se-Numinėti sakantieji:

000,000 litų;
Iš naujų pajamų šaltinių 

svarbią vietą turės užimti spiri
to monopolis ir išleidimas me
talinių pinigų. Iš to matyti kad

Pašalpos naujakuriams — l,- l,'090,060 litu.
I Valstybės skolų nuošimčfetms 
'mokėti — 2,829,500 li’tų.

Susisiekimo Ministerijos in
ventoriui įgyti —- 2,700,400 l.

Susisiekimo Ministerijos nau
jiems darbams (stotims taisyti, 
ir t. p.) — 3,000,000- litų.

Valstybės skoloms mokėti —

GAR ADŽIUS
JOHN JUŠKA ‘ 

Pripildom batarejas, tąisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokių automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžtebas, šviesas, svičius ir 

visokias vielukes.
Ir mes garantuojant visą savo 

darbą.
4140 SUPERIOR AVE.

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.

Statymas gelžkelio šiauliai- 
Telšiai-Kretinga — 16,000,000 
litų.

'Įvedimas spirito monopolio— 
10,000,000 litų.

Įgijimas knygyno ir mokslo 
įmonių Universitetui — 8,000,- 
000 litų.

Taisymas kelių — 3,000,000 1.
Finansų Ministerijos namui 

■pastatyti — 2,000,000 litų.
Išleidimas [metalinių pinigų— 

2,000,000 litų.
Paskolos kariams — 2,563,000 

litų.

sitvarkymas žymiai pažengė pir
myn ir geryn. ,

žemiau paduotosios lentelės 
duos gero supratimo apie atna- 
šingą biudžeto nuošimtinį padi
dėjimą ar sumažėjimą išlaidose

Lietuvos Seimui jau patiekta 
yra apsvarstyti valstybės biud
žetas 1924 metams. Biudžeto 
suma siekia 201,457,163 Titų, t. 
y. arti pustrečio milijono litų 
daugiau negu buvo 1923 metų 
biudžete.

Paprastosios valstybės išlai
dos siekia'173,469,861 li'tą,\t. y. 
apie pusdešimto milijono mažiau 
negu buvo* 1923 m. biudžete. Iš 
kitos gi pusės nepaprastosios iš
laidos numatoma yra beveik 
dvigubai didesnės už pereitųjų 
metų 1 išlaidas (1923 met. buvo 
14,653,894 litai, 1924 m. numa
toma 27,867,392 litai). Didžiau
sioji tų išlaidų dalis skiriama 
atmokėjimui skalų, nuošimčių, 
ir tt., už užsieniuose gautas pa
skalas pirkimui medegos ir ma
šinų naujiems gelžkeliams Lie
tuvoje tiesti. Sekančiais me- 

atgabenta tam tikras garlaivis j-f ajs tiems reikalams skiriama 
gaisrams gesinti. Per minutę 23,000,000 litų.
garlaivis galėsiąs 2,000 litrų I paprastąsias valstybės išlai- 
vandens paduoti. idas visiškai padengia paprasto-

Kauno miesto ugniagesiai ne- pajamos, t. y. išlaidu numa- : 
užilgo gausią du didėliu auto-'toma 16l,589,909 litai, gi i 
mobiliu, kuriais bus vanduo ve- Į-pajamų _ 173i469(86l iitų. yy. . 
žiojama. Be to, daugelyje vie- rjailgj išlaidu pozicija yra sury
tu įvairiose miešto dalyse bus gyje sll gelžMu statymu (24,- 
intaisyta .telefonai gahsrage- 474324 ]itai). to seka 
siamš pašaukti. reformos išlaidos 5,000,000 litų;

: paskui mušimas savų metalinių 
Lietuviai Daug Perka Į . 2,000,000 litų; nuo-
T. . _ .... . išimčiai už valstybes skolas —Lietuvos prekybines organu- -... x j.. . . . 4,400,000 litu,zacijos užpirko Švedijoje įvaa- ’ ’ - ■ _

rių žemės ūkio mašinų už 50 Į Reikia pastebėti žymų . suma- 
mil-ijonų litų, -švedų laikraščiai, dėjimą Išlaidų kariumenei. Pa- 
pastebi kad tai pirmas po Di-1 vyzdžiui, šiais metais Krašto 
džiojo Karo toks didėlis švedi-] Apsaugos Ministerijai buvo Siri
joje užpirkimas.. riama 38 nuošimčiai vis^o valsty-

v v ▼ b€s biudžeto, gi sekantiems me
tams sluriama tiktai 26 nuoš., 
arba, kitaip sakant, normalė 
proporcijai Iš kitos gi pusės 
vidujiniam šalies gyvenimui su
tvarkyti skiriama žymiai dau
giau. štai, Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerijos išlai
dos, sąryšyje su įvedimu spirito 
monopolio, padidės ant 6.8 nuoš. 
ikį 12.2 nuoš.; Vidaus Reikalų 
Ministerijos — ant 2 nuoš.; že-

Lietuvių Butą Ardo
Lietdvių Mokslo Draugijos 

butą Vilniuje Varšav.o's agentai 
nuolat ardo. Nesenai jie buvo 
langines atplėšę, butą apiplėšė; 
To negana, (dar akmenimis lan- 

, gus pradėjo daužyti. Dabar ne
įstengia durų išlaužti, nuplėšė 
nuo durų Lietuvišką iškabą ‘Lie
tuvių Mokslo Draugiją*. Neil
gai jie iš. Lietuvių tyčiosis'. Ar
ti atsilyginimo valanda. Duos 
atskaitą už visas žmonių skriau
das.

Antroji Ūkio Paroda
šįmet Kaune Ūkio Parodą su

rengė Lietuvos žemės UkioDr- 
ja savo lėšomis. Dalyvavo 96 
užsienio firmos iš 14 valstybių. 
Parodą aplankė 58,000 žmonių 
(pereitų metų parodą aplankė 
46,000) ir 172 ekskursijos su 
8,806 ekskursantais. Bendra 
firmų apivarta siekė 500,000 li
tų. Pasižymėjimų už gerus, eks
ponatus išduota 384. Tame skai
čiuje 218 aukso (ir sidabro me
dalių. Piniginių dovanų ūkinin
kams už gerus gyvulius ir [pau
kščius išduota 2,500 litų.

Gaisrams Gesint Laivas
Greitu laiku Į Kauną busią

ir pajamose už 1924 m.
Išlaidos nuošimčiai

1923 1924
Resp. Prezidentas 0.1 0.14
Semias 0.5 0.7
Ministerių Kabinetas 1.0 0.48
Vid. Reik. Ministerija 4.6 6.28
Finansų ; 6.8 12.23
žem. Ūkio 7.0 8.44
švietimo 10.6 11.43
Teisingumo 2.41 3.41
Susisiekimo 26.0 28.31
Užsienio Reik. ” 2.8 2.12
Krašto Aps. ” 37.7 25.99
Baldgudžių R. ” 0.05 0.01
žydų Reikalų ” 0.04 0.01
Valst. Kontrolė ” 0.4 0.45

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”
PAJIEŠKOJIMAI

Mikolas Bialat. 45 metų senu
mo, liko užmuštas ant New 
York Central gelžkelio, laike 
darbo, liepos 29 d., 19Ž3 metu, 
Rockport, Ohio. Dabar pajieš
koma jo giminių. Jis turi bro
li Pittsburge ir giminių Cleve- 
lande. Jeigu kas vliršmlinėltą 
žmogų pažinojo ir žino apie jo 
gimines praneškit žemiau pa
duotu. adresu.-*’ Mikolas Bialat 
dirbo ant gelžkelio apie 5 ar 6

Vidaus Reikalų Ministerijos metus, nors buvo Lietuvis, bet 
išlaidos padidėjo, neš prie Mi- su nieko nesusidėdavo, įir nie

kam apie save nesipašakojo, ir 
todėl nežinia apie jį nieko dau- 
giau.l Kas nors iš jo giminių 
atsišaukit suteikdanti platesnių 
žinių apie ji. (50)

J. RUSZKIS 
3101 Church St. N.W.

Cleveland, Ohio.

nisterijos dabar bus prijungta 
žvalgyba ir Gelžkelių žandar
merija, kurios pirma buvo Kra
što Apsaugos Ministerijos žinio
je; prašalinus karo stovį, Vi
daus reikalų Ministerijos darbų 
sritis bus daug platesnė.

Atnašingas nuošimtis pajamų 
numatomų biudžete bus toks:

nuošimčiai

— DYKAI VERTĖS $5.00 —
Kaipo Kalėdų Dovanoms, ii- del išplatinimo savo Biznio, pri
siųsiu kiekvienam l'IFNĄ SVARĄ augštbš rūšies tikro RU
SIŠKO TABAKO, Baksiiiką Cigarų ir Kataolgą. — - * 
35c. Štampais del apgarsinimo ir prisiuntimo lėšų. 
LAUJAM AGENTŲ. '

GEO. STANKS
Room 800 Desk 22 20 E. Jackson boulevard, Chicago, Ill.

Prisiųskit 
REIK A- 

(51)

pleiskanų mirtinąjį priešą ! Uilaikykit save kitų pagarboje. Tik bu trupučiu patrin
ki! galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau neveikūs jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai į trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Raffles, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus I
F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th St, Brooklyn, N. Y.

r Bet —jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską, i
fe Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Viaos jūsų 
7 tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo | 
\ ir7 barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

r Į G a anam a aptiekoTej

Vežikų Streikas Vilniuje
Vilniuje apšaukė streiką vi

si vežikai. Streiką iššaukė nau
jas komisaro parėdymas, gauti 
vežikams koncesijas po miestą 
važinėti. Kalbamai -koncesijai 
įsigyti, reikia, be kitų reikalavi
mų, ir Krokuvos pakinktus! Ve
žikai nusistatę streikuoti iki tol 
kol busią koncesijas panaikinta.

Lietuviai Dizerteriai
Latvijoje yra daug Lietuvos 

kariumenės pabėgėlių, kurių 
daugiausia žydai. Jie slapstosi 
Latvijoje ir vengia karo prie-

Degtinės Monopolis
Kaune jau gaminama valsty

binė degtinė. Jos jau ir preky
boje yra. Jau yra išdirbtą tai- 
syklėą^apie būdą ir tvarką pri
vačių asmenų fabrikų likvidavi
mo. Greit bus paskelbta spiri
to ir degtinės monopolio įvedi
mo diena Lietuvoje.

(“Trimitas”-)

Iš to kas pasakyta matoma 
kad kai kurių ministerijų pa-

1923 1924
Seimo Raštinė 0.005 0.01
Min. Kabinetas 0.08 0.02
Vid. jRei. Min. 1:5 1.24
Finansų Min. 59.0 64.79
žemės Ūkio Min. 15.3 10.94
Švietimo Min. 0.6 0.36
Susisiekimo Min. 20.3 23.59
Ųžs. Reik. Min. 1.9 0.62
Krašto Aps. Min. 0.3 0.43

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
, teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

g
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ateina greitai — ir neužilgo jos čia 
bus. O kuo geriąu padaryti atmintį 
ir dovanėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
ne laikraščiu?

Pasiskubinkit dabar — kolei dar yra 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvoje “DIRVĄ” arba “ARTOJĄ” 
larba abu tuos laikraščius, 
nukentėsit' — praleisdami 
iš savo kišęniaus suteiksit 
džiaugsmo visam metui.

Kurie dabar užrašys “Dirvą” ir 
“Artoją” savo giminėms, gaus dova
nų tą ką iki šiol joks laikraštis nedavė

Didelį, 20x30 colių mieros 
Sieninį LIETUVOS ŽEMLAPĮ

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:

Jus čia ne- 
dolarį kitą 
saviškiams

S | Kiekvienas gali gauti dykai šį puiku 26 šmotą sidab- 
I V K fl I rinių daikti; setą, tikro Rogers sidabro, kuris suside- 

|%ff4lda iš 6 šakučių, .6 peilių, 6 didelių ir 6 mažų šaukš- 
■ ■ ■■ j cu]<r)1j šaukšto ir 1 sviestui peilio.

Tai yra proga kuri daugiau niekad nepasitaikys kad gavus 
DYKAI ši puikii sidabrinių daiktų setą.

Kiekviena moteris, duktė arba vyras gali gauti j; be pralei- , 
dimo nors vieno cento. , ,

Mes vieno tik prašome jūsų kad jus perstatytumet. musų Pre
mium išpardavimo katalogą kuriame yra daug bargėnų, jūsų drau
gams. ir tą kiekvienas gali atlikti, nes prityrimo nereikia.

Buk pirmutiniu savo mieste kad gavus vieną jų. Mes jau esa
me išdavę tūkstančius tų puikių sidabrinių setų. Mes norime ir 
jums duoti vieną. Neatidėliokit, išpildykit šį kuponą ir atsiųskit 
jį mums tuojau.

HOME SUPPLY CO.. Dept. 737.
131 Duane Street :: New York City.
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“DIRVA"
7907 SUPERIOR AVE. • CLEVELAND, OHIO

^XJPAUDOS darbus ge- 
55' vai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<]T‘Dirvos* spaustuvę at- 
□I 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;
<]T Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšies Korteįes- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
fK Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio'iki di
džiausiai.

Musų užduotis atlikti 
GERAI

G R/A ž I A I 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam 'Special Delivery.

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

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

RUATTA SERENELI.I & CO.
817 Blue Island Av, Dept. 96, 

Chicago. Ill.

butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
<1401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir A pines 

Speciališkumas. • 
8707 RTTCKFYR RD.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knygą ir Almana- 

kąs 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.

HOME SUPPLY CO., Dept. 737, 131 Duane St., New York City.
Prisiljskit man jūsų prižadėtų DYKAI Sidabrinį Setą.

Varda«

Adresas

Miestas . Valst.

Dovana $10,000
Sandara belaukdama savo Jubilejaiiš, kuris bus Sausio'14 d., 1924, 
kad tinkamai jį paminėjus, skiria Amerikiečiams Lietuviams do
vaną $10,000 Vertės knygomis. Knygos yra padalintos į tris kom- 
pletus: kiekvienas kompletas vertės $2.00. Tat kuris iki Sausio 14 
d. 1924 m., užsiprenumeruos “Sandarą” prisiųsdaihaš $2-50, tas ga
lės gauti vieną kompletą knygų kaipo Jubilėjinę Dovaną. Tat pa- 
sinaudukit šia puikia proga, nes tokių retai kada pasitaiko. “San
dara” Lietuvon kainuoja S3,00. Už prenumeravimą taipgi duoda
me dovanas.

327 E Street
“SANDARA”

:: :: Boston 27, Mass.

I
 GARANTUOJAMA $100.00 Į SAVAITĘ .1 

Reikalinga Agentų visose dalyse Suvienytų Valstijų, pardavinėji- ;[ 
mui smarkiai parduodamų Cigarų ir tikrojo Importuoto iš Lietuvos > 
ir Rusijos, tyro Rusiško Tabako. Tabakas parsiduoda kaip karšti i 
blynai po $1.00 svaras, Agentams pelnas 40c. Nežiūrint kuo už- , 
siimat. jus galit patapt musų Agentu. Mes pagelbėsim ir paro- J 

% dysim kaip uždirbt $20 j tris valandas. Mes duosim jums $300.00 ■ 
į vertės tavoro ant 90 dienu kredito. Siųskit 6c štampą sampeliui ■ 
S ir kainų surašui. Atsikreipkit tik laiškais.į GEORGE STANKS

į Room 800, Desk 22, 20 E. Jackson Blvd. (48)

Chicago, III.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

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

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvi”, 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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I Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Randolph 6153. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

BABRAVIČIAUS KONCERTO 
ATSKAITA

Kadangi artisto Babravičiaus 
koncertas buvo rengiama sudė
tinomis spėkomis tautininkų ir 
katalikų, o kadangi komisija ne
turi kur raporto išduoti, rafpot- 
tas tiks pasiskaityti tiems ku
rio koncerte dalyvavo ir rėmė 
p. Babravičių.

Tikietai ėjo tokia tvarka: su
skaitė ir sužymėjo pats klebo
nas, Kun. Vilkutaitis, b pardavi
nėjo juos laikę ėjimo į svetainę 
iš tautininkų pusės P. Vasifiaū- 
skas. Viso inėigos ir išeigos Į 
stovi sekančiai:

Clevelandietis Laimėjo 
Taikos Dovaną

Dr. Charles F. Thwing, prc- 
fesoriiis-emeritus Western Re
serve Universiteto Clevelande, 
laimėj'o “Chicago News” laik
raščio pirmą dovaną, $250, už 
geriausia išreikštas mintis .apie 
tai kaip Suivenytos Valstijos 
geriausia galėtų, bendrai veik
damos su kitomis valstybėmis, 
palaikyti pasaulyje taiką.

Gavęs dovaną, Dr. Thwing 
nustebo. Sako, jis tik juokais 
pasiuntė savo raštelį, net neat
simena kokį, ir tai ne dovanai 
laimėti, bet tik turėdamas pro
gos išreikšti savo mintis.

nuo valdybos. Sueikit skaitlin
gai kad galima butų išrinkti ge
rą ir veiklią valdybą sekantiems 
1924 metamš. Prie progos pa-j 
kalbinkit savo draugus prisira
šyti į draugystę.

Užrašii Šekr. J. Ruškis, 
3101 Church Av. Line. 4646R.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
m o olr, mo Vrolii.a IattI.t.

PRAKALBOS su KRUTAMAIS PAVEIKSLAIS 
Dykai Rodomi per Tris (3) Vakarus 

Seredoj, Ketverge ir Pėtnyčioj. Gruodžio 5, 6, ir 7 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare 

Abel & Sons Salėj, 7017 Superior Ave.
Seredoj bus rodoma kaip že
mė ir žmogus atsirado ir 
TVANAS.- Krutamą paveik
slai TVANAS.

Tikietų parduota prieš koncertą 
70 tikietų už $78.25 

Salėj parduota 289 tik. 292.00 
Viso ineigų už 359 tik. $370.25

Tikietų Anglų laikraščių re
porteriams išsiųsta 14, o mieste 
už padėjimą languose Angliškų 
kortų, krautuvinnkams išduota 
23 tikietai. Išviso tikietų iš
platinta, ir. salėj buvo atsilan
kę, 396 ypatos be komisijos na
rių, arba viso apie 400.

Prie dury atiminėti tikietus 
irgi 'buvo maišytų 
tos.

srovių ypa-

Išeigos
Svetainė
Spauda, apgars.
Rusiški plakatai
Viso išeigų

Palyginimas
■ Ineigų
■ Išeigų ..........
, Pelno liko ..........

$45.00
59.95
10.00 

$114.95

. $370.25 
.’. '114.95 
.. $255.30

. Iš tų pinigų pats p. Babravi
čius apsimokėįj o $90 pianištul- 
ąkompaniatoriui, kuri buvo at
sigabenęs iš Chicago's. Prie to 
paties jo dusyk kelionė į Cleve
lands ir į Chicagą atsiėjo apie 
$60 suvirš. Taigi skaitant kiek 
gryno pelno jam liko, pasidaro 
visai maža nauda.

Gerai dar kad Kun; Vilkutai- 
tis pas save p. Babravičių apgy
vendino ir, rodos, nieko neskai
tė už butą, kitaip butų iš CĮ'eve- 
įandiečių visai nieko' nenaudo-, 
jęs. Vietoj urmu ateiti į kon- 

] certą, musų žmonėliai ėję prisi
bijodami, turbut nepasitikėda
vai, bet kurie neatėjo, tikrai ap
sigavo.
Komisija:
‘A. ŽukasS;
(A. Jankauskas,

i S. Valstijos Gali Atnešt 
Taiką, Sako Baker*

Newton D. Baker, buvęs Wil- 
sono kabinete karo sekretorium, 
Miesto Klube,, didžiausiam ąu- 
sirinkime kokis kada to klubo 
istorijoj buvo, pareiškė jog tik 
Suvienytų Valstijų inėjimas į 
Tautu Sąjungą atneštų pasau
liui taiką. Jo tokia kalba išsi
vystė iš paduoto klausimo ar 
Francuzija ištiesų remia Tautų 
Sąjungą. 'Baker išsireiškė jog 
Francuzijos visuomenės opinija 
širdingai remia Sąjungą, bet ti
ki jog be Suvienytų Valstijų da
lyvavimo Sąjunga nėra užtekti
nai stipri garantavimui tarptau
tinės taikos; todėl Francuzija 
tą daro pati — dėlto Francuzija 
šiandien tūri didžiausią stovin
čią armiją savo istorijoj. Suv. 
Valstijoms prisidėjus Į Tautų 
Sąjungą, sako Baker, antras žy
gis butų tai pasiuntimas į Są
jungą savo atstovo, kuriuo bu
tų tinkamu vienatinai tik Vy
riausias Teisėjas Taft, buvęs 
prezidentas, kuris yra vienati
nis labiausia pasitikimas Ame
rikoje — užimti krėslą laikomą 
tuščią šiai šaliai.'

.Mano nuomone, sako toliau 
Baker, musų inėjimas Į Sąjungą 
padaryti] daugiau negu kas ki
tas panaikinimui neapi'kantos 
dvasios kuri šiandien viešpatau- ■ 
ja Europoj;

maskinis balius subatoj, lapkr. 
24 d., pasisekė puikiai, žmonių 
buvo labai daug.

SLA. 14 kuopos susirinkimas 
atsibus ketverge, gruodžio 6 d., 
nuo 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėj. Bus nominacija centro 
valdybos ir rinkimai kuopos val
dybos 1924 metams. Sekr.

Gelžkelių Lokomotivų Inži
nierių Brolija, kurios centras 
yra Clevelande, apvaikščios 50 
metų sukaktuves savo gyvami- 
mo, gruodžio 2 d. Apvaikščio- 
jimai bus ir kituose miestuose. 
Ta organizacija turi 118,000 
narių, beveik tusus tos darbo ša
kos žmones Amerikoj.

Dennison, O., savaitei laiko 
paleista 900 vyrų; Canton, O., 
paleista apie 500 vyrų. Erie, 
Pa., paleista 200 tokiam pat lai
kui. -

Clevelande maža dalis gelžke
lių dirbtuvių darbininkų tebute 
atleista.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiio valandoj 
10 ryte iki 11 
2 iki 5 po piet 

Nediliomia 
nuo 10 liti 11

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

V. P. Banionis, 
A. Kunigiškas, 

P. Vasiliauskas.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės vai
dybos rinkimai įvyks gruodžio 
2 d., nuo 2 vai. po pietų, Flynn 
salėj, 5311 Superior avė. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, nes 
žinot kad draugystės kilimas ar
ba puolimas priguli daugiausia

REIKALINGA KAMBARIS pas 
blaivus žmones, vienai ypątai, 

kad butų apšildytas. Geistina 
jei galima ir su valgiu. Rraneš- 
■kis “Dirvos” Ofisan. F- žekas, 
7907 Superior Av. Rand. 6153.
PULRUIMIS IR BARBERNfi 

parsiduoda, geroj Lietuvių 
apgyventoj vietoj, biznis geras. 
Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Kreipkitės 6930 Superior avė. 
Cleveland, O.
GROSERNĖ i- y ’ ’ ----- - —

parsiduoda už pigią kainą — 
netoli Lietuviškos salės, 6921 
Superior Ave. Su 7 kambariais, 
maudyne, ir garadžium.

Pradek Dabar
WIEN AME Clevelan- 
' do laikraščių keletas 

dienų atgal buvo straip
snelis apie tūlą žmogų 
kuris nepradėjo taupyti1 
iki jis buvo 40 metų am
žiaus. .Jis tečiau pradė
jo nuo 40 metų amžiaus, 
ir dabar jo ineigų vie
nų jam užtenka nuo jo 
investytų pinigų gražiai 
gyventi iki galo, savo 
gyvenimo.
Kiek tamista turi metų 
ir kada pradėsi ? Tasai 
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 nuošimtį už 
savo pinigus. Kuomet 
tik padedat čia, nuošim
tis tuoj ir prasideda ir 
eina iki ištraukimo die
nos.
Mes didžiuojamės 'savo 
dideliu ir greit augan
čiu depozitorių skaičiu
mi, nes jie visi yra sku- 
bėtojai, ir mums rupi 
jų pasisekimas ir jie tą 
žino. Dvidešimties pen
kių metų tiesiogine vei
kimo bankiniam bizny
je patyrimas musų vir
šininkų suteikiama vi
siems tiems depozito- 
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.

Ketverge bus rodoma Izrae
lio Abraomą, Dovydą, Sala- 
moną, Danielių krutamais 
paveikslais. Iš numirusių 
prisikėlimą sunaUs Sinomi- 
tos per Alijošių.

Pėtnyčioj bus (rodomą kaip 
Krikščionis buvo metami ant 
žvėrių sudraskymo, ir JĖ
ZAUS NUKRYžIAVOJI- 
MAS krutamais paveikslais.

Pasistengkite būtį visuose vakaruose, o užtikrinanti kad daugiau 
išmoksit negu seminarijoj per tris metus.

Įžanga Dykai—Kolektų Niekad Nebus “^8
IŠGULDYMAS ŠV. RAŠTO ATSIBUNA KAS NEDĖLDIENĮ 

pradžia 2:45 po pietų. 7017 Superior Ave.

AKRON, OHIO
Lapkričio 13 d. Akronas su 

kaimynišku miestu Kenmore 
darė gatvekarių aipvaikščioj'i- 
mus paminėjimui atidarymo 
naujo tilto jungiančio Akroną 
su Kenmore per kanalą.

Lapkričio 24 d. šv. Stanislo
vo draugystė turėjo balių poba- 
žnytinėj salėj prie Birutos gat
vės.

čia eina visokios kalbos apie 
buvusio Kun. Janušo gasipadinę 
Oną; vieni tikrina kad ji išva
žiavo pas Kun. Janušą, kur jis 
esąs gavęs parapiją Illinois val
stijoj ; kiti tikrina kad tyčia esą 
leidžiama paskalas kad žmonių | 
mintis nukreipus, nes > 
kur arti Akrono ir varo kokį 
biznį. Kiti kitaip aiškina, ■ 
tų kalbų tiek kad tik au'sis 
sikiuašk.

Darbai guminėje pradeda 
ti kiek geriau.

Tautiškas judėjimas tarp vie
tos Lietuvių tuo tarpu labai pa
iręs; draugijose vien tik užsi
puldinėjimai vienų ant kitų ir 
šmeižimai. Pavyzdin SLA. kuo
poj kol bolševikų nebuvo, viskas 
ėjo ramiai, bet dalbar apart ler- 
mų nieko nėra veikiama. O juk 
reikalinga ką gero veikti.

Lapkričio 17 ir 18 d. čia lan
kėsi V. P. Banionis, vienas iš 
pažymiųjų Clevelando tautinin
kų veikėjų. Meiženis.

TEATRAS IR BALIUS
“TROKŠTU MIRTIES” 
Trijų veiksmų drama.

Stato scenoj Laisvės Pašalpinė 
Draugystė

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 9, 
Lietuvių Svetainėje 
6835 Superior Ave.

Durįs bus atdaros nuo 4, 
džia 5 vai. vakare.

Įžanga 50c. yp. Ant šokių
“Trokštu Mirties” veikalas yra 
su dainomis Po perstatymo bus 
šokiai prie puikios muzikos.

Kviečia visus Komitetas.

1923

pra-

35c.

PARSIDUODA
SALDAINIŲ IR GROSERIO 

krautuvė parsiduoda. - Geroj 
vietoj, galima laikyt ir'mėsiny-4 zinviuų ,. -a . ..... .. \ '... . čia. Prietaisai visi nauji, daug

Ji esanu|prejcjųi renda $40 mėn., (geras

bet
už-

ei-

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau- 
dynčn, kur jiems geriausia patinka, 
taigi ateikit ir jus kurie dar nebu
vot. KAINA TIKTAI 25c.

921 St. Clair Ave.

lygtas. Kaina $1,400. Imk ge
rą progą, ateik pažiūrėt.
1139 Ansel Rd. Cleveland, O.

Telef. Garfield 148.

ATIDAI REAL ESTATE PRE
KIAUTOJŲ! Ar galit par

duoti šį patogų namą iš 4 (kam
barių, maudynės, pusryčių kam
bario, su skiepu, garadžium, an
glies stalde; karšto oro furnasu, 
bėgančiu vandeniu, elektros ži
buriais ir 100x198 pėdu derlin
gos, žemės prie Stop 12 už May- 
field? Išlygoms kreipkitės Mr. Į 
Jax, Eddy 9282 arba ypatiškai I 
14417 Euclid Ave. 4 nuošim
tis komišino duodama.
NAMAI NAMAI NAMAI 
Pardavimui įvairiose miešto 

dalyse. ' ,
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

Auksinių Daiktų
Krautuvė

galima gauti visokias brang-

Paskutinės Dienos!
/

E apie “svieto pabaigą” čia kalbama, 
bet apie kitą, dar svarbesnį, dalyką 
kurį, skubėdami savo gyveninio rei
kalų vedami, galėjot užmiršti;' Pasi
skaitykit kas čia’parašyta ir imkitės 

daug 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 .ietuvoje su įkeltu upu jų laukia. Jie ęvajbja ką 
nusipirks sau. kuo pasidabins, ką labiausia reika
lingo įsigys. Bet tai tik svajonės be pinigų. Bet 
jie tikisi desetko kito Litų iš jūsų. Jiė žino kad jus 
Amerikoje gyvendami turit daugiau už juos. Jiė 
žino kad jus iki šiolei siuntėt jiems po biskelį — jiė 
lauks vėl Kiškelio ir ant Kalėdų. Jeigu nenusiųsit, 
jų širdis apsiverks nieko nesulaukus, jų akįs pa- 
srius ašarose;'. Šalta Kalėdų diena‘pasidarys 
jiems dar šaltesne, nes žiiios kad jus juos užmir
šot, neprišiminet jų, kada visas pasaulis prisimena 
savuosius ir dalijasi dovanomis.
PINIGAI PASIEKS JŪSIŠKIUS LIETUVOJE I 
TRIS-KETURIAS SAVAITES JEI S1ŲSIT PER 

‘‘DIRVOS” AGENTŪRĄ.
■‘Dirvos” Kursas su Persiuntimu yra:

7907 SUPERIOR AVE.
Vakarais atdara iki 9.

SPECIALIAI

ANTANAS BARTKUS

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Viri A p tiekos

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso valandos: .1—3 ir 1—8 
Telefonas: Randolph 188

NUT TUTTI - FRUTTI

Pas Visus Telling’s Pardavėjus

Subatoj ir
Nedėlioj

CLEVELANDIEČIAI! PASINAUDOKIT 
PUIKIA PROGA!

KALĖDOS jau netoli. Pasiskubinkit 
ateiti persitikrinimui musų puikiausių 
prekių, labai nužemintomis kainomis. 
Užlaikome Įvairiausių graždaikčių, kaip 
tai.: Laikrodėlių, žiedų, Retežėliu, Špil
kų, taipgi Sidabrinių daiktu, ir Lietsar
gių, ir įvairiu kitų dalykų.

Taipgi taisome visokius dalykus ir 
viską garantuojant. ,
V. D, Štaupas, Jewelry

670.4 SUPERIOR AVENUE 
Cleveland, Ohio.

PRADĖK DĖTI ČIA SAVO PINIGUS DABAR.

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

Prospect 2420 Central 1766

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

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

1 čia _ „ _____ ]
menas už prieinamą kainą, šliubi- i 
nius žiedus, visokius laikrodėlius, 
špilkas, orientalius perlus, ifonta- , 
nines plunksnas, britvas ir tam pa- ,1 
našius visokius daiktus.

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

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 suman
kytus, čia padarys puikius pa
didintus paveikslus.

Meldžiame visų apsilankyti ir 
persi tikrint musų darbo.
1197 East 79th Street
GELEŽINIŲ DAIKTŲ 

KRAUTUVĖ
Visokios Maliavos, Stiklai, Varnišiai, 

Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 
Elektriški Reikmenis.

Plumheriams ir Stogams Reikmenės. 
Namams Padargai.

S. J; Woyshville & Son
1657 EAST 55th STREET

Pusėtina Ugnis
JEIGU VISAS GAZ AŠ vartojamas 

Clevelande butų sudeginta viename' 
dideliame vandens šildytojuje, ar pe
čiuje, ar bile kokiame gazo deginimo 
pabūkle, vaizdas butų toks kad verta 
butų eit jo pamatyt ir kelias mylias, ir 
reiktu stovėt pusėtinai toli nuo jo.
Wes galėtume parūpint tokį pabūklą 
ir jis butų geras, nes mes dėtume visą 
savo patyrimą ir žinojimą į parinkimą 
tinkamiausio. Jo degamosios dalįs bu
tų švarios ir nustatytos tikrai kad duo
tų karščiausią ir! tyriausią liepsną su 
mažiausia galimu naudojimu gazo.
Ir mes jo neprijungtume paipomis ku
rios butų permažos, ar kurios turi ne
reikalingus išlenkimus. Nes gazas tu
ri apsukti kampus taip kaip automo
bilis ir turi aplėtėt prie jų, taipgi. Jis 
prie to eina geriau kur turi gana vie
tos.
Jus galit but tikri, taipgi, jog mes pa
siklaustame musų Patarnavimo De
partment© pasakymui ar mes viską 
darome kaip reikia. 1
Bet gazas yra deginama gal but mili
jonu pečių Cleyelandę kasdien. Jiė 
yrą jūsų pečiai. Tik jūsų nuo
žiūra gali pasakyti ar jus gaunat pa
sekmes iš jų kokias turėtumėt.
Na taigi ar jiįs, vardan teisingumo ga- 
zui kurį jus deginat, patįs sau kurie 
turit už jį mokėti, ir kompanijai kuri 
jums jį parduoda jums, nėpriimsit iš 
musų pasisiūlymą pagelbėt jums de
gint dagą jūsų pečiuose tokiu budu 
kaip mes degintame savo pečiuje? 
Jus gailt pasinaudoti musų Dykai Pa
tarnavimo Departmentu pašaukiant 
Main 6640.
Geriau dar, aplankykit jį ypatiškai, 
Gazo Qfise, East 6th Street ir’ Rock
well Ąvenue.

THE EAST OHIO
GAS COMPANY


