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Italijoj Vanduo Sunaikino REINO RESRUBLIKA
SKALDQSI

Koblenz, Vokietij'a. — Dr. H. 
A. Dorten vienbalfeiai išrinkta 
“pirmininku provižionalčs val-

ITALIJA, ISPANIJA 
PRIEŠ AMERIKĄ

New York. — Gruodžio 2 d. 
suėjo šimto mėtų sukaktuvės 
nuo įvedimo Monroe doktrinos

600 žmonių
džios. Reino respublikos” gruo
džio 2 d. atsimetė ių susirinki
me. Matthes, pimtas jų vadas, 
rezignavo. Koblenz bus respu
blikos sostinė.

MILŽINIŠKO EŽERO TVENKINIO IŠGRIUVI-r 
MAS NUŠLAVĖ TRIS KAIMUS. Vokietijos Valdžia _ 

Susitvarkė

Naujai i-isteigurioj respubli
koj tuoj prasidėjo neramumai: 
negana kad iš lauko jiems ken
kė Vokietija, vadai dar ir patįs

“Amerika Amerikonams”. Tą 
šventę apvaikščioja Suv. Vals
tijos ir pietų Amerikos valsty
bės, nes visos turi sudarę sutar
tį gintis išvien jeigu išlaukinis 
pasaulis Amerikas užpultų.

Tuo tarpu Italija ir Ispanija 
padarė sutartį tarp savęs ir su
tiko kad reikalingą organizuoti

Bergamo Klonis Visas Užsemtas per Penkiolika 
Angliškų Mylių. Tūkstančiai Gyventojų 

Liko Be Pastogės ir Kenčia Šaltį.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

1 Netikėtam Užtvinime
Žuvo 600 Žmonių

i Bergamo, Italija. — Gruodžio
2 di išgriuvo didelis tvenkinis 
laikęs Gleno ežero vandenis, ir 
vanduo su baisiu smarkumu, už- 

i damas Bergamo kloniu išgrio
vė ir sunaikino tris kaimus, še- 

įši šimtai žmonių žuvo ir pen
kiasdešimts ketvirtainių mylių 
plotas liko tik tuštuma.

Iš 500 Dezzo kaimo gyvento
jų tik trįs likę gyvi.

Ištrukęs vanduo iš tvenkinio, 
nešėsi tolyn kai audra, viską 
nušluodamas savo kelyje. Jis 

i ūžė per kalnus ir žemyn į klo
nius per penkiolika mylių tolyn 

i iki Iseo ežero, kuris sulaikė tą

Berlinas. — Po septynių die
nų parliamentario krizio, kuris 
užsitęsė svarbiausia del partijų 
varžytinių ir nesusitaikymo, li
ko sudarytas ministerių kabine
tas, kanclero vietą paėmus Dr. 
Wilhelmui Marx, šis kanderas 
arba premjeras yra klerikalų 
vadas. Su juo sutiko veikti iš
vien Kle'.'ikalų, Vokiečių iLiauld. 
ir Demokratų partijos. Jų tik
slas yra nuslopinti socialistiškų 
gaivalų intekmę šalies politiko
je sutveriant taip vadinamą 
buržujišką bloką.

Buvęs kancleris Stresemann 
sakoma sutikęs būti užrubežinių 
reikalų ministerių.

Dr. Marx yra septynioliktas 
Vokietijos kancleris, paeina iš 
Koelno. Jis yra advokatas iš 
profesijos, veiklus politikoj. Gi
mė 1863 m., buvo 12 metų nariu 
reichstago (seimo), ir tarnavo 
kaipo šalies katalikų mokyklų 
organizacijos pirmininkas.

susikivirčijo. Matthes liko pri
verstas pasitraukti, jis išvožiuo- 
damas į Dusseldorfą paskelbė 
respubliką suirusia; bet kiti su
siorganizavo ir apsišaukė va
dais. Matthes rengiasi pradėt 
išnaujo savo darbą kitais ke
liais, ir gal but prieis prie vidu
jinio karo.

SAVAITINIS laikraštis
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 
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KODĖL EMMA GOLDMAN PABĖGO IŠ 
RUSIJOS “ROJAUS”

Deportuota iš Amerikos, Aprašo kaip Ji įsivaizdi
no Rusiją, ir kaip Rusija Jai Ištiesi} Pasirodė.

(Tąsa iš pereito numerio)
"Iki aš gyva busiu mano vie

ta btis su beteisiais ir prispaus
taisiais. Man nesvarbu ar ti
ronija valdys Kremline ar ko
kiame kitame galingame so&te. 
Aš nieko negalėjau pagelbėt iš- 
vargusiems ir nukamuotiems

štininku kurs neklausė Maskvos 
daugelį kartų. Du Ukrainiečiai 
studentai kurie ją slapta aplan
kė išpasakojo jai jog Makhno 
per kelis atvejus išgelbėjo rau
donąją armiją kuomet ją rim
tai buvo apgulę baltieji. O už 
tai dabar bolševikai paskyrė do-

Youngstowne, O., plieno iš- 
dirbystės nenujaučia apmažėįji- 
mo darbų šio mėnesio bėgiu, o 
ateinančiais metais tikisi dar 
didesnio biznio. Daug reikalau
jama gelžkeliams dalykų.

Akrone, O., gurno išdirbystės 
mano jog darbai toliau geriau 
turės eiti, ir dabar po bis'kelį di
dinama produkcija. Tūlos dirb
tuvės ima daugiau darbininkų. 
Sekantis metąs, sako, bus di
džiausias automobiliams guirių 
išifirbimo istorijoj.

Pietinėj Ohio valstijos dalyj 
•angliakąsyklų padėtis dar vis ne-' bangą, vandeniui subėgus, 
kokia. Dirbama vos su 20 nuo- Bergamo klonis dabar niekas. 
šimčiu normalio skaičiaus. Di- kajp nuoga tuštuma pilna dumb-1 
durna kasyklų kurios dar veikia, j0 jr vandens — beveik ežeras v L-’ »* * P J J V ‘ 
tik užpildo savo kontraktus sukįifin baisų ir ineitf. TųJpse.rię;Į VO. . aaeT?. *7®1S"
gelžkeliais, Šiaip kasyklos veik |nse vandens yra virš1 gARos I ~ Maistai Pinga 

augščio. Toj dumblinoj plynėj Berlinas. — Tėmytojai žiuri 
guli kūnai prigirdytų žmonių, kad Vokietija bene perėjo krizio 
įsipainioję į išgriautus medžius, Į laipsni ir/pradeda “sveikti”; Iš 
telęgrafų stulpus, budinkus ir tą rodančių žymių viena yra tai 
tiltus.

Vietomis iš vandens kyšo su-

gelžkeliais, .šiaip kasyklos veik 
neturi ką veikti.

Statistikos parodo kad iš 440 
"kasyklų tik 130 tedirba, ir dau
guma jų "veikia vos dalį laiko.

Clevelande, per keturis" pra
ėjusius mėnesius nekurtas iš- 
dirbystės atleidinėjo darbinin-.griautų namų sienos kaipo ne- 
kus. Lapkričio mėn. 2,548 bu- diliai liudytojai baisios galybės 
vo atleista iš didžiųjų dirbtu- |<oi<ia vanduo apsėmė tą sritį, 
vių, "kas reiškia 2.8 nuošimtį vi-. Benamių skaitoma tukstan- 
sų jose dirbančių. Skaitlinė ūu-|jjajs, kurie beveik visi turi li
tą iš. 98 didesnių įstaigų kurios tusiu saviškių tame pragare, ir 
užlaiko po 500 ar daugiau dar- nulixi(Iiine jieško jų lavonų. Iš burgąs sujudo. Tas Hamburgo 
bininkų. Dabar jau mažėja Bilano ir Kresčios pribuvo pa- kainų numažinimas gal peršluos 
skaičius Įstaigų pasiryžusių at-, gelbinės draugijos, o kariume-1 v’s‘l Vokietiją, 
leist darbininkus, šį mėnesį tik riuose žmonės žuvo net nespėję 
12 dirbtuvių žada atleist darbi- ė tvarką ir pageibsti
ninku dalį, o 15 įstaigų žada im- pasjbudavot pastoges. Berga- 
ti daugiau. mo vyskupas gavo nuo popie-

Paprastų darbininkų padėtis žiaus telegramų auką gelbėji- 
beveik nesikeltus. 53 įstaigos 
tokiems moka nuo 40 iki 44 c. 
j valandą, o 28 įstaigos nuo 45 
iki 49 centų į valandą.

Sheffield, Anglijoj, kasyklos 
nelaimėj užmušta septyni dar
bininkai ir 51 sužeista. 
. Manchester, N. H. .— AmOs- 
Iceag audinyčių vatos audinių 
skyriaus trįs dirbtuvės atsidaro* 
ir priims 80 nuoš. darbininkų 
normaiio skaičiaus. Tos kom
panijos vilnonių audimų skyrius 
pradėjo eiti tris dienas savai
tėje delei apmažėjimo pirkimų. 

Terre Haute, Ind. — Talley- 
dale kasykloj užmušta du dar
bininkai.

Gelžkelių lokomotivų inžinie
riai ir pečkuriai tariasi reika
laut algų padidinimo.

Philadelphijoj šįmet nuo “na
minės” galą gavo 800 ypatų.

Valdiškose amatų mokyklose 
šįmet yrą įsirašiusių 538,528 
mokinių. Pereitais metais bu
vo 475,828 mokiniai.

Vienas pašto darbininkas Wa
shingtone \ prisipažino pavogęs 
$75,000 vertės pašto markių per 
savo 25 mėtų tarnystės. Jis bu
vo prie deginimo negerų štam
pų, grąžintų iš visų paštų, bet 
po biskį jų išsiimdavo iš pundų 
ir parduodavo už pigesnę kainą, 
'o-pristatydavo Hudymą jog jos 
sudegindavęs.

Vokietijoj Zėppelinų dirbtuvė 
neužsidarys, nors Zęppelinų pa- rėjimui ir pristatymui pagalbos, 
tentus nupirko Akron, O., Ame- --------------------
rikoj, Goodyear kompanija. Iš-j Kalifornijoj, automobilių len- 
dirbimas Zeppelinų 'bus ir toliau k'styriėse, užmušta du žmonės, 
pagal Londono sutarties. Tik Lenktynes laimėjo Bennett Hill 
Goodyear kompanija pristatys1250 mylių kelyje, važiuodamas 
pinigus. Į po 112.44 mylių Į valandą.

žinios iš Hamburgo, kur beveik 
po nakties skilo ku ne pusiau 
visų reikmenų ' kainos. Albel- 
nai viskas nupigo pusiau, gatve
le ariais važinėjimo kainos nu
kirsta trečdaliu, hoteliai ir val
gyklos taipgi mažina savo kai
nas. To pasekmėj visas Ham-

mui nukentėjusių.
Likusieji gyventojai žemiau 

klonio pašonėmis bijo kad kiti 
tvenkiniai neplištų.

šimtai namų sunaikinta ku
riuose šeimynos žuvo net nespė- 
pajusti tragedijos kaip ji užklu
po juos ir nušlavė sykiu su bu- 
dinkais.

Siena užtverianti vandenį tar
pukalnėj buvo milžiniška buda- 
vonė, keturių mylių ilgio ir 35 
jardų storio. Ji tarnavo kaipo 
tvenkinis dirbtinam ežerui, ku
ris radosi 6,000 pėdų virš jurų 
linijos ir turėjo 10,000,000 ku- 
biškų sieksnių vandens, kuris 
daugiausia suplaukdavo iš Gle
no kalno sniegų. Ežeras buvo 
dviejų mylių ilgio, kainavo pa
statymas 30,000,000 lyrų.

Siena matyt pasidavė baisiam 
vandens spaudimui tose vietose 
kur galai susidūrė su kalnais. 
Tuo tarpu buvo užėję smarkus 
lietus. Ištrukęs vanduo, susi
dėjęs išvien su iš kalnų tekan
čiomis srovėmis, ūždamas 
griovė net kalnų pašones.

iš-

Vezuvijus Dega
Londonas. — Italijos vulka

nas Vezuvijus išsiveržė ir pra
dėjo mušti durnus iš gerklių, 
sako pranešimai iš Romos. Ro
moj jaučiama žemės drebėjimai 
ir Tuskanijoj apsireiškia tvanai.

Tvanai Egipte
Kairo. — Assuan distrikte 

deli lietų užtvandino klonius ir 
sunaikino daug namų; tūkstan
čiai žmoTlių likę be pastogių. 
Nuostoliai tikima yra dideli. Pa
siųsta kariumenė tvarkos užžiu- 

' ir nriofa+inniM nanrdlVirM

di-

Suv. Valstijos Vis Atši
lto Dalyvauti

Washington. — Suv. Valsti
jų valdžia vis atsisako dalyvau
ti komisijoje ištyrinėjimui Vo
kietijos išgalių, jeigu tai komi- 
jai bus apribota teisės, — taip 
Sekretorius Hughes pranešė sa
vo notoj Francuzijai.

Prancūzai tuomi atsisakymu 
jaučiasi suvedžiojami, ir sako 
jog Amerikos nedalyvavimas 
labai sumažins airtpritetą ir pa
garbą komisijos kuri jeigu ir 
imtųsi to darbo.

Prancūzai, Belgai ir Italai sa
ko jog Amerika turėtu neatsi
sakyti nuo prisidėjimo komisi- 
jon, nęs Vokiętijoj Amerikos 
pinigai rasią gerus i šaltinius už
darbiui^ ir galės pagelbėt Vokie
tijai atsipeikėt, .

visas Latiniškas valstybės vie
non unijon, su tikslu užstoti ke
lią Anglo-Saksams valdyti pa
saulį. Išskyrus Suv. Valstijas 
ir Kanadą šiaurinėj Amerikoj, 
Meksika yra Latiniška respubli
ka Ispaniškai kalbanti; visos 
respublikos centralinėj ir pieti
nėj Amerikoj yra Latiniškos, 
kalba Ispaniškai arba Portuga
liškai. Jas Italija-Ispanija nori 
atskirti nuo Suv. Valstijų.

Karštos Partiviškos Var
žytinės

Washington. — Prieš prasi- 
dėsiamt posėdžiui šešiasdešimts 
aštunto kongreso, Amerikos po
litiškų partijų atstovai laikė sa
vo posėdžius išsirin'kimui savo 
kalbėtojų. Kilo daug nesusipra
timų ir varžytinių. Ne Visi res
publikonų partijos atstovai su
tiko laikytis seno papročio — 
jie tūli nuėjo su progresiStais. 
Patįs progresistai irgi nesilaikė 
savo nusistatymo, nuėjo su res
publikonais. Respublikonai sa
vo kalbėtoju vėl išrinko Senato
rių Lodge senate.

Kongrese respublikom) kalbė
toju išrinkta Gillett.

žmoneliams Rusijoje. Gal but 
galėsiu kiek pagelbėti nurodinė- 
dama pavyzdžius ir Rusijos 
patyrimo. Ne vien tik Rusijos 
žmonėmis besirūpindama aš už
siėmiau parašymu šios knygos: 
ji gal but svarbi minioms vi
sur.”

Pradėdama rašyt nuo savo 
deportavimo, gruodžio 21 dieną, 
1919 m., ant laivo “Buford”, ji 
pasakoja apie pribuvimą prie 
Rusijos rubežiaus kur ji ir kiti 
deportuotieji buvo sutikti sovie
tų valdžios komiteto.

“Aš troškau būti viena kuo
met užžengiau ant tos brangios 
žemės”, rašo ji. “Mano garbi
namas Rusijos buvo toks didelis

vaną už jo galvą!
Petrograde taipgi ji susitiko 

su dabar mirusiu Johnu Reed, 
kuriam taipgi akįs atsidarė ir 
paregėjo kaip tikrai dalykai sto
vi, bet kuris varėsi jog tiksiąs 
pateisina įmones, čionai ji pa
matė kokioje paniekoj buvo lai
koma Rusijos anarkistai, ir abe
jonės kurios jos mintyje tvėrė
si palengva virto tikrenybėmis.

Reikia suprasti jog Emma 
Goldman yra tikra anarkistė, ji 
netiki į proletariato vadus. Jai 
Nietszche’s doktrina jog žmoni
ja turi visada būti padalinta į 
dvi klesas, tuos kurie vadovau
ja ir tuos kurie seka, yra pra
keiksmas, kaip lygiai ir Markso

kad bijojau jog negalėsiu suval- teorija valdymo, uždėta ant žmo- 
dyt savo jausmų.... Aš jau- nių iš viršaus. Ir kadangi so-

Meksika Laukia Sukili
mo, Rengiasi Mušin 
Mexico. — Įsakyta mobiliza

cija 6,000 kareivių infanterijos, 
kavalerijos ir artilerijos ir ren
giama išskirstyti ją valstijose 
Puebla, Morelos, Mexico ir Mi
choacan, kur generolas Romulo 
Figueroa pradeda kurstymą su-’ 
kilimui prieš valdžią. Valdžia 
pasitiki jog mušiu neįvyks kada 
Figueroa patirs jog šitaip prieš 
jį rengiamasi ir kad valdžia yra 
pasiryžus nuslopinti jo veikimą.

Telegrafu esą vedama dery
bos tarp Prezidento Obregono ir 
tojo generolo.

Francuzai Nori Taikos 
su Anglija

Paryžius. — Francuzų augš- 
toji valdžia tiki jog nesusiprati
mai tarp Francuzijos ir Angli
jos už Rurho reikalus bus suly
ginta ir viskas bus gerai.

Kuomet atlyginimų komisija 
atidarys savo posėdį, Francuzų 
tikima jog Anglijos atstovai ne
lies klausimo apie legališkumą 
Ruhro okupacijos, bet leis Bel
gams ir Prancūzams išbandyti, 
o tada tik pasakys “ar aš nesa
kiau”, jeigu kas negero nusi
duotų.

Francuzai ir Belgai sutiko nu
sileisti reikalavime militariškai 
kontroliuot Vokietiją, taip pat 
sutarė kad visa Ruhre išimama 
anglis butų pavesta atlygini
mų komisijai, kuri nuo savęs iš
dalys anglį, o ne kožna sau grai
bys, kaip buvo pasiryžę Pran
cūzai daryti.

Iki šiol Anglijos prieštaravi
mas Ruhro okupacijai teoretiš
kai buvo teisingas, bet praktiš
kai buvo paliekama Francuzams 
patiems viskuo naudotis ką jie 
iš Vokiečių išmelž, nes priešta
ravimas okupacijai reiškė atsi
sakymą nuo visos naudos iš to.

Rusai vėl Persekioja 
Tikybas

Ryga. — žydai pribuna čia iš 
visų Rusijos kampų, vejami kj- 
lančio teroro naujai Susiorgani
zavusios “Ogpu”, kas reiškia 
Suvienytas Valstybės Politiškas 
Departments. Daug Rusi? dva
siškių areštuota. Arkivyskupas 
Hilarion areštuotas už tai kad 
neleido bažnyčioj religiškų de
batų kelti, sakydamas jog tas 
priveda prie -muštynių. Sovie
tų padaryta sutartis su popie
žium kelis sykius bolševikų |su-

čiau šventumą ir žmoniškumą 
savo grupos kuri, Amerikoj bu
vus su panieka užlaikoma lyg 
kokie vanagai, Rusijoj buvo su
tikta kaip brangus broliai.”

Tečiau tame visame pasirodė 
nesantaros gaida. Zorin, pirmi
ninkas ąutjkim^ ^oipįteto, el<l‘ 
tuziaatiškai patėmijo kalbėda
mas apie politišką savo organi
zacijos partiją: “Tammany sa
lė neperviršija musų, o kaslink 
boso Murphy, mes galime jį dar 
šio to pamokinti.” Tai girdėda
ma, Goldman paklausė savęs:'

“Koks bendrumas galėtų būti 
tarp Tammany salės (New Yor- 
ko politikierių lizdo), Boso Mur
phy ir sovietų valdžios?”

Bet jos pačios išrodinėjimu,

Fanatiškas Darbas
Puebla, Meksika. — Kokia 

tai burtininkė išpranašavo tū
lam Meksikoniri jog tą kraštą 
aplankys žemės drebėjimas sau
sio 21 d., 1924, net baisesnis ne
gu nesenai atsibuvęs Japonijoj, 
ir žmogelis iš tos išgąsties parė
jęs namon nužudė savo pačią, 
aštuonis vaikučius, ir pats 
galą pasidarė.

sau

Bankų Padėliai
Suv. Valstijose, įvairios 

šies valdiškuose ir valdžios kon
troliuojamuose bankuose ran
dasi žmonių sudėta taupymui pi
nigų $18,373,062,000. šių metų 
bėgiu pasidaugino ant $1,041,- 
583.000.

ru-

vieitų diktatūra buvo tikrai dik
tatūra, sTi vadais ir pasekėjais, 
ir tokiu budu priešinga anarkiz- 
mo taisyklėms, ji pradėjo jausti 
laipsnišką atpuolimą nuo idėjų 
viešpataujančių Maskvoj; Gali
mas dalykas todėl kad ir jos ne - 
kurie pasmerkimai bolševizmo 
yra motiviiojama persitikrini
mu jog anarkizmas ir bolševiz- 
hias nėra tas pats tikėjimas ir 
kad ii, ir jos bendrai vėl yra pa
laidi ir be vietos.«

Zorin sudavė jai kitą smūgį 
vieną naktį kuomet jie gryžo iš 
susirinkimo kuriame priešinin
kai revoliucinio seimo buvo nu- 
kaukti ir nušvilpti nuo platfor
mos. Zorin nusijuokė kuomet 
ji patėmijo ką tai apie kalbos

. "Kalbos laisvė yra buo-
"Re- 

voliucijos laiku negali būti lais
vos kalbos.”

Jos gyvenimas bėgyje sekan
čių kelių mėnesių, rašo ji, buvo 
betikslis blaškymąsi, pastangos 
sutaikint savo pirmesni supra
timą su tuo ką ji ištiesų matė, 
ir dėjo visas pastangas prisitai
kyt prie visko ir rast progą iš
naudoti savo galimybės pagel
bėjimui gyvenimą tvarkyti. Ji 
vienok .buvo trukdoma visomis 
pusėmis, ne tik augštesniųjų 
vald’uiukų, bet ir žiauri*:, užsi
spyrusių, i.klų ir fanatiškų gau
jų kuriems buvo pavesta užžiu- 
rėti visas veikimas.

(Bus daugiau)

UCv JUO UQLlvo lol VJUAllCJ llli Uj v ™ 
jai buvo lemtą susekti jog bu-|^^*sv?\ 
vo labai artimas vienodumas, ir žiu prietarai , pasakė jis,
kad, ištikrųjų, sovietai galėjo 
pamokint poną Murphy daugybę 
dalykų, tokių net kad Tammany 
salė nei išfųislyt negalėtų. Tas 
viskas pridavė neramumo pro
tui moteriškės kuri atvyko Ru- 

laužyta, ir dabar sovietai reika- 8Ū'°n au tokiomis didelėmis vii- 
lavo kad Ogpu agentas butų lei- [ tinus. -J
eta prie Romos misijos. Misija 
atsisakė, ir popiežiaus atstovas 
išvažiavo Romon. Bolševikai vi
sais budais nori išvyt svetimus 
dvasiškius iš savo šalies.

Kijevo vienuolyne bolševikai 
įsiveržę nužudė archimandritą 
Grabianskį. Visomis pusėmis 
bolševikai žudo sau nepatinka
mus

Ruhre Dalykai Džiugina 
Francuzus

Paryžius. — Pranešimai iš 
okupuoto Ruhro džiugina Fran
cuzų valdžią dalykams einant į 
gerąją pusę, ir manoma jog ne
užilgo okupacija pavirs j “ne
matomą” pavidalą. Nors kolei 
kas nežinia kokią kelią ims at
lyginimų klausime naujoji Vo
kietijos ministerija, bet Ruhre 
santikiai tarp Vokiečių ir Fran
cuzų esą pagerėję ir tuoj bus 
prieita prie tvarkos pakeitimo.

Ruhro industrialistai eSą vei
kia bendrai su Francuzų ir Bel
gų bankiėriais Įsteigimui nanjo 
pinigų banko Reiuląnde, parupi- 
nimui pinigų Ruhro teritorijai.

Petrograde Emma Goldman 
gavo pirmą progą pamatyti so
vietų tvarkomą Rusiją. “Išro- 1 
dė beveik griuvėsiai, lyg audra 
butų peršlavus. Namai išrodė 
kaip sugriuvę seni kapai ant 
užleistų ir užmirštų kapinių. 
Gatvės buvo nešvarios ir apleis
tos; visas' gyvumas iš jų pra
dingęs. Gyventojų Petrograde 
pirm karo buvo arti 2,000,000; 
1920 metais jie sudilo iki 500,- 
000. žmonės vaikščiojo kaip gy
vi lavonai; stoka maisto ir ku
ro palengva siurbė miestą; bai
si mirtis buvo įsikibus į jo širdį. 
Ištinę ir sušalę vyrai, moteris ir 
vaikai buvo plakama paprasta 
nagaika. Liūdna ramuma dide-j 
lio miesto nakties laiku buvo pa- 
raližiuojanti. Ji beveik gązdi- 
no mane, ir tik retkarčiais šū
viai suardė tą nuslopintą ramu
mą ir tylą.

"Aš būdavo guliu negalėda
ma užmigti ir svarstau, bandy
dama pergalėt tą paslaptį. Juk 
Zorin sakė kad mirties bausmė 
buvo panaikinta. Kodėl tas šau
dymas? Abejonės vargino ma
no mintis, bet aš bandžiau nu
vyti jas šalin. Aš atvykau pa
simokinti.”

Emma Goldman išmoko ir pa
tyrė daug. Petrograde ji girdė- 

Anglijos seimo rinkimų kam- jo abi puses atsitikimo su Nes- 
panijoj atsibuvo daug riaušių ir toru Makhno, Ukrainos anar- 
užpuolimų ant kandidatų laike įkištu, kurio veikimas prasiver- 
jų prakalbų. Glasgowe viena |žė ir už Rusijos rubežių. Jis ko- 
moteris kandidatė sumušta irjvojo pasekmingai prieš Vokie- 
suspardyta. Kitur net nebuvo ičus, Austrus, Petlurą, Ukrai- 
leista kandidatams pradėti pra-jniečių vadą, ir prieš Kalediną. 
kalbų, kur buvo daugiau kitų Grigorieva, ir Denikiną. Zorin! organizacijoj, 
partijų padaužų. - jį apipiešė esant didžiausiu mai-Įtraukti iš jos.

žmones.

Riaušės Ruhre
Berlinas. — Ruhre ir Sakso

nijoj komunistai surengė riau
šes kuriose užmušta keliolika 
žmonių ir daug sužeista.

Susirėmimai Įvyko Leipzige, 
Muelheime ir Bochume.

Rusijoj Profesorius Sacharov 
išrado vaistus kurie padeda su
laikyti gimdymą jeigu to nepa
geidaujama. Sovietų valdžia 
ėmė tą tyrinėti norėdama už
drausti.

priro-Amerikos valdžia turi
dymų, sako, jog Vokietijos val
džia yra tikrai atsakominga už 
nuskandinimą “LuSitanijos”, ir 
bus dedama pastangos gauti pil
ną atlyginimą iš Vokietijos 
nuostolius laivui nuskendus.

už

jo-Italijos valdžia neišstatys 
kių keblumų pripažinimui Ru
sijos Sovietų valdžios, pasakė 
premjeras Musšolini atstovų bu
te. Palieka atstovams tą daly
ką nutarti.

Sulaikė Laivą, Iškeliavo
Airis apgavo kapitoną. Lai

vas “Samaria” buvo pasirengęs 
išplaukti nustatytoje valandoje. 
Ant jo turėjo laivakortę vienas 
Airis iš Bostono. Bet busintis 
pasažieris pramigo ir pasivėlino 
į laiką pribut į New Yorką. Jis 
tuoj telegrafuoja laivo kapito
nui kad jis ir dvylika kitų at
važiuoja. ' Sulaikykit laivą. Ka
pitonas neišvažiavo ant paskir
to laiko, laukė trylikos pasažie- 
rių. Sekančiu traukiniu atva
žiavo tas Airis, užlipo ant laivo, 
nuėjo į trečią klesą ir sėdi rū
kydamas pypkę. Po valandos 
suvirš pavėlavimo kapitonas nu
tarė surast tą Airį, ir suradęs 
klausia kur kiti dvylika pasažie- 
rių? Jie atvažiuos, sako Airis, 
bet kitą savaitę. Ką jam kapi
tonas pasakė tik matrosai žino. 
Po to laivas išplaukė.

Ku Klukseriai Skaidosi
Atlanta, Ga. — 2,800,000 Ku 

Klux Klano narių daugelyj val
stijų pareiškė savo nepasiganė- 
dinimo' vyriausiais viršininkais 

ir nutarė pasi-
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Iš Lietuvių Gyvenimo I
DETROIT, MICH.

šis miestas pagarsėjęs kaipo 
geriausias ant darbų, bet čia 
darbai eina po kokius aštuonis 
mėnesius, o keturis mėnesius į

VILNIEČIŲ LIETUVIŲ ŠAUKSMAS I AMERI 
KIEČIUS PAGALBOS

Kitas kalbųjį Jonas Kaz-|metus buna bedarbės. Prie dir- 
•• 1 •" 'btuvių vartų stovi po kelis šim

tus darbininkų, 'kuriuos policis- 
tai net neprileidžia per kokius' 
dešimts mastų.

Aš pats
draugas nedirba jau per šešis 
mėnesius; jis turi šeimyną, o 
būdamas taip ilgai be darbo (ne
turėjo ko valgyt. Vieną dieną 

I aš su juo išėjau darbo jieškoti. 
Į Išvaikščioję visą' dieną nieko 
negavom. Bevaikščiojant ima- 

, terri'visas'dirbtuves.: Dirbtuvės 
rn7utė‘įatoki“į^kamMnant[^. Augiausia taip išrodo: di- 
| Mildai Virbickjuteį... Antra so- 

p ■ ko Viktoriją ^yaraštĮikė, piainis-1 
įtė akompanąyp rtą ^pati. L_ 
| dainavo''- O.; J ‘Grah’eti^ienė, pia- Į 
nu akompanuojant J., L. Senų-!

Kitąsildąinavo Juozas šku-1 
levičiusj, Liepaitė ir Grunevičie- 
nė sudainavę,.duetą. Pirmiausia

PITTSBURG, PA.
Sandariečiai nesnaudžia. Vie-

• tos Sandaros kuopos rengiasi 
prie Dešimtmettnio A; L; T. 
Sandaros Jtrbilejaus, kuris su
kanką sausio 14 d. Kad apyai-!, 
kščiojlmas 'butų įžj’imdsni's ir 
geriau suprastas, visos trĮs vie-| 
tos Sandaros 'kuopos rengia pra-' 
kalbas. Kalbės įžymus ‘kalbėto
jas gerb. P. J. žiuris iš Cieve- 
lando, chemijos inžinierius. Jis I 
čia kalbėjo pereitą žiemą visų 
draugijų surengtame aipvaikš- 

i čiojime Lietuvos NeprilėlauEo- 
mybės penkių mėtų sukaktuvių.

P. J. žiuris 'kalbės sekančiose 
dienose ir šiose vietose:

Gruodžio 15 d., subatos vaka
re, nuo 7:30 vai., N. S. dalyj, jiuj 
Slavokų salėj, kampas Frank-! 
lin ir Beaver Avės., sale"Lietu-1 
viškos bažnyčios. Rengia San- j Mafįjotfiž Tarasevičiūtė,'
daros 43-čia kuopa, akompanavo“ Milda Virbickiuitė. |

Gruodžio 16 d^t Tiedėlioj, nuo pas]jUį ; huK’-o1 visokią žaidimai..! 
Publikos;dalyi’-ayo1ąpie 150 ypa
tų ir' vj$i biivo pilnai patenkin- Į 
ti. KeĮętąs.yTrio.terų ir merginų j 
prisirašę ,.prie( -kuopos, daugelis ■ 
pasižadėjo prisirašyti.

Birutės vakariene.’ Lapkr. 17 
d. Birutės Chords ^turėjo drau
gišką '^(t,karienęr!LMD. Name, 
šalip nafiiĮ. ^uyp keletas ir sve
čių, ir visi gražiai pažaidė, pasi- 
jliriksmĮno. Vėliau buvo valgis. 
Po vakarienės'1 nuVo visa eilė 
kalbų, rvadovaėjariį choro pir
mininkui A. Marei,koniui. Visi 
pasižadėjo-; dirbt (del Choro kad 
BirutėsJ-Choras išaugtų į di- 
džiausĮ'irricad butų .tikru dailos 
stulpu šjąmė; rtiiės!tė.

Birutės Chėraš ' vėl rengiąsi 
prie konccitql ii' rengiasi statyt 
komediją “Užkeikta Mergelė”.

Iš SLA. kuopos.'- Lapkr., 18 d. 
buvo SLA. 40 (kuopos susirinki
mas kur' biiVo1' ir nominacija ant 
Centro Valdybos. Nors teuopą 
turi virš; dO;nąrių, bet į susirin
kimą yos,,.30"žmonių teatėjo. 
Nominącijosę' 40'ikUopa balsavo 
už Sandariečiių surašą, kurio 
kandidatai gąyę^o 20 •balsų.; 
kairiųjų buvo tik vienas balsas 
už, jų iiri'sąiiikiętk.

/ Sandarietis.

Ilauskas’ (ja*unąsįs). kuris gana1 
prijuokino; gyeęiiis savo pasako-] 
mis kaip moterfs^gai'džiais val
giais moka prięitiiyrie vyrų šir-l 

įdėlių. Paskutiųis kalbėjo P. Sa
vickas. Jis'jodinkfjo moterų: 

I kuopai darbuotįą, ?r .ant toliau į 
I nenuilstančiai <, ir' aiškirio kokie! 
! jTa Sandaroj, -tikslai, ir kad nei ] 
| vieno netu-rė/ų--rastife neprigu-!
linčio prie Sahdatns.’■

Po valgymų buvo ir muzika- Į 
lis progranfas; Lukošių-'

Laikinojo Vilniaus Lietuvių Ko
miteto Antrašas:

Poland, Wilno, Dominikanska
12, m. 23.

(Parašyt pavardę bile kurio iš
viršpasirašiusiųjų.)

Vilnius, lapk. 2, 1923.

2 vai. po pietų, Liberty Teatre, 
1217 Carson St., S. S. Rengia 
Sandaros Moterų kuopa.

Gruodžio 16 d.,-nuo 7:30 vai. 
vakare, L. M. D. btame, 142 Orr 
St. Rengia Sandaros 36-ta kuo
pa- s

Taigi bus proga visiem Pitte- 
burgo Lietuviams išgirsti taip 
svarbų •kalbėtoją. Apielinkių 
Lietuviai taip pat galės atva
žiuoti į bile kurią tų vietų kada I 
jiems, laikas leis.

Sandariečin Motetų vakarie
nė; Lapkričio 25 d. buvo San
daros moterų 79-toš kuopos va
karienė. Moteris surengė ją 
paminėjimui metinių sukaktu
vių nuo kuopos susitvėrimo.

Ši moterų San'darieolų kuopa 
nors dar trumpas laikas kaip 
gyvuoja; bet savo darbštumu 
visus stebina, ši vakarienė bu
vo tai tikros -Lietuviškos Kalė
dos — taip skaniai valgiai pa
gaminta. Laike valgio, visi tik 
gėrisi Sandariečių darbštumu, 
Kuopos pirmininkė O. Rupšienė 
savo kalba gražiai nupiešė mo
terų nuveiktus darbus biiniant j 
mažame būrelyje;' ji 'kvietė vi
sas nepriklausančias ir nepri
klausančius, kurie vakarienėje 
dalyvavo, prisidėti prie Sanda
ros.

Toliau, "pakviesta kalbėti J. 
Virbickai, kuris irgi pagyrė mo
teris už jų darbštumą ir kvietė 
visas prigulėti prie Sandaros, 
ir su visų pagalba bus galima 
dar didesnius darbus atlikti la
bui tautos. ’

Po to kalbėjo A. A'kelaitytė, 
kuri irgi pageidavo visais mer
ginas ir moteris turėt savo kuo-

S GERB.
PRAGILO KAMPELISesers ir Broliai Amerikiečiai! 

Pastaruoju laiku Vilniaus ir 
Vilniaus krašto Lietuvių vargai 
plačiai buvo aprašyta spaudoje. 
Tikimės kad musų vargingą pa
dėtį gerai visi žino ir todėl apie 

j tą neminėsime.
nedirbau ir mano I Lenkų viešpatavimą yrą pa

tekus trečdalis Lietuvių tautos, 
ir kaip tik tą jos dalis kuri yra 
blogiausią materialiai aprūpin
ta, kuri daugiausia nukentėjo, 
nuo karo ir nuo įvairių šio kraš
to valdovui 1 
dose daugiausia yra našlaičių.1 
Vilniaus krašte mažiausia švie
sos, daugiausia tokio jaunimo 
kurs trokšta mokslo, bet neturi 
lėšų tam mokslui įgyti. Tą tai 
visuomenę atstovaudami, mes 

, jos vardu turime pilną moralę 
teisę priminti' visiems' laisviems 
Lietuviams jų pareigą ir prašy- 

, ti Jūsų moralės ir materialės 
i paramos. į

Tik tokia tauta yra kultūrin
ga ir stipri kuri neužmi'ršsta sa- 

į vo nuškriaųst’ųjų brolių. Neuž-
■ įnirš musų ir kultūrinis pasali-1
■ lis jeigu matys kad visi Lietu

viai kaip vienas žmogus stovi už 
mus. Visi . musų reikalavimai Į 
tuomet turės būti tenkinami 
musų padėtis sustiprės.

Amerikiečiai Lietuviai
daug vra aukoję bendriems Lie- ištarti Piestą Lietimams 
tuvių reikalams, iš tų šaltinių r ,enkišką nųskurėlį.
ir mes gaudavem lėšų, už ką Tarp kitų dainininkų dalyva- 
Jums širdingai tariam ačiū, bet vo ir P-lė J- M., pagarsėjusi dai- 
tiė šaltiniai jau greit gali išsi-1 nininkė, kuri maždaug skaito- 
semti. Kreipiamės tiesioj 
išdėstydami musų reikalus, bet 
nedaug atbalsio tesulaukėme. ( 
Remia mus pavieniai asmenis ir k 
kai kurios organizacijos; hemą-1; 
tyt tečiau paramos iš plačiųjų : 
Amerikos Lietuvių organizacijų 
ir plačiosios visuomenės. Esą-. 
te laisvi, galėjote sulyg pažiūrų 
išsiskirstyti Į partijas, bet ir. 
skyrium galite Vilniečius rem
ti, nereikalaudami iš mūšų to-1 
kio išsiskirstymo, neš čia pati i 
Lietuvybe yra dideliame pavo
juje. Tą Lietuvybę suvienytum j 
jiegom mes giname, ir bekabėjo 

I apginsime jeigu visi laisvieji 
Lietuviai moraliai ir matėraliai 
mus rems1. , 
Laikinojo Vilniaus Lietuvių 

Komiteto Pirmininkas
Dr. D. Alseika 

Iždininkas Kūn. K. Čibiras; 
Sekretorius St. Kariukštis.

Lietuvių Mokslo Draugijos ir 
Draugijos Niikentėjusiems 
nuo Karo šelpti Pirminin
kas Dr. J. Basanavičius, 

švietimo Draugijos “Rytas” 
Pirmininkas
Kun. Prof. P. Kraujalis. 

“Žiburio” ir Agronomų Dr-jos 
Prieglaudų Globėjas 
Konst. Stasys.

- deliausios dirbtuvės yra po vie
nu stogu ir tik vieno augšto, su 
dideliais kaminais, iš kurių po 

pia biskį durnai rūksta, širdį skau
da kad negali gaut darbo ir ne
turi jau ką valgyt, ir šeimyna 
alkana. Mano draugas parėjęs 
po tolrio nepa'sekmingo darbo 
i ieškojimo, rado prie durų vai
kučius, alkanute ir prašančius 
valgyt, bet tėvas neturėjo ką 
paduot valgyt, ir', viduje dar par 
matė savo moterį gulinčią (lo
voj, visą-išblyškusią nuo alkio. 
Inpuolęs desperacijon nežinojo 
ką daryt. Nematė kitokio išėji
mo. Išžengė gatvėn, pamatė 
-lange pridėta im&sos, ir Sumanė 
išmušt langą ir pasiimt maišto. 
Ęet kaip tik tą padarė, jį patė- 
mijo policistas, ir sekė ji iki na
mų. Jis čia liko areštuotas ir 
nugabentas belangėn.

M. L. Masonis.

LAWRENCE, MASS.
Darbai čia labai sumažėjo — 

vatinės audinyčioš dirba tik po 
tris dienąs, o vilnonės dirba po 
keturias ' ir penkias dienas sa
vaitėje. žmonių yra be darbo 
labai daug, ir viskas reikalingo 
pragyvenimui labai brangu, ir 
namų rendos gana augštos.

Apie musų bolševikėlius. Jie 
gyvena po senovei. Pirmiau jie 
turėjo Italų • svetainę pasiėmę 
saviems reikalams. Bet kadan
gi joje pradėjo daryti “manieb- 
rųs” ir net salės langus išdaužė, 

[Italai juos iš savo svetaines iš
varė. Dabar jie nori užvaldy
ti Lietuvišką svetainę, nori su
sispiesti prie jos visi, ir kožnas 
perkasi Šerų. Dabar jie turi 
prieglaudą toje svetainėje' ir 

JerseyJ., tūla sena, yra jos Savininkais'; dabar jie 
50 m. amžiaus našlė, apsivedė i spraudžiasi visomis jiegomis ir 
su 16 motų:amžiaus vaikinu. Jie neri paimti svetainę savo glo- 
esą “sųsiijįj'lęję”. Moteris vai- bon. Patartina Lietuvių Ukėsų 
ką . aprupįną Į pinigais taip kad .Klubui varyti tuos Maskvos tra- 
jo kišęniųi-nebūta mažiau šim- nūs laukan .iš savo tarpo.kolei 

| to dolarių, ir padėjo, bankan de- dar nepęrvėlu, 'kitaip jie gali 
Išimta tūkstančių dolarių jo var pridaryti ermyderio. Šeras bus 
|.du iki;jH šn^įs'Žl metų. Jo tė- kam išpirkt ir be jų.
Į vai nori juos p'erakirt. ' i Patarėjas.

WORCESTER, MASS.
Musų sklepiniai, t. y. bažny

tinis choras, veik, visus metus
Vilniaus prieglau- ren^si Pne sudainavimo (kan- 
.«,!» ™ „nzio;«.,.|tatos “Broliai”.' Pasiėmė 'sve

tainę K. of C., neš turbut skie
pas nusibodo, ir davė jam progą 
.nors kartą išsivadinti. Susirin
ko visos davatkos - kurios' tik 

įgalėjo paeiti.- Klebonėlis, žmo- 
i nėms pradėjus rinktis, lakstė iš 
vieno kampo Į kitą, it butų Įgil
tas. Nekurie negavę už Savo 
mokestį sėdynių buvo' pasodin
ti kur žvirbliai tūpi, ir klebonė
lis atbėgęs prašo dar‘pridėti po 
25 centus, nes girdi vieta labai 

| puiki.
Neturėdami savų dainininkų, 

jie susigrabojo visokių, net ir 
Anglą, kuris turėjo, dainuoti 

■ j Lietuviškai, na o 'jam nekurie 
j žodžiai kantatoj buvo suriku iš

tarti, ypač šv. Kazimieras, tur- 
labai but Lietuviškas dievaitis truk-

į Jusi™ progresuojanti.
Bet kažin kodėl kantata ne

sisekė dainuoti, turbut trukdė 
salėj užimąs ir visokių niekų 
pardavinėjimas padidinimui 'biz
nio. '

Koncertinėje dalyje pasižy
mėjo pusėtinai p. J. M., bet da
vatkėlės jai nelabai atjaučia, 
nes kai kitos mergšės parėkė 
tai joins trypdamos plojo. Pa
tartina dalyvauti ten kur už 
trasą atjaučia-ir paguodoja.

“Aš Įsivilkčiau čigono ra'bą”, 
duetą, labai sudrumstė vargo
ninkas su-- savo vargoniškū bal
seliu. Po viso koncerto visi jau
tėsi kad didelę musę prariję.

Bet ko daugiau norėti — biz
nis ir 'buvo biznis.j Pluta.

Rengiasi prie teatro.”' Viena 
draugija čia rengiasi statyti bi- 

.blišką dramą “Juozapas ir Zel- 
bora” ir “Faraono Sapnas”. 

———oo--------

Išeivybe iš Lietuvės
' 1921 m. emigravo iš Lietuvos 
5452 asmens; 1921 m. — 7350, 
ir 1923 m. iki spalio 1 d. — 
6881. Didžiausia emigrantų da
lis tenka Amerikai. Palestinai 
nedaugiau dešimtosios nuošim
čio.-

— Ne, vaikeli, ne visada 
pasitaiko apsirgta Man tų 
sykį nenusisekė, turbut ne
gerai rugius užraugiau.'

— Nelabai norėčiau pats 
eit nei ją pratint prie tavo- 
tiškų “švenčių”

— Tai gelėsit negert, aš 
turėsiu kur padėt. Ale aš 
dar laukiu' 'didelės vožnas- 
ties iš’ Liėtuvos! Turit’.at
eit!

— Na o ką tokio? gal iš 
Lietuvos monopolio kas at
gabens puskvortę?

Neįspėjai, vaikeli.. Ži
nai, sugryžta Martynųkas. 
|jis tikrai ant Kalėdų, bus

— Tegul- bus pagarbiu- čia. _ ■ .
tas, vaikeliai; Vėl aš jūsų — Taip ir as tikiuosi. Rą- 
pasiilgau, atėjau aplankyt. | andai kad jau tuoj apleis

— Sveika-gyva, tetule, la- Lietuvą.
bai smagu kad 'tu pas muš I — O dabar gavau groma- 
ateini, kitaip butų mums!t? nuo tavo mamos, o .mana 
nuobodu. Meldžiu sėstis.

— Dėkui, vaikeli. Ale ne
labai man smagu čia ateit, 
ba tu ir pats savo dūšią šė
tonui atidavęs ir nori ati
duot ir jos dusią.

— .Tai kodėl tetulė čia ei
ni jeigu taip blogai jautiesi 
musų namuose?

— Vaikeli, neičiau, ale ne
turiu kur kitur nueit. Vi
sos kaimynės tokios pletki- 
ninkės, o diedas pavakarie
niavęs pypkę užsidega ir at
sigula ; vienai namuose but 
taip nuobodu kad imk ir Į 
žemę lysk.

— O ar tavo kaimynės yra, 
katalikės; tetule?

— O kaip, jos yra'geros 
katalikės^ Kas nedėlia einą 
Į bažnyčią, ir visus namiš
kius išvarę.

— O tetulė vistiek su jo
mis nesugyveni >— susiplet- 
kuojat, ir turit viena nuo 
kitos bėgt ir nesusitikt.

— Aš šų tokiom liežuvnin- 
kėm nenoriu nei šnekėt.

— Na tai ką jos/tau pa
darė, tetule;?

— Nagi ėmė ir apskundė 
mane kad darau namie deg
tinę. Suėmė nabagą. Stasį 
ir nuvežė Į belangė, Užmo- 
kėjom penkiasdešimts dola- 
riii. Ale aš jom nedovano
siu!

— Tetule, už savo blogus

TETULĖ APSILANKO 
PAS GERB. SPRAGILĄ

— Taip ir aš tikiuosi. Ra-

sesers kad ji indavė jam tik
ru Lietuviškų pašventintų, 
plotkelių! Koks man džiau
gsmas-iš to, negaliu nei ap
sakyt. Penkiolika metų su
virs kai valgiau Lietuviš
kas plotkeles.

— Tai ištikro sulauksi te
tulė didelės dovanos. Bet 
ar temiji tetulė kaip musų. 
Martynas pasimokino nuva
žiavęs į Rusiją? Pirma bu
tų ant altoriaus šokęs ir ąp- 
drabstęs purvais, dabar net 
plotkelių tau atgabena!^.

— Visi turi ateit prie dva
sioj šventos, ir tau taip‘bus, 
pamatysi!

— Tetulė dar rodos, nie
kad pranašyste neužsiėmė^ 
neužsiimk ir dabar.

— Na ale ar prižadat at
eit pas muš ant šventų kū
čių? Aš turiu bėgt namon,, 
kad senis pypkė lovos neuž
degtų užmigęs.

— Dar peranksti prašai, 
tetule. Pamišysime.. jeigu 
neprisiprašyti visokių. gir
tuoklių;

. Tra tai sudievu, vaike
liai,! aš atbėgsiu kitą .kartą.

— Labanakt, 'tetule. ,

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

darbus nepyk'ant kitų. Bet;\----------------------- -----;-----
vistiek, pati sakai kad tau- CLINTON IND 
geriausia ateit čia pas mus, J ’ * -
nors musų kaipo bedievių I A- L- p- Klubo 2-ras skyrius 
nekenti. Męs tavęs nei ne- savo susirinkime lapkričio 18, d. 
apšnekėsim, nei neapmeluo- svarstė dalykus, ypatingai cen- 
sim, ir dar pamokysirii ko tro finansų reikale, kas lieka at-

J — _ I colz'Arni'no'oc nv nilri Vtno ižrin

V1LN1EČI 
VILNIAUS ] 
* balsas vėl, 

Amerikiečių 
;yra balsas lyj 
pasakose užkf 
lės šaukiančia 
Gelbėkit!” 

Nebuvę ant 
nio prakeiksm 
kimas vienes t 
kitiems vergą 
didesnės nieks 
vengimas Viln 
sestinės — ir ’ 
to po Lenkaiis.

Ar sulauks 
votojai žymic 
Amerikos? K 
ja nesiskubina 
nes turi pntig 
ti. Kūdel nes

Kas sudruir 
kiečių duosnu 
sunkino Vilnii

Nesmagu s j 
-šų klerikalai 
no. Kada r 
Lietuvą, jie 
partiją, reikėj 
vos klausimą 
goj, jie varė 
reikėjo aukų 
jie krovė pi 
Fondan; reiki 
niečius, jie ati 
savo partijas 
Kada pasklidi 
uždarinėjimą 
glaudų, jie | 
aukas našlaič 
jie jas dėjo?

Lietuvos j 

shingtone, vi 
niaus ir Liet 
Amerikos vai 
jo po vyčių pi 
paskolos Liėt 

j nigams rinkti
Visuomenę, 

no kad dabai 
jeigu jums tel 
tyti — net ] 
savo vadams 
ginu pinigų, 
matė vadij t 
jei ir Vilniui 
kas duos. 1 
atgrąsino, ir 
nes dali nuo 
tik Sako: “K1 
ūa bet nori p 
vą; jie ją valį 
ką norį.”

Bet Vilniui 
siųskit tiesioj 

,ne į fondus, 
niaus pavegr

Ekstrą! Atpigintos Knygos!
“DIRVA” RENGIASI PERSIKELT NAUJON VIETON

'C.’ ' . , ' . . , . G • į CĮlbJ i' ■*•*«.'*' i ;•»

Nori Apnj^žint Savo Knygyną! Naudokitės Proga!
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI J J POEZIJA IR BELETRISTIKA

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžią didžiu kultūros darbą ir žmoralf£"gaburilii? 
Su paveikslais; Knyga atvaizdina praeities amžiųn**- 
istoilįa. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi. ....$1.00 
Ta pati audimo viršeliais. ..... .... . =c==m:.j.9I§lu5:

.w. nežinai. Matai pati kad ne sakomingas už tai iki bus išrin- 
5 vaikščiojimas į bažnyčią pa- kta naujas kasierius. žinoma.

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam- .. 
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūrės! 1 fi t 
j tai. Su daugeliu'paveikslų senovės rašytojų ALus 
dievų. Parašė K. S.'Karpavičius. 156-pusl. j?.-;-47t> 
Drūtuose audimo viršeliuose ....i..^.$1.25 
Buvo 75c.—dabar 50c. Apdaryta* $1/25/

Kandiclas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra,'o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigą persekio
jimai, jėzuitą gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina 50c. Audimo viršeliai..'.'.'.................... $1.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

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

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdarytą $1.25.

į Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto- 
5, riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą
5 ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
? Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..... 1......... $1.00
5 Drūtuose audeklo apdaruose .............. L.. .$1.50
5 Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš- 
į tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas.
j. Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 .. $1.00

S Mahometo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 
jj tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi
S telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar-
SJ pavičius. 1919 m. 125 pusi.................. .50 
JĮ Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
S s movės Lydą tautos kuri, kaip matoma,' yra
į bus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. 
|s> puslapių yra 35..'......................'.

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo 
veikslėliau- Daug žingeidžią ir pamokinančią _
lyką. 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, 
ką žmonija nuo seniausią amžią galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu; Pusi. 55.

bu- 
Vi- 
... .10
pa- 
da-

.25

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

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis Su paveikslais atspausdintais gražia 
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 rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43.......

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

0 lUslapių 144 ................................
Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla

macijų knygelė; Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
ii.. 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 ...... . .

Laimūs Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi. .;

šešėliai — Labai akyvas tuo vardų vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant, 
žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė 
Tiltelis. Pusi. 160 
Tvirtai apdaryta .

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

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

.25

.35

.50

25

.50

.50

.50

J5

.50
$1.00

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

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

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kią aktą 
tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pus]..........

Ilytą Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mą. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutė. Pusi 67 ........... ........................... .

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 3 vyrą 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. Tulys...........................

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

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

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

Tremtinis — žingeidi Augusto Strinbcrgo 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,

.50

.50

.35

.35

.15

.25

.25

.25

.25

O.

daro žmogų gerą, bet mokė-1 Klubo nariai norėdami kad Klo
jimas žmoniškumo, apšvie-1 bas gerai gyvuotų turi visi dirb
ta. • ‘ '

| —'Ale, vaikeliai, turit pa- 
'mislyt apie savo dūšią — 
|kur jį bus po smerčio kada 
'jus į bažnyčią neinat.
| — Tetule, tu eini į bažny
čią, o užsiimi velniško skys- 

Įtimo virimu. Ar tu skaitai 
,mus prakeiktais, o save pa- 
| skyrus tarp aniuolų už tai?

— Vaikelį tu turi gerą 
| liežuvi, bą tau velnias pade
da lot. Ale tuščią jo tų gin
čų, aš norėjau pasakyt ta- 
viškei vieną daiktą.

—■■ Gerai.
— Žinot, jau prasidėjo 

adventas.
— Taip, pagal katalikiško 

parėdymo.
— O šiandien subatos va

karas.
— Taip, tetule.
— 6 rytoj bus nedėlia.
— Kitaip ir negali būti.
— Aš norėjau nusivest ją 

iį bažnytėlę ant rarotų....
i — Tai jos reikalas, bet 
! j turbut tuščias bus tavo no- 
! ras, tetule.
Ii . — Kibą tu jai įgrąsini 

;■ neiti su manim į bažnyčią 
I; kada vienas su ja<esi? 
i;| — Protingai apsvarstant, 
I; nereikia jokių grąsinimų. 
«;■ — Jeigu tu nenori eiti su 
I;'manim ant rarotų, tai nors 

naiT7-m;v.člrI+ a+d+ -nsifi runa

£

ii neužmirškit ateit pas mus 
ant šventu kūčių — aš pa
rengsiu labai gražias.

ti savo organizacijos labui, .be
laukti kad kas iškeptą karveli 
atneštų.

Man rodos kad 2-ras skyrius 
rūpinas kiek galėdamas ’pakel
ti A. L. P. Klubą; ir jeigu . 1-as 
ir kiti skyriai seks ClintoniškiuS 
mes 'trumpu, laiku jausimės ga
lingi, su daugeliu Klubo skyrių. 
Sukruskime visi; Į darbą, ir su
vienytas Amerikos Lietuvių Po
litikos Klubas'ateityje gali su
lošti savrbią rolę kaip čia Ame
rikoj taip ir. Lietuvos reikaluo
se.

2-ras skyrius šiame susirin
kime išrinko du nariu, D. Riau
ks ir J.' Skinderį, pasidarbuoti 
parinkime aukų Mariampolės 
Realei Gimnazijai, ir kaip gir
dėti jau kelis dolarius turi su
rinkę. Kadangi iš tų pačių Klu- 
bięčių priguli ir prie LDLD. 118 
kuopos, ir ten išrinkta komitetas 
del Reales Gimnazijos parėmi
mo.

Clintone 
bė, 12 ar 13 kasyklų užsidarė 
prieš pat žiemą, 
susirūpinę, nežino ką tas reiš
kia kad prieš žiemą anglies ka
syklos sustojo — tp dar čia ne
buvo nuo tų laikų kaip tik yra 
kasyklos. Daugelis Lietuvių ap
leidžia ši miestą, važiuoją ki
tur darbo jieškoti, užtai sunku 
veikti kultūros srftyj. 
mes 
bam

dabar siaučia bedar-

Darbininkai

rengsiu laoai gražias.
■; — Ar tokias kaip pernai, 
51. kad naakni visi srirat tiirė-

Vienok 
2-rasis Klubo skyrius dir- 
kiek galėdami.

Dom. Riauka
A. L. P. Klubo 2-ro Sk. 

Fin. Raštininkas.

Musų “K 
Prisi

Kimi. Kemešį 
binmkas” išsili 
tuvos atstovus 
‘Tonui K. Bi2 
jant” užsimeni 
atstovą V. Čar 
namas augšti 
Londonan”. ‘ 1 

. Čarneckis skiri 
■ to jis'buvo ati 

kos idant gaut 
j tą” tai netiess 

Paskiau da 
išsikalba kad:

“Visų šalių 
pažįsta kad 

. belnai Amei 
esą jiems dir 
kiekviena E 
čia turi labai 

;, ęių, 6 dar dai 
... .kiekvienu 
piliečių grupi 
tųs atstovau' 
nuteistatymus 
stybės reikal

Taigi, nors 
matus kalbėt 

“nių” organas 
elgėsi šų buv 
neckiu. Nen 

L ■ šalies atstovą 
už nosies kai 
atstovas čar 
nimis” Ameri' 
' Kas važinėj 
mus ? — čai 

Kas' važinė; 
Ir kus? — čamil 
į Kas sulaikę 

žmonės neišd 
liktų “kultūrų
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VILNIEČIŲ ŠAUKSMAS MUSŲ AUSYSE
Ą7ILNIAUS pavergtų Lie-'

* balsas vėl skamba musų 
Amerikiečių ausyse. Tai 
yra balsas lyg tose senose 
pasakose užkeiktos merge
lės šaukiančios “Gelbėkit! 
Gelbėkit!”

Nebuvo ant žemės dides
nio prakeiksmo kai nusmer- 
kimas vienos tautos žmonių 
kitiems vergauti. Nebuvo; 
didesnės niekšystės kaip pa
vergimas Vilniaus — musų 
sostinės — ir Vilniaus kraš
to po Lenkais.

Ar sulauks Vilniaus ko
votojai žymios paramos iš 
Amerikos? Kodėl niekas su | 
ja nesiskubina? Juk žmo
nės turi pirtigų, gali aukau
ti. Kėdei neau'kauja?

Kas sudrumstė tą Ameri
kiečių duosnumo ūpą ir ap
sunkino Vilniečių vargus? j

Nesmagu sakyti, bet mu
sų klerikalai viską sugadi
no. Kada reikėjo gelbėt 
liietuvą, jie stiprino savo 
partiją, reikėjo gint Lietu
vos klausimą Tautų Sąjun
goj, jie varė savo “vajus”; 
reikėjo aukų > našlaičiams, 
jie krovė pinigus Tautos 
Fondan; reikėjo gelbėt Vil
niečius, jie atiduoda pinigus 
savo partijos auklėtiniams. 
Kada pasklido gandai apie 
uždarinėjimą Vilniuje prie
glaudų, jie griebėsi rinkti 
aukas našlaičiams, bet kur 
jie jas dėjo?

Lietuvos Atstovas Wa
shingtone, vietoj kelt Vil
niaus ir Lietuvos klausimą 
Amerikos valdžioje, važinė- ; 
jo po vyčių piknikus; vietoj 
paskolos Lietuvai, leido ku
nigams rinktis pinigus. ' 

Visuomenę tas taip įkirši- : 
no kad dabar — Vilniečiai mis/ 
jeigu jums teks šitas paskai
tyti — net patįs katalikai 
savo vadams neduoda dau
giau pinigų. Žmoneliai pa
matė vadu tikslus.' Dabar

PALATINATAI
Europos ir Suvienytų 

Valstijų
Atsakyt į klausimą “Kas yra 

palatinatas?” butu daug leng
viau mokiniui iš Shakespoar’o 
dienų negu mokiniui šių dienų. 
Viena valstybėlė Europoj, ma
žesnė negu Delaware Valstija, 
nesenai pasisavino specialiai tą 
kitados bu-msį paprastą termi
ną rašydama jį su 'didžiąją “P”, 
tečiau tris šimtai metų atgal pa- 
latinatai buvo taip paprastu da
lyku kaip Didžioji gatvė, suiyg 
buletino iš Washington, D. C., 
National Geographic Society 
raštinės.

“Bavarijos Palatinatas, kuris 
užsilipo Amerikos laikraščiuose 
šiose dienose pačių didžiausių 
antgalvių vietoj, kaipo žinia jog 
jo piliečiai įsteigė atskirą ne- 

plačios erudicijas ir didelių ga-' priklausomą valdžią, yra arti- 
bumų vyras”. mas giminietis Alzas-Lorrainui

Kokį ermiderį Bizauskas su- Francuzų pusėje prie Reino.
kelis Amerikos Lietuviuose sun-l “Delei audringos nadeties len
ku dabar pranašauti — žinoma, 
jeigu jis pasivergs musų kleri
kalams.

Palauksime — pamatysime.

neckis. .
Kas susodino “ant skarbavos 

duonos” visus klerikalų gize
lius? — Čarneckis.

Kodėl Čarneckis taip darė? — 
Nagi kad turėjo pildyt “krikš
čionių” federacijos diktatūrą.

O “Darbininkas” dar pavadi
na čarneckj “diplomatiškiausiu 

į iš diplomatų, nes mokėdavo il
giausia ištylėti.” Ir kad jisai 
"mažiausia partmgumu pasižy
mėjo.”

Šitaip klerikalams kalbant, iš
rodo jog Čarneckis dar buvo 
permažai jiems “atsidavęs”, nes 
dar vadina “bepartivišku”. Iš 
K. Bizausko jie tikisi gabesnio 
žmogaus, jis yra “ne tik veik
lus valstybininkas bei energin
gas organizatorius, bet taipgi |

“Delei audringos padėties ko
kioje buvo Alzas-Lorraine, gali 
birt, Palatinatas buvo prisiglau
dęs prie Bavarijos, kuriai buvo 
pavesta nžžiurėti šis Vokietijos
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Amžinajai Žydas
(Eugene Siie — Verte K. V.)

' Reino distriktas. Nors ta sri
tis paliko Palatinatu. delei ilgai 
naudojimo to vardo, bet ir Ame
rikoj buvo palatrnatai prieš Re
voliuciją.

“Maryland valstija buvo pa- 
, latmatas Calvert šeimynos, o 

Maine valstija originaliai nebu
vo kolonija, bet palatinatas Fer
dinando Gorges. Tas vardas yra 
liekana iš feudalių laikų. Tuo
se laikuose kuomet žinogaus 
namai buvo tiesiog ir jo tvirto
vė kurią jis turėjo ginti ginklo 
jiega, karaliai nenorėjo pasiim
ti atsakomybės ant savęs. Ge
riau ir patogiau karaliui buvo 
paskirti vieną savo šalininkų 
visam distriktui, suteikiant jam 
valdovo galybę, rinkimą taksų 
ir užžiurėjimą teisių kaip jam 
geriausia patiko.

"žodis ‘palatinatas’ buvo to
kiam valdovui paskirta tinka
mai, nes tas žodis paeina iš tos 
pačios Latinų žodžio šaknies 
kaip ‘palocius’ arba ‘tvirtovė’.

“Tokis išaugštintas valdovas 
užlaikė jam pavestą teritoriją 
savo karaliaus naudai. Dauge
lis Anglijos apskričių buvo pa- 
latinatais ir šita forma valdy
be buvo paprasta visame konti
nente. Bavarijos Palatinatas 
yra, tečiau, vienatinė teritorija 
turinti -bent kokią svarbą kuri 
išlaikė sau tą vardą, bet net ir 
šiame atsitikime tas žodis ne
teko savo tikros reikšmės.

“šis Palatinatas savo po-kari- 
niuose rubežiuose yra maždaug l 
apvalus plotas iš trisdešimts ! 
mylių į visas šalis imant nuo 
Kaiserslautern, svarbiausio mie
sto, kaipo centro. Ant žemlapio 
patėmysit kad jis guli tarp dvie
jų svarbių centrų, garsaus Saar 
anglies klonio iš rytų, ir Frank- 
forto iš vakarų. Nors tie du 
centrai vieni sudaro ji svarbiu, 
strategiškai Palatinatas yra dar 
svarbesnis kadangi yra vienu 
iš svarbiųjų kelių tarp pietinės 
ir šiaurinės Europos.

“Kaiserslautern yra ant di- 
, džiojo gelžkelio nuo Metz per 

Saarbruck iki Frankforto-ant- 
Reino. Pietuose nuo Palatina- 
to guli Aižąs,”, dabar Francuzų 
teritorija. Dalis garsios Saar 
anglies srities buvo Palatinato 
teritorijoj, bet Versailles sutar
tis tą pakeitė.

"Ensheim, mažas miestelin 
Palatinate, sakoma esąs pionie
rium prekybos kuri, nors buvo 
sena rytuose, buvo nauja va
karuose. Tas miestas buvo ank
styvas centras papier-mache, 
kas dabar išdirbama daugybėj 
miestų. Mažai žmonių ištikro 
pažįsta papier-mache kuomet ją 
mato, nes ji gali pasirodyti vi
sai paprastose vietose. Iš jos 
gal būti padaryta lėlės galva, 
karietos durjs, budinkų stogų 
nusikišimai kampuose, arba ran
kos modelis daktarui. Kuomet ji 
pirmiausia Europoj pasirodė ji 
buvo svarbiausia naudojama da
ryti tabako dėžutėms. Europos 
išdirbėjau pirmiau darydami to
kias tabokines laikėsi Persų ir 
Japonų naudojamo budo ir iš
dirbo iš popieros išmirkytos kli
juose ar kame kitame tam pa
našiame. Pradžioje devyniolik
tojo šimtmečio Palatinatas pa
gamino tabokines gražuoliams 
Paryžiaus, Vienuos ir Municho. 
Jis dabar ima senus skarmalus 
ir popieras ir paverčia tai į pei
lių rankenas, žaislus, ir tukstan- 
čiuls kitų. naudingų, dalykų.

“Metzo geležies srityje, tuoj 
už rubežiaus nuo PalaJtinato, 
Bismaręko pagelbininkai padarė ■ 
didelę klaidą. Po nugalėjimo 
Francuzų, 1870 metais, taikos 
sutartim paskyrė Alzasą ir Lor- 
raino provincijas Vokietijai. 
Bismarck pasiuntė ekspertus 
išrasti geležies šaltinius Vos
ges srityj, kuri tik dalimai bu
vo išdirbta. Jie padarė savo 
raportą, ir nrbežius buvo nusta
tyta atiduodant geleži Vokieti
jai. Už kelių metų po sutarties 
užbaigimo daugiau geležies at
rasta Francuzų pusėj. Dabar 
visos tos kasyklas atimta ir ati
duota Francuzijai.”

(Tąsa iš pereito num.) ' XiJ. A
— Na, širdelės, pasistengkit atsimin

ti ir pasakykit visa, kas atsitiko po to, kai 
aš išėjau iš kambario? Man čia neatrodo 
gera, mes greit eisime sau toliau. Gailą, 
kad mes čia užsukome. Bet ką gi kitą tu
rėjome padaryti? Juk nebuvo kitos vietos 
kur butume galėję pernakvoti. Bet kas gi- 
čia atsitiko, kad taip labai išsigandote?

— Kaip tik palikai mus, langas ir vėl 
atsidarė su dideliu trukšmu, ir lempa nu-: 
puolė žemyn, baisiai sužvangėdama. Mu
dvi išsigandusi puolėva viena prie kitos, 
šaukdamos pagalbos, ir mudviem pasirodė 
kad kaž kas vaikščioja po kambarį. Iš tos 
išgąsties mudvi ir nualpova, kaip kad ra- ..
dai mudvi begulinti ant lovos. Mudvi tik a'teina pas jus augštyn! 
mąstėva apie mamytę ir manėva, kad jau' 
galas!

Dagobertas, manydamas, kad tai tik 
vėjo butą, išmetinėjo sau, kam išeidamas 
neuždarė gerai lango.

— Na, viskas jau praėjo, tai ir bus ge
rai, — pastebėjo. — nusiraminkita ir dau
giau apie visa tai nei nebemąstykita.

— Bet delko tu, Dagoberte, taip greit 
išėjai pirma?

— Taip, aš; dabar atsimenu! Mes iš
girdome baisų trukšmą, .ir Dagobertas sku
binai išbėgo, sušukęs, “Mano- arklys!” Tai 
buvo Žovialo vaitojimai, ar ne? Kas su 
juo atsitiko?

Tie žodžiai sukėlė kareivio širdyje di
delį su'sirupinimą ir neramumą. Jis bijojo 
pasakyti teisybę, kad jų dar laibiau neišgąs
dinus, tat ir aiškinosi, lyg nieko svarbaus 
ir nebūtų atsitikę: f

— Taip, tai buvo Žovialas. Bet mums 
reikia užsižiebti žiburį. Ar nepamenąt, 
kur aš padėjau savo degtukus vakar? Mat, 
jau pradėjau senti ir nebeatsimenu.- Štai 
jie čia, kišeniuje. Laimė dar, 'kad turime 
žvakės galuką — užžiebsiu ir pajieškošiu 
makštyje popierių, kurių man dabar pri- 
ireik^'1

Užžiebęs žvakę ir gerai uždaręs lan
gą, paėmė savo pakeleivingą terbą ir pra
dėjo ją ąt'seginėti. čia buvo jo raštai, jo 
medalis ir kitos jo ir mergaičių brangeny
bės. Įkišęs ranką, negalėjo užčiuopti po
pierių toje vietoje kur jie turėjo būti. Jį 
išpylė šaltas prakaitas.

— Nėra! Ir jie pražuvo! — sušuko.
— Dagoberte! — tarė Blanšė. — Kas 

atsitiko?
Jis nieko neatsakė.
Jis tik žiurėjo priekin, laikydamasis 

Įsikabinęs su ranka stalo, kad nepargriu- 
vus.

Mergaitės, negalėdamos suprasti kas 
pasidarė, žiurėjo viena į kitą, labai nerim- 
damos. Blanšė vėl paklausė bailiu balse
liu:

— Kas yra, Dagoberte? Tu nebesa
kai mums nieko. Ko žiuri terboje?

Vis dar negirdėdamas paklausimo, 'se
nas kareivis vartė visus savo kišenius, bet 
juose nieko nebuvo. Tai buvo pirmoji taip' 
didelė jo gyvenime nelaimė, kad jis net ne-, 
girdėjo, ko jo klausė mergaitės. Mergaites 
bijojo beklausinėti jo toliau.

— Ne, ne! Negalimas daiktas! Aš 
netikiu, ne, ne! — kartojo pats sau senas 
veteranas. — Negalimas dalykas kad; jie 
butų žuvę!

Dar po to jis iškratė mergaičių valizą; 
kiekvieną daiktelį iščiupinėdamas ir iškra
tydamas — bet veltui, raštų niekur nebu
vo. Ir dar, lyg turėdamas 'kiek vilties, aL 
sikreipė Į našlaites:

- Tuoj man pasakykit, ar nedaviau 
jums palaikyti popierių? Greit sakykit, 
sa'kjckit!

Mergaitės, išsigandusios jo baisaus 
veido, suklykė ir nieko neatsakė^

— Dagoberte; — Rožė pratarė švelniai, 
po valandėlės, — 'kas tau atsitiko? Kas yra.?

— Ar turite juos, ar ne? — sušuko : 
nelaimingas žmogus. — Jei jųš jų neturite,, 
aš pagriebsiu peilį ir sumurdysiu jį sali į 
širdį!

— Gerasis Dagoberte, atleisk mums, 
kas taip permainė tave, Dagoberte?

— Juk tu mus myli; pasakyk mums, 
jei mes tave užrūstinome!

Našlaitės net ištiesė į jį savo rankas, 
maldaudamos. Per kurį laiką senas karei? 
vis dar žiurėjo į jas baisiom nežmoniškom 
akim. Bet, perėjus pirmam išgąsties ir 
desperacijos jausmui, jis puolė ant kelių; 
suspaudė raukąs, atrėmė į jas savo galva

ir pradėjo verkti, kai'kūdikis, kartodamas:
— Ak, atleiskite, atleiskite man! Aš 

pats nežinau. Nelaimingas aš žmogus, 
Ak! Koki didelė nelaimė, negaliu jos pa
kelti ! Atleiskite, atleiskite!

Mergaitės negalėjo suprasti kas čia 
darosi, tad ir ramino jį kaip galėdamos:

— Žiūrėk čia, Dagoberte, žiūrėk į sa
vo vargšes mergeles. Pasakyk, kame yra 
ta tavo nelaimė, ir sakyk kad ne iš musų 
priežasties tu taip vaitoji!....

. Ant laiptų pasigirdo žingsniai, ir Kil- 
žojas ėmė piktai loti už durų. Pasigirdo 
piktas balsas:

— Ei ten! Nutildyk savo šunį, ar gir
di? Pašauk jį vidun, sakau! Burmistras

— Dagoberte! — sušuko Rožytė, — ar 
girdi ką jie sako ? Burmistras ateina!

Burmistro vardas sujudino Dagober- 
tą, — jis pamatė visą savo padėties baisu
mą. Jo arklys sudraskytas; jis nebeturi 
nei pinigų, nei paso, gi viena susivėlinimo 
kelionėje diena gali sugriauti visą mergai
čių ateitį. Jis betgi tikėjosi, kad burmis
tro sprendimas bus jo naudon. Jis nusi
šluostė paklodės kerte ašaras, paspaudė 
mergaičių rankeles ir pratarė:

— Nesibijokit nieko! Gal tai draugas, 
kuriuo aš pasitikiu! Bukit čia, jei kas nors 
turės ineiti į šį kambarį, tai bus tiktai bur
mistras.

Priėjęs prie laiptų, sušuko:
— Kilžcj! Eik čia! Nurimk!
Uždaręs šunį kambaryje prie mergai- 
sustojo priemenėje, prie laiptų. Bur-

mą.
Kitas ypatingumas žieminio 

dangaus yra tas kad jame atsi
skleidžia žvaigždėse paveikslai 
tų ypatų, kurios lošė garsiąją 
krikščionims žinomą dramą šv. 
Jurgio, Karalaitės ir Smako. 
Tos konsteliacijos nei viena ne
turi pirmojo didumo žvaigždės, 
bet savaimi yra labai aiškios, ir 
kurie Įsitėmysit paveikslą, visa
da jas galėsit rasti. Tos kon
steliacijos — arba žvaigždėse 
dievų patalpintos ypatos anos 
garsios dramos — klasiškoje li
teratūroje vadinasi: Persėjus 
— šv. Jurgis; apačioj jo žvaig
ždė vardu Algol irgi priguli tai 
konsteliacijai; ji yra įvairiuo- 
janti, ir perstato žiaurios Medu- 
šos gaivą, kurią Persėjus nešė
si ; tuoj pat ilgoj eilėj eina žvai
gždės Andromedos, kuri yra to
ji karalaitė, gulinti prie uolos. 
Didelis keturkampis Pegasus 
yra-pavidalas žirgo kuriuo Per
sėjus jojo; tas žirgas yra spar
nuotas. Augščiau visų matosi 
W raidės pavidale Cassiopea, 
Andromedos motina, delei ku
rios didžiavimosi gražumu, rei
kėjo Andromeda aukauti sma
kui praryti kad nuraminus die
vų kerštą. Dar augščiau, yra 
karalius Cepheus, Andromedos 
tėvas. Per vidurį paveikslo apa
čioj yra konsteliacija Cetus — 
tai yra tas baisusis Smakais.

Krikščionįs šitą legendą iš se
nesnių laikų pavertė j savo pa
saką apie “šventą Paną Jr Jur- 
?!”•

Kitos žymesnės 'konsteliacijos 
šiaurėj matosi Ursa Minor su 1 
šiaurine (Polaris) žvaigžde, ir ' 
Ursa Major, samčio pavidalo, ■ 
kuri vadinama Lietuviškai Gri- : 
Žulio Ratai, o klasiškai, Didžio- ' 
ji Meška.

Iš planetų, Venus esti mato- ■ 
ma vakariniame krašte po sau- < 
lės nusileidimo, beveik viršuję 1 
saulės vietos. Ji nuolat augs- ' 
čiau pakįla, ir bus geriau mato- 1 
ma toliau Į žiemą.

Darant tėmijimus iš šio pa- 1 
veikslo, laikykite jį virš galvos ' 
kad jis butų toj pozicijoj kaip * 
esti žvaigždės. Ant stalo gu- 1 

čiau pradings, rytinio krašto i lintis paveikslas parodo rytus ! 
žvaigždės matysis per visą žie-Į vakaruose, o vakarus rytuose. 1

GRUODŽIO MEN.
ŽVAIGŽDES

r'* RUODŽIO mėnesio vakaru 
'•J dangus galima sakyti yra 
puikiausias iš viso metų. Dvy
lika pirmojo didumo žvaigždžių 
— arba daugiau negu pusė visų 
pirmojo didumo žvaigždžių — 
yra prieš musų akis. Niekad 
kitu meto laiku ir jokioje kito
je žemės dalyje to negalima ma
tyti.

Apačioj talpinamas žvaigž
džių piešinis parodo visas tas 
žvaigždes su jų konsteliacijo-i

Sekantis aprašymas yra pri
taikinta 10-tai valandai vakaro.

Dešiniame skritulio krašte— 
tai yra pačiuose vakaruose — 
matosi Aquila konsteliacija su

jei ir Vilniui prašys, mažai trimis žvaigždėmis paeiliui; vi
ltas duos. Tokiais darbais J dūrinė j i jų yra Altair. Augš- 
atgrąsino ir 'kitą visuome- i tyn nuo tos grupelės yra grupė 
nes dalį liuo Lietuvos: visi j Lyra, su žvaigžde Vega; nuo 

■>— “vri—n-i-t — ^4 jos j vakarus matosi Kryžius su 
žvaigžde Deneb kryžiaus Viršū
nėje. Pačioj apačioj, tame šo
ne, matas i žvaigždė Fomalhaut. 
Ji yra iš Pisces konsteliacijos. 
Einant į lytinį dangaus kraštą, 
pirmiausia susitinkama šiaurėj 
gelsva žvaigždė Capella iš Au
riga konsteliacijos. Tuoj nuo 
jos į pietus, randasi Buliaus ar
ba Tauro konsteliacija, su rus
va žvaigžde Aldebaranu. Nuo 
Capellos dar į rytus einant, pa
simato dvi apvienėjusios žvaig
ždės — Gemini 'konsteliacijos

tik Sako: “Klerikalai ne gi
lia Bet nori pražudyt Lietu
vą; jie ją valdo ir daro su ja 
ką nori.”

Bet Vilniui aukų reikia— 
siųskit tiesiog Komitetui, o 
ne* į fondus. Aukaukit Vil
niaus pavegrtiems!

Musų “Krikščionįs” 
Prisipažino

Kun. Kemėšio organas “Dar
bininkas” išsikalbėjo apie Lie-, 
tuvos atstovus, ir straipsnyje j dvynukai. Castor ir Pollux, že- 
“Ponui K. Bizauskui Atvažiuo
jant” užsimena dar apie buvusį 
atstovą V. čaimeckį, 'kuris “ski
riamas augštesnėn vieton — 
Londonan”. Londonan, tiesa, 
Čarneckis skiriama, bet kad del 
to jis buvo atšauktas iš Ameri
kos idant gauti "augštesnę vie
tą” tai netiesa.

Paskiau dar “Darbininkas” 
išsikalba kad:

“Visų šalių diplomatai pri
pažįsta kad Vašingtone ir a- 
belnai Amerikoj sunkiausia 
esą jiems dirbti. Mat beveik 
kiekviena Europos valstybė 
čia turi labai daug savo pilie
čių, o dar daugiau vientaučių. 
... .kiekviena čia gyvenančių 
piliečių grupė verčia diploma
tus atstovauti jos ypatingus 
■nusistatymus, o ne visos Val
stybės reikalus.”

myn j pietus, yra Oriono kon
steliacija, su žvaigžde Rettel- 
geuse augščiau, paskui eina O- 
riono Diržas, o apačioj matosi 
vėl didelė balta žvaigždė Rigel. 
Paakinusia, arba apie dešimtą 
valanaą vakare, toli pietryčiu©-, 
se pasimato didžiausi žvaižgdė 
Sirijus, o'augščiau į šiaurę, an
tra Sūnų konsteliacijos žvaigždė 
Procyon. Tos visos vardais su
minėtos žvaigždės yra pirmojo 
didumo ir matosi vienu laiku. 
Išėmus rytiniame dangaus kraš
te esančias, kurios toliau grei-

cių 
mistras, jau prilipęs laiptais iki aukštui, 
pamatė Dagobertą kaip jis saugiai darė 
duris.

— Kam tamsta uždarai duris? — (pa
klausė burmistras piktu balsu. .

— Pirmučiausia dėlto, kad ten miega 
did mergaitės, kurios yra mano globoje; 
antra dėlto, kad jos gali išgirsti ^tamstos 
tardymus ir del jų išsigąsti; '— atsakę Dą-. 
gobertas. — Meldžiu čia prisėsti, ponas 
Burmistre, ir klausinėti mane; aš manau, 
kad tamstai vis tiek pat kur manęs klausi- 
n ėsite.

— Ir 'kokia teisę tamsta nfen nurodai 
■kur aš turiu tamstą klausinėti? — nepa
tenkintu balsu paklausė burmistras.

— Ak, ponas Burmistre, — atsakė Da- 
gobertas, bijodamas kad tik burmistras ne- 
nusistatytų prieš jį. — Aš neturiu drąsos 
nurodinėti tamstai; bet, matote, mergaitės 
jau yra lovoje ir yra dikčiai išgąsdintos, 
tad tamsta padarysi didelę malonę, jei klau-' 
smėjimą manęs atliksi čionai.

— Hm, čionai! — atrėžė burmistras.— 
Gražus dalykas tokį žmogų kai aš ištrauk
ti iš lovos pačiu vidurnakčiu! Gerai, lai 
jau taip ir buna! Aš tardysiu tamstą čio
nai, jei taip to nori.

Atsigrįždamas į užeigos savininką, pa
liepę;

— Palik žibintuvą ant suolo ir eik sau 
Sveikas.

/Savininkas paklausė ir išėjo su savo 
palydovais, nepatenkintas tuo, kad jam ne
leido būti laike tardymų.

Senas kareivis pasiliko pats vienas su 
burmistru.

(Toliau bus)

Taigi, nors apie visus diplo
matus kalbėdamas, “krikščio- 
nių” organas išsidavė kaip jie 
elgėsi su buvusiu atstovu Čar
neckio. Nematė .turbut kitos I 
šalies atstovas tokio vedžiojimo 
už nosies kaip patyrė Lietuvos 
atstovas 
n ims”

Kas 
mus ?

Kas
kus? — Čarneckis.

Kas sulaikė paskolos vajų kad 
žmonės neišduotų pinigų ir ne
liktų “kultūrų vajams”? —čar-i

Čarneckis “krikščio- 
Amerikoje tarnaudamas, 
važinėjo po klerikalų sei- 
— Čarneckis.
važinėjo po vyčių pikni-

• Sekančią vasarą, Suv. Valsti
jų kariško laivyno valdyba ma
no surengti orlaiviais kelionę 
ant šiaurinio poliaus.

Devyni Rusai, nuskirti depor- 
portavimui už tai kad atgaben
ai Amerikon pervirš kvotos, li
ko palikti kolei kas, padavus 
prašymą nuo jų i darbo depart- 
mentą.

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

514. žvaigždė Rytų pasaka. Lietuvių kalbon vertė 
J. Giela. Chicage, III., 1910, pusi. 17......... .  .

1465. H 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-1 
taisė M. Šalčius Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25

1592. 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 ..............    p. 122
Dėdė, arba ainių kančios ................   p. 136
Dangus astronomijos knygelė ... p. 193 
Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) .......... p. 88
Daktaras Kišeniuje ............................... p. 167
Eilėmis ir Proza ................................... p. 85
Ethnologija, Istorija apie Tautas .. p. 667 

Su apdarais ta pati knyga ...........
Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 
Elementorius ............................... .’......... p. 46
Elementorius (kitos laidos) ................... p. 85
Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 
Farmazonai (3 aktų komedija) 1... p. 131 
Francuzijos Revoliucija ....................... p. 75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome v ’ ’’ ’ ” Parengė K. S. K.

LIETUVOS BYLA ANGLIJOS 
PARLIAMENTE

(Tąsa iš pereito num.)

CORONA BOREALIS

arba Šiaurinis Vainikas

A aiški ir puiki konsteliacija sakoma 
vaizdiną atmintį vainiko kurį Bakkus 

padovanojo Ariadnai,. dukterei Minos, an
trojo Kreto karaliaus. Legenda priveda 
jog Thesejus, Atėnų Karalius (1235 metais 
pirm Kristaus), buvo uždarytas į pagarsė
jusį labyrintą Kretoj ant surijimo žiauriam 
Minotaurui, kuris buvo nusmerktas tenai 
buvoti. Šis sutvėrimas buvo pripratęs mai
tintis parinktaisiais jaunikaičiais ir mer
gaitėmis paimtomis iš Atėniečių tarpo kas 
metai kaipo donis Minos tironijai, i These
jus užpuolė ir nužudė tą žiaurų sutvėrimą. 
Iš to klaidinančio labyrinto, arba niekad 
neišeinamų sienų, Thesejus išsigelbėjo su 
pasitamavimu Ariadnos, kuri jį mylėjo — 
ji davė jam kamuolį siūlų kurį jis ineida- 
mas i labyrintą leido nusidriekti, paskui 
tuo siulu išsekė laukan. > Jis paskiau apsi
vedė su ta gražia Ariadna ir nusigabeno ją 
su savim ant salos Naksos, kur jis, liūdna 
prisiminti, ją apleido.

Ariadna taip buvo sugraužta tokiu jo 
pasielgimu kad, tūli sako ji pasikorė, bet 
Plutarkas prikergia linksmesnį atsitikimą, 
ir prirodinėja jog ji po pametimo ilgai vie
na gyveno ir paskui buvo pamylėta Bak- 
ko, kuris iš didelio mylėjimo apdovanojo ją 
vainiku iš septynių žvaigždžių, kuris po jos 
mirties buvo patalpinta tarp žvaigždžių. 
Taip tai ši konsteliacija tankiai yra vadi
nama “Ariadnos Vainikas”.

Spercer rašo jog tą vainiką padovano
jo jai Thesejus.

. Brown prirodinėja jog šis vainikas bu
vo padovanotas Ariadnai nuo Dionyzo, vy
no dievaičio, kuris Romėnų buvo vadinama 
Bakkus, laike jų sutuoktuvių ant salos 
Naksos.

Taigi mums lieka pasirinkti kuris jai 
tą vainiką padovanojo — Bakkus-Dyoni- 
zas, ar Thesejus.

Allen išvedžioja jog Pherecydas, penk
tam šimtmetyj pirm Kristaus, buvo pirmu
tinis užrekordavęs šią legendą apie Ariad- 
nos Vainiką, ir ta konsteliacija be abejo
nės yra viena iš pačių seniausių. Ji yra tik 
viena iš keleto kurios turi panašumą žvaig
ždžių sudėjime į tą kuo yra vadinama. Jos 
žvaigždės yra pavidale puslankio, ir su
daro aiškų vainiką, taip kad ta grupelė len
gvai galima pamatyti, ir delei jos gražumo 
ji yra geriau žinoma negu daugelis kitų 
konsteliacijų.

Ši konsteliacija taipgi buvo vadinama 
“Supinti Ariadnos Plaukai”, kaipo paant- 
rinimas prie žvaigždžių grupės vadinamos 
Berenicos Plaukai.

Vienas iš ypatingiausių dalykų senovės 
žmonių suskirstyme žvaigždžių į konste
liacijas yra tas jog daugelis pavidalų yra 
pakartota, ir beveik visuose atsitikimuose 
abi konsteliacijos tokio pat pavidalo randa
si arti viena kitos danguose. Taip mes ran

dame du Šunis, du Liutus, dvi Meškas, du 
Paukščiu, du Milžinu (Herkulis ir Ophiu
chus), dvi Žuvis, du Vainikus (šiaurinį ir 
pietinį), du Centaurus, ir dabar kaip vir
šuj matėm, pasirodo yra buvusios dvi kon
steliacijos perstatančios ir mergiškus plau
kus, tiktai perskirtos Bootes konsteliacija.

Šitas dvigubinimo faktas matomai su
daro prirodjonus jog turėta tam tikras tik
slas ir planas konsteliacijų nuskirstyme, 
nes buvo daugelis kitokių gyvūnų žinomų 
senovės žmonėms, kuriems nėra duota vie
tos dangiškame žvėryne. Turbut turėjo 
būti kokia nors labai gera ir užtenkama 
priežastis dvigubinimui tokios daugybės 
žvaigždžių grupių.

Šiaurinis Vainikas taipgi turėjo se
kančius užvardžius: “Gėlių Pynė”, “Diade- 
^na Coeli”, “Oculus”, kas reiškia dangiško
ji šviesa, ir “Maera”, reiškianti “šviečian- 
čioji”. i

Faktas jog tos žvaigždės sudarančios 
Vainiką nesueina pilnai ratu aplinkui davė 
priežasties daugeliui žmonių įsivaizdinti ką 

i kitą negu vainiką. Taigi sakoma ji panėši 
Į TJ'bago Lėšktei su nikeliuotu kraštu^ kokias 
turi ubagai atkišę prašydami almužnos. 

j ’Australijos gyventojai vadino tą kon- 
. steliaciją “womera”, jų mėtomą ginklą su 
kuriuo muša ištolo gyvius, kadangi žvaig
ždės maždaug tam panėši.

Shawnee Indijonai Amerikoje vadino 
itą konsteliaciją “Dangiškomis Seserimis”, 
j ir turi apie jas žingeidžią pasaką, kuri yra 
Į tipišku pavyzdžiu apie įsivaizdinimo galy
bę' kokią turi lygiai raudonieji gyventojai 

Į Amerikos ir tolimieji senovės bastūnai se
najame pasaulyje. Toji legenda yra sekan
ti: “Baltas Vanagas, galingas medžioto
jas, jieškojo sau naudos.---.Jis staiga pasi
juto esąs pakraštyje didelių lygumų ir tuš
tumų, kur jis nutėmijo apvalą taką išmin
džiotą žolėse, bet nebuvo tako vedančio ilki 
jo. Jam bestovint ir stebintis tuo keistu 
takeliu, pamatė nusileidžiant iš dangaus 
sidabrinę kašę su dvylika gražių mergai
čių. Kada kašė pasiekė žemę jos išlipo ir 
pradėjo šokti ratu, mušdamos sau taktą si
dabrinių skrituliu. Baltasis Vanagas (In- 
dijono vardas) norėjo pasigauti pačią gra
žiausią iš tų mergelių, bet još visos sušoko 
į tą kašę ir liko iškeltos į dausas. Sekan
čią dieną Baltasis Vanagas aplankė tą vie- 
pasivertęs į kiškį, ir vėl be pasekmių bandė 
pasigrobti vieną tų šokėjų. Kitą vėl dieną 
pavidale pelės jam buvo pasekmingiau, ir 
pasisekė susigauti pačią žavėtiniausią mer
gelę, 'kurią jis parsigabeno sau į namus sau 
už moterį. Ji vienok tuoj pradėjo pasiilgti 
visų kitų, ir vieną dieną kuomet Baltasis 
Vanagas nebuvo namie ji pasidarė sidabri
nę kaselę, ir dainuodama savo, magišką dai
ną vėl išsinešdino į dangų, kur ji dabar ma
toma kaipo viena iš skaisčiausių žvaigždžių 
netoli Vainiko, žvaigždė Arkturas, Bootes 
konsteliacijoje, nes nepataikė į savo tikrą 
vietą, ir jos tuščias tarpas tame rate mato
si ir po šiai dienai.”

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito num.)
1923 m.

Vasario 26 d. (pusi. 1122 — 
(“Lithuania and Poland”. Oral 
Answers.)

17. Majoras Sir Archibald 
Sinclair paklausė Valstybės Už
sienių Reikalų po-Sekretorių, ar, 
akivaizdoje ginkluotų susirėmi
mų tarp Lenkijos ir Lietuvos ir 
to kad abi pusi atsišaukę į Tau
tų Sąjungą, Jo Didenybės Val
džia padarė reikalingus žygius 
idant į tai visa įsikištų Sąjun
ga?

Valstybės Užsienių Reikalų 
po-Sekretorius (Mr. Ronald Me 
Neil): Jo Didenybės Vyriausy
bė patarė abiem pusėm nuolai
dumo (moderation) ir yra vil
ties kad tolimesnių sulsirėmimų 
bus išvengta. Pačiai Sąjungai 
reikia reikia spręsti kokie dary
tini yra -žingsniai sąryšyje su 
nukreiptu į ją atsišaukimu.

Sir A. Sinclair: Ar nereikia 
kuriai Valstybių paduoti inicia- 
tivą kad panaudojus Sąjungos 
aparatą ?

Mr. McNeil: Ne šitai iškila 
iš šio klausimo. Faktas yra kad 
Lietuvos Vyriausybė jau atsi
šaukė. šitokiose sąlygose ne
daug tebūtų naudos panaudoji
me Sąjungos aparato.

Kapitonas Berkeley: Ar keti
nama sušaukt Sąjungos Taryba 
šiuo klausimu, ar gal Lenkija 
reikalavo tokio susirinkimo?

Mr. McNeil: Ne, nesą, kaip 
aš jau minėjau, yra vilties kad 
visos sunkenybės jau baigiasi.

22. Viskontas Curzon paklau
sė Valstybės Užsienių Reikalų 
po-Sekretorių ar teisybė kad 
Lietuviai suareštavo Britų mi- 
litarį attache Lenkijai; ir, jei 
taip tai ar Jo Didenybės Vy
riausybė darys skubinus žygius 
kad jis butų tuojau paliuosuo- 
tas ir kad nustačius bausmę 
tiems kas yra už tai atsakomi?

Mr. McNeil: Britų militaris 
attache Lenkijai nesenai buvo 
Lietuvių suimtas, bet jau tyra 
paliuosuotas. Jo Didenybės Vy
riausybė pareikalavo iš Lietu
vos Vyriausybės pilnų paaiški
nimų ir atsiprašymo už šį atsi
tikimą.

Pulkininkas Wedgewood: Ar 
ne teisybė tame kad Generolas 
Carton de Wiart, drauge su po
ra Lenkų karininkų, inėjo į Lie
tuvos teritoriją?

Mr. McNeil: Nemanau kad 
visai taip yra.

Viskontas Curzon: Ar yra 
koki priežastis del I kurios šis 
garbingas karininkas neturėtų 
ineilti į Lietuvos teritoriją?

Pulk. Wedgewood: Su dviem

nebuvo Rusijos dalis, ir pasta
roji nepasirašo ant Versailles 
sutarties, ir Sovietų Valdžia, 
tokiu budu, neturi locus standi 
dabar daugiau negu pirma šitos 
teritorijos likimo klausime.

Kovo 12 d. (pusi. 1017. “Mė
mei”. Oral Answers.)

20. Mr. Trevelyan paklausė 
Valstybės Užsienių "Reikalų po- 
Sekretorių ar teisybė kad sąly
gose Klaipėdos klausime, kurias 
Lietuvos Vyriausybei palieka 
Britų, Francuzų ir kitos Vakarų 
vyriausybės, yra pasiūlyta įkur
ti ten tarptautinė 'administraci
ja; ar teisybė kad Lenkija yra 
pakviesta dalyvauti, bet Rusija 
nėra pakviesta; ir del'ko Rusi
ja buvo aplenkta, matant kad 
Rusijos interesai yra taip jau 
dideli ar didesni už kitų kraštų 
interesus ?

Mr. McNeil: Atsakymas į 
pirmąją šio klausimo dalį ypa 
neigiamas. Kas liečia likusias 
dvi dalis to klausimo, aš nuro- 
dyčiau garb. Atstovui į Minils- 
terių Pirmininko atsakymą šiam 
klausimui šio mėnesio 8 dieną.

Kovo 19 d. (pus). 2068. Peace 
Treaties. “Memel”. “Vilna”. 
Oral Answers).

26. Mr. Travelyan paklatusė 
Valstybės Užsienių Reikalų po- 
Sekretorių ar teisybė kad Am
basadorių Konferencija nutarė 
atiduoti Klaipėdą Lietuvai ?

Mr. McNeil: Ambasadorių 
Konferencija nusprendė kad 
Klaipėda turi 'būti pavesta Lie
tuvai tam tikromis sąlygomis.

27. Mr. Trevelyan paklausė 
Valstybės Užsienių Reikalų po- 
Sekretorių ar Ambasadorių kon
ferencija nusprendė atiduoti 
Vilnių Lenkijai; ir kokią galę 
Ambasadorių Konferencija turi 
daryti nuosprendį?

Mr. McNeil: Atsakymas į 
pirmąją šio klausimo dalį yra 
teigiamas. Ambasadorių Kon
ferencijai galę daryti tokius 
nuosprendžius pripažįsta 87-tas 
Versailles Sutarties paragrafas, 
kurs numato kad —

“Lenkijos sienas, [nenusta
tytas Sutartyje, vėliau nusta
tys Vyriausieji Aliantai ir 

Sąjungininkės Valstybės.”
Mr. Morel: Ar nemalonės 

gerb. Ponas pasakyti Butui koks 
yra tikrasis Ambasadorių Kon
ferencijos status? Ar tai yra 
Augščiausiosios Tarybos tąsa ? 
Koki yra jungė tarp Tarybos ir 
Konferencijos ?

Mr. McNeil: Ambasadorių 
Konferencija, aiškus dalykas, 
atstovauja vyriausybes kurios 
davė jiems galę, ir šitame atsi

tikime nuosprendį darė Aliantų 
ir Sąjungininkų Valstybės (Al
lies and Associated Powers), 
kurios veikia per Ambabadorius 
susirinkusius, patoyumo delei, 
Paryžiuje.

V. K. R.
(Bus daugiau)

Abiems ant 
Naudos

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

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

Parduodame laivakortes 
ant visų linijų.

Priimame pinigus taupy
mo sąskaitoje už kuriuos 
mokame 4% į 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 į BALTIC 
STATES BANKĄ, kur gau
sit teisinga ir draugišką pa
tarnavimą.

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

294 Eighth Avenue 
New York,

• N. Y.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA:

GARY. IND.
CENTRO VALDYBA: 

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

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

Iiionas Milašius - Vice-Prezideritas 
1752 Taft St., Gary, Ind.

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

Dr. A. T. Smitas - Organizatorius 
Gary, Ind.
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draugui čia —

Lenkais karininkais!
Sir H. Brittain: Jis galėtų 

ineiti net į Newcastle-under- 
Lyme.

Kovo 7 d. (pusi. 461. ‘British 
Military Attache, Lithuania. — 
Arrest. — Oral Answers.)

8-. Kapitonas Viskontas Cur
zon paklausė Valstybės Užsie
nių Reikalų po-Sekretorių, ar 
Jo Didenybės Vyriausybė yra 
gavusi atsiprašymą ii- išsiaiški
nimą 'už suėmimą Britų mil'ita- 
rio attaches Lenkijai?

Mr. McNeil,: Lietuvos atsto
vas čia savo Vyriausybės vardu 
inteikė Jo •Didenyb'Sš Vyriausy
bei formalį atsiprašymą už su
ėmimą ir blogą elgėsi su Britų 
militariu attache Lenkijai, ir 
pareiškė kad pilnas paaiškini
mas seka.

Kovo 8 d., (pusi. 709. ‘Memel’. 
Oral Answers.)

49. Mr.. Travelyan paklausė 
Ministerių Pirmininką ar Rusi
jos valdžia inteikė notą Britų, 
Framcuzų ir Italų valdžioms su 
protestų prieš nuosprendį Klai
pėdos klausime neatsiklausus 
Rusų valdžios; delko 'Ruųs val
džios; delko Rusų valdžios ne
buvo atsiklausta; ir ar, matant 
Rusiją turint didesnius intere
sus Klaipėdoje kaipo uoste negu 
Britai, Prancūzai arba Italai, 
bus daromą reikalingi žygiai 
kad gavus Rusų sutikimą, turint 
omenyje galutinį šito klausimo 
išsprendimą.

Ministerių Pirmininkas: At
sakydamas į pirmąją* šio Mausi
mo dalį yra teigiamas. Teise nu
spręsti Klaipėdos likimą pri
klauso išimtinai Aliantų Vals
tybėms, einant Versailles Su
tarties gale. Klaipėda niekados

DIEGLIAI
Perdidelis skaičius motinų laiko 

dieglius “reikalingu piktu”. ’ Tai vi
sai nėra priprasta dalykas, o dažnai 
gali būti ženklu rimtos ligos.

Diegliams priežasčių gali būti 
daug. Gali būti todėl kad perstaiga 
atvėsinai kūdikio valgį. Neprisilai
kydama laiko penėjimui taipgi kiekio 
irgi gali privesti prie dieglių.

Tinkamas maistas yra labai svar
bu kūdikiui gaunančiam dieglius. Ne
tinkamas penėjimas gali sukietinti 
viduriukus, kas savo keliu suteikia' 
dieglius.

Jei jūsų kūdikis turi dieglius, pa
žiūrėk ar kas jo pilvuko neveržia pir
miausia. Lai rankutės ir kojukės 
buna šiltai. Dažnai, šilto vandens- 
atsigėms arba šilto vandens bonką 
ant pilvuko uždėjus, diegliai pereina. 
Jei tas negelbsti, pasitark su gydy
toju. Niekad neduok vaistų be dak
taro patarimo.

Ypatingai prižiūrėk kad visi žin
dukai ir bonkutes butų švarios, taip 
kad pilvas negalėtu užsikrėsti.

Pasirenkant kūdikiui maistą var
tok tokį pieną kuris saugus ir Kuo
sas nuo blėdingų mikrobų. Eagle* 
Brand Kondensuotas Pienas yra sau
gus maistas ir sykiu sotus.

Dėkingiausių pasekmių buvo ne
senai gauta gydant nedapenėtus vai
kus su Eagle Pienu. Mokyklos. Vai
kai kentėjusio, nuo netinkamo mais
to išsykio pradėjo gerėti su Eagle 
Pienu. Nekurie gavo dusyk daugiau, 
svorio negu normaliai reikėtų. Jei 
nužiurit kad jūsų vaikai nėra pilna
me padėjime, pradėkit duoti jiems 
kasdien Eagle Pieną, šviežias oras, 
užtektinai miego, geri papročiai ir
gi svarbu. Vaikams reikia duoti 
Eagle Pieną du sykiu į dieną apart 
kitų valgių. Atmiežk du šaukštu 
Eagle Pieno su trimis ketvirtdaliais 
puodelio šalto vandens. Senesni vai
kai mėgsta jį su ginger alum, vyn
uogių ar vaisių sunka, ar su kiauši
niu. Jį taipgi patogiai galima var
toti nekurtuose virtuose valgiuose.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

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

RIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus ne 

trupučio.

Matai .ką jis daro!
Palauk, kuomet, jį sugaus niekina! 

Motinos, hėbauskite savo Vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemta dali savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino bė'jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus s:mptotnai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims s: tas ne
pavojingas, pasckm*neas vidurių paliucusuotojas. 

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮI JIE NET PRAŠO BAUGIAUSI 
F. AD. RICHTER & CO, 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N.T.'

“Dėk Taupymus
j Taupymą Banką”

Prisidek Dabar!
PRIE MUSU KALĖDINIO 

TAUPYMO KLUBO 
atdaras narių prisirašymui

Yra 5 patogios klesos kuriose jus 
galit prisidėt taigi
sutaupyk 25c iki $5 kas savaite 

bėgyje 1924
ir turėsi $12.50 iki $250 sekančiam 
Gruodyj. Tūkstančiai žmonių ran
da šitą būdą lengvu sutaupyt pinigų 
kokiam nors tikslui

Atdara Ranedcuais iki 6 vakare
Subatomis iki 1 po pietų

tncorporaf*A

Society tbr’Iiunngs
ta the Cleveland

PUBLIC SQUARE
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PERSŲ KARAI
Graikai Gina Europą nuo Azijos Žmonių 

Užpuolimų ir Išstumia Persus Atgal 
Azijon už Aigėjų Jurų.

r”1 RAIKAI išmoko prekybos nuo Aigėjų, 
kurie savo keliu buvo Poinikų moki

niai. Jie įsteigė savo kolonijas, kaip ir 
Poinikai buvo padarę. Jie prie to patobu
lino prekybos budu, pradėję vartoti pini
gus, prekiaudami su užsieniais, šeštame 
šimtmetyje prieš Kristaus užgimimą jie jau 
buvo tvirtai Įsigyvenę visu Mažosios Azi
jos pajūriu ir greitai vijo Poinikus lauk iš 
prekybos. Žinoma, Poinikams tas nepati
ko, bet jie nesijautė užtektinai tvirti, kad 
galėjus išeiti karan prieš Graikus. Jie tik 
laukė, ar neateis kastiors jienis pagalbon. 
Jų laukimas nebuvo bergždžias.

Pirma jau minėjome, kad tūli Azijos 
piemenįs, vardu Persai, apleidę savo gany
klas, išėjo Į karo laukus ir užvaldė didelį 
yakarų Azijos , dalį. Persai buvo jau gana 
civilizuoti, tad nepiešė nugalėtųjų tautų, — 
jie pa'sitenkino tuo, kad rinko iš jų sau mo
kesnius. Priėję prie Mažosios Azijos pa
kraščių, jie pareikalavo, kad Graikų ko
lonijos Lydijoje pripažintų Persijos Kara- 
ralius savo valdonais ir mokėtų jiems duok
les, Graikų kolonijos atsisakė tai padary
ti. Persai visvien to reikalavo. Graikai 
atsišaukė į savo tėvynės gyventojus, ir iš
kilo karas.

Teisybę pasakius, Persų Karaliai žiu
rėjo Į Graikų miestus-valstybes kaipo į pa
vojingą politinę įstaigą ir blogą pavyzdį 
kitoms tautoms, kurios, anot Persų, turė
jo būti nuolaidus Persų Karalių vergai.

Graikus saugojo nuo netikėto puolimo 
gilios Aigėjų juros. Bet štai Persams pa
sižadėjo gelbėti senieji Graikų priešininkai 
Poinikai, susitarę su Persais šitaip: jeigu 
Persų Karalius parūpinsiąs kareivių, tai 
Poinikai duosią laivus kareiviams perga
benti Į Europą, Tai buvo 492 metais prieš 
Kristaus užgimimą, ir Azija buvo pasiren
gusi sun'aikinti iškilusią Europoje galybę.

Persų Karalius pasiuntė pas Graikus 
pasiuntinius, reikalaudamas iš Graikų “že
mės ir vandens”, kaipo jų pasivergimo žen
klo. Graikai tuojaus Įmetė tuos pasiunti
nius į šulnį, kur jie, sako, galėsią rasti “ir 
žemes ir vandens”. Po šitokio įvykio, ži
nomai jau nebegalėjo būti taikos.

Bet Aukštojo Olympo Dievai. dabojo 
savo vaikus, ir kai Poinikų laivynas, gabe-

visi kas gyvas jam pavydėjo!
Kas liečia gi Persus — jie dar bandė 

prisiartinti prie Atėnų, be, pamatę kad pa
jūris yra saugiai dabojamas, pasitraukė į 
šalį, palikdami Eladą ramybėje.

Jie laukė aštuonis metus, bet ir Grai
kai per visą tą laiką nesnaudė. Jie žinojo 
kad reikia laukti galutino puolimo, bet jie 
negalėjo susitarti del to, koks butų geriau
sia būdas pavojui prašalinti. Vieni norėjo 
padidinti armiją. Kiti sakė, kad reikaliin- 
gas yrą tvirtas laivynas.- Tas dvi partijas 
vedė: Aristidas — armijos šalininkus, ir 
Temistoklas — laivyno šalininkus; jie ko
vojo tarp savęs per visą laiką, ir nebuvo 
galima nieko nuveikti, iki Aristidas liko 
ištremtas. Tuokart Temistoklas ėmė vir-| 
šų, — dabar jis pastatė didelį laivyną ir iš Į 
Pirajau's padarė tvirtą uostą.

481 m. pr. Kr., Graikijos žiemiuose, 
Tesalijoje, pasirodė milžiniška Persų ar
mija. Šitoje kritingoje valandoje Spartos 
miestas, kaipo tvirčiausis karingumo žvil
gsniu, buvo išrinktas vyriausiuoju vadų. 
Bet Spartėnai mažai tępaisė, kas bus su 
žiemių Graikija, bile tik niekas nepuola jų 
pačių 'krašto. Jie tat ir nepasirūpino ap
saugoti kalnų kelio, kuriuo galima butų in- 
eiti Graikijon.

Nedidelė Spartėnų kuopa, vedama Leo- 
nido, gavo Įsakymą saugoti siaurą kelią, 
tarp juru ir aukštų kalnų, jungusių Tesa- 
liją su pietų provincijomis. Leonidas pa
klausė įsakymo. Jis kovojo ir dideliu nar
sumu gynė tą 'kelią. Bet išdavikas, vardu 
Epialtas, žinpjęs kitą kelią Malis, pervedė 
Persų pulką per kalnus ir parodė būdą užr 
pulti Leonido kuopą užpakalyje. Netol šil
tųjų Šulinių — Termopilų — buvo baisus 
mušis. Atėjus nakčiai, po didele krūva ne
gyvu prieš gulėjo taip jau nebegyvi Leoni
das ir jo narsuoliai,

DIRVA

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

zūnu per nugarą pliekiasi.
Jie patįs su savimi kpvos — 

| platins degtinę per savo val
džią, o kovos su degtine per sa
vo blaivybės draugijas.

5

ndtina! .
4 neturėji- 
jic to rei-

k'o maisto, 
į, viduria-
i be jokio
ii pranyks 
:s sitis ne* 
susuotojas. 
LUGIAUS!
LLYN, N.Y. Į

Persų Laivynas žuvo arti Atoso Kalno.

LAIMĖJIMAS
Ei jus, Mūzos, ten Parnase 
Ko jus dribsot, ilgakasės — 

Pavydėkit man !
Apolone, šian čia- lyrą, 
Asai meilę savo tyrą

’ Lydėsiu kapan.
Savo meilę palydėsiu, 
Užmaršties šaltan pavėsin

Pašarvosiu ją.
Pašarvosiu, o ant kapo 

Tuokart Temistoklas ėmė vir- Te sau krinta rudens lapai 
Ir balta šalna.

Apolonas ko sustingo, 
Kur gi Mūzos žuvo, dingo, 

Nepritaria- man?
Nuo piktumo' net iraudonas 
Meiles deivei Apolonas

Pataria kapan!
Aras.

Nuo Juokų Red.:. Talpiname 
šias eiles įsivaizdindami jog jos 
yra tokios augštos kad mes jų 
nei suprasti negaflime. Jeigu 
suprastume, nežinia kaip tada] 
jas apvertintume.

Bet tame ir visa bėda su mu
sų poetais kad jie rašo ir rašo i'r 
rašo — bet vis tik sau rašo. Ir 
kol daskaitai jų eiles iki pasku
tinio žodžio visai neatsimeni kas 
buvo augščiau parašyta, ir lieki 
be jokio Įspūdžio. Jei įnori įs
pūdžiu pri’sipildyt, turi tokias 
eiles skaitj-t ir skaityt keliolika 
sykį, ir tada bent gausi įspūdį 
kad pavargai beskaitydamas.

Poezija nėra tam kad žodžiais 
žaisti, bet kad gražiu žodžių su
grupavimu, trumpai išreikšti ka 
nors!gražaus. Jeigu to neįsten
gi, tai nors ką juokingo.

Mūzos, tiesa, gyveno ant Par
naso. Ar bent buvo įsivaizdina
ma Parnaso Kalinas Mūzų gyve
namoji vieta. Bet Mūzos ne
nešiojo supintų į 'kasate plaukų, 
tik palaidus. Paskui vėl, Mū
zos nebuvo tam kad pavydėti 
kam nors, bet jos pastūmėjo 
kiekvieną dorybės darbą — dai
navimą, dainų rašymą, muziką, 
grožę, ir tt. Jų buvo devynios, 
bet kožna kitokiu darbu rūpino
si. Nuo vienos Mūzos paeina ir 
žodis “muzika”, Apdlonas buvo 
muzikos dievas.

Visos eilės butų dar nieko jeį 
ne du paskutiniai punkteliai — 
nuo “Apolonas ko sūsįingo—?” 
Jie sugadina visas eiles. Jos ir 
neaiškios ir neteisingos.

Visose eilėse tūri skambėti: 1 
ritmas, rymas, minties teisingu- , 
mas, pradėto tikslo pervarymas ' 
iki galo, žodžių taikymas ne už- ' 
pildymui eilučių ir išlyginimui 
skiemenų, bet pasakymui to kas 
reikia.

— rašo A. P., — 
čionai ant žemės

Dvasiškija, 
liepia mums 
kentėti kad po myriui turėtu
me laimę. Arba, taip sakant, 
jie patįs dabar valgo kiauši
nius, o mums sako: jus palaukit 
kol išriperės iš tų suvalgytų 
kiaušinių viščiukai — tuomet 
jus turėsit puikų kepsnį.

GERB. RYKŠTĖS RUOŽAI
Gerb. Gotautas peria ’kailį 

(“Am.’ Lietuvy]”’) tūliems kar
jeristams už ardymą tautininkų 
solidarumo. Pirtis net labai 
karšta. Rodos po tokiam išva- 
nojimui tūrėtų vengti dumblyno 
kuirame klampojo iki šiol. Bet 
ar vengs?.1...

Nežiūrėkit ką kunigas daro, 
tik klausykit ką sako. “Nau
jienos” pasiskolinę šį otalsį nuo 
•klerikalų, irgi panašiai elgiasi: 
kitus nfokina rimtumo, o pačios 
rimtumo neprisilaiko (paskai
tykit “Telegramo” mirties ap
rašymą) .

Vienį kitus vanoja, o visi suo
dini. — Komunistai tarkuoja 
buvusius savo kolegas, taip va
dinamus “kairiuosius”, susispie
tusius prie “Apsišvietimo Drau
gijos”, buk jie esą darbininkų 
vienybės ardytojai. "Kairieji” 
irgi tais pačiais epitetais vaiši
na savo “priešus”. Bet Rykštė 
gerai žino jūsų visų darbelius 
todėl ir sako: Broliai, nusiim
kite kaukes, Susijieškokite sa
vo pražudytą sąžinę, prisipažin
kite jog visi esate darbininkų 
vienybės ardytojais, padarykite 
atgailą už nusidėjimus, paliau
kite apgaudinėję vargšus, o 
tuomet žydės vienybė tarp visų.

nęs Persų kareivius, buvo netoli Kalno 
Atos’o, Audrų dievaitis taip pradėjo pusti, 
kad jo žandai tik netruko, ir visas Poini- 
kų laivynas žuvo kartu su visais Persų ka
reiviais jurose. .

Už dviejų metų atėjo daugiau Persų. 
Šituo kartu jie persiirė per Aigėjų juras ir 
išlipo iš laivų netoli Maratona kaimo. Atė
niečiai, sužinoję apie tai, tuoj pasiuntė sa
vo armiją, 10,000 kareivių saugoti kalnus, 
buvusius Maratono apielinkėje. Tuo pat 
laiku jie pasiuntė bėgiką Į Spartą, prašy
dami pagalbos. Bet Sparta pavydėjo Atė- 
noms jų garbės ir pertai atsisakė gelbėti. 
Kiti Graikijos miestai pasekė nedorą Spar
tos pavyzdi, išskyrus mažą miesteli Platą- 
ją, kuris atsiuntė 1,000 žmonių. Dvyliktą 
dieną rugsėjo 490 m., Atėniečių vadas Mil- 
tiadas išvedė savo mažą armiją prieš dide- 
liausius Persų pulkus. Graikai persilaužė • 
per Persų eiles ir savo durtuvais taip api
badė išsigandusius Azijiečius, kad jų eilės 
bematant pradėjo irti ir griūti: jie nieką; 
dos dar nebuvo susitikę su tokiu narsumu, 
koki apreiškė Atėniečiai!

Tą naktį Atėniečiai matė dangų, rau
doną nuo degančių Persų laivų. Jie laukė 
žinių dideliu nekantrumu. Pagaliaus ant 
vieškelio į žiemius pamatė 'jie dulkių debe
sėli. Tai buvo Peidipidas, bėgikas. Jis 
vos begalėjo bėgti, pailsęs ir uždusęs. Tik 
kelios dienos prieš tai jis buvo sugrįžęs iš 
savo greitos kelionės į Spartą. Jis skubė
jo prisidėti prie Miltiado. Tą rytą jis da
lyvavo užpuolime ant Persų ir paskui pa
sidavė liuosnoriu nunešti laimingą žinią 
savo mylimajam miestui. Žmonės, pamatę 
jį pargriūvant, pribėgo pagelbėti. “Laimė
jome mūšį” — jis pratarė ir numirė iš nuo
vargio. Tai buvo garbinga mirtis, kurios

Persai Sudegino Atėnų Miestą.
Bet kelias žuvo, ir didelė dalis Graiki

jos pateko Persams. Jie dabar jau ėjo lin
kui Atėnų, apsupo miestą, nustūmė Grai
kus nuo Akropolio uostų ir sudegino mies
tą. Gyventojai išbėgo ant Salamis salų. 
Visa, rodos, jau buvo žuvę. Bet 20 d. rug
sėjo’ 480 m. Temitoklas privertė Persų lai
vyną išeiti į mūšį jurų siaurumoje, kuri 
skyrė Salamis salą nuo didžemio, — čia, lai
ke kelių valandų, Graikai paskandino be
veik visus Persų laivus:

Akyvaizdoje šito mūšio jutose Persų 
pergalė tie? Termopilais virto nieku. Per
šu Karalius Kserksas turėjo trauktis šalin: 
Jis sprendė,; kad sekančiais metais laimės 
dar karą. Nusivedė tad savo armiją į Te- 
saliją- ir čia laukė pavasario.

Šituo laiku ir Spartėnai pamatė pavo
jų. Išėję iš už savo tvirtų sienų, kuriomis 
buvo apsupę Korinto pusiausalį ir, po va
dovybe Pauzanio, išėjo priešais Persus, ku
riems vadovavo Mardonis. Susijungę Grai
kai sudarė armiją šimto tūkstančių žmo
nių, susirinkusių iš dvylikos įvairių mies
tų. Jie visu smarkuinu puolė tris šimtus 
tūkstančių Persų netol Plata jos. Dar kar
tą Graikai perlaužė kietas Persų kareivių 
eiles. Persai liko sumušti, kaip ir prie Ma
ratono, ir šiuo laiku jie buvo visai sumušti. 
Keistu supuolimu, Graikų armijos laimėjo 
mušius ties Plataja tą pat dieną kaip ir 
Atėniečių laivai paskandino priešo Imvyną 
Mažojoj Azijoj, ties Mjdtalo.

Šitokiu tai budu užsibaigė pirmosios į 
imtynės tarp Europos ir Azijos. Ir Atėnos 
ir Sparta, laimėdamos didelį 'karą, atsiekė 
garbės.; Jei tiedu mieštu butų galėjusiu 
prieiti prie kokio nors susipratimo, jei bu
tų panorėjusiu pamiršti savo mažiukus pa
vydo nesusipratimus, tai abu butų galėju
siu likti tikrai galingos’ suvienytos ir ne
dalinamos Elados vadais.

Bet nelaimei jiedu pražiopsojo didelės 
pergalės valandas ir progas. Ir ta proga 
jau daugiau nebegrįžo !

(Bus: Atėnos ir Sparta.)

Jeigu gerb. poetai mano kadi 
, mes viršuj pasakytais1- žodžiais 

norime juokus krėsti todėl kad 
čia yra juokų kampelis, jie klai
dingai mano. Męs tik Inoritone 
teisybę pasakyti.

Ekstra! Didelė dovana ga
biam šhipąnosiui! Kuris suseks 
ir praneš mums kas “Takoj” 
taip durnai, šlykščiai ir negra
žiai rašinėja miestų .vardus, tas 
gaus DYKAI šj juokų kampelį 
su visa “Dirva” ant metų laiko. 
Turi prisfiųst sykiu ir jo foto
grafiją ir surinkt visus iš “Tar
kos” jo durnai išrašytus mies
tų vardus pusės metų bėgiu ir 
prisiųstį mums.

Kadangi mes daug jau kon- ■ 
I testų turėjome ir dovanas sky- 1 
rėme ne žodžiais bet daiktais, 1 
ir šiame atsitikime savo prižadą ; 
materiališkai išpildysime. Į

508. ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su ži
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 (didelio formato .. 10c 
J. Akurater. Vertė iš latvių kalbos J. Baniulis.
Plymouth, Pa. 1907, pust 40...................................  15c

Lietuviai Amerikoje (Dr. J. šliupo) ............ 15

Reikalaukit “Dirvoje”
1542

! Pereitame “Dirvos” num., ži- 
1 nutėje iš Lietuvos mes užtiko

me pranešimą jog Lietuvoj įs
teigta valdiškas degtinės mono
polis.

Dabar pasiskaitykit šitą pa
saką.

Lietuvoj blaivybę labiausia 
tarp žmonių platina kunigai — 
jie turi suorganizavę blaivybės 
draugijas ir jose pirmininkauja 
(kad patįs ypatiškai nepildo sa
vo draulgijų įstatus čia nesvar
bu).

Lietuvoj kunigai išrinko di
dumą savo žmonių į Seimą.

Kunigai sudarė savo valdžią.
Dabar ta valdžia įsteigia pri

verstiną degtinės naudojimą.
Reiškia, patįs kunigai sau bi

Pusėtinai dideliame mieste, 
'kur per durnus vos tik saulutę 
galima matyti, gyvena gerokai 
pasiturintis vyras (ne vyrukas) 
— jaunas, gražus. Nesenai jis 
susipažino su dviem skaistvei- 
dėm, kurios yra. jau kiek pasi
žymėjusios durnais apnikusia
me Lietuviškame pūdyme. ,Na 
ir ką, abi nori likti jo šonkau
liais, o kadangi S. V. įstatymai 
nevelija vienam dviejų šonkau
lių turėti, jos tarp savęs veda 
tylią kovą 'kad jį laimėjus.

Tai mat kaip gera burti turtin
gam : kur tik pasisuki, visur pil
na kandidačių į šonkaulius. O 
biedniokui vaikinui.... e, ką 
čia kalbėt, nei su žvake šonkau
lio negali rast.

Matusalio Mokslas
Skirsnis vi.

1. Nesistebėk moters nepa&to- 
I vumu, nesą jį buvo sutverta ne- 
. santaikos esmėje.

2. Nesą ji yra silpnesnis in
das, ir tas kas yra tvirtesnis lai 
nesinaudoja tuo indu iki ji ne
sutiks; ir ji turi atsisakyti to 
ką ji myli.

3. Ji bijosi pelės, tečiau ji 
džiaugsmingai kenčia didžiau
sias kančias.

4. Ji visados reikalauja iš vy
ro negalimų dalykų; ir ji atsi
sako žiūrėti tam šonan kurs ne 
jai pirmučiausia buvo apreikš
ta.

5. Jos keliaj yra iškraipyti, 
ir vienok ji yra barama jei kar
telis pasirenka sau tiesų kelią.

6. Užties, kai ji vaišina kvai
lį saldžiais savo žodeliais, ar 
vyrai kaltina ją už veidmainin
gi imą? Bet jej ji telefonu pa
sikviečia pas save vyrus, jie ima 
putoti ant jos ir jųjų dvasia ima 
dūkti.

7. Ir tame kad jos mylimasis 
įveikia ją, yra jos išlaimėjimas.

8. Ji nuolatos kenčia aigoni- 
niją, tečiau ji vis šypsosi ir sle
pia savo sopulius; betgi jej vy
ras kenčia skausmus, tuoj apie 
tai žino visas miestas.

9. Bet yra daiktas kurio jo
ki moteris nežino, ir per visas 
savo gyvenimo dienas ji to ne
sužinos; joksai vyras neprivalo 
mokinti jos kaip ji turi pasiel
gti, ir moterįs visados kalbės 
saldžius žodelius neturinčius 
prasmės.

10. Sunau, jei mergelė myli 
tave, tu privalai būti dailus jos 
akyse; jinai gins tavo akis ir 
tavo lupų kampelius, ir gėrėsis 
tavo rankom. Jej tu tikra bai
dyklė esi kaip’ir tasai pats oran
gutangas, ji visvien pieš tave 
dailiu.

11. Jinai bute lengvai prieina
ma; jinai priims visus tavo pa
kvietimus; jinai turės pakanka
mai laiko.

12. Jinai rodys tau savo nau
jąsias jupas ir klaus tavo nuo-

monės; ir jinai nedėvės tos ju- 
pos kurią tu nupeiksi.

13. Taipjau jinini klausinės 
tave apie tavo motiną ir apie 
tavo seserį ji klausinėj talpos 
gi; jinai norės regėti tavo kūdi
kystės atvaizdą.

14. Jinai skaitys tas pačias 
knygas kurias ir tu skaitai, ir 
bandys pažinti visa tai kas tau 
patinka. Jinai pažins tavo spal
vą, tavo dainą ji taiposgi mylės; 
jinai nepamirš užsaldyti tau 
gėralą, ir ji nesiūlys tau ėriuko 
šlaunies, kurios tu nemėgsti.

15. Jinai nuims siūlą nuo ta
vo rūbo ir tavo drabužį ji nu- 
duikys.

16. Jinai atsimena kada pir
mu kartu tave sutikusi, ir žino 
kada tu paskutinį kartą buvai 
apsilankęs. Jinaj juokiasi del 
tavo baiabaikų.

17. Jinai pažįsta tavo kakla
raiščius; ji atsimena tavo žo
džius ir nuomones ir kartoja 
jas savo draugėms.

18. Jinai duoda tau kvailas 
dovanas, ir ji žinos ar tu varto
ji jas ar ne.

19. Jinai skaito tavo laiškus 
net jei jie yra šalti; ji pažįsta 
tavo žingsnius už durų ir už 
vartų.

Auksinių Daiktų 
Krautuve

galima gauti visokias brang-čia _ 
menas už prieinamų kainų, šliubi- 
nius žiedus, visokius laikrodėlius, 
špilkas, orientalius perins, fbnta- 
nines plunksnas, britvas ir tam pa
našius visokius daiktus.

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

Laikraštis kuris turi būti 
skaitoma kiekvieno Lie
tuvio tai —

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisdųsdami 15c.
“GYDYTOJAS”

4454 So. Western Ave.
Chicago, Hl.

■Cunard Line 
■Hotel Cleve
land Bldg. 
■Cleveland, O.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
be™

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

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų 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:

GARSINKIS 
“DIRVOJE

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

iCUNARD
! AE MANOTE atsiimti gi- 
■ . MINES I AMERIKĄ?
' 2629 Lietuviai įvažiuos j čia šį 

metą.
i ' Leiskit musų ofisui Kaune pa- 
1 dėt Jūsų giminėms išgaut pas- 
i portus ir vizas ir tinkamai juos 
i prirengt j kelionę.

Vietų nereik laukt turintiems 
Cunard Linijos laivakortes. Cu
nard laivai išplaukia iš Europos 
kas kelinta diena. Cunard laiva
kortės yra geros kelionei ant 
AQUITANIA, BERENGARIA ir 
MAURETANIA, greičiausia ju
rų kelionė tarp Lietuvos iš Ame
rikos.

Del smulkesnių informacijų i 
malonėkite susižinoti su musų , 
vietiniu agentu arba musų raš- J 
tinėje.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1N1MENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuoen.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia i mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo 'išnarinimu ir n ūmu Šimų.

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmą 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonką aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th SU Brooklyn, N. Y.

Del Jūsų Patogume;
Kad geriau patarnavus kosmopolitiniam ele- . 

nientui CIcveland’o piliečių įvairiais bankiniais 
reikalais, -

MIDLAND BANK
užveda savo biznio įstaigą Williamson Building^1'' 
Euclid Avenue, prie Public Skvero, pradedant su - 
ir po

PANEDĖLYJ, GRUODŽIO 3
Jūsų pinigai čia bus apsaugoti tvirtame bizr 

nyje, nes yra po Valstijos ir Federate Užžiura, 
Kapitalas ir Perviršis yra $2,475,000.00 ir šal
tiniai iš suvirš
DVIDEŠIMT MILIJONŲ DOLARIŲ
4% MOKAMA UŽ TAUPOMUS PINIGUS NUO 

DIENOS PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO.
Subatomis Vakarais Atdara nuo 4 iki 7 Valandai

Midland Bank
CLEVELAND, OHIO

p^HI iBESgs



operation requires some tool 
more effective than ft can open
er.

THE ENEMIES OF LITHUANIA
By Robert Machray.

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

with 
12th

SMILE
Walter R. Baublis. 
weep, you’re wasting

By
If you 

tears
You may need in future years.
If you sigh, you’ll always be 
Classified as a baby.
If you’re sad, your way you’ll 

trend
Lonely and without a friend. BY JUNIUS

------------- 00--------------

The locomotive whistle makes 
I the - most noice but it does not 
pull the train.

-------- oo—-----
If there were some laws com

pelling us to practice what we 
preached there would not be so 
much preaching done, says P. 
Akšis.

A New York undertaker an
nounces that he has perfected 
a new kind of embalming fluid. 
While experimenting with home 
made whiskey.

ANTANAS BARTKUS

(Continued.)
VI.

Lithuania made peace 
the Soviet Government on
July 1920. According to the 
treaty the resurrected state has 
an area of about 32,000 square 
miles, and includes former Rus
sian ‘governments’ of Vilna, 
Kovno, and Suvalkl—the ethno
graphic territory of the orinal 
Grand Duchy. Its population
is upwards of four millions, of' If you frown, the world will too 
whom 75 per cent, are Lithu- Frown right* back and dislike 
onians by race and language, 
the rest being Jews, White Rus
sians, Poles, and others. This ; 
is the country and those are the 
people that Lithuania claims to
day as hers. Now, thanks (to 
Polish action, not only the city 
of Vilna, but most of the Vilna 
Government, and parts of the 
Suvalki Government, are in the 
possession of the Poles, the ter
ritory of Lithuania now consist
ing chiefly of the Government 
of-Kovno, with a population of 
about 2,700,000. A slightly un
dulating plain, the province of 
Kovno is a mixture of rich agri
cultural land and forest, the 
proportion of the latter to the 
former being some 17 per cent. 
It is watered by the Niemen, or 
Nemunas, as the Lithuanians 
call this river, and its influents. 
Kovno is a fat and goodly little 
land, but the Lithuanians pas
sionately resent being deprived 
.of the rest of their country, 
particularly of their ancient 
capital.

Though the Allies had fixed 
a line of demarcation between 
the Lithuanians and the Poles, 
the line did not “stay” fixed, 
jfor it was almost immediately 
violated by the Poles. Other 
lines were fixed—with the same 
result. - At lenghtt after (»me 
bloodshed, an agreement was 
signed at Suvalki—the name of 
a town as well as of a province 
—on 7th October 1920. By it 
Poland recognised the right of 
Lithuania to" the provisional ad
ministration of Vilna and its 
district, which were at the date 
in the possession of the Lithu
anians, and had been for three 
months previously, the Poles 
having withdrawn consequent 
on their defeat by Soviet 
sia. This agreement had 
in oepration exactly two 
when the Polish general 
gowski attacked Vilna

you.
If you scowl, t’will do no good, 
For nothing but a smile could.
So you see, it’s best to smile 
And be happy all the while.

“Biting” Retort 
like cheerfulness, 

mire anyone who sings 
work.”

“How you must love 
Quito."

“I I ad- 
at his

a mos-

WISE WORDS
They do not love that do 

show their (love.
not

Tears are the silent language 
of grief.

To be trusted is a greater 
compliment than to be loved.

The most completely lost 
all days is the one on which 
have not laughed.

of
we

weHappiness is a bird that 
oursue our life long without 
catching.

-------- oo--------
Mustaches are getting scarce. 

Rouge dings to them too long. 
-------- oo--------

Josh Billings says: It ain’t 
no disgrace to fall, but to lay 
there and grunt is.

-------- oo------- -
There may not be too many 

preachers but there are too few 
practicers, thinks P. Akšis.

——oo--------
What would you do if 

were in my shoes?’
“Shine ’em.”

-------- oo
We have a notion that 

Greeks will continue to 
just the same.

-------- oo--------
The ultimate consumer, 

A. Šimkūnas, is convinced
the sugar refiners aren’t as re
fined as they might be.

-------- oo--------
Our motor car bandits are 

law-abiding in one respect, at 
least. You never hear, that one, 
of their cars has been towed 
for being improperly parked 
front of the bank, murmurs 
Bartkus.

DAKTARŲ LABORATORIJA
Kraujo išegzaminavimas del bile ligos.......... ................  .$5.00
Skreplių išegzaminuvimas del Džiovos ir kitų plaučių ligų... 4.00 
Šlapumo egzaminavimu? 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 namiegą.

Egzaminuotojai Anglai ir Lietuviai iš Vietinių Ligonbučių 
Laboratorijų.

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

CLEVELAND, OHIO.
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NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
RAKANDU FIRMOS

The Quo-Vadis Furniture Co

you

the
shine

says 
that

sep-

yra 
skir-

Iš Darbi

Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

Beaut,Vovins many a victory, 
but seldom keeps the gains.

Silence is one of the lost arts,

What loneliness is- more lone- 
than distrust?

In one of the Pennsylvania 
public schools, children are 
taught to obey the traffic rules.' 
So that, when .they get into high 
school and drive to school in 
their own machines they’ll have 
some chance of getting there 
unarrested.

—Cleveland

in 
in 
J.

-oo--- T—- 
When the fishing season 

golf 
liar

is

Plain Dealer,

cutting has
Canada, says
There's such

Christmas tree 
already begun in 
a news dispatch, 
a thing as doing your Christ
mas chopping too early—that’s 
why the tree begins to shed so 
soon, f

—Cleveland Plain Dealer.

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

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryto iki 12 

’J” ® i10 pi** 
Nedėliomis 

.,nuo 10 iki 12 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki r 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Rus- 
been 
days 
Ze®-, 
and

drove the Lithuanians out of it. 
Poland officilly denounced the 
action of this general, <but her 
disavowal was insincere, as was 
suspected then, and as subse
quent events have proved. The 
League of Nations intervened 
and tried to engineer 'a settle
ment, but all its efforts were 
fruitless. The Poles remained, 
and still remain, in Vilna, the 
reason being that France, de
termined to make Poland as 
strong as possible so as to coun
terbalance Germany on the east, 
both openly and secretly, the 
intruders. Whether Poland is 
made stronger by having in
cluded in her territory a region 
that so plainly does not belong 
to her of right is another ques
tion. Since the reoccupation 
the Poles have so arranged mat
ters that by a forced election 
Vilna has been made to vote for 
union with Poland, while the 
Lithuanian residents have been 
expelled and their property and 
institutions sequestered. It is 
no wonder, then, that the Lithu
anians are very bitter against 
the Poles, and that the “Vilna 
question”, despite the attribu
tion of that city and district to 
Poland by the Ambassadors’ 
Conference in March, will con
tinue to be one of the things 

, that militate against the pacifi
cation of Europe.

(To

The latest. A sixteen-year- 
old, Bprion S. Tucker, son of the 
postmaster of Salem, Mass., 
married a fifty-year-old Mrs 
Susan O. Simpson, o wealthy 
widow of New York.

Anyway, this boy needs some 
one to “mamma” him.

Pipes are being put in 
ground oų a street near 
home and large deep trenches 
are dug. The sand and dirt is 
piled high, and the children de
light in playjngjin this dirt. The 
only trouble is, they get very 
dirty.

One day my father was walk
ing by and one little boy all 
alone was runninig around and 
over these piles of dirt. My 
fathei* stopped ahd said to him, 
“Your mother will spank you 
when ybu get home, just look 
at your shoes and stockings, 
your clothes and face.”

The little boy was indignant 
and started to draw back, then 
looked up and murmured:

“Nappeion 1”.

the 
our

A. K.

— Do you hear the bell?
■— It i\s our school bell.
— What Upes.that mean?
— It is time to go fishing.

From Jennie J.

be continued.)

Believe 
(,hear, and 
see.

nothing what 
only half what

you 
you

John—Mike is sure attached 
to his books.

Jim—How’s that?
John—Try and borrow one.»

From Jennie J.

over and there is no 
weather, how does a good 
keep in practice?

-------- oo--------  
A GREAT MIXER 

TODAY LOOK AT THE 
WORLD. IT’S ALL MIXED 

UP. BY ARTHUR BRISBANE.
Heading of a well-known 

column in a recent issue of the 
New York American.

——oo--------
In many a rented dress suits 

the rent is»in the wrong place. 
-------- oo—------

A teacher of Mah-Jongg ad
vertises that she is now ready 
to open classes, having just re
turned from a course of study 
in the orient. Which moves a 
certain ex-private to offer him
self as tutor to prospective 
crapshooters, having recently 
completed a course of Study in 
the A. E. Fv 

-------- oo------- -
THE BEST MEDICINE

A merry heart doeth good 
like a medicine; but a broken 
spirit drieth the 'bones.—Pro
verbs 17:22.

-------- oo—■------
Woman has hair

And wants to wave it;
Man has little,

And wants to save it.
-------- oo—-----

Said the raindrop to the par
ticle of dust: "This settles you, 
your name is mud.”

Well, that covers the ground.
Women do a lot of -crazy 

things, but they don’t stay/up 
all night playing pool.

Perhaps a man smiles when 
a girl pats him on the head be- 
couse that it his funny bone. 

-------- oo--------
The Voltead act gets less apr 

plauše than any on the circuit. 
-------- oo

Because they’re not able to 
ride in an automobile, says Jim 
Stankus, lots of folks have to 
ride in an ambulance.

—----- oo--------
The way to a main’s heart 

may be through his stomack; 
but Frances Virbickas says the

■ LOUIS EISENBERG ;
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,;
i Kvaibų, Vamišių, Cinuoja, ;
; Lieja ir Stogams dangalų i
‘ 11 (j? East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

NAMAI Pardavimui

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

ra ,visi parankumai, $8500. Rei
kia įmokėt $2000.
E. 82, netoli Superior, 2 šeim. 

namas, po 5 kamb., su visais 
parankumais, $8,700. Reikia i- 
mokėt $2000.
2 šeim. po 4 kamb. su visais pa

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

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

“Piršlis”
DEL NEVEDUSIŲ, 

supažindysdm jus su vaiki- 
ar merginom. Mes išlei-

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

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

Prospect 201.

Dr. T. A. Hanlen
dantistas :st;

Ofiso valandos: Nuo 8 ryte 
iki 7. valandai vakare

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

stfiaRmnanaianž

NAUJA KNYGA
Nesenai išėjo iš spaudos nau

ja (knyga, antgaiviu “The Baltic 
and Caucasian States” (‘Nations 
of Today’ Series). Išleido Hbd- 
der and Stuoghton, Londone. 
Redagavo John Buchan. Kai
na 15 šilingą.

Redakcija skelbia kad straip
snis pašvęstas išimtinai Lietu
vai (pusi. 137 iki 168), yra pa
rašytas p. Talltents’o, pagelbė
jus jam darbe p. T. Naruševi
čiui, Lietuvos Atstovui Londo
ne, ir p. J. Harrisonui, “Eltos” 
atstovui Londone.

Knygoje yra gan platus strai
psniai apie Suomiją (pusi. 3 iki 
72); Baltijos Valstybes (77 iki 
134), čia duodama ir smulkes
nių informacijų apie Latviją ir 
Estiją; Lietuvą (137 i'ki 168 p.). 
Kaukazas (169—267) — čia 
kalbama apie Georgiją ir Azer- 
baižaną. Prie knygos yra 
tyni žemlapiai.

Straipsnis apie Lietuvą 
padalintas į sekančius du
snius: A—Istorija (1) Anksty- 

' boji Unija su Lenkija, 1569 m., 
istorija; (2) Lenkų Unija ir Ru
sijos jungas, 1569—1914; (3) 
Vokiečių inta'ka Didžiojo Karo 
Metu; (4) Naujoji Istorija; 
chronologinė lentelė; B—Ekono
mika (5) lietuves resursai; C 
—Apsigynimas; D—Bibliogra
fija.

Tokiuose siauruose rėmeliuo
se į kuriuos autorius turėjo su
glausti Lietuvos istoriją ir ki
tas teikiamas skaitančiai visuo
menei informacijas apie naują
ją musų valstybę, negalima bu
vo duoti visai užbaigto paveiks
lo.-^ Tečiau autorius visai sąži
ningai ir bešališkai atlieka savo 
užduotį, suimdamas krūvon tas 
žinias (kokios jam buvo prieina
mos. Tuo laiku kai straipsnis 
buvo rašoma, ekonominiam Lie
tuvos gyvenimui nušviesti dar 
nebuvo ir statistinių žinių iš po
karinio laikotarpio.

Mr. Reddaway (autorius ben
drojo straipsnio apie Baltijos 
Valstybes sako, kalbėdamas apie 
Bąlfijos Valstybes, kad jų tik
rosios ateities klausimas dar ne
są išspręsta, nesą ir Vokietija 
ir Rusija visoms toms valsty
bėms graso dideliu pavojum, ši
tuo klausimu Europoje yra įvai
rių nuomonių. Prielankiausi 
mums (Lietuvai) nuomonė yra 
ta kad pavojus gali bnti Esti
jai ir Latvijai iš Rusijos pusės, 
nes Rusija, kiek nors sustiprė
jus, jokiu budu negalės apsiei
ti be Revelio, Rygos, ir Liepo- 
jauš uostų, kuriuos tiedvi vals- 
tybi kontroliuoja. Kaslink Lie
tuvos — jos geografinė padėtis 
yra toki kad ji nėsipina, taip sa
kant, Rusijai po kojų, ir ištik- 
rųjų Rusija gali be Lietuvos ap
sieiti. Lietuva, kaipo laiptas 
Vakarų Europos prekybai su 
Rusija, turės būti nepriklauso
ma, ir per ją, kaip per kokius 
vartus, eis platus prekybos tran
zitas iš Rusijos ir į Rusiją. Iš 
Vokietijos irgi pavojaus Lietu
vai nėra. Prieš karą Lietuvoje 
Vokiečių kaipir nebuvo; po ka
ro irgi nei Vokiečių nei jų inta
kes Lietuvoje neliko. Jei ti'k 
Lietuva neturėta bijoti Lenkų 
puolimo, - jei tik atgaus savo 
“Lithuania irridenta”, t. y. Len
kų užgrobtąją Vilniaus sritį ir 
Vilniaus miestą, kaip'tik galės 
nebelaikyti tokios armijos ko
kios dabar reikia nepriklauso
mybei apsaugoti — jos ateitis 
yra skaidri. Tokiai ateičiai (už
tikrinti pamatas yra ir tame 
kad viso pasaulio akyse Lietu
va yra skaitoma kaipo tvirčiau
si (ekonominiu atžvilgiu) šalis: 
turi pastorius pinigus, tvarko
si gerai, gairina ūki ir pramonę, 
neturi skolų.

Norintiems apsipažint su nau
jai susikūrusiomis Raitijos ir 
Kaukazo valstybėmis patartina 
yra suminėtoji knyga Įsigyti.

Karolis Vairas.

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

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrint. Kainos prieinamos.

. M SACEVIČIUS, Vedėjas.

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 paišintais.
Kaina: Lietuvoje mėnesiui 4 litai, užsienyj 5 litai.

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

IPAGELBA v1^
^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
sikrėtus, ateik pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.

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

UŽTIKRINTOS PASEKMĖS UŽ ŽEMIAUSIAS GALIMAS 
KAINAS.

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

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

STANDARD THEATRE BUILDING Room 302. I 
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nedėliomis 10__1.
Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMU 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 P** tikrą Specialistą, o na 

prie kokių ieišlavintų daktaru. Tik
rai Specialistas arba profesoriui ne- 
siklausinėa kokia lig* sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavuno. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad 0s 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakts- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

■ nervus ir kenčiate nuo užnuodijims 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neafkvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį 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 6 vakar* 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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»i ' išrašoma supranta- 
romą dykai.
estų visados prisiųakit 
Orderį arba čekį, nes 
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ėjo namon-. Mariampolėj (rug
sėjo 15) spektaklyje-koncerte 
publikos buvo daug, o tai del to 
kad čia buvo vasaros mokytojų 
kursai. Tie kuršininkai didelė
je daugumoje apsilankė koncer
te. Turiu pabriežti kad tie mo- 
kytojai-kursininkai nuolatos gy
vena sodžiuose, yra sodžiaus 
gyventojai. Dabar turbut aiš
ku kad sodžius myli meną ir jo 
trokšta.

Prieinu prie miesto publikos. 
Nuvykome Į Lenkų pafrontę,

joje
(ARTISTO ĮSPŪDŽIAI)

(Specialiai “Dirvai”)
Didele širdgėlą imuos plumik- 

I §noB ir rašysiu tą kas man arti 
f prie širdies : apie atostogų lai- 
I ku rengiamus koncertuls Ir Ispek- 
I taklius.

Gyvendamas už Lietuvos ri- 
I bų, paskiau laikinoje sostinėje, 
I buvau pradėjęs manyti kad ne 
I tik muęų kaimynės valstybės, I I dalinai laikinoji sostinė, bet ir Į i Kalvariją (rups. 26). Atvy- 
I provinciją, aprimus ir nusi'sto-1 tusius sutiko štai kokiu budu. 
Į vėjus kiek gyvenime, be kasdie-1 Visame mieste suradome vos 
Į nines duonos, 'reikalauja'dar irHu asmenis kurie padėjo tvar- 
I to kas žmogų daro' ku'lturingu, j Vienas asmuo, kuris pa- 
I jį auklėja vidujiniai, gaivina jo žadėjo mums padėti, išvyko į 
I sielą — nematomą bet jaučia- aflaidus ir gryžo tik vakare: 
I įną žmogų. Bet .šįmet pamačiau Paskui? už kiekvieną daiktą kas 
I — drūčiai apsirikęs — Lietuvos I reikalinga scenai, kožnas, kas 
Į. provincijai dar nereikalinga jo-galėjo stengės kuodaugiaū- 

fcis menas! Skaudu, bet taip sia nulupti. Pav., reikia ąkom- 
jrra.l Dirbdamas scenos meno I Pąnavimui kokio nors rojalio ar 
srityj Rusijoje savųjų- ir ne- Pianino^ nes salėje nėra. Susd- 

! savųjų tarpe, maniau kad Lie- • randa kas gali • išnuomuoti seną, 
tuva bręsdama valstybiniu žvil-1 seną primitivį fortepioną, ar 
ganiu bus reikalinga ir meno, be kaiP Į? ten pavadinus, bet rei
kimo nei vienas kultūringas | kalauja 30 litų. Prisiėjo 'tiek 
žmogus negali apsieiti. Deja! 
Pas muš apsieinama. Jei neap- 

. sieinama be ko tai be degtinės!
Kuomet prisieina dainuoti pub- 

. likai, kurios didelė dalis atėjo 
koncertan iš karkiamos, tai taip 
yra sunku kad trūksta žodžių 
to jausmo išreiškimui. 1 
tai, kiek teko matyti, publika 
eina koncertan ne klausyti rim
tos dainos, bet dėlto kad karina
moje nusibodo 'įsėdėti. Atėjusi 
laukia kuomet.programas baig
sis ir prasidės šūkiai, kurie tan
kiausia tęsiasi per kiaurą naktį! 
'žinoma, griežtai apie visus to 

! pasakyti’ negalima, bet bendrais 
įspūdis baisiausią,

Kaip reikia jaustis provinci
joje rengiant ar dalyvaujant 
koncerte, gali jums kiekvienas 
dainininkas pasakyti. Aš čia 
noriu privesti kelis. pavyzdžius.

Prieš pradedant kalbėti apie 
provincijos publiką, turiu griež

čiai pabriežti kad sodžius daug 
augščiau -cjstovi ir labiau įverti
na meną negu provincijos mieš
tų publika, štai pavyzdis: so- 

. džiuose, rengiamuose spektak
liuose publika gausiai ir noriai 
lankosi, kas .parodo jog jaučią 
ir nori pagyventi meno gyveni
mu. šakiuose, po koncertui bu- : 
vo paskelbta norintiems šokiai, i 
bet šokti panorėjo tik kėli as- ; 

; menįs. Kiti, pasibaigus kon- j 
centui, padėkoję artistams, iš- 1

kalauja 30 litų.
ar dar daugiau apmokėti, nors, 
žiūrint Į jį, pats tas Instrumen
tas nevertas daugiau 100 litų. 
Reiškia: provincija “atjaučia” 
ir “padeda” varyti kultūrišką 
darbą!;... Kalvarijoje, salė 
kainuoja 50 litų, “instramen-
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Universiteto Mokiniai
Lietuvos Universitete šiais 

metais rudens semestre užsira
šė 1366 studentai ir 219 laisvų
jų klausytojų; šių metų pava
sario 'semestre studentų (skai
čius siekė 956.

Politiškos Žinios
Persija pripažino Lietuvą de 

jure. Vyriausybė gavo iš Per
sijos užsienių reikalų ministerio 
Mossad eghos-Saltan pranešimą 
kad Persija pripažino Lietuvą 
de jure.

Naujas Amerikos konsulas. 
Dabartinis Amerikos konsulas 
Lietuvai, p,' Edwards, gavo nau
ją paškyrimą būti Amerikos 
konsulu Breslau mieste, Vokie
tijoj. Jo vieton paskirta John 
E. Kehl. dabartinis Amerikos 
konsulas Breslaūe.

Portugalijos vyriauBybė nu- 
jsteigti Kaune savo konsu- 

Kbnsulu paskirta P. Vap.
tarė 
latą.

Degtinės Diena
Kauno miestui, jo .apskričiui 

ir kitų miestų eilei su Kauno 
apskričiu rubežiuojančių, degti
nės monopolio diena, nustatyta 
lapkričio 10 d. Iki tos dienos 
paminėtose srityse visi privati
niai degtinės fabrikai įsakyta 
sustabdyti. Juose pagaminta 
degtinė visai išparduota. Kito
se Lietuvos dalyse, degtinės mo
nopolis bus įvesta vėliau.

Bend- tas” orkestras 100 litų,
valdžiai vėl apie 70 litų, nuvy
kimas ten ir atgal 40 litų, o 
tiems kurie dirbo, be visokių ne
malonumų, neliko nieko. Jei ne 
žydų publika butų reikėję dari 
pusę' algos prie koncerto (pridė
ti.

A. Vaičiūnas.
(Sekančiame numeryje bus:

Mariampolė.)

Nauji Augštieji Karinin
kai

Karo mokslą eiti komandiruo
ta čekoslovakijon keturi Lietu
vos karininkai, Francurtjon —) 
penki, Belgijon — du.

Augštudsius karininkų kur
sus' šįmet baigė 66 karininkai.

Netikėta Draugija
Girdėti Kaune susitvėrusi dar 

iki šiol negirdėta Lietuvoje or- 
Draugija. Jos tikslas yra gry- 
Draugija. Jos tikslas rya gry
nai visuomeriiniai-politinis.

Draugijos pirmininku esąs iš
rinktas K.auno burmistras Jo-1 
nas Vileišis.

Naujas Laikraštis
Vilniuje išėjo iš spaudos Lie

tuvių Mokslo Draugijos organas 
“Lietuvių Tauta”'. Jame daug 
yra mokslo darbų Dr. J. Basa
navičiaus, Prof. Ivanausko, VI. 
Sakovičiaus ir kitų. Nežiūrint 
nepakenčiamų darbo sąlygų ku
riąs okupantai sudaro Lietu
viams;. nežiūrint Įvairių oku
pantų represijų dr spaudos var
žymų, vis tik Vilniečiai to nežiū
rėdami nenuilstamai trasia.Paskola iš Anglijos

Lietuva gauna 23 milijonų li
tų sumoje paskolos iš Anglijos 
medegos ir mašinų pavidale. Pa
skola bus sunaudota naujų gelž- 
kelių Lietuvoje tiesimui! Be to (.bedarbių, „u n, 
gelžkelių tiesimui sekantiems ir 3,120 moterų, 
metams paskirta 24,474,324 li-.čiuje yra daug inteligentų, 
tai iš 1924 metu biudžeto. | (“Trimitas”)

Netikrų Pinigų Dirbėjai Prezidentas Simonaitis”.
5 OUimta , y; ------------- —-

• & 1Spalio m. pradžioje_Naumie3- .... ■ . .
’ čio ir Šilutės apielinkėse paskli- 
’ db nauji],i lyg apšutusių, pue-l 
' ličių. Keletas tokių ’ banknotų 

pateko mokytojui Jurjonui. Jam 
banknotai pasirodė intartini. 
Jis vieną tokį banknotą pasiun
tė Kaunan Emisijos Bankui ir Į 

! prašė telegramų pranešti jei tie 
pinigai pasirodys netikri. Spa- 

! lio 10 d. mokytojas gavo tele- 
■ gramą kad pinigai netikri yra. 
' Jis apie tai pranešė nuovados 

viršininkui.
Po dviejų savaičių milicijos 

' darbo pasirodė kad tiems pini- 
' Į gams leisti buvo susidarius ben- 
' drovė: Vilius Minjotas iš Gurg

ždu, Vilius Biėtkis iš Mosaičių 
kaime — abu iš Mažosios Lietu- 

' vos; Pranas Deivikis ir Juozas 
Zolis iš Naumiesčio.

Minjotas dar gegužio m. pra
dėjo susirašinėjimą su Vokiečių 
spaustuve Munichė “Parkus” 
norėdamas atsispausdint 10,000 
litų. Bet spaustuvė tiek mažai 
spausdinti nesutiko. Ji po ilgi] 
susirašinėjimų sutiko atspaus
dinti 100,000 bankotų (ir prašė 
prisiųsti Vieną apivartoje nebu
vusį banknotą ir 50(įUolarįų už 
atspausdinimą. Minjotas tiek 
pinigų 'Užsimokėti negalėjo. Jis 
pradėjo jieškoti Įsąū kompanijo- 
nų. šis darbas gan ilgą laiką 
užsitęsė, kol pagaliau surado 
augščiau įvardintus asmenis. 
Visi jie neturtingi buvo, tat rei
kiamą sumą pinigų iš pažįšta- 
mii suskolino įvairiomis apgau
lėmis. Tuo budu susidarė 127 
dolariai. Minjotas su tais pini
gais nuvyko į Munichą į spaus
tuvę. Ji apart pinigų pareika
lavo iš Minjoto dar ir leidimo 
pinigams spausdinti. Gryžęs 
namon Minjotas pasikvietė sėb
rus apsvarstyti kaip čia leidimą 
padarius. Pasitarę sumanė nu
siųsti apskrities valdybos išduo
tą leidimą dviračiu vąžipėti, nes 
jų išmanymu Vokiečiai vistiek 
teksto nesupras; Pą kelių die
nų gauna jie iš spaustuvės at
sakymą kad prisiųstų leidimą 
Vokiečių kalba rašytą. Jie su
žinojo kad pas vieną' iš Ameri
kos gryžusį pilietį- yra rašomo
ji mašinėlė. Jie naudodamiesi 
to piliečio VokiečiiAkalbos neži
nojimu,^'Vokiškai ^Taibšė' tokį 
tekstą: “Sulygši'nb leidžiama 
Viliui Minjotui atspausdint Lie
tuvos 'banknotų pą 50 centų.

. Ant
spaudas pasidirbo tilžėje. Pa
siuntę leidimą, gavo vieną pus
litį pasižiūrėjimui. Po, kelių die
nų Minjotas nuvykęs Munichan 

! parsivežė į Tilžę 40,000 pusličių.
1,11 Kitus 60,000 vėliau gavo. Iš 

Tilžės laiveliu slaptai per Ne
muną pervežė. Pargabenę pini- 

I gus padėjo pas Bietkį, o dalį iš- 
j platinimui paėmė. Zolys gavo 
6,000 pusličių, Deveikas—2,500 
ir Minjotas — 13,000.

Praplatinti jiems labai pasise
kė Šilutėje ir Naumiestyj pre
kymečių laiku, perkant sėme
nis, gyvulius, ir tt. Kratas da
rant rasta pas Bietkį apie 60,- 
000 pusličių. Jiems per 10 die
nų pasisekė išplatinti apie 40,- 
000 pusličių. Kaltininkai suim
ta ir- prisipažino kaltėje.

PAJIEŠKOJIMAI
Mikolas Bialat, 45 metų ąenu- 

'mo, liko užneštas,,-ant ^New 
York Central ? ielzfelfb, Ylaike 
darbo, liepos 29 ii£, 1923 fnetų, 
Rockport, Ohio. Dabar pajieš- 
kotha jo giminių;-Jis turi bro
li Pittsburge. ir giminių Cleve- 
l’ande. Jeigii ’ Iras - Mir&mlnėitą 
žmogų pažinojo ir žino., ąpię jo 
gimines praneškit žemiau pa
duotu adresu. Mikolas Bialat 
dirbo ant gelžkelio apie 5 ar 6 
metus, nors buvo Lietuvis, bet 
su nieko nesusidedavo, ir nie
kam apie savęj'nesįpasakojo, ir 
todėl nežinia apie jį t^eko' dau
giau. Kas' nors iš jd giminių 
atsišau'kit suteikdami platesnių 
žinių apie ii; , i (į (50)

J. RUSŽKIS ‘ 
3101 Church St ,N.W. '

 ■ Cleveland, . Ohio.

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau
dynei!, kur jiems geriausia patinka1, 
taiei ateikit ir jus kurie dar nebu
vot. KAINA TIKTAI 25c;

921 St. Clair A Ve.

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.

Bedarbiai Vilniuje
Vilniaus mieste yra 10,250 

Jų (tarpe 7,130 vyrų 
Bedarbių <?kai-

KALĖDOS
) ateina greitai — ir neužilgo jos čia 
bus. O kuo geriau padaryti atmintį 
ir dovanėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
ne laikraščiu?
<J Pasiskubinkit dabar — kolei dar yra 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvėje “DIRVĄ0 arba “ARTOJĄ” 
arba abu tuos laikraščius. Jus čia ne- 
nukentėsit — praleisdami dolarį kitą 
iš savo kišeniaus suteiksi! saviškiams 
džiaugsmo visam metui.
CT Kurie dabar užrašys “Dirvą” ir 
“Artoją*’ savo giminėms, gaus dova
nu tą ką iki šiol joks laikraštis nedavė

Dideli, 20x30 colių mieros 
Sieninį LIETUVOS ŽEMLAPI

Pasihaudokit šia puikia proga — gau
sit ir sau dovaną, ir apdovanosit sa
viškius Lietuvoje brangiausiu daiktu 
— laikraščiu, ko jiems fenai trūksta. 
“Dirvos” kaina metams - - $3.00I 
“Artojo” kaina metams - - $1.25

Viską siųskit šiuo adresu: ’

'DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. ’ CLEVELAND, OHIO

Uždarė Prieglaudą
Švenčionyse Lietuvių vaikų 

prieglaudą Lenkai okupantai 
uždarė. Vaikai Išakyta išskirs
tyti po Vilniaus Lenkų prieglau
das. Švenčionių Lietuvių prie
glauda buvo pačių Lietuvių 'lė
šomis užlaikoma.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, 'Stiklais ;»Vąrnišiai, 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški,. Reikmėms.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams'-' Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

GARADLIUS
JOHN JUŠKA

Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokių- automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebas, žviesas, švičius ir 

visokias vielukes.
mes garantuojam visą- savo 

darbą:
4140 SUPERIOR AVE.

Ir

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

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

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

I
— DYKĄI VERTĖS $5.00 —

Kaipo Kalėdų /^oyjinQHis, ir del išplatinimo savo Biznio, pri
siusiu kiekvienam \IFNĄ SVARĄ augštos rūšies ”” 
STŠKO TABAKO, Baksiuką Cigarų ir Kataolgą. 
35c. štampais del apgarsinimo ir prisiuntimo lėšų.

LAUJAM

lL.^-GEO. STANKSRoom 800 De^k'22i> '20 E. Jackson Boulevard, Chicago. Ill.

tikro RU- 
Prisiųskit 

REIKA-
(51)

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytoju* ir Chirurgą*

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Viri Aptieko*

DYKAI Reumatizmu
Sergantiems 

s. Mes turime nąują me- 
Ų todą reumatizmo gydy

mui, kurį prisiųsim sa
vo lėšomis į namus ko- 
žno skaitytojo šio lai
kraščio kuris paprašys. 
Jei turi skausmą rau
menyse, ar sąnariuose, 
jei jie yra sustingę, ar 
jauties opiai, jei kenti 
gėlimą kožnu oro pasi- 

tau proga išbandyt pa- 
metodą kuris pagelbėjo

Prospect 2420’n ' Central 1766

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

kudjam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

2 DIDELES DOVANOS

j ^XPAUDOS darbus ge- 
I rai padaro toki spau

stuvė, kurr turi įren- 
I gus visas naujausias ma- 
I šiitas ir užlaiko praktiš- 
I kus darbininkus.

<11‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□I lieka visokius spaudos 

darbūs, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportūs ir kitokias reika
lingas Blankas;
4TT Biznieriams darome— 

□I Laiškus, Koniertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
al kiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun- I 
čiam Special Delivery. į

keitimu, štai 
prastą pigų Į ____ ___Įi
šimtams. Jeigu tavo liga ir užsise- 
nejus ar išsiplatinus; nežiūrint ar 

| kentei metus ar dešimts metų ir. iš
bandė! viską o nepagelbėjo. Mes už- 
kviečiam jus parašyt mums tuoj ir 
prašyt šio paprasto metodo, kurį mes 
siunčiam DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS
Mes neprašom siųst pinigų', tik pa

siuskit savo vardą ir antrašą-. Tuoj 
prisiųsim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtu persiuntimu, atsargiai su
pakuotą, išbandymui musų lėšomis. 
Šimtai, tuo būdų pasigelbėjo. Nepra
leiskit šios dideles progos jeigu ser- 
gat reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METROD COMPANY 

3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3 
CHICAGO, ILL.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 dl 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,

Laikraštis “VIENYBĖ” eina TRIS 
kartus .-savaitėj — pilna įvairių žin
geidžių raštų ir žinių.

Prenurhėrąta nuo Naujų Metų bus $4. 
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metąms į»us duodama dvi didėlės do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1 923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama^dovanos.

>rf 2° DOVANOS

1. —$.1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa- 
sirerikifclt’^šęšių grupių.

2. —Kas-.pęieš naujus 1924 metus užsirašys.
“VIENYBĘ” ant metų tam metinė prenu

merata bus tik $3.50.
Adresuokit:

J E N Y B E ”
193 Grand Street v, , Brooklyn, N. Y.

Dovana $10,000
Sandara belaukdama savo Jubilejaus, kuris bus Sausio 14 d., 1924, 
kad tinkamai j] 'bnminfjus, skiria Amerikiečiams Lietuviams do
vaną $10,000 -Vertėš-knygomis. Knygos yra padalintos j tris kom- 
pletus: kiekvienas kompietas vertės $2.00. Tat kuris iki Sausio 14 
d. 1924 m.-.Vužšiprdhumeriioš “Sandarą” prisiųsdamas $2.50, tas ga
lės gauti vieną kbmplėtą knygų kaipo Jubilejinę Dovaną. Tat pa- 
sinaudukit šia 'piiikia'ptdga, nes tokių retai kada pasitaiko. “San
dara” Lietuvon kainuoja $3,00. Už prenumeravimą taipgi duoda- 
me dovanas. n’rnHfi' oJ .

-riyd 07.- “SANDARA.”
327 E Strėef ' :: Boston 27, Mass.

I GARANTUOJAMA $100.00 I SAVAITĘ 
į Reikalinga Agentų visose dalyse Suvienytų Valstijų, pardavinėji- 
į m ui smarkiai parduodamų Cigarų ir tikrojo Importuoto iš Lietuvos 
į ir Rusijos, tyro Rusiško 'Tabako. Tabakas parsiduoda kaip karšti 
5 blynai po $1.00 svaras. Agentams pelnas 40c. Nežiūrint kuo už- 
jC siimat. jus galit- pata.pt musų Agentu. Mes pagelbėsim ir par'o-
4 dysim kaip uždirbt $20 j tris valandas. Mes duosim jums $300.00 
į vertes tavpro ant 90 dienų kredito. Siųskit 6c štampų sampeliui
5 ir kainų surašui. Atsikrcipkit tik laiškais.
? GEORGE STANKS
č Room 800, Desk 22, 20 E. Jackson Blvd.

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

(48)

Chicago, III.

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

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki t pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street “Worcester, Mass.

pata.pt


DIRVA

> Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese | oitroi rm orrrrrnrr
Telefonas Randolph 6153. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Didelės Lenktynės. '■Clevelan
do visuomenė pradėjo lenktynes 
su----------- nagi su rengėjais
didelio teatro “Samsonas ir De
lila”. Rengėjai skubina tinka
mai prisirengti, o publika sku- 
hina-laukia kada tas vakaras 
ateis. Kurie skaitė tą veikalą 
“Dirvoje” nepaprastai juom su- 
siinteresavo ir norėtų jį matyti 
scenoje. Tą norą susilauks išsi
pildant, nes Sandaros 18 kuopa 
rengiasi skubiai prie to veikalo' 
pastatymo.

ši tragedija yra bibliška pasa
ka Izraelitu galiūno Samsono 
kuris tūkstančiais žudė Pilistė- 
nus, pavergėjus jo tautos. Pi- 
listėnai jieškojo Samsonui mir
ties. Samsonas netyčiomis su
simyli su Pilistėnų kunigaikščio 
duktere Delila, ir tada kunigai
kščiai verčia ją arba nužudyti 
Samsoną arba išgauti kame jo 
stiprybė slepiasi, jie patįs jį iš 
Izraelitų tarpo prašalins.

Ateina ta bailioji naktis Sam
sonui ir Delilai,' o linksmoji Pi- 
listėnams. Jie jį sugauna, iš
bado akis, kada Delila nukerpa 

' jam plaukus ir sunaikina jo di
delę spėką.

Paskui betgi Samsonas už tai 
atsikerti ja Pilistėnams sugriau
damas maldnamį ir užmušda
mas tuos kurie jam akis išbadė 
ir daugybę kitų.

Kiti sako jog jiems “Samso
nas ir Delila” yra žingeidesnis 
negu pereitą žiemą statyta dra
ma “Juozapas ir Zelbora" ir 
■‘Taraano Sapnas”. Anoj buvo 
daug veidmainystės, šitoj yra 
tik tyra meilė. “Samsonas ir 
Delila” nėra priešretigiškas ar 
religiškas veikalas, tik grynas 
dviejų širdžių meilės romanas, 
kuris užsibaigia vilčių neišsipil
dymu, kaip paprastai gyvenime 
esti.

ir tapti galingos organizacijos 
nariais.

Rašt? A. Padegimas.

Levanavičius ir Albert 
jauni 'banditai, kurie

A. L. T. Sandaros 18 kuopa 
laikys susirinkimą sekantį utar- 
ninką, gruodžio 11 d., nuo 7:30 
vai. vakare, “Dirvos” redakci
joj. Yra svarbių reikalų teatro 
rengime ir Sandaros 10 Metų 
Jubilejaus klausime. Nariai at- 
silankykit kuoskaitiingiausia.

PRANEŠIMAS
"f žinomi pranešu Amerikos Lie- 

tuvių Piliečių Klubo nariams 
jog Klubo susirinikimas įvyks 
12 d. gruodžio, kuriame bus ren
kama valdyba 1924 metams. Vi
si nariai yra prašomi susirink
ti. Podraug pranešu tiems ku
rie esate Klubui paskolinę po $5 
malonėkit ateiti ir atsiimti sa
vo nuošimčius. Jūsų pinigai už
dirbo jums 40-tą nuošimtį.

Taipgi kurie manote pastoti 
Klubo nariais, malonėkit ateiti 
ir prisirašyti, nes dabar yra ge
riausia proga, Jan apie Lietu
vius visi žino, o šis Klubas yra 
vienatinė politikos organizacija 
musų tarpe, todėl mes ją turim 
palaikyti. Kitų tautų Ameri
kos piliečiai žino vertę politikos. 
Jie praleidžia daugybę pinigų 
vien tik del politikos reikalų, 
ir jie visad stovi augščiau poli
tikoj už mus. Mes Lietuviai vi
sai nerangus esam politikos dar
be. Ant kiek mes suprantame 
politiką, tiek joje ir esam paki
lę, o kiti už mus duoda tokią 
kainą kiek mes patįs sau uždir
bam. Taigi dar kaitą meldžiu 
ateit visus į Klubo ruimus, 1306 
Russell Rd., ant minėtos dienos;

Jonas 
Bobnar, 
prisipažino daugelyj užpuolimų 
ir apiplėšimų krautuvių bei per
šovėme policisto, liko 
neapribotam laikui į 
namus.

Jie tikisi greitu laiku būti vėl 
laisvi. Dėlto kad ne pilname
čiai, jiems kalėjimo bausmė ne
galima buvo uždėti.

nuteisti 
pataisos

Ohio valstijoj šįmet pradęta 
statyt ir pastatyta, bei baigia
ma statyti apie 50,000 naujų gy
venamų namų, bet tas skaičius 
yra tik pusė kiek reikalinga, di
dėjant gyventojų skaičiui.

Sekančiais metais busią už
vesta budavojimas namų dides
nis negu kada istorijoj 
spėja namų budaivojimo 
lu žinovai.

buvo, 
reikia-

penkisPetras Albaitis gavo 
metus kalėjimo už suktybę ir 
apgavystę. Jis išviliojo iš tūlo 
Godomskio $2,800, prižadėda
mas susidėti su juo į biznį, sa
kydamas pats turi įnešimui ke
turis tūkstančiu^ dolarių.

Godomskis davė savo pinigus, 
Albaitis suvyniojo juos į rau
doną skarelę ir indėj o į dėžutę 
su savo pinigais; jis turėjo dė
žutės raktą, o Godomskis dlėžu- 
tę< Bet vienu tarpu nesulauk
damas Albaičio, Godomskis at
lupo dėžę ir rado joje tik popie- 
ras vietoj savo pinigų.

Mergaitės paleistuvauja. Ne- 
legališkai gimusių kūdikių mo
tinų 27-tas nuošimtis yra mer
gaitės nuo 14 iki 18 metų —- dar 
priverstino mokyklos amžiaus, 
skelbia Clevelando Medicinos 
Akademijas buletinas.

Apsisaugokit Kalėdų 
ėmėjų. Šis patarimas 
moterims kurios eina į 
pirkinėtis Kalėdų dovanas. Jų 
maišelius apkrausto kišenvagiai 
ir visoki vagiliai. Policijos vir
šininkas pataria krautuvėse ne- 
pasidėt pinigines ,ąpt Stalų; be t 
tvirtai laikyt rankoj. NesineŠt 
ant rankos pasikorus ant dirže
lių ; nenešt pinigų kur jie butų 
matoma; nesirodyt su jais; ne- 
sinešt daugiau negu reikia; ne- 
nešiot brangius auskarus einant 
į miestą; nepalaikyt stumdymo
si ar kumščiavimo tik tokiu at
sitikimu. Vagįs tankiai patįs 
surengia tokį stumdymą paslė
pimui savo veikimo. Nepasiti
kėkit niekam. Vagįs tankiai iš
rodo puošnus ir intikrinančiai 
kalba.

dovanų 
išleista 
miestą

Clevelande pradėta pardavi
nėti anglis atgabenta iš Gelž- 
kelių Lokomotivų Inž. Brolijos 
kasyklų, kur dirba unijistai, ir 
visas pardavimas vedama nni- 
jistų. Parduodama1 po $7 ;50 už 
toną.

REIKALINGA KAMBARIS vie
nai merginai pas blaivus žmo

nes; kad butų su šiluma. Pra- 
neškit ‘Dirvos’ krautuvėn, 7907 
Superior Ave.

Niekad Nėra Pervėlu!
NJ IEKAD nėra pervėlu gerą daryti. To- 
2?/. del kurie užmiršot saviškius su Dova- 
4^, nėle ant Kalėdų, dar galit pasiųst da- 

bar ant NAUJŲ METŲ. Tik skubė- 
__J kite! Jūsiškiai visada laukia iš jūsų

nors Lito-kito. Jie negauna kas. subata algų, ir 
jų kišeniuose nesiblaško pinigai taip kaip jūsų. O 
jeigu ir jus perdaug neturit tai vis turit daugiau už 
juos. Nauji metai, nauji vargai. Žmoneliams rei
kia visko. Jauniems mokyklą einantiems reikia 
drabužių, suaugusiems kitokių dalykų. Jie tega
lės tą turėti jūsų mažomis dovanėlėmis.
Jūsų broliai, sesutės, tėveliai, vaikeliai — visi jie 
tikisi iš jūsų ko nors. Lai jų laukimai niekad ne
būna apvilti.
PINIGAI PASIEKS JŪSIŠKIUS LIETUVOJE Į 
TRIS-KETURIAS SAVAITES JEI SIUSIT PER 

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

7907 SUPERIOR AVE.
Vakarais atdara iki 9.

ĮGALI AVIM AI 
( Da viemastįs ) 

Jus turit giminių Lietu
voje. Jus turit savo že
mę ar kitokį turtą Lie
tuvoje. Jus turit savo 
šeimynas Amerikoje ir 
nemanot gryžti į Tėvy
nę. Jūsiškiai ten varg
sta su maža dalimi savo 
žemės. Paveskite savo 
dali jiems. Arba yra 
kad ant jūsų dalies gy
vena kiti, ne tie kuriem 
norėtumėt atiduoti. Pa
darykit nuo savęs jiems 
reikalingas pervedimo 
popieras ir padarysit 
juos laimingais. Jums 
kainuos dolaris-kitas, o 
jie tenai bus apsirami
nę, nes be įgaliavimų jie 
tik vargsta ir nežino ką 
toliau pradėti. Del ma
žumo savo žemės negali 
nei mašinų nusipirkti, 
nei kitko steigtis. 
“DIRVOS” Agentūra 
padaro tas reikalingas 
daviernastis ir užtvir
tina jas Lietuvos Atsto
vybėj, pristato jums ga
tavas išsiųsti Lietuvon.

AKRON, OHIO
Akrono Lietuviai bolševikai 

visai pradeda kraustytis iš pro
to. Taip tūlos Barboros vyras 
nuolat girtuokliaudavo, o savo 
šeimynai nieko nenorėdavo duo
ti arba mažai ką primesdavo, ir 
moteris su valku pusbadžiai 
misdavo; moteris karts nuo kar
to savo girtuokliui primindavo 
pasitaisyti, negalėdama to pa
kęsti. Paskutiniu laiku nubodo 
jam geri moteries patarimai 
klausyti, ir nutarė jis nusižudy
ti, ką ir mėgino daryti išgerda
mas kaušą nuodų. Bet matyti 
nedaėmė iki mieros, jį pusgyvį 
nuvežė į ligonbutį, kur ir dabar 
guli; sako jog pasveiks.

Kitą bolševiką, Joną Kičą, pa
teko nelaimė/girtas važiavo au
tomobiliu ir užvažiavo ant mo
teries, pusėtinai ją sudaužyda
mas. Kičas likosi areštuotas ir 
laukia teismo. -

P. Kuržas ir bolševikas, jo 
moteries prilaidinis, neužtekda
mi algų gėrimui, norėdami pa
sipelnyti, ėjo iš vagonų vogti, ir 
netikus buožių policija sugavo 
juos ir patupdė kalėjiman.

Kiti bolševikai įsimanė kar
tomis lošti iš pinigų. Kadangi 
prie susipratusių Lietuvių sun
ku jiems prieiti, jie vienas nuo 
kito plėšia, vagia, paskui areš- 
tuojasi, parėję iš kalėjimo rtai- 
kosi, geria, ištvirkauja, už tai 
jie yra pliki kai tilvikai, baisu 
ir žiūrėti į juos. Meiženis.

ŽENKLAI PARODO KAD KRI
STUS JAU ANTRĄ KARTĄ 

ATĖJO??
Ev. šv. Mateušo, 24:3-7, skai

tom šitaip: O kada sėdėjo ant 
alyvų kalno, atėjo jo mokiniai 
klausdami: Pasakyk mums ko
kie bus ženklai Tavo atėjimo... 
Atsakydamas, JĖZUS tarė, Da<- 
bokitės kad niekas jūsų neišve
džiotų, nes daugel ateis mano 
vardu sakydami, mes esam Kri
stus ,...

Toliaus dar aiškiau pasako: 
Kils žmonės prieš žmones, ir 
karalystės prieš karalystes, bus 
badas, maras ir drebėjimai že
mės vietomis Jėzus pasakė tą 
19-ka šimtmečių atgal, o jau 
mes matom savo akim tuos žen
klus išsipildymo.

Ateinantį nedėldienį bus aiš
kinta viršminėta tema, 7017 Su
perior avė., pradžia 2:45 vali, 
po pietų. Inžanga dykai—ko- 
lektų niekad nebus.

KALĖDOMS DOVANOS

Pasiskirbinkit ateiti ir pasirin
kti Kalėdines dovanas, turim vi
sokių, nužemintam kainom, k. 
t. Laikrodėlių, žiedų, Retežėlių, 
Špilkų, taipgi sidabrinių daiktu, 
ir lietsargių. Taipgi taisom vi
sokius daiktus.
V. D. Štaupas, Jewelry
6704 Superior Ave. Cleveland.

SALDAINIŲ IR GROSERIO 
krautuvė parsiduoda. Geroj 

vietoj, galima laikyt mėsinyčią. 
Prietaisai visi nauji, daug pre
kių, renda $40 mėn, geras lys- 
tas. Kaina $1,300. Imkit gerą 
progą, ateikit pažiūrėt.
1139 Ansel Rd. Cleveland, O. 

Telef. Garfield 148

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos

Domicėlė Išganaičiutė... .1.200
Justinas Vaičiūnas............ L100
Petras Gailiunas................L200
Juozas Tamošaitis.............. L150
Ona, Vaičiūtė......................L350
Uršulė Kručiutė.................. L100
Ver. Demokauskienė.........L100
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Pinigai išmokėta pilna su
ma kiek buvo siųsta.

Visiems siuntėjams paleido
me priėmėjų pasirašytas 

kvitas.
Kreipkitės vėl:

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

Midland Bank Pradėjo 
Biznį Naujoj Vietoj

The Midland Bank, kuris buvo iki 
šiolei Leader-News Budinke, nuo sa
vo isisteigimo du metai atgal, dabar 
persikėlė ) naują vietą, nuo Gruodžio 
3 d., j Williamson Bldg., Euclid Ave. 
pas Public Skverą, kur ir pradeda 
savo bizni.

Žemės grindis ir skiepas to budin- 
ko kur buvo Federal Reserve Bankas 
iki tapo pabūdavote jam naujas bu- 
dinkas, dabar tinkamai tapo pertai
syta ir Midland turės vieną ii gra
žiausių bankinių butų mieste, kuris,, 
delei savo vietos, pačiame miesto ju
dėjime, turi nepaprastai gerus pato
gumus ir prieinamas žmonėms.

Midland Bankas paėmė, be jokių 
permainų, didžiuosius vaultus Wil
liamson budiniko skiepe kurie buvo 
naudojama Federalio Rezervo reika
lams laike jo buvimo čia. Kiti daly
kai intaisyta tinkamai kostumeriams. 
Pilnai įrengtą sistema atsitikime va
gių ir elektriškai sutvarkyta viskas 
apsisaugojimui nuo užpuolikų dienos 
laiku. Sklepan nueinama plačiais 
marmuriniais laiptais iš Euclid Ave.

Midland Bankas, nuo atsidarymo 
Balandžio 4 d. augo smarkiai.

Šaltiniai dabar viršija $20,000,000 
ir depozitai $17,000,000, nuo pereito 
balandžio prisidėjo $75,000. •.' • Kapi- 
talizacija yra $2,000,000 ir dividendai 
mokama po kas bertainis.

Prie abclno komercialio banko biz
nio, Midland turi 4% Taupymo De- 
partmentą kuriame mokama nuošim
čiai nuo dienos padėjimo iki išėmimo 
nuo $1 sumoš ir augščiau. Taipgi 
užlaiko pilną'fižrubežinių reikalų de- 
partmentą, randuoja Saugias Dėžes 
po $3 metuose ir augščiau, veda in
vestment!) apivartą ir turi Trusto 
Departmentą. Nuo pat sisteigimo 
yra nariu Federal Reserve Systemos, 
tokiu budu bendrai sudaro didžiausią j 
bankinę organizaciją pasaulyje.

Prie paprastųjų banko valandų, 
Midland Bankas bus atdaras subato- 
mis vakarais nuo 4 iki 7, patogumui I 
tų kurie negali ateiti kitu laiku.

D. D. Kimmel, Prezidentas to ban-, 
ko nuo praėjusio balandžio, kuomet 
užėmė vietą po mirusio William P. 
Sharer, yra "prezidentu Union Mort
gage Company. Jis buvo vienas iš 
organizatorių ir direktorių banko. 
Kiti viršininkai yra: Carl R. Lee, .Vi
ce Proz., Harold C. Avery. Vice Prez., 
J. Brenner Root, Kasierius, Emmet 
W. Sample, Asst. Kasierius; Carl S. 
Spring, Auditorius, Jos. W. Kennedy, 
Trust Viršininkas.

Direktorių tarpe yra: Amos N. 
Barron, manufaktorius; George W. 
Barnes, Vice Prezidentas Weideman 
Company; John R. Bentley, Preziden
tas Bentley Bros. Company, grindi
mų kontraktoriai; Samuel E. Bool, 
Pickands, Mather and Co.; W. H. 
Cowdery, Prezidentas The American 
Fork and Hoe Co. ir daugelis kitų.

r ft
ft į* ft ft
ft
Ml 
ft

ft

JOHN TIDD
SIUVĖJAS 

ŽIEMINIAI PLOŠČIAI 
VISOKIŲ MADŲ ANT 

UŽSAKYMO. 
Darbas Pirmos Klesos. 
1377 E. 9th Street 
CLEVELAND, OHIO

Prisidėkit
Dabar

prie vienos ar daugiau klesų musu KALĖDINIO KLUBO, ku
ris įsteigta su tikslu pagelbėt žmonėms taupyti pinigus kurie 
padės padaryti jums linksmas kitas, 1924 metu Kalėdas ::

SAVAITINIS MOKESTIS Į KLUBĄ YRA
.25 Klesa,
.50 Klesa,

$1.00 Klesa,
$2.00 Klesa,
$5.00 Klesa,

per 
per 
per 
per 
per

50
50
50
50
50

savaičių sudarys 
savaičių sudarys 
savaičių sudarys 
savaičių sudarys 
savaičių sudarys

netrukdykit,

Ift
S

SEKANTIS—
$12.00
$25.00
$50.00

$100.00
$250.00

nuošimti 
nuošimtį 
nuošimtį 
nuošimtį 
nuošimtį

nes trukdot tik patįs* sau. AteikitNeatidėliokit, 
ir bukit vieni iš pirmutinių narių šio Kalėdinio Klubo, 
tikri kad sekančių 1924 metų Kalėdose busite mums dėkingi.

o esam

Visi norim turėti linksmas Kalėdas. Tą galima atsiekti veikiant išvien su 
šia Įstaiga kuri įkūrė Kalėdiniį Klubą, THE A. B. SAVINGS AND LOAN 
CO. rūpinasi ir gali padėti visiems. Susidėję pinigų čionai turėsit visokiems 
reikalams ir visada kada prireiks. Prisirašykit dabar i musų KALĖDINĮ 
KLUBĄ ir stengkites sudaryt sau ir saviškiams linksmas kitas Kalėdas.

Klubas atdaras dabar, nariai gali prisidėti tuojau, ir pasirinkę kurią vieną 
ar daugiau iš viršuj pažymėtų mokesčių klesų, mokėti kas savaitė, sakysim 
ar 25c., ar 50c., ar $1, ar $2 ar $5, kurie už 50 savaičių sudarys gražią sumą, 
ir pasiėmę tuos pinigus, sykiu su nuošimčiais, turėsit kuo pirkt ir Kalėdi
nes dovanas namiškiams ir draugams, bei sau ko reikia įsigyti.

Platesnių žinių apie .Klubą gauąit atsilankydami ir pasiteiraudami bile.A 
da, dienomis nuo 9 iki 3, ir Utaminko, Ketverge ir Subatos vakarais nuo 
6 iki 8 valandai.

The A. B. Savings and Loan Co.
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Ateikit pamatyt musų naujai rengiamą Bankinį Budinką
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Grafofonai ir Lietuviški Rekordai

NAMAI NAMAI NAMAI 
Pardavimui įvairiose miesto 

dalyse.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

I Rand. 6153.

..ITALIŠKI AKKORDEONAI .
Išdirbam ir importuojam visokius 
pimros klesos rankų darbo ITALIŠ
KUS AKKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbėjų. Dykai Akkor- 
deonu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit kątalogo, dykai.

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Ave. Dept. 96 

Chicago, Ill.
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KAUNO KRAUTUVĖ yra geriausia 
vieta Clevelando Lietuviams pirktis 
Grafo fonus, Lietuviškus dainų ir šo
kių bei šiaip muzikos rekordus. Per 
ilgą laiką Visi čia rado tinkamą patar
navimą, ir dabar gali pasinaudoti tuo. 
Turime naujausių Lietuviškų dainų 
rekordų žymiausių Amerikos Lietuvių 
dainininkų, k. t.

Miko Petrausko
Jono Butėno

Jono ir Marės Čižauskų 
Antano Kvedaro 

Marės Karužiutės
ir kitų. Taipgi čia rasit gražių Lietu
viškų molonogų Lušnakojo, taipgi ir 
kitų. Juokų turėsit gana ilgais žiemos 
vakarais.
Grafofonai yra Columbia išdirbimo ir 
visokių kainų tinkamų kiekvienos šei

mynos namams ir kišeniui.

Pasistengkit ateiti anksčiau ir pasirinkti sau tin
kamiausius rekordus, geriausius grafofonus 

ir kitokias prie jų reikmenis. Daugybė 
dabar visko sugabenta — ir dabar 

laikas pradėt rinktis sau Ka
lėdų reikmenis.

Krautuvė atdara ir vakarais.

Kauno Krautuve
2271 ST. CLAIR AVENUE
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