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SENOSIOS REVOLIUCIJOS VADAI SUKILO 
PRIEŠ PREZIDENTO OBREGONO VALDŽIĄ.

Vera Cruz Valstijos Sostine Jalapa Pateko Revo- 
liucijcnienams po Smarkių Musių. Valdžia 

Pasiryžus Sukilimą Numalšinti.

nt DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Plieno iš- 
dirbimas eina su apie 80 huoš. 
riorrhalio. Plieno produktų pir
kimas kolei kas .lengva.?.. Lau
kiama1 didesnių reikalavimų.

Mansfield, O. — Nauji gožoj.
laukai netoli Shiloh priverįė is-jnerolas Huerta ir jo šalininkai 
statyti tris naujus pumpavimo I nori įsteigti savo valdžią ir rin- 
nparalu'S, j 
bus daiig darbininkų.
Eiima skylės naujiems 
rengti, j

GplžjįpĮiaiš prekių
biznis šiais metais žiemos laiku 
yra dauį gerdsnjis negu: pereitą 
metą, h- daugiau dąrbininkų tu
ri užsiėmimo pile vagonų. :

.i ii i Kulte- senkeliai vežibj'6 'tik 
ii tUi’gMs ‘iš- kfrsyklų 'Į1 miėittiė, kai- 
ai'^yklŠfflfš’'1 silStbjĮts' ‘netiiPi Iš: ją
i -' už.riemirtfbjrii^'mr.'."'!—-ornsi;! I --.un-
'fl-,1N!‘AkWfiž 'žlutcmobiBlĮiiJiyiki' gu-
“ni irių ^aWfniWb rėri°

giasi prie dicfe?iriliil!diiVbų'‘ atef-
' ttrinčihfe mdfStfe.'"''1-1^’,:<l i’!'
' Ap?ė .70.605 ,*Ka:hatiloyT gėlž'ke1-
Eli'1 d;.4i'4iiiMr.k{(,'t‘ilria^i?''streikuo- 

lj" t? kiidft ''g'elžkeliai atskaitė padi: 
’’l dintf "nlg-as po 2c. Į valandą. ‘

Piitstpn. Pą. Ty- Lehigh Vąl-
, lęy anglies kompapijos 17,000 sikos valdžią, tepripažino, kaip 
.. darbininkų sustreikavo, nęsusį- štai vėl turės ątšaukU savo pri-

.. pertraukti ryšius;
jęigii Obregono valdžia liks nu
versta ir kita išrinkta ar uždėta 
su ginklo, pagalba;

Užmušta 300 Kareivių j 
Užimant Jalapą

Mexico, gruodžio 9 d. — Ata
kuojant ir užimant Vera Cruz' 
valstijos sostamiestį Jalapa, už
mušta apie 300 kareivių abiejo
se pusėse. Sukilėlius prieš mie- . 
stą vedė Gen. Guadalupe San- Maskvos, su tikslu įvesti Mark- 
chez, Huertistų Šalininkas.

Senasis revoliucijonierius ge-

! PREZIDENTO COOL
IDGE PAŽIŪROS

Washington?— Kongresą ati
darant, Prezi.Ientas Coolidge sa
vo kalboj, išdė.-itė savo pažiūras 

ji šalies ir tarptaU'JniU'i rel'ka-
I liis, paliepdamas ’sekančica ir ki-
II its dalykus: :

Tautų Sąjungą Amerikai eg- 
I zis-tuoja kaip ir bile koks užru - 
božinis klausimas. Lai ji būna 

Vokietija Lauke Komu- naudinga, bet Suv. Valstijos ne
justų Sukilimo 'mr to priešas .ies rrtaii 'rct savo 

Berlinas. — Vokietijos komu
nistai slaptai rengėsi prie sųki- 
lirn'ą; sutikti jų audrą prisiruo- 
šė ir Bėdino policija pasireng- 

(dama šanuiotus 'tankus ir au
tomobilius. Policijos rezervai

I apginkluotą rankinėmis gi-ąną- 
domįs prie paprastųjų šautuvų,

! ir gavo Įsakymus šauti mirtinai 
kiekvieną sukilėlį.

Berliniri buvo nuskirtą komu
nistų sukilimai pagal Įsakymo iš

priė kurių gavo dar-Lkti vienais savo tarpo laikinuo-
Dar ka- jri prezidentų, 

pumpams

vežiojimo

Dabartinis Meksikos prezi
dentas Obregon pats stengiasi 
sukilėlius numalšinti ir Meksi
kos kongresas pavedė jam visą 
gale- f

Ant Vera Criiž pasiųsta 28,- 
009 valdžios kareivių.
.Keliose vietose kiti generolai 
.sukilo prięą.centrąlinę: valdžią 

. ir dedasi prįe.jrevolĮnęljoąjeriųiu: 
, Mpksikpj, ąrtjąapi . rinkimai 
prezidento. Kų*|n'ipna8: kaųdi-į 
dątąg jkila ^u. savo arm Į ją nuver r 
stl ,sepą valdžią j arbą .jos, šali
ninkus kandidatus (i.r pats likti 
prezidentų. Huertą, noąi but se
kančių prezidentų, arha prievar
ta.užimti,prezidentų, vietą.

Vos penketas ar mažiau pietų 
kaip Meksika aprimo; Ir tik šį
met Suvienytos Valstijos Mek-

.tąi'riijs unijos slicyriui su kc-m- [pažinimą ir 
panija.

'Scrantnn, Pa., irgi buvo pa
kelta .klausimas streiko, bet 20,- 

, 000 angliakasių nubaii-avo ati
dėti sti'eiką, o ginčus pavesti 

.j savo j-ji-flininkamę. sutaikyti,
; Scranton. Pa. —• žemei įsiu
vus Jessup kasykloj1, manoma

• užgriuvo penkis angliakasiui.
i, Gelhėtoj^iiiėmūri,jų jieškoti. Z 

'Hazard; Ky.' —''Kasyklos-elrs-
' plozijbji užmušta' *sfeptImi angli’-
■ 'khsihl!4r fiėšr*Sužeista!" ■ ;l .

ĮMhššlllbM' (V'!—' Fl.Vtii * rleg1!-'
■‘I'! /i’inin',;pe<*ihųš: viršiit 'Įlužii-.s luž'-t 
111,1' rtli/šta),tfiš'' ’B'arbiymkaT' lirxtrįš

šiižeisia. 11 '‘J'
1 ‘Col tini b' tię,' O.7 m i rę. Oh id vakA 

(i.još Aijiėri'lrbš Dąrtio Fedėraci- 
,'jbs ‘skyriaus,b-i'rrniniiikas, .John 
:B.; Mobre. ‘jo inpėdiniiu 'lieka1 
John G.' Atvejis 'isl Clevėiahddo.

Gčlzkelin ’ darbininkai padavė 
kompanijoms reikalavimui? pa
kelti'algas, /tekaritridi tėm-ija ką

1 kompanijos ’ hiitars ir' mp'hasi 
kas 'bus 'daryti ateityje.' Reika-

[ Tatijarira* apiė 12 nuošimčių pa
kėlimo hlgii'.1 ?1 “

Lorain, O. LL'Amerikos laivų
■ liildatojimb kompkiirja paleido 

\ nuo' darbo kėli s šimtus darbinin
kų. Kodėl ‘paleista1 kbmpalnija 

’riejiaskko.' ' J /.. ' " ' 
' Lbrain. O., dirbtuvėj užmušta ; 
darbinirikaš'kuris dirbę an grin? i 
du. .Pro jį ’vež'fS1 kdrsfb metalo i

; katilas, ■ 'kurii(l,'juždave' jam per i 
[galvą; i;: *. 11'• ;''' ; j

Amerikietis Vokietijoj 
Nuteista

Mosbach, Vokietija. — Suv. 
.Valstijų Leitenantas Griffis nu
teistas [mietam iridevyniems mė
nesiams-kalėjimo iri 2,000,000,t 
;OQO markių. ipąbaudos už daly
vavimą norėjime //sugauti pabė
gusį | iš: Amerikos/nuo kari lime
nęs ,'tarnybos: BergdoB'j,' iržl kiv- 
irią : sugavijnąrS.->IV; valdžia' bųT 
vo paskyrus; dovaną. Jis .'riorė-, 
joi.prievarta pargabeni Bergdclr

Ameriką;.rįVdkietijos ival- 
lei temintą >■ nubaudė .pagal 
Įstatymų, už betvarkės kė- 

Bergdoll ,-yra ■ milijome- 
A-merikc-.

džia
savo
;l;mą.
pi.ų Amerikos' Vokiečių Simu'', 
kiuris nenorėjo stot kariumėnil i 
prieš Vokietiją, .

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
laidžia kas savaitę Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Mėtinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje':........... ....$2.50
Lietuvoje ir kitur .............. $3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir Skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naują 
Metą. Apgarsinimu kainų klauskit laišku.

’’DIRVA”
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CHINA! BANDITAI IŠ- KODĖL EMMA GOLDMAN PABĖGO IŠ 
ŽUDĖ 2000 ŽMONIŲ RUSIJOS “ROJAUS”

Pekinas, Chinija.;— Banditai | 
persidangiho per šienas Lik- 
v.’ar.'kia mifesto pietvakarinėj da- 
lyj Ho-nan provincijos ir apvogė 
ir išdegino miestą, kaip sako 
pranešimai iš Laohokow.

Po banditų perėjimo' du t lik- rus norus turi 
stahčiai žmonių liko užmušta ii- širdie: 
sužeista. Miestas liko tik griu-pg suirutės ir ąpniažiri'ti m-a ... 
vėsiuose. , I skurdą ir vargą. Tačiau jeigu I

žmonės būriais buvo suriša- jie ir su gerais norais , 
ma i krūvą, ■ kerosinu užp.’lama | ho valstijos senatorių'.5 

mano jog jie su gerais nor 
sprendžiant iš jo pastangų ka l j tikrinau 'kad jp ėjimas prie žmoį 
Amerika sovietus pripažintų), o n*V buvo grynai su tik Jų jais 
vistiek jie neįstengia padalyti pasinaudoti kiek tik gabiria sa- 
tvat'kos, tai kaltė yra į augi tu
sia tarne kad visi, kiti virš i. „’in
kai, žemesni už pačiusugščia'u- 
s-iu-s, užsiima neapsakomais- pI5- 
šįirials, grobimais risomis 'pU'A-5-

į Deportuota iš Amerikos, Aprašo kaip 
no Rusiją, ir kaip Rusija Jai Ištiest]

Ji Jsivaizdi- 
Pasirodė.

'VOg<? 
sako j (Tąsa iš pereito num.

Gal sovietų kapitonai ir
! suteikiama viša 
■tik reikės. Bet,

Gal inii jie iš ■bl1'3 P° '-’žžiu-ra 
stengiasi įvesti tvarką naeionalo. 

i’ū

pagalba kokios 
suprantama, ji 
Trečiojo Intęrr- 

Prirengk savo planą 
raštu ir prisiųsk man.’

“Gabus Azijietis tas Leninas, 
is (net Ida-' J's žino kaip lošti ant ; ilpnųjų 

Borah žmogaus pusių pagyrimais, do
nomis, medaliais. Aš persi-

mato priežas Jos 
laisvę ir nepriklausomybę veik
mės prisidėjimu 'prie jos. 1

Tarptautinio Teismo įkūrimui 
prezidentas pritaria; ps.tčmyda- 
'.nss kad prie.jo iu'.vių piiguiė- 
ti visos pasaulio valstybės (už, 
tą Teismą agitavo Harding).

Karo skolų'svetimoms 
bėms duotų 'panaikinimui 
pritaria.

Taksu-s gyventojams sako 
galima labai apiiiažint, bet 
tinka ant apmažinimo paširdy.o j 
Iždo Sekretoriaus Mellon'o.-

Amerik:
laivyno ir
.užlaikymo lėšas.'

Gelžkelių su vienijimui1 pi.it

padegama.

Suimtas už Pačios
Nužudymą

Milwaukee, Wis. — Suima lu
viems tikslairs. O jo tikslai — 
argi revoliuciją?

“Laisvė kalbos, laisvė' spaų- < 
gos, dvasinis:, jaibrisekimąs per 
šimtmečius, kuc-mi buvo tam 

karščiau-'žmogui? Jis buvo Įsitikinęs jeg 
Amerl-ko-Į tik jo vieno planai išgelbės Ru- 
šalyje to siją. Tie kurie tarnavo jo pla- 
Goldm'n nams buvo teisingi, kitų visų 

savoj nebuvo ką pakęsild.” 
nes komisarų vagys-1 

kada mcuna nežiniomis dingo, j tes, kyšiu ėhiimai labai aiški 
•Jų1 vaikai pasakoja' kad tą diona ■ matėsi visur kur tik ji buvo;, 
tėvaš sutiko ’ juos pareinant iš

vals-.y-Jiag namų prekiautojas ir kalti
ne- namas nužudyme savo pačios, 

kurios nuogas ir be galvos kū
nas rasta už vienuolikos mylių imis kur tik gali-. Net 
nuo miesto. Areštuotasis pri- si 'komunistų draugai 
sipažind už-maugęs srivo pačią, je ar kitoje kokioje 
paskui 1 laikęs kūną maudynės nėužginčina. Emma __

reikia prekybinio j ku'bile per kelias 'dienas, su van-1 plačiai apie: lai kalba iš 
šalis turi mekėti jo deniu-bėgančiu jai ant galvos.|patyrimų,

ne
su-

so diktatorišką valdžią.
Kadangi aną savaitę buvo iš

leista Įsakymas išardyti komu
nistų partiją; vietoj išris-kirsity-■ 
rijo, komunistai gavo Įsakymą j 
.nuversti valdžią;

Kolei kas iš'.to nieko neišėjo., .___________ savo pareiga vdnsti pildyti. ;
Armijos h- laivyno mažinimui 

Prancūzai Bizniavoja su daugiau, yna priešingas. [ l
I Ateivių varžymą: užgiriai &a- 

J ko Amerika turi būti Ameriiio- 
nams. Kuriems nepatinka A- 

j jperikos .dvasia, tėguL !neapsigy- 
I vena joje, 
:t iš Kareivi airis 
nepritaria.

: r.-iUžnibcžiniirose
>;| gydymui tauta rltrri: būti gera 
[valia, mielnšii-dysčė,'’ pašitikėji- 
j mas ir Įtaiką. Musų autoritetas 
į tarp tautų turi b uiti atstovauja
mas teisingyste; ir geraširdingu-

y

Sovietais
« Washington^—, Siilyg gautų 
žiąių, 'Franęuzija nupirko bėgy
je devynių šiii mdtų mėnesių tsf 
Ru-ujoj'lpkeLių-1 liž1 dOjOdp.OOO. 

^pųiiki): išpardavė Rusijhi kitokį 
kili-, prekių už, -OOįO.OO.OOO tfraa-1 
k-tj.a Sypiiiinusiai FrareuKii jiyir-J 
_ko j.i&.Rtfsijos javų,i 76,'000, tor i 
nr.?-.i ( Dabar -ss-ko-daroma.- nai-' 
i-jąa kontraktas ant 1'00,0.00 įohų I 
kvięčių. ,1913 metais Francuzi- 
ja; importavo’ iš, Rusijos,kviečių 
apie 1’3,3.00,000 tonų.:

, , v. . * «■ ,
Washington. — Suv. Vak'i- 

jc.i spalio mėn. bėgiu eksporta
vo užrubežin čia.išdirbtos popie- 
ros už $2.118,841.

štai kaip paskiausią tegirdė- 
i ta apie Emmos planą. Ji jį pa-

I rašė, sako ji, bet atsisakė pa»i- 
Nabagai darbininkai, prikurs-į vesti pati save globon Trečiojo 

j tyli prašalinti neapkenčiami!s Internacionalo, aiškir.dama jog 
Amerikonai nerųano 
po Milskvos valdžią.
nes su juo padais nežinoma. 
Nors ji buvo paintekmėta Leni
no galybę ir jo gabumais,, bet 
toli nemano kad Lenino nuomo
nes ir keliai yrą vienatiniai iš'4 
gelbėjimui ir sirtvarkymųi Ru
sijos, Jo planai neapima anar- 
kizmo—panaikinimo visų vąl- 
.dąnčiųjų klesų—savų.; ^pamate, 
ir lodei, jos nuomone, 'Leninas*

? i • ria.
Prnhibicijos Įstatymą. i laiko 'riiokyklos, husivedė Į' valgyklą, I

i • r .rriavklgydiho it vėl pasiuntė į bųožius 'ir inteligentiją, -tą p?.-!
mokyklą,1 o vakare išsigabeno darę pasijuto jeg ariu vietą u'ž-

— '■--i \ [ ,L' .TL--~ -L-1 t»e-
Kada tpo naločiai riio-[mdkiič klesh. GoKinari atrado 

visur bevilčius, sugraužtus 'ir 
stlvargrsiu? 1 žmones, atsinT.v-u- 
•sius Ihukinrtii da? kd baisesnio, 
t.vlirii rieapkcnčiari’Čiiis' savo pri- 
šįatfflŠjfiS Įsu tdkiri riėkpi!:anta 

tri (jf 'Mft'UrfinCti kur1’ jb pati,; Ošė? kokią t'ifre'jo p-rifeš' pirmesnių.’
is trečiui /mokėjimui

tdlautsJmr.daė:

mu.

i-; namų vėl Į valgyklą ant va-| fm§ (iai. žiauresnė ir v'-š.ii 
karienės.' L^-.ra -pu 
tinos neatširado; mergaitė atsi
sakė eit fhokyklpn .ir pranešė. 
savo dėdei i jog motinos nėra. 
Dėdę prąpešėi policijai.,i-.u)! ąixb

Vyrąs tuoĮj i'^ihimta1 -it '-'piĮadė-i

pasiduoti
Ką Lėni*

Amerikos-V okieti jos 
Sutartis

Washington. — Suv. Valj.i 
jų valdžia pasirašė naują pre
kybos sutarti su Vokietija Į vie
tą panaikintos karo laiku, 
siųsta taipgi -Įsakymai Hola-ndi- 
joje esančiam Amet-ikos amba
sadoriui; užvesti - derybas', tokiai 
sutarčiai su Hcląndija. r.

Pa-

■išnaftHbtojufe/’ ' ...
: Md^Vėj'^]i. .r^Ho cflifykl’u m ,

a-kė'-pb-j įa-’kięk kitatjJ nfegiji ’i>e|?og’. sd3piuttiri pasekmių, 
pibmlftn a-j|f’ikJekJ.iiel$jii1'badjkvifnnS ir 

u .iuo kalbėjo apie tą že-^eviltė taip niąsiti, bet čia pa- 
vėiluumą, 1J- 

biįvd s'cnojoj .'ostinė|.
jj Čionai taipgi’ji užtiko tą ba!- 

žmogių... Ištyrinėta r:*.tu jsią'dėką, slaptą sbviėtų prJič'i 
į, ‘taip pat' žiaurią', beširdę jr 

buklią kaip buvo slaptoji pol:ci‘ 
ja Romrtndvų djenose.

žmonėse noapilcanta prieš šiii 
plą organizaciją buvo di lelė, 

■ės niekur neras-Į taip kaip buvo piktins.mz.si'cą- 
het pečiaus pele- Į i-o; dienose. Net pati Goldman 
nebus s-udeginta. Į nebuvo Kuosa nuo jų sekioji

mų, ir sako jai nuolat reikėjo- 
bi'iti atsargia savo apsiejimuo
se kad neužtraukus pražut'eš 
imt tu ypatų kurie dryso prieš 
tą terorizmą išsikalbėti jai apie 
tikrą dalykų stovį Rusijoj. Ne
kartą jai prisieidavo slapatan- 
tis dasigauti Į namus tų kuriuo.' 
norėjo sueiti, ir savo knygoj .ii 
atsargiai- vengia nesuminėti tū
lų ■ tų! ypatų vardus kad jie ne- 
nukehtėtų- kuomet raudonieji tą 
knygą pasiskaitys.

Aprašydama’, savo apsilanky 
ihą pas Leniną Kremline ji sa
ko jog pirmutinis jb klau-imrs 
buvo, “Kuomet galima t'kėtii 
šocialės revoliucijos Ameriko 
je?’ Ne tik I.ejiina's \denas jės 
to klausinėjo. Į?er visą Rusiją; 
taip sovieįų propaganda prava
ryta jog terri tjk ir mario kad 
neužilgo Suviehytcs Valstijo* 
bus proletariato iaagucse. Vii 
apie Leniną rižsimiiidariia, ji 
dadeda: “Aš jąučiau jo šaltą;

iis. v.žsigVnū'■hežiriąs' kur ji-’ir
. Savtrifnkaš 1 žemės-j

kur r.trasta lavonas i,pasakė' -pb-j 
lieijai' jog i tas žmogus- 
kiek si 
mę, paskiau buvo matytą acto- j matė ' gj'visin ’iį-‘ 
mobilia pavandenyje 'tokia pat taip degt' 

Ikokiu buvo atvažiavęs pas- j'
tas
vč-žįs ir automobilyje rasta lašai ją, 
kraujų. ' Prispii tns,. jis prisipa- 1 
žino ir paskui padėjo surasti l;i-l 
voną. Lavonas buvo gerai pa- .
s'ltptaš po lapais ir a'kmenais1. Islap

Moteries-'grl------ »-•>---•—
ta. Ištyrinėta 
nai ar galvą
Re galvos lavono, manė sau vy
ras, niekas nr:p?.ž5nš keno mote
ris buvo,'bet ne.’U'grJvojo ka-l 
jos ka? pasiges namie.

Sakoma jog to viso priežasčiė. 
; buvn kita moteris; kurią žmag- 
žudis mylėjo. Sykį jis riet bu
vo atrastas pačios -nusamdytų- 

, ijlctektivą -ąu jkfįį riamiio'e. 
Ta mp'tęris buvuf kitados -jo 

j mokinė kuomet jią.mokytojhvo- 
per '’dvylika, inetų. Dar nesenai; 
Jo moteris gąvo persiskyrim;>., ir 
jb.?' žuvimo dienoje turėjo, būti 
atsiskaitymas jų turtu.

.'jkodėl.’ išėjo;

1924 m. Suv. Val-Jtijų biud
žetas jau paduota kongresui: 
viso šalies reikalų vedimui rei- 

j kalinga 33,298,089,444, ketvirt- 
Idaliu bilijono, dolarių mažiau 
negu reikėjo šiais metais.

'Ant Gelžkelio Užmušta 
10 Žmonių

1 ^ricpPa.J Wetoli šio niioi-to 
nelaime,j a'nt' gęlzkėlio užmušta 
16 'žmonių ir keletas sužeista. | 
Pasažiėrinis traukinis per.mig
las užlėkė 'ant šūstoju jių vago
nų pirmesnio trūkio, kuris prie 
kryžkeles t-tižlėk’ė ant1 tuščio au- 
tomobjtio.- phstityto ant" re.ių. 
Trūkis '■ sustojo, luitomcbiliui 
.degant mašinistai nubėgo,-,žiū
rei kame dalykas, uo tarpu už-- 
lėkė kitas trųkis, kuris nors pa
matė, bet perarti, stovinčius1 va
gonus, ir nespėjo susilaikyti.

Kongrese, nors Prezidentas 
nepritaria kareiviams bc.aų mo
kėjimui, partijos rengiasi.kovon 
už bonus.

Prancūzai-Turi Pinigų 
t Skolinimui

Paryžius. — Franęuzija ren
giasi duot didelė paskolą Rumu
nijai už pavedimą Francuzams 
P.umanijos valdžios aliejaus ląu-. 
k ii. Pirma, pisikoles dalis budin
ti 500,000J)00 ftanlcų.

Francužija skolina i kitom'-?, 
'bet pati neturi iš <ko mokėti sko
las Amerikai, i

Bucharest. Rumanija. ■— For-' 
to'Ruden, Buchare-?to 'kaimyny
stėj, ištiko didelė eksplozija. Si- j 
koma daug ‘kareivių užrtuuita.

Į Pagaliaus Erijma GoIJmah,.i^ 
vienur ir kitur žiuręjtrs gauti 
ką nors veikti, o patyrus, jog 
visame landžiai ją varžo raudo® 
noji tvai'ka, ji sutiko i;žim‘.i> 
vietą Petrogrado Revoliuciniam, 
Muzejuje, kuris buvo Įs-tpigta sųį 
tikslu rinidmui visokių dalykuį 
ir sudaijmiui ihfonnačijų šalti-* 
nio -ateities studentams apie Ru-( 
sijos perversmą. ii

Piim atsidavimd šiam darbui^* 
jai buvo paliepta parengti vię-; 
tą 1,000 Rusų deportuojamų i|i 
Amerikos, kurie -sakė atvykstą? 
Noriai ji ant to sutiko, norėda->- 
ma kuo nors komunizmui pasi-. 
tarnauti.1

Dideliu vargu ir pa^-tangų- 
mis jai pavyko' gauti prasčiau-" 
siu reikmenų būtinų namuose-^- 
rakandų, patiesalų; stotku, ir tt. 
Jai buvo pasakyta kad depor- 
tnotojams paskirtą pirmos kle-*' 
sos hoteliai, vienok kada-, ji ap
žiurėjo juo.’, patyrė jog tai bu-, 
vo prastos 
pąšonėj, Jos buvo tamsios; ya< 
balų pilnos, dvekią, užterštos.; 
ji ėmėsi darbo su tekią pagalba- > 
kiek jai buvo duota, ir dalykus 
aptvarkė kiek žmoniškiau. ' j 

(Bus daugiau)

inos Petrogrado

, Coolidge Stato Kandida- 
I turą ant Prezidento 

Washington. — Iki Repu'bii- 
jkonu partijas -suvažiavimo kuris 

Bijoma Grekų Sukilimo Įvyks Clevelande sekančią' va-
- Londonas.' -
ša-ma jog susekta suck:
kilimui prieš dabartinę vak’žią,1 ma'is kaino pi-ezidentas.
kaip bui’o suręrjgta ir spalio m. [jau pradėta agitacija irai ji 
Buvo bandoma paintekmtt dali 
Grekų armijos, po ko daug su-

i imta, tarpe jų daugelis^ atsfeta-
- tydinusių’ militarių viršininkų.

Vengrija Bankrutijo
Geneva. — Baųkrutijusi Ven

grija pateks Į Tautų Sąjungos 
globą, jeigu Sąjungos taryba 
savo suvirinkime, kuris tuoj at
sibus, tai putars. Vengrija ga
vo laiko, nemokėti jokių mokes
nių, ir dar prašo $72,000,000 pa
skolos. Bet čia bus keblumo,Lij. kąs pavogė; šiose dienose j Egipte, atidarius duris kari
nes ir kitos nuo Austrijos atsi- vaikučio tėvas, kitų atvestas Į liaus ’ ____
metiisios valstybėlės reikalaus tankmę pelkynėj, atrado- savo ta daug to paraono buvusių ga- į 
niekesnių atidėjimo, nes Ve-ng-j vaikučio kailinis ir pažino dalis f lybės ir valdžios ženklų bei aip-, 
rija me; geresnė ųž jas.

Atrado vaiko kaulus. G'r.ee- 
lej', Pa. —: Gegužio 12 d., 1915 į 
m., astuoni metai atgal-, iš nemų j 
išbėgo keturių mėtų .vaikutis ir j 
nežinia kur dingo. Manyta kad | 

Bet čia bus keblumo, j jį. kąs pavogė; šiose dienose j

j apipuvusių ■ drapanų.

— Iš Atėnų prane- sąrą. Prezidentas Coolidge turi 
laiko pasirody ti su ' savo gabu
mais kaino prezidentas. Dabar

buti'. konferencijoj nominuotas, j intemptą ttmijimą į rpane, per-
Kitas Repų-bli'konų pai tijosivęrimiti visą niape, lyg but j-ieš- 

kandidaturos. jieškąs yra sena- kojiniui kuo jis galėtų manimi 
torius Johnson iš Kal-ifcrnijcs. pp-inaudoti. Pagaliau jis -pa- 

kiausė ką aš herėč'au veikti. 
.................... ............ .  ....... Amerikos vandenuose sirgau- Organizuoti Rusų klrauigiiią A- 
Tuter.khameno kape atras-[ta Holandijos laivas su degti- mėrikos laisvei buvo jiia.no pla- 

ie vertęs $250,000. Jis jau se-|has. Leninas tą sutiko džiaug
ia! kaip šmugeliuoja Amerikon išmirgai, 
išgintą skystimėli.

r valdžios ženklų bei ap
nikai u.

i------°—
| “ "Tai puiki iqeja, ir tau -bus

Atlanta, Ga., tūla senuko; 83‘ 
m. amžiaus moteris, gavo pali
kimo $.3,000,000. Ji vos nepa
mišo iš to? žinios.’ Bet tuoj: at
sipeikėjo, ir pradėjo galvot ką 
.darys su pinigais. Pirmiausia,; 
sako, žiūrės kad visi jos artimi 
giminiečiai kurie eina mokyk
las pereitų kolegijas1; 2n čiai ge
ru biednų krikščionių moterų 
duos po $5,000, sau nusipirks 
žiemai praleisti namus Floridoj,' - 
su dideliu gėlynu.

Iš New Brunswick. Kanados,)1 
atgabenta į Suv. Valstijas 750 
tūkstančių Knlėdinių eglaičių^

jiia.no


DIRVA

t

na nesmagią naujieną.’kad Ikar- 
dinolas atsisakęs duoti “Nort- 
.saidėš”- lietuviams liąvo tautos 
kunigą"'; ta kad jiems Su kardi
nolu bevedant tarybas atvykęs 
čia iš Trentono nepriguimingas 

gus, lupa baisų nuošimtį — nuo kunigas, tūlas Mažonis; geriems 
kalikams “'gręžia pavojus” 
kad neužilgo jie nebeturėsią kur 
prisiglausti: Taip pirmininkui

| Iš Lietwiii Gyvenimo, ft
PITTSBURG, PA.

Grigaičio prakalbos. (Lapkri
čio 30 d. L. M. D. .'•.vetainėj at
sibuvo prakalbos, kalbėjo “Nau-j 

, jięjių” redaktorius P. L..e«u- - - -
lis, temoje: “Kaip Lietuva ait- tenkinimų, nusiskundimų rodep 
rodo dabar”. Nors trumpai mė- knd t611 tu°J 1cas ,10}'a atsitiks, 
ginsiu perduoti “Dirvos” cikĖi-l — n*e^° panašaus, ir tam yra kurioj 
tytojams . svarbesnes, .< 

j 'kalbos dalis. ,-]
kad Lietuva atrodo geriau negu 
kas mano. Jeigu Lietuva pajie- 
gė susitvarkyti i toki trumpą 
laiką,’ sudarė savo valdžią, tic- 

‘sia gelžkelius, Įveda daugelyje 
vietų telegrafus, telefonus, tu- 

į ri apie 27.Q00 valstybes tamaų- 
, tojų .(nors gal ,but perdaug, gal 

užtektų jų 'apie 20,000),'tai jau
' yra padaryta ’didelis pl'ogrekss.1 

Ir jeigu šiandien valstybėj yra 
trukumų, netobulumų, i turime 
žinoti kad Lietuvos liaudis yra 
bemokslė, ir Į toki trumpą laiką 
viską tobulai sutvarkyt, kad ir 
prie gėriaūsių norų, negalima; 
Turime neųžmirat kad Lietuva 

►buvo
Ačiū taiip kad Lietuva yra ūkio 
šalis, ji stebėtinai greit atsigrie
bė, ir dabar maisto turi daugiau 
negu pati gali sunšudoti. Ir dar 

■yra 1 tokių čia Amerikoj kurie 
drysta •niekinti Lietuvos1 valsity-!

turėjo tūris man’ kadaise dantis taisė. 
Aš-jį pasveikinau, bet jis sako 

Sakau: as 
tamista 

žydelis -ntf-

li) iki 35 į .tris mėnesius.
Iš Lietuvos gaunam daug riu- 

siškūnd'imų kad ten bloga. Pri-
Grigai- lR’klausius visų Lietuvoj nepasi- bedejuojant,* iškilo dar )ir kitas

■ ■♦’.'VMll/'ilT n ii Ho i aViiivw! i-vii, i 1-1«-> ii vn a • ‘’TAtrenni a”

prie parapijos visvien 
prisirašyt.

Ponia Oria Pilėnienė (plačiai - manęs nepažįstąs. — 
visuomenei geriau žinoma sąry- tamistą gerai pažįstu, 
šyj su S. L. A. kaipo Ona Aly- man dantis taisei, 
tienė) tvaria mokyklą kur mo- sigando, griebė ti'ž krepšelio) ir 
kins Lietuvius ir Lietuvaites tiek mes jį matėme.
Anglų ir Lietuvių kalbų. Poni. Visur tokių monininkų Lietų-; 
Pilėnienė turi čia ypač jauną viai sutinka, ir jiems paveda sa- 
merginų tarpe 'daugelį rėmėjų.

Margutis.
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SGERB. C s
PRAGILO KAMPĘLI^^ g

klausimas, buten-t: “TėvjTiėje1' 
nesenai tilpo korespondencija, 

j buvo minėta apie tai 
Grigaičio p314^as^iu. Visose' kaimyniško1- kaip Advukatą šliką kardinolas 

Kalbėtojas 'cekė pe valstybėse dar blogiau. .To- J '^priėmė”-. . .Tūli ketino protes-
• • ' i n oi -e«ir»lrr\k» ivwic« .rrrnnoj dėl jie: sako': “Mums .vi^gi >ge- tuoti 

riaū -negu- musų kaimynams.” rašė, 
Tai tekis buvo maždaug Gri- jalis 

gaičio kalbos "turinis apie Lietu- 
va-, i ..

A.ntru atveju "kalbėjo" 
Aųierikęs . dąrbiniri'kus’. 1 
komdnię't:

■baisiai . nirteriota kar.

kad ,-kas tai neteisybę pa
būt, sekretorius A. Krau- 
protestąntams pastebėjo 

___ "Tėvynė” yra ’“tautiškas 
| bukraštis” ir tautininkai gali te- 

£vp.je‘|'nai rašyti-kas jiems patinka, o 
■J ’• Viėįęįj-i kad • kardinolas iLifetuviama [ku-

. Jai, SŠre įnaiiafflbų 44ė-.IP.'£9 n<*et>pa) Aįotj tai ^vęntą, 
le 'Aais.įi trbkšmą; staugė1 prįver^ji[ kpJrij-
laukiniai,1 liz'ilai kal'bętojąs jųosįlPj.^ M - 
gerai- išvainojo. , Pabaįgus pra
kalbą, iš komunistų pasip.vlė yi- 

Į sakiausi klausimai. Į rimtėš- 
hius klausimus kalbėtojais- ge
rai atsakė; kvailus ignoravo. 
Sliekien-ė klausė: “Kad socialis
tai Lietuvoj tokie geri, kode! jų 
r.eišrerika į valdžią?” Kalbėto
jas atsakė: “Klerikalai ir ko
munistai yra demagogai, priža
da 'tą ko jie duot niekuomet ne
gali, ir tą demagogiją pasaldina 
su cukrum ir medum, d tanisų-s 
žmonel iaii prie tų saldumynų 
limpa kai musės. Socialistai sa
ko teisybę, o- juk teisybė yra 
karti, ir todėl su1 ta pasaldyta 
demagogija socialistams ir liau- 
dicinkams - yrą1 įjunku kovoti. 
Bet anksčiau* jar vėliau teisybe 
,iąis ytašų.”) įį i,. ; j- 

Ą-ukų padengimui, | lėšų ąurjn- 
k-tn $14. Publikos buvo apie 150.

Rimbas.'

. nola. kad .išpildytų savo prižade- 
'I ‘ -r | J • I r * ’ ’ ' vi '
. jimą — dubti nortšaidieciam's 
,’iLiėtin'Į Ihtnigą? čia' būVo spė- 
llrtma'apiO iiitėknię koki užpa
kalyj veikia, d tūli net prasita
rė kad ta intekmė ant kardino
lo paeina ne iš kur kitur kaip

I iš paties . Kun, J. J. Kaulakio, 
I didžiausio naujosios ’ parapijoj 
priešo..

šiomis dienomis čia atkeliavo 
i iš Trenton, N. J.į neprigulmin- 
| ų.as kunigas Juozas Mažomis. Ki- 
virčiai Lietuvių su kardinolu de-

DETROIT, MICH.
Gruodžio 1 d. vietinė Sandą-1 

ros kuopa parengė 
Svečių prisirinko1 pilna salė — 
apie du šimtai ypatų. Pirm vis
ko buvo Lietuviški žaislai ir šo-1 
kiai, gabaus ‘ir dainų progra
mas; P-lė Voveraičiutė paskam-1 
bino pianai Adv. Uvick pasakė 
trumpą prakalbėlę1, 'visi' dalyva-r,,1, 
vašieji klausės su ‘atida’.' Viši 
buvo pilnai užganėdinti šiito va
karėliu. ■ 1 i
’ Manau1 kati nuo dabai” vietos 
Sandariečiai' pradės' 1 smarkiau 
veikti, neš jau iri laikąs sukrus
ti prie didesnio veikimo. Bro
liai Detroito vientaučiai, prade
kime smarkiau trustis, pradėki
me savo darbą kūnyti kuri- tu
rime pasibriežę, ir atveskime

Ivo sveikatą ir gyvastį. Reiktų 
■išmokti kreiptis prie savųjų do
ną gydytojų, advokatų ar 'kitų 
reilcalingiĮ žmonių;

Darbai čia bis'lcį sumažėjo; iš 
kitų miestu atvažiavusiems ne- 

. . lengva gauti darbas. Daugu-
mas išvažiuoja negaudami uz- 

| siėmiino.. Kurie dirba tai ■ ge- 
Irai jiems.' ■ Tėvynės Ašara.

Mažina [Valdininkus
Lietuvos yyriaiięy^ -susirupi-j 

jis dajbąy .ref(crrnaj ^ajl'stjibm-io 
aparato. Reformos tikslas yraj 
sumažinti valstybinės, išlaido's.l

. Sudaryta tam tikra komisija iš-
13 cirbti' reformos planą. Kfci-

“į rnuu pasiuiiKit;, ir čLLves'ivinie 
visus prie savęs, parodykime ke
lią tiems kurie žiuri į Trockio 
žemišką rojų.; Spieskįmės mes. 
į krūvą, prie Sandarc's, ir sulsi- 
pažinkime . su Sandaros prjnci- 

1ci kunigo matomai ir Kun. Ma- pąjsj o tada mes 'busime tikros 
Lietuviškos dvasios kėlėjai ir 
palaikytojai. Sandara gyvuoja 
jau per 1,0 metų, ir mes turime 
jos .nepamiršt.

M. L, M. Daukantis.

ženi čia atmeni jo. Nortsaidėj 
I gyvena daugel Lietuvių, o jų 
tarpe yra ir pasiturinčių, ‘todėl 
nei nedyvas kad kunigai pradė
jo. už gitą parapiją • pjautis; 
Kiek galima pastebėti tai IJę- 
tųvįąi neprigU'lmingojo kunigė
lio nęlabraušią šalinasi, ir jeigu 
kardinolas ‘dar ilgidu spai.dj'sis 
tai Jiiė^riįrHim-ln'gątA •kunigėliai 
prirpjbgta ■ buš’ tpulsSilinai - trąši 

-- r.D ii r: I - ■ .
• Jet CRrapijqS) pupini pįp

lĮetuva,, kaipo ūkiška šalis, 
žinoma, netaip greit progresuo
ją, bet liaudies dvasinė aitmaina 
stebėtinai didėlė; visi tręštai 
’niokslo, mokinasi. Pradinėse 
mokyklose yra apie 100,000 mo-- 
ikinįų, gimnazijas lanko apįc;^lj 
tūkstantis (mokinių. _, . ( ,

Lietuyos ūkininkų padėtis ne- 
bloga,; kįir 'kas blogesnė padėtis 
ūkių ' dartiniri’kų.' bVaru ,ciar-, 
bininkams geriau, ; 
tiJttRipfeShė"s! Valandas) turi daU- 

j gian paran'kumiĮ. , -. i i • ■ •<1,»j j . 
■*'' žemės reforma neina Itaip. įe- jcrios'.kieūvių parapijos

. rąi kąip, turėtų būtį; dąugęlisjš rinkimąa,. kurin ibuvo pr-kyie-tyJ zr.tmiaas j;vietą užimu. —Ir tuo 
bežemiu ąr mažažemių patampa ir lĮnzys Pilėnasj .buvusįįyajg-yri n-įtoįrją'tįąląąii iki: "šiąlęiinVėiKĮs 
vergais’, turtingeslnįų ūkininkų, rbr.ą, kfimiiia1les Piqįii}ijos ta Kra^-j naąpp^į^pątąrpįjuj
Gav'ė'skl^elV žertl&s neturi 'už |iįb" '!žinybbš’ 'v‘irsinink2St Įj’etu-jli'.co, ni|o savo vietos.jyąl-iąo«,iiĮ(,i- 
ką susipirkti •Įrii'bkįųĮypriv.ėibŪ'l'vĮjįį ’-Susiritikime dalyvaVo vjr-tia^zir'Pjlėnaš') yra -pjinai ‘įsitiki-!

<-1 yęa (įsigyt nuo jtti'ętingesnjų ukĮ-1 rai j ta moteris;' lifė'tuvTai,'"’pAei- Sratl; j"‘feai* KOTUinclą1 Da:ąlgn- 
-JninkUi/Už;kęri.u'eĮS.,turįįjpms at:(-. ąanįi boyejk, be‘išėftiSmo' iš -P-aiLė.rty'atVės Jhnfe*’dvalšios''šv'ehtasj 

"- dirbti.. fPa£kolos 'iš imlstybės npvėžie .ir. Biržą' apskričitiL Suy I-RjltauiLriunta'. ridapribota ":teisę
.negauna;'. Vailokaičio*' bankas, [sirinkimą atidarė Jonas Leleir(į veikti, parapijos - reikale.- taip [sakoj šauk. 

''■'kuris skolina ūkininkams pini-'kį> ir ‘praiie’še pąrapijdnanis ga- jkąį-p, jam geriausią tinką; ‘bet | “specialistai

> vai u vien-į

"1‘.^ .. iJHĮi'ADELP..HIA  ̂ j^jp.|k^lbą: įipjtpjc Kazį Pi-
" "" ’Gruodžio 5 d. Lietuvių Klube 1 lėna, kad^jj ftalkon p)ą3-jl(vipĮų.3. 

o-j, j . į.ęįįj'Fairinbunt Sti atsibuvo tfaV-’fPirmininkui stunanjimn natfa-; 
susi-1 rius, K. Pilėnas/ Įrgaili-

n-įtorąą'tįąliąif įllęi: "šiąlęii nVeiM

piama datigiausia domės į val
dininkų personalo sumažinimą. 
Jau parengta švietimo, Užsie
nių Reikalų,1 ir ‘Teisingumo mi
nisterijų reformų projektai' sū- 
ly.g kurių jose’ sumažės-ią valdi
ninkų ant pusės. Atskiri de
partmental sujungiama po ke
lis į vieną, kur galima visai lik
viduojama. Taip Muitinių de- 
partmentas sujungta su Prėky- 
bns-Prarabnės dep-tu, Užsienių 
Reikalų Ministerijos valdininkų 
s'raičius sumažinama centre,

I taipgi atstovybėse.

I Pensijos Darbuotojams
Lietuviu kulturoą veteranams 

I— Jonui .Jablonskiui, jonui Ba
sanavičiui,-Gabrielei ■ Pefekevičai- 
tdi,1 Pfetriii Vileišiui h' Tomui ži- 
liiiskiui Liet. iSdimo husttttyhiu 
šitttkidmą penisijlal Dabar įln-'eš7 

-   C —• ——, vM*^uav. ■►*. Į DLlIXICt i... j r,c:o jpciioijvzo ywJ 
'ddvokatĄ,1!!: Ūvictą* ' :jiel 'litų rilėnesift) suteikimo Pvhhiaii;

'škailci^Pšibilidu.^kliėnei '(t-išyto] 
ja Ldzdyrtųi Peiėda)'. '•‘ i > 1 < ; 
c I 'i (“Lietuvoš Rytai*)11 ' 1

šis-faš. ’ ' Mušti žmoneliai pri
pratę gerbti’sletimtaučiuš prp- 
fėsij’binal'us; nors turime čia jąu 
savų mokytų žmonių. Taip tu
rime du ' gydytoj ii — Dr. Joni- ______ _____ „H _____ __ ,
kaitį ir Dr. Matulaitį; turime 'ir trf sųriianymafą dėl pėrisijos (800

tinkamai ir atsakančiai patar-1: 
iiAuja.i1 Bbt“" n'ė‘-visi 'pfeiš ‘juos 
kreipiasi,1 '-notrls^sJu jais 1 galėtų * 
datlg / gėriką ■ sŠJvo ’ kftl-bdj'- 'sūsi- ] i 
kalbėti: ir. isusipbastiv- o I'1 c- i/id : l, 
ri Man pilsita'ikČ 'fištirii šitbkisj; 
'frtsiti'kirflaŠ.'1 •Su«l-rg'o: ViSriii’ bto-)'

Ą}įerik.oą roiuTjįięs
KLUBO CENTRO VALDYBA: , iiJši'.Miio .uMiiuiliavr-n o7:f-T ikLi 

GARY, IND.ivLiii< j-afrit i.-Ji .BMP.ocn luiBiTTiBii.'ai 
... . -.. , ,rrt,.--i . CENTRO VALDYBA: ,t-enske; 'matto l J»ažĮs#tarila.' -Tuoj ij$naį sfcinderis1 -nli ’rPi-feyM^is 

pasišaukė daktiirą,-''k()'ki' žvdejį.1 *u>l 527'N,.i 7ith,iSti.ciintotbiln<L > 
. . -lx- —lic-L j. .J ■ (Petras Navikas - - - SekretoriusJisai1 vienas" riegėlėjo «iu 'ligone -J ■" Pį o. Bo^ St'-I; ČlIntdnV'ind.'r 

apridirbli; sakb'laš 'tariu Šaukti Lionas Milašius - Vicc-Prezidentaš 
• -v j ( T . l'tHZ Taft St., Gary, Ind.-.jpOvJcllistą pagalbon. Jos vyras J Uxlo Globėjai: A. Šmitienė, P-.. Kviklis 

Kalta atvažiavo tas!. 1404 Jackson St., Gary, Ind.
> ■ ii, 1 Dr. A. T. Smitas - Organizatorius, as žnmu kad tas į, ■- >Gary/Tnd. ■ < i

“DIRVA” RENGIASI PERSIKELT NAUJON VIETON
Nori' Apmažint Savo Knygyną! Naudokitės Proga!

POEZIJA IR BELETRISTIKAMOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
Septyni Senojo Pasaulio Stcbukbi — šaltinis senovės 

amžią didžių kultūros darbi] ir žmonių gabumų. 
Su javcikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Verte K. Š. Karpavičius. 200 pusi. ....$1.00 
Ta pati audimo viršeliais .................................... $1.75

Kns Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir' žmonių prietaringos pažiūros 
į tai; Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. .156 pusi.......... 75
Drūtuose audimo viršeliuose ................................ $1.25
Buvo 75c.—dabar 50c; Apdaryta $1.25.

K.-indidns — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan-' 
didų, jauną bastuną-klajo.toją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik gargs yrą; o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė. keliones po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai-, iozuifų gaudymai, aukso -šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. , paraše garsus filo-

■ sofas Vhltaire, verte Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina 50c, Audimo viršeliai.$1.25
Buvo $1—dabar 50c,; Apdaryta, $1.25.

TEATRALIŠKI VEIKALAI
Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Parauni

(Aktas II) — Bibtiška meilės drama (ne religiška 
ir ne pripš-religiška),. iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusk 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni

> San
rcliri

.50 į

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono”. Vedėja Mariją 
Bdčk'areva; 'jos ' gyvteninids, 1 ištrėmimas', kariavir 
inąi,. ^ųžridimai;; prisiarlinįnias ĮĮusijos- revolipci;.. 
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. ' Tur - ‘ 

'■ ri 295 : puslapius .. ►...................   ;............  $1.25.
Buvo -4$L25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Atlilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto- 
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pušį. 208 ......j....'.,:. .$1-00
Drūtuose,, audeklo apdaruose ............................. .,.$1.50

Filosofijos Straipsniui — Žcigcidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašo V. J. Būdrikas. 
Kiokvicnam svarbu tų knygą turėti. Rusi. 232 ..$1.00 
Audimo apdaruose .....'.....................   $1.75

Mahometo Kelionė i Dangų — aprašymas Mohamę- 
tanizmn ir įkurpjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Paraše K. S. Kar
pavičius. 1919 m. 125 pusi................ ... .... .

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
sj'novės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
kus Lietuvių prabūto. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
sa puslapių yra 35................. .

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, męilės ir mokslo pa- 
v< ikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Kąygelė turi 94 -puslapius ...................................35c

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Būdriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
k-, žmoniją nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pušį. 55............................... 25

TeiiO'l>iš<-Pasakos -į- .Riilkinis. įSvžirių! gražių- apšaki- 
niėlįų pritaikintų prie- žmoųių apsiejimų ir. budo. 
Sutaisė M.' ŠŠlcrūs? -Pdsl.'G7 ■.........

Tėvynės, Įspūdžiai -p, Grąžuj ie/lįų ,rįnkįnis.> f Parašė1 
‘"S(’yrurielis ' - Su ' pavęilcslais" r atspausdintais gųažia

, žiiliti :spalya.!rjSOI puslapiu Lt .-jį.i.:4i>. /.!Ifij.j..... .
A.šaros^ir Džiaugsmas , r— Rinkinis įyąirnį j eilių "tin- 

kainiį ivišdkiahi1 reikalui ir'-siiip'sl'ai-tįrmųv.'' Para
šė J.ul. Baniulis. .Rusi. 107 ................ . j.-j......

Kristus Flandruos'e ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Ilonore 
de Balzr.c. Vertė Karolis Vairas. , Pusi. 43

Trimitas— daili 'knygele įvairių patriotiškų,-‘roman
tikų ir juokų- eilių. , Parašė K. S. "Karpavičius. 
Iuslapių 144 ........... ..........................

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-cilių ir Įlekia- - 
mbcijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
/.. Jasinskiutčs, Vyturėlio ir kitų vyrų'-ir merginų 
c ilėa. Pusi. J.72 ..............,............į.. ‘ i

Tai-tos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterį). Visos tinka deklamavimui 
ii- šiaip skaitymui. Pusi. 144 ..............................

Laimės Bejioškint -r- Rinkinis vaizdelių .iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pūsi....................................................

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

Vienuolyno Slaptybės. Įndomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk; Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ............... —... 1.0,0

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

.35 ,

.50
$1.00

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
trngcdija-drama. Parašė Schiller (šu jo paveiks
ią)? Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi...........

ilyiū Pilis — Drama "penkjuosfl aktuose. 14,atidengi-, , 
. mų. Parašo Henry; Wood. Vertė B. Skrinkaus,

Ifiutė. .Pusi. 67 . .i...J;; Z1
pu Bailių p—Lietuviška fltbmndija'vieno akto.' Friė 

. lošimo reikia 3 vyri], ir- 2;ihofccrų. .'(Vertu Seirirsi . 
' P-usllapiu 'J 36 ......15

•3a'

Kada*Mės iš'Numirusiii Prisįkelsįmc GnrąaiisjNor-
Į vogių rašytojo Ibseno gratidi1 incjlčš liranlą apie Lai" 

kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktuiPrie i lot
■ šlnlo' reikia trijtj moterų, ketoyiu .vyrų, ir burcŲo. 

pašalinių. Knyga 111 pusi., sii Ibseno "biografija: 
Vertė A A. Tulys. ė.... ■,.. i. ..J. '."t.'J•

“Kryžiokas” — dticjij atidengimų komedija (iš Lietu-” 
vos krikštijimo laikų'. Pirmas atidengirųąs ntsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmctyjal Lošia 
2 vyrai. Paraše K. S. ,K- Pusi. 24 ....... ......

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

Bnlon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus- 
Frąncuzp Moljere, perstatp turtingo kaimiečio bė
das npsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ..............

Frenitiiiis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su ja. 
Viename ąktė. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi. .....

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

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

gaus 0000. , .
10; Kas prirodys kad Jud- 

pui patiko gyvenimas šulnyj 
ir paskui Vergija Egipte ir 
gundymai Potiparo pačios, 
gaus 0000.

11. Kas prirūdys kad Po
tiparo pačidi nepatiko’ Juo- . 
zapas, gaus 0000.

12. Kas prirodys kad
I Juozapas nėapsiženijo bū 
kunigo duktere ir riešūtrau- 
kė Žydus Į Egipto vergiją, 
gaus '0000. ;

13. Kas prii’odys kad Mai- 
žiešius nebuvo' Žydų dikta- 
tbriuni ir pakėlęs revoliuci
ją1 prieš Egijitenus, neišvedė 
Žydų- iš Egipto,1 (gau's 0000.

1'4. Kas’ prirūdys‘kad Ė- 
giptčnai mielu noru išlydėjo 
Žydus1 iš saVo nelaisvės ir 

''palinkėjo laimingos kelio- 
nSa ’ n!nnn

15.' ,Kas prirūdys kad 
Delila neįvede Samsoną Į 
'pinkles] gaus 0000.

Kas prirūdys kad Sdlia-

dfeĖB.1 ^PI^XGtLO EVAN- 
J 'GELtTĄ ’J -■ ( J | ||) r Iv- ; . i

i > Evangelija pagal, gerb. 
.Spragilą iš KĮyvlando, vy
riausią i galvą Slaptos Spra- ^___
gilų Sąjungos Spragilaičių, nžs“ garis' 6666.*
ant tryliktos nędėlios pp- va
saros vakacijų.

Aną metą,Žydų sudus sė
dėjo ant, kalno po alyvų me-
džiu ir durnojo apie Įsteigi- nonas turėjo įtik vieną’pa
ntą nauję tikėjimo, o kada gaus oooO. '1 • i
" ~7.....“* ”, 16. Kas prirūdys: kad Žy-
lasakyk mums, viešpatie, <jai netroško labial laisvės 

n-”!- ™lon®3 Pampti po Romėnais būdami, negu 
""""t J- 1 -n , bolševikai trokšta revoliuci- 

U jis atsakė; Bus visokių jos, gaus 0000.

atėj’o jo mokiniai ir klausė,

tavo tikėjimų?

16. Kas prirodySikaid Žy

bolševikai trokšta revoliuci-

pranašų kurie. mano vardu 
kalbės ir liepą žjnonėms sek
ti paskui, juos, ale jei žmo
nes neturės prosų, jųqs .visi 
klaidinu. ir įvedę į savo pel
kes išnaudos.'

- O ištiesų-sakau jums k-ad , 
taip ir ' stojosi.' ’ Vardan ’fq 
vieno Krimtausi ykiek dabai) 
pasaulyj^ ‘ tikejinių' randą-į 
si: ir Rymo katalikai, iij 
Sctantonb' katalikai, fr‘ bib- 
lijpfeTstudentai,*ir Gracai 'kai 
talikai, įr VresbįterijonajJ ir 
eVkngelištki, - ir' liuteronai, 
metodistai,' ir senkatalikiai, 
kalvinai,'episkopalai ir kitbr 
ki ir1 dar kitoki, ir1 visi sako 
'knd'tik jie‘atstovauja tą įsį|- 
tėig’ėjąi(jd-tikėjimo —ir tik 
jų - vienų. <■'O ištiesų sakau 
jums kad-jie visi klaidina ir - 
suvedžioja V žmoilės,- ir?1 visi). 
įiasiėmę^ bibliją kožnas ant 
savo kurpalio* ją -tempia ii 
verčia tamsunėlius tikėt pa
gal jų išrodymo* 'ir kaip-jie 
nori kad jiems butų 'geriau'..

Taigi aš, gerb. Spragilas, 
dabar paduosiu .visiems ne
tikriems paminėtų tikėjimų 
pranašams šitokius klausiu 
mus iš biblijos ir visi .turit' 
sueit ant diskusijų- ir atsa
kyt ant jų:

1. Kas prirūdys kad Ado
mas nebuvo vyras, o Jieva 
ne moteris,, gaus 00,00. .

2. Kas prirūdys kad Jie
va neturėdama ką su Ado
mu- šnekėt; nuėjo pasišnekėt 
su žąlčiu, ir kad jis nepri vi
liojo ją ir .neragino skintiI 
obuolį, gaus 000Č. , . • Į g7. Kas darodys kad po-

,o. Kas pnrodys kad Ado- pježius Honorijus III neuž- 
mas neturėjo bėdos su Jie- siundė kryžiokų ant Lietu- 
va’i 0000. r Ty; vos, gaus 0000.

,4.. Kas prurodys kad Jie-I . ^K Kasprirodys kadLis- 
ya'Su norų;išėjo-iš.rojaus.4r .tuviai noriai ir pirmutiniai 
ardama su Adpmu žemę, bu- priėmė krikštą, gaus OOOOi 
vo^uzgąnėduita, gaus. 0000; / Su- šiais žodžiais baigia-

17. Kas darodysl kad IŽy- 
cių kalbos apie pasiliuosavi- 
mą-nepatiko Romėnam i taip 
kaip 'Lenkams i patinka Lie
tuvių kalbos apie atsiėmimą 
Vilniaus, gaus i 0000. |

lti18.. Kas t prirūdys kad kaj- 
bos apie užgimusi Žydų ka
ralių. nfepergąsdįino Romėnių 
ijr jie tuoj ip^rėjo jį nužudyt 
kad nesukiltų revoliuciją ir 
Romėnai ųetektų daug pi o-' 
tu -že/nės, g$us 00Q0. ((

T9. Kas prirūdys kad Kri
stus vaikščiojo* batais apsia
vus, gausOdOO.

20. Kas prirūdys kad Kri
stūs'' buvo nukryžiavbtas 
kaipo' ’ i i’evoliueijohier-iuš, ■ o 
ne ,atpirkėjas,,.dušių, gaūs 

‘6000. hi>;[
■ '21. Kas1 prirūdys kad tais 
laikais' prasižengėlius Rb- 
mėnai kryžiavdjo įgaus 0000.

22. Kas prirūdys1 kad Ju
cį ošius'gavo tik 30 grašių už 
išdavimą Žydų'1 vado, gaus 
0900.

23: Kas1 prirūdys kad j tik- 
po 150 metų krikščionybės 
pradėjo platintis po Kris
taus mirimo, gaus 000,0.

•24; Kas prirūdys kad<pir- 
mieji popiežiai btivo iš 
kunigų ir kad kunigų visai 
nebuvo, gaus 0000;

25. Kas prirūdys kad po
piežius Innocentas III neįve
dė inkvizicijos, gaus 0000.

26. Kas prirūdys kad in
kvizitoriai nesudegino tūk
stančiu nekaltu dušiu, gaus 
0000.

. 5. ,Kas. prirūdys kad Kai
nas; iš. meilės.- užmušė savo 
br.olį Abelį, gąus 0,000.

, .6. Kas prirūdys kam No
jus pasiėmė ant laipo po po
rą, utėlių ir blusų, ir musių 
ir. tarakonų po porą, ir po 
porą uodų ir vorų, ir kodėl 
jis ėmė žalčių ir gyvačių po 
porą, ir kitų visų pavojingų Į 
ir kenksmingų sutvėrimų po' 
porą, gaus 0000.

7. Kas prirodys kad No-Į 
jus su svetima pačia,' gaus 
0000.

8. Kas prįrodys kad pir
mutinė iš Nojaus laivo išli
po jo boba kada ąnktsi rytą 
laivas sustojo ant kalno, 
gaus 0000.

9. Kas prirūdys kad Jo
kūbas nepagimdė Juozapo,

si gerb.' Spragilo evangelija.
Už $3.00 metams pralinksmin- 
šit visą ’ kaimą.— Užrasykit 
■saviškiams j Lietuvą “Dirvą”

Išdirbam ir importuojam visokius 
p'imros klesoš ranki, darbo ITALIŠ
KUS —

importuojum

AKKORDEONL'S

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantija. Mušt} kainos yra žemiau 
negu kitu išdirbėjų. Dykai Akkor- 
deonu grnjymo mokinimus pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai.

RUATTA SERENELLI A- CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 96 

Chicago, III.
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D I R V AinuoinininiMnmo

IŠ LONDONO

įrodys kad Jdd- I
fvenimas šulnyj j į
rgija Egipte ir 
‘otiparo pačios,

rirodys kad Po- 
i nepatiko Juo- 
0000.
prirodys kad 

lėapsiženijo su 
;ere ir nešutrau- 
Egipto vergiją,

l’irodys kad Mai- 
lvdl Žydų dikta- 
iakėlęs rėtfdliuci- 
iįįtėnus, neišXredė 
ipto,1 įgaus 0000. 
pfrifodys kad Ė- 
elu noru išlydėjo 
avo nėlaisvės ir i 
laimingos kelio- 
foOO. °
5 prirodyS kad 
yedė Samsoną į 
us 0000.
rodys kad Salia- 
ėio įtik vieną pa- 
000. ■ 
prirūdys kad Žy- . 
ko labiau -laisvės 
ais būdami,- negu 
trokšta revoliuci- 
1000.
darodys kad lžy- 
apie pasiliuosavi- _! 
ko Romėnam i taip 
:anis i patinka Lie- 
os apie atsilėmimą 
gaus 10000. . | 
. įprirodys kad kai- 
užgimusį Žydų ka- 
jrgąsdjino Romėnų 
■neįėjo jį nužudyt 
sįltų revoliuciją ir 
netektų daug plo-' 
gąųsOOgO., r,2i . 

> prirocįys kad Kri- 
šČiofo' batais apsia- 
>0(100. '•
j prirūdys kad Kri- 
vo nukryžiavbtas 
•voliuci'johierrus,■ o 
kėjas c.dušių, gdūs 
arnyetfsu he>l >nr>iy 
s‘prirūdys kad tais 
prasižengėlius : Rb- 
•yžiavojo įgaus 0000. 
is prirūdys kad Ju- 
avo tik 30 grašių už 
i Žydų vado, gaus

as1 prirodys kad, tik- 
metų krikščionybės 
platintis po Kris- 

'imo, gaus 000|0. 
as prirodys kad-pir- 
popiežfei1 būvo • iš 
ir kad kunigų visai 
gaus 0000.

!as prirodys kad po- 
Innocentas III neįve- 
izicijos, gaus 0000. 
(as prirodys kad in
giai nesudegino tuk- 
nekaltų dūšių, gaus

Kas darodys kad po- 
Honorijus III neuž- 
kryžiokų ant Lieta
us 0000.
<as prirūdys1 kad Lis- 
noriai ir pirmutiniai 
i krikštą, gaus 0000. 
siais žodžiais'/ baigia- 
>.■ Spragilo evangelija.
00 metams, pralinksmin- 
są’ kaimą. — Užrašyki t 
iamš į Lietuvą “Dirvą”

i Nuo Redakcijos
LIETUVOS KLAUSIMAS' UŽRUBEŽIUOSE

VJORS mums Ariierikis-' 
čiams nėra taip daug 

žinoma, Lietuvos klausimas 
-- jūs skriaudęs ir persekio
jimai iš kaimynų ir didžių
jų valstybių pusės — plačiai 
Europoje gvildenama.

Šiose dienose gavome ke
lis pastarųjų laikų, raštus 
Lietuvos klausime rašytus 
įr platinamus Europoje.

Vienas jų baigiasi su šiuo 
“Dirvos” numeriu Angliš
kame skyriuje. Tai yra iš 
Londono žurnalo, 
ber-s’s. Journal”,

‘Vilnies’ ‘Mokytumas’
Bolševikų “Vilnis” įsikalba 

“apie, mokytumą” redaktorių. 
Kalbėjus bekalbėjus, išveda jog 
tautiškų laikraščių redaktoriai 
nei vienas nelankė augštųjų ar 
net jokių mokslų. Tuomi “dar
bininkiška” “Vilnis” prieina sa
vo raudonos teorijos — kad ne 
mokyti turi pasaulį valdyt, nei 
jie yra buožės, bet darbininkai. 
Prirodinėjimu kad tautiškų lai- 

ltA£_ . -~|kraščių redaktoriai nelankė mo- 
' Cnaitt- kgiu .patvirtina jog jie yra dar- 

. „ • ..l1 ^ipsnis .-bininkai. Na ir labai logiška
Lithuania , trumpais ruo- bad tautininkai yra vienatiniai 

žais apimantis, beveik visą1 
modernišką Lietuvos istori
ją. Mes tą straipsnį turėjo
me užvai dint “The Enemies 
of Lithuania” Amerikonų 
domės patraukimui.

Kiti rašati yra šie:
The Lithuanian-Polish Dis

pute. Vol. 3, apimantis vi
są korespondenciją 'tarp 
Lietuvos valdžios, Tautų 
Sąjungos ir Ambasadorių 
Konferencijos nuo rugp. 
1922 iki liejies 1923 m. Iš
leista Londone. 142 pusi., 

> didelio i formato, su Klai
pėdos klausimo priedu, 28 
pusi, i : .
Prie to gavome Anglų ir 

Prancūzų kal'bcm leidžiamą 
’’Fr.ee Tribun'e of Nationali- 
tiesf’1 ir 1 “Pro Lithuania”, 
žiirnalūs leidžiamuš Lau- 
šanhoj, 'Šveicarijoj;

ir tikri darbininkų prieteliai, nes 
patįs iš jų paeina.

Galiauu dadeda šitokią išva-

/ “Mes nededame tiek daug 
svarbos ant aukštų mokslų,, o 
sprendžiame’ žmonių mokytu
mą sulig jų apšvietos; bet jei 
lankymas mokyklų bent ką 
nors reiškia, tai juk mes gali
me daugi'au didžiuotis. Mu
sų redaktoriai yra ėję aukš
tesnius mokslus....”
Dabar skaitytojai padarykit 

skirtumą tarp tų “nėjusių aug- 
štesnius mokslus” ir bolševikų 
reda'ktdiių “ėjusių augštesniu? 
mokslus”, kuriais “Vilnis” nori

Kas daugiausia atsižymėjo 
r.ežmoniškomią pliovonėmis, iš? 
dengimais, keiksmais, “svolačia- 
vimais”, “šmokavimais”, “pro- 
vo'katoriavimaiš” ir kitokiais 
žemiausios rūšies žodžiais ku
riuos tik karčiamose (ir tai ki
tose uždrausta) teišgirstam ?

Prie kokių save skaito “Vil
nies” redaktorius kuris net ta
me pačiame straipsnelyje neiš- 
silaiko nuo “pusbemiavimų” ir 
“kvailių” ir kitokių.

Kelias klesas piemenų gimna
zijos “Vilnies” redaktorius iš
ėjo?

Visa suėmus į krūvą,, išeina 
kad musų bolševikiški redakto
riai ištiesi] nepripažįstą moks
lingumo, nes visą ką tini su
naudoja tik ant žemiausių pasi- 
dergimų ir šlykščiausių žodžių 
išradimo, o prie to dar dadeda 
darbininkams tuščių prižadų, 
ir tuo jų visas “mokslingumais” 
baigiasi.

Jeigu jie butų tokie “nemo
kyti” kaip tautininkų laikraščių 
redaktoriai, gal jiems daugiau 
rūpėtų darbininkų apšvieta, ir 
vietoj tuščių prižadų ir keiks
mų stengtųsi ko nors darbinin
kams duoti.

Wallaceburg, Ont., Kanada.— 
Užsidegus ūkio nameliui, ‘sude
gė dvi motinos ir jų penki vai
kai. • Jos buvo sešerjs.

KARAGAČ

vispkius 
ITALIS- 

IS

i , >r 
klesoš

ius pasaulyje. Dešimts metų 
ja. Mušą kainos yra žemiau 
:itu išdirbejų. Dykai Akkor- 
grnjynio mokinimus pirkėjams, 
iukit katalogo, dykai. ' 
ATTA SF.RĖNELU &- CO.
Blue Island Ave. Dept. 961 

Chicago, Ill.

Naruševičiaus Triūsas 
Anglijoj

V. K. RąčkąųąjęąSpi^ljondpno 
rašo:

: Atstovu Londone bus p. Čar
neckis,, bet iki kdkiai IC-tai ar 

.14-tak sausio bus dar p. Naruše
vičiui, kad užbaigus su Ar.gH- 

,jQ3 'valdžia paskolos reikalus. 
Mat, Anglijos valdžia paskolino 
Lietuvai, per p. Naruševičiaus 
pasidarbavimą, vieną Į milijoną 
svari] sterlingų naujiems Lietu
voje gelžkeliams tiesti. Del to
kio musų laimėjimo nerimsta 
kitos valstybės. Ypatingai tas 
nepatinga musų kaimynams 
Lenkams, kurie mano kad Lie- 

Įtuva yra pasaulio apleista, ypa
tingai po Klaipėdos atsitikimo.

Tuo tarpu Anglų paiJktla Lie
tuvai reiškia musų kraštui nau
ją gadynę: Anglai, kaipo rimti 
Biznio žmones, kantą atėję pas 
mus, jau ir bus musų rėmėjais 
ir draugais. Akivaizdoje to 
fakto kad valdžia mums pasko
lą duoda, dabar siūlo ir bankai 
ir pramoninkai: Lietuva gali 
gauti dabar labai plačius kredi
tus Anglijoje taip savo pramo
nei, taip ir prekybai. O tai yra 
didelis pliusas, ypatingai atsi
menant tą faktą lead kitos jau
nos valstybės kreditų,, negauna 
del žemai nupuolusio savo'eko
nominio gyvenimo. Reikia pa
sakyti kad dideliai yra pasidar
bavęs paskolos išgavimo reika
lu p; Naruševičius. Jis, po Nau
jų Metų sugryžos Lietuvon, tu
rės daug darbo su naujų gelžke- 
liii statymu.

Paskola duota Lietuvai tokio
mis sąlygomis kokių niekas dar 
nėra gavęs. Lietuva mokės kas 

I metai Anglijai 8 nuošimčius, iš 
I kurių 3 nuoš. eis kaipo palūkos 
i už paskolą, gi likusieji 5 nuoš.

eis- padengimui paskolos, taip 
kad už 20 mėtų Lietuva jau pa- 

I siliuosuns nuo skolos. Didžiau- 
I šią svarbą mes gausime iš tos 
I paskolos tuo kad bus nutiesta 
Į gejžkęliai nuo Kazlų Rudos Į 
I • Tauragę ir nuo Šiaulių Į Kre
il t'ngą, viso la'bo apie 250 kilo-

APLEISTAS i ’tUEMIĘSTIS j 
“ TZARAGAč, kuris nesenai!

- y mątė Grek į vėliavą nusi
leidžiančią nuo visų stiebų ir 
Turkišką pusmėnuli išdidžiai iš
lalantį Į anos vietą; per ilgą lai
ką buvo dalimi arba priešaiiu 
didesnio miesto, Adi ianopolio. 
Ir Adrianopolis, nors yra visai 
sumintas, buvo ‘akies obuolukas’ 
daugybės Turkiškų sultonų, nes 
jis buvo pirmas miestas koki 
Europoj jie pirmiausia užėmė”, 
sako buletinas iš National Geo
graphic Society Washington, D. 
C., raštinės.

"Karagač yra strategiškas I 
punktas prie Konstantinopolio- j 
Sofijos-Belgrado gelžkelio, ku
ris yra Bulgarijos išeiga Į Aigė- 
jiškas juras. Paskutinių 'dienų 
pranešimai sako jog Graikai iš
sidangino iš to miesto su viskuo 
ką galėjo išsigabenti, palakda
mi Karagačą mirusiu ir pati la
voną sųkdneveiktą, tušti ir su
ardyti namai žiuri savo griuvė
siais ir tuštuma Į nuogas 'gat
ves. . Jie išėjo Į lygumą tolyn 
budavotis greta Ourli sau kitą 
miestą, ir davė jam vaidą Ores- 
tias nuo vieno savo karžygių 
palei Troją, kuris vardas pir
miau buvo dabartiniam Kara-' 
gačui.

“Karagač, vienas iš penkių 
Adriahopolio apidlinkės priedų, 
kuris guli Į vakarus nuo mies
tų netoli suplaukime tfįių Arda 
ir Maritza, yra Vakarų miestas 
savo abelna* išvaizda, Bū paski
rais namais darželiuose, moder
ninio Ėuropiško tipo. Adriano- 
polis, viėhok, yra aiškiai Orien
tals pobūdyje ir buvo per daug 
meti] įvirtai aptlrutintas punk
tas Tui’kams Balkanų parube- 
ž.vje.

“Daug buvo atvaizdinta, isto
rijos žaisli] šiame senoviškame 
mieste. Hardianas davė jam 
savo vardą; Romos Imperato
rius Rytuose, Valens, sultiko (sa
vo mirtį Gertų rankose palei šį 
miestą; Hunai, Grekai, Bulga
rai, ir Kryžeiviai peršlavė per 
ji ir aplinkui jį. Turkai jį už
ėmė 1361 m., ir po to iki puoii-

metrų. Pravedąs gelžkelį 'per mo Konstantinopolio jis’ buvo 
tas šalis kur jo niekados nebu- _____
w, antsyk pagerės ūkininkų pa- biausias ji taigi Turkams ir 
dėtis, pakils žemės vertė, ir tt. yrą atsiminimų atžvilgiu.

namais Turku Šaitanu — svar

I “Norai daugelis keliauninku 
Įmano jog didėji Suleimanien 
Į Konstantinopolyje yra puikiau
sia iš visų moską (Turkiškų 
maldnamių)' Rytuose,, -arėhitek- 

Itas Sinan laikė moską Ardiano- 
pclyje savo geriausiu darbu. Jis 
sakomą prasi taręs i jog jis pa
daręs planus statymui Shahza- 
deho Konstantinopolyje kuomet 
dar buvo pagalbininku, didžiąją 
Suleimano moską kuomet (buvo 
keliaujantis amatninlcas, o Sų- 
leimaniehą Adrianonolyj' kuo
met buvo pagarsėjęs budaveto- 
jas.

“Apie to miesto dramatišką 
istoriją yra taipgi puikių pasa
kų. Vieną syki laike Suleimano 
Garbingojo, jo sūnūs apsilankė 
Adrianopolyje ir Europos vals
tybių ambasadoriai atėjo jį pa- 

! sveikinti. Paskutinis diploma
tiškas atstovas atvykęs Į tą mie
stą buvo Persas, kuris nusiste
bėjo ir porpyko tuo faktu 
Europiečiai nusiėmė prieš ji 
vo kepures. Mohamėtonui 
didelis prasižengimas prieš 
ketą nusidengti sau viešai gal
vą, taigi jis reikalavo paaiški
nimo. Ceremonijų vadovas :m- 
pylė aliejaus j audringą vandeni 
pasakydamas jam jog Krikščio
nis tuomi parodė'savo norą pa
dėti savo galvas po Sulta.no ko
ji-

“Karagač buvo Bulgarų prie
miestis to didžiojo, miesto pirm 
Pasaulinio Karo, ir Maritza upė 
prie kurios jis stovi plaukia per 
Bulgarų legendas ir tos šalies 
tautinį himną. Tas miestelis 
yra apšviečiamai petroleumo 
lempomis, o nuo miestelio eina 
keliąs pilnas judėjimo per dvie
jų mylinę ilgį iki svarbiausios 
dalies didžiojo miesto.

“Praeityje senose Bulgarijos 
dieniose, merginos, 'ir kaip ka
da vedusios- moteris turinčios 
daugiau drąsos už kitas, būdavo 
susirenka į kokią nors patogią 
vietą lauke, kur pas jas ateina 
vaikinai ir kaimo muzikantas, 
ir kėlia savo vakarinės — dai
nuoja ir šoka.

“Ten jie visi sudaro būrį ir 
po horovudkos, arba vedėjos, va
dovybe žaidžia; Pirmoji prade
da dainą, pusė dalyyių traukia 
su ja, o kita pusė pakartoja po 
jų. Paskui kitoj eilėj mergina 
užtraukia kitą dainą, ir taip ei- 

i ąa paeiliui iki kožna gauna įpro-

jog
sa-

eti-

yrą atsiminimų atžvilgiu.
ina p
Įgą.”

Baltiko Valstybių Atstovai 
Overseas Lygoje.

Lapkričio 20 d. Overseas Lea
gue Londone (Vernon House, 
Park Place, St. James St., Lon
don, S. W. 1) surengė priėmimą 
Baltiko Valstybių atstovų tiks
lu arčiau susipažinti su tomis 
naujomis respublikomis ir su
daryti draugingumo ir koope
racijos ryšius.

Overseas League (Užjūrio 
Lyga) yra labai didelė organiza
cija, turinti suvirs 25,000 narių. 
Jos vyriausias uždavinis yra pa
laikyti artimus ryšius sū Did. 
Britanijos dominijomis. Inkor
poruota karaliaus čarteriu, ir D. 
Britanijos karalius yrą įos Ly
gos rėmėjas.

.Baltiko ■ valstybes susirinki? 
me attsovavo: Estijos Atstovas 
Londone, ■ Dri O. Kalias, Latvi
jos Attsovas G. W. Bisseneek, 
ir Lietuvos Atstovybės Preky
bos Attache V. K- Račkauskas.

Šį susirinkimą vedė Lordas 
Queensborough. Dalyvavo ne- 
tol 200 žmonių iš augštųjų An
glų klasių.

Pirmučiausia kalbėjo Lordas 
Qi:eensborough, bendrai nuplėš
damas Baltiko Valstybių — Lie
tuvos, Latvijos: ir Estijos — at
siradimą po karo, tų naujų res
publikų laimėjimus .politikos, 
ekonomijos ir kultūros srityse; 
jis ypatingai pabriežė sekančius 
■faktus: Baltiko Valstybės, išsi- 
litiosavusįos iš po ilgos prie
spaudos,' taip išmintingai ir rim
tai griebėsi valstybinio darbo 
kad dabar jau gali būti pavyz
džiu kitoms valstybėms; jos su
reguliavo savo i biudžetus, turi- 
pastovius pinigus, kiekviena jų 
turi po universitetą, daugina 
pradinių zir viduriniu, mokyklų 
skaičių. ■ • . ( . . , <;( j.

Lordąs .(Jueęr.sbpręugh,; u?? 
bajges savo kalbą,, supažindino 
dalyvavusius su Baltoko Valsty
bių atstovais/kalbėjusiais įvai
riais tų ręspuįiįikų klausimais!

Generolas A., Burt rodė Savo 
kalba artimą -aipsipažinimą i su 
Baltiko Valstybėmis, ypatingai 
'su-jų kovomis^ prieš bolševikus 
ir bermontininkus; tuo metu ge
nerolas buvo | tose valstybėse 
kaipo Britų misijos! pirminin
kas.

Latvių Atstovas Bisseneek 
vaizdžiai nupiešė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos- istoriją ir svar
biausiuosius jų! kovos už laisvę 
etapus. Anglams labai patiko 
sužinoti kad mes esame seniau
si tauta Europoje — galinti bū
ti “Britų pratėvia-is” (“grand
parents of the British people”).

Fo Latviu Atstovo kalbos rei
kėjo kalbėti, einant programų, 
Lietuvos Atstovui; kadlargi Lie
tuvos Atstovas Anglijai, T. Na
ruševičius, tuo metu buvo Lie
tuvoje, kalbą apie Lietu-vos, 
Latvijos ir Estijos ekonominę 
padėtį pasakė V. K. Račkauskas. 
Pagaliaųs kalbėjo Estijos At
stovas Dr. O. Kalias ir poni Kal
ias. Dr. Kalias išreiškė'didelio 
pageidavimo sudaryti ir palai
kyti ryšius su Did. "Britanija 
kultūros srityje; jis taip jau nu
rodė i dideles ir 'sunkias 'kliū
tis kokias turėjo Baltiko Vals
tybių gyventojai kovodami už 
savo kultūrines teises. Poni Kal
ins dėkojo Overseas Lygai už 
draugingumą ir už surengimą 
šito susirinkimo.

Prie pabaigos reikia pastebė
ti kad Overseas Lyga sutraukė 
į save daug intakingų Anglų 
turinčių santikių su kitomis ša
limis. Tos Lygos pattiotiūgu- 
mui pažinti užtenka paminėti 
kad jos nariai visados, kiekvie
ną susirinkimą pradėdami, atsi
stoję kalbu savo credo: “Tikė
dami kad Britų Imperija stoja 
už teisybę, laisvę, tvarką Ir ge
rą valdžią, mes, kaipo Britų 
Tautų Valstybės piliečiai pasi
žadame eiti šita musų tėvų pa
liktąja jnums paveldyba.”

Susirinkimas ir kalbos pada? 
re į klausytojus labai gero įs
pūdžio. R-

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

(Tąsa iš pereito num.)
SKIRSNYS XIII.

Tardymas.
DONAS Mokerno buimistras, su miline 

kepure ir plačiu miliniu ploščium, at
sisėdo ant suolo, kurs net įlinko nuo jo sun
kumo. Jis buvo labai storas, apie šešiasde
šimts metų amžiaus vyras, ir vis trynė sau 
a'kis savo raudonom rankom, — matoma, 
jis nebuvo pratęs keltis iš miego tokiu vi
durnakčio laiku.

Dagobertas, sustojęs šalę jo, laikė savo 
kepurę rankose ir laukė tardymų. Steng
damasis permatyti iš burmistro veido, ko- 
kion 'kriptin byla eis, šerias kareivis rūpi
nosi būti visai rimtas įr saitas, kad neuž- 
ken'kus bylai. Jisai, niekados ir niekei ne
bijojęs; niekados nenuleidęs akių net prieš 
savo didvyrį imperatorių, dabar drebėjo 
prieš nutukusį ir pasišiaušusį provincijos 
valdininką.

— Na, pasiskubink! Kas čia atsitiko, 
ką gali pasakyti savęs apgynimui? — Pik
tai ir grubijoniškai prašneko teisėjas, pla
čiai žiovaudamas.

— Neturiu nuo ko gintis, ponas Bur
mistre. Atpenč, aš turiu pasiskųsti tam
stai, — atsakė Dagobertas tvirtu balsu.

— Ar tu manai mokinti mane, kaip aš 
turiu klausinėti? — suriko piktai burmis
tras. Dagobertas pamatė, kad visgi jo pir
mieji žodžiai buvo ne vietoje ir netinkamai 
ištarti.

— Atsiprašau, ponas Burmistre, aš ne
tikusiai išsireiškiau. Aš tik norėjau pasa-- 
kyti kad aš visiškai nesu kaltas.

-r-. Bet pranašas kitaip sako !
— Pranašas! — pakartojo Dagobertas, 

riusišypsojęs su panieka? ».■>,.
— A,! tai yrą dievobaimingas ir teisin

gas vyras! — pastebėjo teisėjas. — Jis ne- 
rpoka męhioti.,

Neturiu ką šakyti apie tai, ponas 
Burmistre, bet tamsta esi pergeras ir per- 
teišingas, kad galtėum išduoti nuosprendį 
neišklausęs manęs. Aišku, 'kad tamstą ne
galėtum būti' nęteisiiigas. Toks teisėjas 
kai tamsta klauso abiem ausim ir yra tei
singas; — Dagobertas bandė mandagumų 
paltraūkti teisėją savo pusėn.

— Čia maino ausįs neturi nieko bendro 
su šiuo reikalų, ką žmonės “mato” tani ir 
“tiki”. Mano akįs matė to žvėrių savinin
ko ranką, kuri yra baisiai Sužeista!

—- Nesiginčiju delei to, ponas Burmis
tre ; bet tik tamsta malonėk pagalvoti, juk 
jei jis butų gerai uždaręs savo žvėris klėt- 
koje, tai tokios baisios nelaimės nebūtų at
sitikę.

— Butų, tai tavo kaltė. Tu privalėjai 
geriau pririšti savo arklį tvarte.

— Teisybę sakote, ponas Burmistre, 
tikrą teisybę, niekas teisingiau nebūtų ga
lėjęs pasakyti, — atsakė kuošvelniausiu 
vargšas kareivis. — Ne man, vargšui, gin
čyti tamstos teisingus žodžius. Bet daleis- 
kJte, kad kas nors, norėdamas iškirsti špo
są; atrišo mano arklį ir nuvedė jį į žvėryną, 
juk tamsta tuokart nesakytum, kad tai bu
vo mano kaltė,1 ar ne ?. Jus daleistumėt, kad 
taip galėjo būti, jei tamstos malonė linktų 
taip pagalvoti. Bet juk ne man nurodinė
ti. kaip tamsta turėtum galvoti....

—- Ir delko, (po šimts velnių, tu manai, 
kad kas nors butų galėjęs iškirsti tau tokį 
šposą? Kokiu tikslu?

— Taigi ir aš neišmanau, ponas Bur
mistre! Bet visgi....

—- Bet visgi tu ir nežinai. Gerai, ir aš 
nežinau, — sušuko burmistras, pasityčio
damas, ir nekantriai pridėjo: — Čia tik ke
liate trukšmą apie kokio ten nustipusio ar
klio padlieną ir tiek!

— Bet tai buvo mano senas draugas, 
mano ištikimas arklys, kurs pirm kelių va
landų buvo pilnas gyvumo ir spėkos ir jis 
buvo labai protingas arklys.... Ir dabar 
kas iš jo beliko? Liekanos šunims išmes
ti ! Nereikėjo, ponas Burmistre, taip žiau
riai atsiliepti apie mano arklį, kurį aš taip 
karštai mylėjau.

Šitie kareivio žodžiai, ištarti liūdnų,

Į bet tvirtu ir iškilmingu balsu, paveikė į 
burmistrą, ir jis atsakė jam maloniau:

— Sutinku, kad tau gaila arklio, bet 
i ką gi bepadarysi? Tai buvo nelaimingas 
atsitikimas ir turi nukentėti. Taip, tai bu
vo didelė nelaimė.

— Taip, ponas Burmistre, tai buvo di
džiausi nelaimė. Dvi mergaitės, kurias aš 
lydžiu, nėra tiek tvirtos, kad’galėtų eiti pės
čios tolimą kelionę ir nėra turtingos, kad 
galėtų važiuoti, ir prie to viso būtina,i rei
kalinga kad prieš vasario mėnesį -mes bū
tume Parise. Aš prižadėjau tų mergaičių 
motinai, ant jos mirties' patalo, nulydėti 
jas ten, kur motina sakė.' Ir jos nabagės 
neturį visame pasaulyje nieko, kas jam 
globotų.

— Tai tu esi jų. ’..'.
— Ištikimiausis draugas ir tarnas! po

nas Burmistre. Ir dabar, kai jie,nužudė 
mano arklį, kaip gi iries, galime keliauti? 
.Gal ir tamsta turi savo vaikelius:? Ak, jei 
jie kada nors hutų tokioje padėtyj kaip tos 
dvi mano vargšės našlaitės, tamstos širdis 
plyštų’.... Ar tamsta tokiame atsitikime 
nesakytum, ponas Burmistre, kad neteki
mas arklio yra visųdidžiausi nelaimė ir ne- 
atitaisytinas nuostolis?

— Tikrai sakai, — pastebėjo bunnis- 
tras, kurs, teisybę pasakius, buvo neblogas 
žmogus ir jau jautė simpatiją tam nelai
mingam kareiviui. — Suprantu, gerai su
prantu tavo susikrimtimą. O kokio, am
žiaus yra tos našlaitės;? >.

— Penkiolikos matų ir dviejų .mėne
sių. Jos yra dvynukės. '■

— Penkiolikos riidtų ir dviejit mėne
sių? Beveik tokio pąt amžiaus, kaip ir 
raapo duktė Frederika. , ,

— Tamsta turi, dukterį tokio amjžiąus?
— pastebėjo Dagobertas, nujausdamas sau 
vilties lašelį. —Ačiū Dievui! Dabar, jau ga
liu nebesirūpinti dėl rriario mergelių likimo. 
Tamsta, kaipo teisingas ir išhiiritingaš tei
sėjas ir kaipo tėvas, pridabosi kąd šų irįa- 
nim butų pasielgta,teisingai.

— Žinoma, kad pridabosiu. Kokiems 
galams aš esu čia teisėjas? Ištikrųjų, ta
vo atsitikimas su pranašu, kaip man atro
do, išeiną beveik lygiomis'. Iš,vienos pusės
— tų nepridabojai, kad tavo arklys britų 
gerai pririštas; arklys pasiliuosavo it iš
ėjo. Toliaus, žvėrių malšintojas palieka 
savo žvėryno duris atdaras. Ir jis sako, 
“aš likau sužeistas į ranką.” Ir tu į tai at
sakai, “o mano arklys liko nužudytas, ir, 
dėl daugelio priežasčių, netekimas arklio 
yra neišlyginamas nuostolis.”

— Ponas Burmistras išaiškina dalyką 
daug gėriau ir už ?nane, — pastebėjo, nu
sišypsodamas, kareivis. — Tamstą, ponas 
teisėjau, pripažįsti, kad arklys, kurį sudra
skė jo žvėris, buvo tai visas mano turtas, 
kokį aš turėjau pasaulyje, įr todėl bus tei
singa, jei.... 1

— Žinoma, žinoma, — perkirto jį bur
mistras, — gerai išvedi. Prie to pranašąs, 
bridamas dievobaimingu ir teisingu, yra 
taip jau ir gudrus; jis, išpasakbdahiaš man 
apie visą atsitikimą, pridėjo, kad'jis visur 
čia yra labai gerai žinomas. Matai tamsta, 
mes visi esame dievobaimingi katalikai, fr 
tas šventas žmogus pardavinėja žmonėms 
labai 'pigiai begalo dievobaimingas knygas 
[jaunuomenei; musų moterims ir dukterims 
jis su savo nuostoliais atiduoda rąžančius, 
Avinėlius Dievo ir škaplierius. Teisybę 
sakant, visa tai neturi nieko bendro su visu 
šiuo atsitikimų. Ir aš turiu prisipažinti, 
kaipo sąžininkas žmogus, kad aš, lipdamas 
čia laiptais, buvau nusišprendęs....

(Toliau bus)

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ * ▼ ▼ Parengė K. S. K.

LIETUVOS,' BYLA ANGLIJOS
PARLIAMENTS

(Tąsa iš pereito num.)
Indijon'ai taipgi įsivaizdino jog šitas 

žvaigždėmis nustatytas lankelis Jperstato 
Vadų tarybą, o žvaigždė pačiame viduryje 
rato buvo tarnas, kepantis ant ugnies mė
są, rengiąs puotą.

Corona Borealis buvo žinoma Hebrė- 
jams vardu “A'taroth”, ir tuo vardu šita 
konsteliacija Rytuose ir dabar vadinama.

Cassius sakė jog šis Vainikas perstatė 
tą kuri Ahasuerus uždėjo ant Esteros gal
vos, ar auksinė karūna Amoritų Karaliaus, 
talanto svorio. Jis taipgi tikrino jog tai 
esąs Erškėčių- Vainikas kurį Kristus tu
rėjo.

ši konsteliacija yra ypatingai žingeidi 
tuo atžvilgiu kad ji pažymi vietą danguo
se kur buvo pasirodžius viena iš, pažymiau
sių laikinųjų žvaigždžių pastaraisiais me
tais. Ji buvo patėmyta 58 minutos Į pietus 
nuo Epsilono, gegužio 12, 1866 m., antrojo 
didumo žvaigždės dydžio, ir buvo matoma 
per astuonias dienas. Paskiu ta žvaigždė 
palengva sumažėjo iki dešimto didumo 
ir vėl padidėjo iki aštunto. Dabar ji mato
si silpnai geltona, ir -yra'žinoma vardu T 
Coronae.Ji yrą daliniai ĮvairiuojantL Ji 
buvo pirmutinė laikinoji žvaigždė kurią iš
studijuota spektroskopu.

Skaisčiausi žvaigždė toj konsteliacijoj 
yra Alpha, 2.4 didumo. Arabams ji buvo 
žinomą vardu “Alphecca”, kas reiškia “aiš
kiausi lėkštėje”, kalbant apie konsteliaci
jos panašumą nuskeltai lėkštei, kaip buvo 
pirmiau minėta. Ši žvaigždė taipgi vadi
nama “Gemn»a”, ir “Vainiko, Perlas”, o su- 
lyg AHeno išrodinėjimo, ji tankiai buvo 
vadinama Šv. Margarieta.

Gemma toliri.ąsi nuo. mūšų sistemos su 
greitumu apie dvidešimts mylių Į sekundį.1 

_Tajžyargždė pažymi išsimušimo punktą 
Coronidų meteorų, kurių lietus būną mato
ma nuo balandžio 12 iki birželio 30 dienai. 
Ji kulmihuojasi 9 vai. vakare, birželio 28 d.

' 'Šiaurinis 'Vainikas'' turi savyje išimti
nai jvairiūojančią žvaigždę raide užvardin- 
tą “R”-, i kuri buvo,'vadinama “Variabilis 
CoroiMie”. Ją atrado’Pigott 1795 metais ir 
jos įvairiavimai ėsti su didėliais neregulia- 
riškumais nuo 5.8 iki 13-to didumo .žvaigž
dės. Tik dvi kitos' įvairiuojancios žvaigž
dės yra žinomos esančios šios rūšies. Kad 
supratus kaip smarkiai keičiasi šviesa šio-1 
je žvaigždėje, reikia patemyti jog'rugsėjo 
21/1910 m., jos didumas buvo 6.5, spalio 17

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

Oi NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir

ji jau buvo 9.6 didumo, ir iki lapkričio 2 d. 
ji buvo tik silpna žvaigždutė 12-to didumo.

(Bus daugiau)

pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio.......$1.00 
STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.

Vanagaičio ...............................'......50c 
DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros,

Muzika A. Vanagaičio ..........................50c

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiašė 
John Spurgo. Autoriaus leidimu įnertoj A. Luliš. 
Pluoštas laišku rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais ........................ $1.00

1592. Socialistai. Kas jie? Iš kur atsirado? Ko no
ri? Parašo d-ras A. Civinskas. Shenandoah, 
Pa., 1903, pusi. 12'4 .......................... 25c

1595. Socialistjškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, verte J. Uosis. Shenandoah, 
Pa..:.,,...........'...... .............. 10c

virš 200 pilsi............................. $1.00 
Kun. Denibskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

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

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

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

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

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

ATĖNOS PRIEŠ SPARTĄ
Kaip Atėnes ir Sparta Vedė Ilgą ir Nelai

mingą Karą už Valdovybę Graikijoje.
Ą TĖNOS ir Sparta buvo Graikų mieštai, 

ir jų gyventojai vartojo vienodą kal
bą. Bet visais Įeitais atžvilgiais jie labai 
skyrėsi. Atėnos iškilo aukštai slėnyje; Vi
sas miestas buvo netol jurų; žiūrėjęs, taip 
sakant, linksmai Į pasauli, lyg laimingas 
kūdikis. Sparta gi. pastatyta gilioje .slėnio 
dauboje, buvo pripratusi žiūrėti Į apsupan
čius ją kalnus, kaipo Į sieną, skiriančią ją 
nuo išlaukinių minčių ir žinių. Atėnos 
turėjo gyvą prekybą. Sparta gi buvo ap
ginkluotas liogeris, ir jos žmonėš buvo ka
reiviais vien del to tik, kad būti kareiviais. 
Aliėnų gyventojai mėgdavo pasėdėti prieš 
saulę, pasikalbėti apie poeziją, arba pasi
klausyti išmintingų savo filosofų kalbų. 
Spartėnai gi niekados neparašė nieko to
kio, ką galėtum pavadinti literatūra, bet 
jie mokėjo' kariauti, mėgo kariauti ir karo 
dėlėj pašvęsdavo visas savo dvasios ir kūno 
jėgas.

Taigi ir nestebėtina, kad Spartėnai su 
pavydu žiurėjo j Atėnų pasisekimus. Ta 
energija, kurią Atėnos apreiškė gindamos 
bendrą visos Graikijos reikalų, dabar bu
vo nukreipta ramiam darbui. Jie atstatė 
Akropoli, paversdami jį marmuro1 šventną- 
miu, deivei Atėnai pagerbti. Atėnų demo? 
kratybės vadas Periklis kvietė i ‘Atefiąs iš 
kitų kraštų garsius tapytojus, skulbtbrius 
ir mokslo vyrus, kaij dar labiau pądajlinri^ 
miestą ir kad dar , aukščiau iškėlus priau
gančiąja Atėniečių įkartą. Ir visu tuo; lai
ku jis labai domingai sekė iSpartą į kad lap-; 
sisaugojus nuo jos, jis pastatė aukštas się- 
nas, jungusias Atėnų miestą' su jurėihls in 
visą miestą "pavertė" tvirčiausia, tų ;lS|ikų 
tvirtove.

Mažas ginčas, iškilęs tarp tų dviejų ne
didelių Graikijos miestų, privedė prie ga
lutino susirėmimo, ir per trisdešimti metų 
ėjo žiaurus karas Atėnų su Sparta. Tas 
karas užsibaigė baisia nelaime Atėnoms. 1

Trečiaisiais karo metais Atėnų mieste 
iškilo maras. Išmirė daugiau negu pusė 
visų gyventojų; mare žuvo ir Periklis, di
dysis Atėniečių vadas. Marui praėjus, Atė
niečių vadais buvo nedori ir neištikimi žmo
nės. Gyventojų sueigos pasitikėjimą Įgijo 
jaunas ir smarkus vyras, vardu Alkibiadas. 
Jis patarė pulti Spartėnams priklausiusią 
Sicilijoje koloniją Syrakuzą. Suruošta bu
vo ekspedicija, ir visa buvo prirengta puo
limui. Bet Alkibiadas Įsipainiojo į mušty
nes gatvėse ir delei to turėjo pasprukti iš 
miesto. Jo vietą užėmęs generolas, vedęs 
ekspediciją prieš Spartėnų koloniją, pra
žudęs laivyną, pražudė ir armiją; nedidelis 
skaičius .išlikusių Atėniečių liko įmesti Sy- 
rakuzoje į akmenų laužyklas, ir čia jie iš
mirė nuo ba'do ir troškulio.

Šitoje ekspedicijoje žuvo yisĮt jauni 
Atėnų vyrai. Miestas liko bė ginėjų. ’ Po 
ilgo apgulimo miestas pasidavė Spartė- 
nams 404 metuose prieš1 Kristų. Aukšto
sios sienos liko nugriautos. Spartėnai pa
siėmė sau visą Atėniečių laivyną. Ir Atė
nos liovėsi buvusios centru didžios kolonijų 
valstybės, kurią jos buvo užkariavusios 
garsioje savo pasisekimų praeityje. Bet 
tas stebėtinas noras mokytis, tyrinėti ir ži
noti dalykus, kurio vedami buvo laisvieji 
ųiieElto piliečiai didelių pasisekimų metu, 
nepražuvo kartu su miesto sienomis ir lai
vais, Tas noras išliko dar smarkesnis, dar 
didesnis.

Atėnos jau nebevadovavo Graikijos li
kimui. Dabar miestas, kaipo buveinė pir-, 
mojo didžiojo universiteto, pradeda reikšti 
savo mokytų žmonių minties Įtaką Į kitus 
kraštus, toli užu siauru Elados hienų.

(Bus: Aleksąndrąs D|dy^is.)

(Tąsa iš pereito num.)

Kapitonas Berkeley:- Ar ne 
teisybė’ yrą kad visi Lenkijos 
su Lietuva santi'kiai apimanti 
Vilniaus klausimą buvo kiek lai
ko prieš tai pavesta Tautų Są
jungos Tarybai išspręsti,' ir ar 
Tautų Sąjungos Taryba buvo 
susirinkusi, arba ar turėjo ko
kią nors progą pareikšti savo 
nuomonę apie šitą Ambasadorių 
konferencijos nuosprendį ?

Mr. McNeil: Ne, Pone; netei
singa yra pasakyti kad tai bu
vo pavesta Tautų Sąjungai.. 
Tautų Sąjunga neformaliai i bu
vo prašoma ar negalėtų suruoš
ti sąlygas ir patiekti jas sirin-. 
teresuotoms pusėms.; ■ ffi tai (at
liko, (ir (suintgresųotęsios) pu
sės atmetė tas sąlygas; pasek
mėje, atsakomybė už nuospren
dį puolė ant Aliantų ir Sąjungi
ninkų Valstybių pečių.

Pulkininkas Wedgewood: Ar 
musų atstovas Ambasadorių 
Konferencijoje turėjo kiek aiš
kias . instrukcijas sutikti su to
mis sąlygomis?

Mr. McNeil: Norėčiau paty
rinėti šį klausimą. Negalėčiau 
šiaip atsakyti.

Leit. Koihand. Kenworthy: 
Ar turi tasai Butas kokią nors 
galę sųlyg (nuosprendzfiais pa
darytais mušu atstovų Ambasa
dorių Konferencijoje? Ar ne
išeina tai visai iš musų jurisdik
cijos ribų?

Mr. McNeil., įGerb. ir prakil
nus Ponas labai gerai žino bū
dą kuriuo Parilamentas gali (rei
kšti savo galės šitokios irušies 
klausimuose, i ) - > t

Mr. TraVelyan paklausė Mini- 
sterių P.ifminįnkoiail tai yraiJo 
Didenybės! Vyriausybės i nusi- 
stątymib kaip parodo pereitos 
sąvaitės i > Ambasadorių’ i Konffe-' 
nencijos muthrimas - Vilniaus 
kąlusirne.( Taiti ti Sąjungos, ntfo- 

■ Sprindžius (iri žygius i pakšteti 
;Ąrpbi i t K,on£pw»pęįjpą puęspjrean- 
džįpjs ir vjot, „J

i Alinis torių F*įrn)injnkaS(:c Amt- 
basadqi]ių|,; (Kępfeęoųąijo^,-, i.nbr 
.ė.pjendijųąs, Jjaip- jau paąiškjrar 
tą, gęrb., Atstovių, buvo tiesiogi- 
naii parengtas , gale kurią Ver
sailles, Sutarties paragrafas Bi
tas pripažįsta Ąliąntamis. Nėra 
jokio klaųsiiųp. apie (‘Tautų Są
jungos, nuosprendžių ir, žygių 
pakeitimą Anjbasadorių Konfe
rencijoj nuosprendžiais ,iri žy
giais — Tautų Sąjungos auto
ritetas sųlyg, klausimais inei- 
nąnčiais Į jos kompetenciją pa
silieka nepaliestas.

Kovo 21 d. (pusi. 2532, “Po
land."’ Oral Answers).

Pulk. Wedgewood paklausė 
Ministerių Pirmininko ar Jo Di
denybės Vyriausybės Atstovas 
Paryžiuje .nepareiškė pasiprieši
nimo Ambasadorių Konferenci
joje klausime ' įjungimo Lenki
jon Vilniaus ir Rytų Galicijos? 
Ir ar instrukcijos šitokioje pra
smėj buvo jam pasiųsta iš Dow
ning, St- (Tai yra Anglijos pre
mjero biuras Londone).,

Mr. McNeil: Instrukcijos duo^ 
tos Jd Didenybės atstovių Am
basadorių Konferencijoje (buvo 
tos prasmės kad jis sutiktų pa
vesti Vilnių ir Rytų Galiciją 
Lenlcijos suverenitetui, prisitai
kant prie sąlygų kurios jati bu
vo nurodyta;

Kovo 29 d. (pusi. 832. Iš
trauka iš Atstovo Mr. Trave- 
jyan kalbos, atsakymo ponui Mc 
Neil, liečiančios Klaipėdą ir Ru
siją): “....Pastaromis dieno
mis aš stačiau gerb. -Ponui klau
simus apię kitą dalyką kurs nuo 
to laiįt'o iškilo; Ambasadorių 
Konferencija padarė nupspren'iį 
Klaipėdos reikalu. Tai yra mie
stas kurio prekyba yra begali
niai svarbi Rusijai. Dalis girių 
prekybos, apie kurią kalbėjo 
piano gęrb. Draugas, eina Ne
munu. Klaipėdos, Klaipėdos vy
riausybės ir prekybos ir Balti
jos Jūrių prekybos klausimai 
visada turi būti svarbesni Ru

sijai negu Francuzijai ir Did; 
Britanijai. Bet Francuzijos (ir 
Did. Britanijos Anibąsadoriai 
sprendžia kokių budu Klaipėdą 
turi valdytis. Rusų Vyriausybė 
reikalavo kad jai 'butų leista 
tarti žodi sirlyg to kaip Klaipė
da turi valdytis ateityje ir kaip 
reikia tvarkyti Klaipėdos preky
ba. Britų Vyriausybė net neat
sakė Rusų Vyriausybei.... Kai 
mes čia klausiam tai mums pa
sakoma jog Rusija neturintį lo
cus standi Vereaillėję ir per tai 
negalima su ją skaitytis spren
džiant koks turi būti Klaipėdos

i likimas'....

i Balandžio 11 d. (pusi., 1188. 
“Poland. Army”). Oral Ans- 
V/ejSį) | ; r

10. Lei. Korn. Kenworthy pa- 
kląųsė [Valstybės Užsienių Įtoi- 
kalų po-Sekretorių ar jis turi 
kokių žinių apie Lenkijos arini-, 
jos mobilizavimą ar daliną mo- 
milizavimą; ar buvo atkreipta 
jo domėsis į pranešimus kad 
Lenkijos armijos spiečiama ant 
Lietuvos ir vakarinių Rusijos 
sienų; ir ar jis žino kokiu tiks
lu tai yra daroma?

Mr. McNeil: Atsakymas i 
pirmąją ir antrąją paklausimo 
dali yra neigiamas, tat ir klau
simo paskutinė dalis atpuola.

Balandžio 30 d. (pusi. 958. 
“Peace Treaties. Memel. Allied 
Occupation”. Oral Answers.)

,36. Mr. Frank Gray pak'laulšė 
Valstybės Užsienių Reikalų po- 
Sckretorių ar jis galį dabar pa
reikšti Butui kiek apsiėjo'Alian
tų okupacija! Klaipėdos [teritori
jos ; ir koki buvo priežastis tęs
ti Okupaciją iki 1923 nį.‘išlaido
mis. kuriąs’ Turi ((padengti (vietos 
gyventojai;? : •

Mr. MčNeil: 1 Klaipėdos teri
torijos Okupacijos išlaidas pa
dengė Francuzijos , Vyriausj'bė, 
bet aš netųrįų i žinįų kįek tą Vy
riausybe gąįės atgauti šiton sąiš-1 
kaiton./ Nebuvo' galimą per
traukti1 okupacija Klaipėdos iki 
galutino hųstatymo ateičiai tos 
(er)torijos padėties.

■ < . 11j c r 11 ' ■ ,i

Gegužio 16 d. (pusi. 399. Vib 
na.' Oral Answers!)

15. i Mr; Morel: paklausė Vals
tybės po-Sekretorių ar Lietuva 
yra1 Tautų Sąjungos narė; (ir jei 
yra tai, atsižvelgiant:į aštrų pa
reiškimą kokį padarė Lenkijos 
Vyriausybei del užėmimo Vil
niaus teritorijos, Sąjungos Ta
rybos pirmininkas M. Leon 
Bourgeois, savo laiške j tą Vy
riausybę, iš spalio 14 d., 1920 
m., ar Britų Atstovui Sąjungos 
Taryboje bus nurodyta -patarti 
kad Lietuvos Vyriausybei butų 
duota galimybė apeliuoti į Są
jungą prieš Ambasadorių Tary
bos nusprendimą Vilniaus teri
torijos klausime?

Mr. McNeil: Atsakymas į 
pirmąją dalį klausimo yrą tei
giamas. Aš jau aiškinau, atsa
kydamas Į gebb. atstovo iš Ac
ton’o (Sir H.- Brittain) klausi

amą kad Ambafiaddrių Konferen
cijos nutarimas yra galutinas; 
lir todėl atsakymas į antrąją 
klausimo dalį, yrą neigiamas.

Gegužio .16- d. (p. 470. Lithu
ania. Oral Answers.)

i Sir H. Brittain paklausė Val
stybės užsienių Reikalų po-Sek- 
rętorių ar Lietuva* nepriklaui-o- 
mybė yra šios šalies, pripažin
ta ; ir ar yrą suteiktą, arba, jei 
nėra, ar bus suteikta Lietuvos 
V/riausybei galimybė padaryti 
pareiškimą klaųrime nęsgųai bu
vusio Ambasadorių Konferęnci- 
jos nutarimo ‘del Lenkijos ir 
Lietuvos sienų ?

Mr. McNeil: Jo .Didenybės 
Vyriausybė pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. Nesenai įvy
kęs Ambasadorių Konferencijos 
nutarimas, kurs yrą ' galutinas 
nustatė, kaipo politinę sieną 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, 'lini
ją kuri seka pirmiau Sąjungos 
Tarybos pasiūlytąją liniją. Lie
tuvos pareiškimai buvo Sąjun

gos Taryboje išklausyti ir ap
svarstyti pirma ir to0 laiku kai 
tas pasiūlymas buvo daroma. 
Arpbasadorių Konferencija bu
vo visiškai supažindinta su tais 
pareiškimais, taigi nebūtų jo
kios reikšmingos priežasties iš- 
naujo juos svarsyti po to kaip 
jų nusprendimas jau padaryta.

Sir H. Brittain paklausė Val
stybės Užsienių Reikalų po-Sek- 
retorių ar Jo Didenybės VjTiau- 
sybė yra gavusi nuo Lietuvos 
Ministerių Tarybos Pirmininko 
ir Užsienių Reikalų Ministerio 
protestą kaslink Ambasadorių 
Konferencijos nusprendimo Vil
niau? klausime; ir ar galima pa
dėti Butui ant stalo dokumento
tekstą ir atsakymą koks buvo į 
jį dbota?

Mr. McNeil: Lietuvos Vy
riausybė pasiuntė protestą Am
basadorių Konferencijai ir pri
siuntė jį Jo Didenybės Vyriau
sybei. Ambasadorių Konferen
cija. nedavė į tą protestą, jokio 
atsakymo, ir nebūtų reikšmingo 
tikslo pasielgti sulyg gerb; At
stovo sugestiją, nors ntiain buĮtų 
jnalonu parodyti jam >tą doku
mentą jei jis nori jį matyti.

V. K. R.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos' ’ 

žurnalas.
Reikalaukite ’nlinierib pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.

••GYDYTOJAS”
4454 So. Western Ave.

Chicago, Hl.

DR, J. T. VITKUS 
Ll«tnrl» Gydytojai ir Chirurgą*] 

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

11386 NORWOOD ROAD 
Kampaa Superior prie Ej 65 

Virš Aptiokoa

ŠUme skyriuje mes hlku

kaltu įdomius bDsianŽIomą

•f kddlklg.

Kūdikių ipripWnu Ir pe-

tarpiaIs atvirai ir laisvai 
pcrgvUdentL. *

STRAIPSNIS 50

kGDIKIu 
GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

VAIKŠTINĖJIMAS
Nėra paskirta laiko kada kūdikis 

turėtų pradėti vaikščioti. Tai pri
klauso nuo jo ahclno augimo, o ypač 
sąnarių. Abclriai kalbant, kūdikis 
turėtų pradėti eįti apie (metų amžiaus 
būdamas, bet nckuriė pradeda dar 
vėliau. [

Šiame dalyke svarbiausią yra. (at
minti kad nereikia, raginti kūdikį 
vartoti, savo sąnjrius jei jie nėra 
perstiprųs. Nėra jokios ’ naudos jei 
kūdikis pradės vaikščioti ankstį, ir 
ankstumas nerodo jo protiško išsi
vystymo. Nekurtos motinos verčia 
kūdikius anksti vaikščioti; nes Joms 
smagu .arba gali 'pasigirti kdimynėni. 
Bet tekis dalykas yra labai neišmin
tingas ir gali pažeisti kūdikį;

Gamta pati geriausia nuspręsti ga
li kada kūdikiui reikia pradėti vaik
ščioti; Kada kūdikis pajunta užtek
tinai spėkos, jis pats bandys eiti, bet 
pirm to nereikia jo raginti; Jei po 
dvylikos mėnesių jis nei nemano 
bandyti, tada pasitark su gydytoju.

Jūsų kūdikis gerai gyvuos ir nuo
latos eis stipryn ir vikryn jei duo
si maistą ir geriausią priežiūrą. (Vik
ri ii- stipri sveikata yra dalis dau
gelio tukstančiii vaikų kurie buvo iš
auklėti ant Eagle' Pieno, kaip dėkin
gos motinos liudija; šioms motinoms 
nėra geresnio maisto ir pasekmių, 
kaip Eagle Pienas. Smagu sakyti 
kad daugiau vaikų tapę išauklėta ant 
Eagle Pieno,negu ant visų kitų dir
btini) maišiu' krūvon sudėtų.

Necksperimcntuok su kūdikiu da- 
vinė.iant abejotiną maistą. Borden’s 
Eagle Pienas -yra - sveikas kūdikių 
maistas, nes jame nieko kito nėra 
'apart gryno pierto iri gryno cukraus. 
Nėra jokių abejonių apie jo grynumą 
arba puikias pasekmes. Gydytojai 
/rękomenūąvę; Eįigle Pieną tūkstan
čiams ir tūkstančiams kūdikių, kurie 
buvo nedaaugę ir menki. Eagle įPic- 

Lnas yra lengvai suvirškomas ir pa- 
tikėtinas kdiįikių penėjime.'

Skaityk šituos straipsnius-,;kaa 
savaitę ir pasidėk ateičiai;
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Nuolat žingeidesnis ir puikesnis' “Ar
tojas** darosi. ‘ ‘Artojas” nėra 

tai žemdirbių laikraštis, bet 
mokslo ir literatūros 

paveiksluotas 
žurnalas. >

ŠTAI KAS TILPS GRUODŽIO No.:

APIE VYRA KURIS PARĖJO IŠ 
IŠ ČYŠČIAUS

Tai yra vaizdelis vardu “Apie Vyrą Kuris 
Niekę Neišmoko” — jis galiaus nusidurė 
savei peiliu, pateko į čyščių, iš kur buvo 
dar atleistas ant žemės, bet ir vėl blogai 
pasielgė — ir liko nustumtas Į Pragarą. 
(Pradžia šio vaizdelio telpa Lapkr. num.)

APIE DIDŽIAUSI PRANCŪZŲ RE
VOLIUCIJOS GALVŲ KAPOTOJĄ 
Robespierre buvo kruviniausi figūra Pran
cūzų Revoliucijos laikais, nuo 1789 iki 1794 
— kada ir pats žuvo. Platus aprašymas' 
tos Prancūzų .Revoliucijos, kuomet buvo 
įsteigta komunizmas; kuomet komunistai- 
anarchistai nuvertę valdžią kapojo galvas 
kiekvienam kas jiems nepatiko, o vyriau
sias tų gaivų kapotojų buvo Robespierre— 
menkas Vyrukas, 31 metų amžiaus, advo
katas iš profesijos, širdingas žmogus pirm 
revoliucijos, žvėris laike revoliucijos —- ku
ris pats susilaukė sau žiauraus galo.
IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

‘Artojas**,yrd 28 puslapių, gražus spalvuo- 
vuptais viršeliais didelio formato žur

nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.
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UŽSIRAŠYKIT DABAR! 
Ųžrąšylęit jį saviškiams Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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ŽAISMĖS galas.
Nancy Buckley—Verte Eleonora.

ęERGANTI motefis atidarius duris savo 
mažos stubelės, stovėdama ant slenksr 

čio, silpna ir drebanti, žvelgė Į mažą kve
pianti1 darželį, žiurėjo į plačią jūrą netoli 
kurios kranto namelis- stovėjo. Tai buvo 
jos pirmas išėjimas ant tyro, orę, po ilgos 
kelių mėnesių ligos. Jos įndubųsios ąįkis 
šviesiai žibėjo pabalusiame veide, pripildy
tos pasigėrėjimu ir šypsą žvalgėsi po orą; 
Ji godžiai kvėpavo pajūrio (tyrą orą, nesu
lyginamą su oru jos kambaryje, kuriame 

- gulėjo sirgdama. Ligonė žengė palengvą 
skersai verandos ir atsisėdo Larp priegal
vių ant prirengtos jai sėdynės — staiga 
permaina oro ją skaudžiai nusilpnino, ji 
norėjo pasilsėti, nenoromis akis užsimer
kė ir visas ‘kūnas nejudėjo, kad- palengvi
nus silpną plakimą jos nuvargintos širdies,

■ Urnai jos lankytojai apsireiškė, jos my
limi lankytojai, ką per paskutini praėjusi 
mėnesi ją kiekvieną vakarą lankydavo. Jų 
atėjimas, glamonėjantis malonumas; palen
gvindavo jos skausmus ir nušluodavo dyg
liuotus takus kuriais ji turėjo keliauti, pri
pildydavo ją skaisčia viltimi.

Ligonė nusisti&bėjO, nes nesitikėjo jų 
atsilankant šviesiame, saulėtąnyi rvtčę -r- 
paprastai jie atsilankydavo prietemoj ka- 

, da. pečiaus' lįeplsna verpdavo' paauksuotas
Šilko gijas jos kambaryje ahtflZdjagallo 

‘baitas lovos: ■■_, f,„ "
Bet Įigoiįčs.ftbsištįę'bėjįmas veikiai; pr«h: 

ėjo, ji -džiaugėsi juos matydama, nes ji' ge* 
-Tai juos pažinojo ir'labai tnylėjo, vKĮibYnet' 

: ji: pasitenkinančiai paklaūsdavč-kiekvieno 
■ vardo ir jo. buvimo .istorijos,.

Tai buvo puiki žaismė, kuri pagelbėjo 
i' sergiuičiai moteriai užmiršti visus slcgi- 
š nančjųs ligop.sjĮąusmus. d;i įsu/i Ią!ou

Pirmas ką., prisiartino’ buvę tailm^p-, 
? nūs, skaistus k^įkis.kųrįs.šyaisfesLpbJoTą 

šian ir ten,1 lyg zofė^>ipuKdt{I’vak24,pl5vejelio 
nešiojamas. '^Ligone -jo* Jiflksm'ai- paRlausė:

■J “Kas tu ir kaip tavo vard^s-?’V>q
Žaismė prasidėjo- b
“Aš esu svajonė jaunos meilės ką gi

miau tavo, širdyje* kada tu įbuyaĮ jAiiiia 
mergaitė. Aš gyvenau {rampai, bet tavo 

' atmin'tyj likau .visą gyvenimo laiką,”
“Taip,-visą gyvenimą”, pakartojo ji.
“Tu svajojai apie paspaudimą jo ran

kos, apie švelnų paliesimą jo lupų. Aš skra
jojau arti tavęs vėlesniuose metuose; vaka
ro tylumoje, prietemos valandoj, kada pas
kutiniai saulėleidžiai langan -atspindėdavo. 
Aš čia šiandien paskutini kartą, mano dar
bas užbaigta.”

Jura padabinta ruožais sidabrinės švie
sos blizgėjo apj'aikinančiai: vilnis švelniai 
šlamėjo atsimušdamos krantan ir išnykda
mos.

ligonė atsilošė sėdynėj’, ir ant jos lupų 
pasirodė'švelni šypsą.

Tamsi, nublankus mergaitė, apie dc-j 
šimties, vienuolikos metų amžiaus, pasiro
dė ir užėmė vietą svajonių kūdikio.

“Kaip tavo vardas?” ligonės' žėnids ir 
nuliūdęs balsas paklausė;

“Aš esu pirmoji tavo sielgrauža, aš at
ėjau kada mirė tavo motina, ji buvo labai 
graži ir jauną; aš visuomet buvau su tavim 
tavo liūdnumo tamsiose dienose ‘ką tęsėsi 
ilgą laiką laikydamos tavo širdį šuspauslta 
neapsakomame skausme.”

“Net ir dabar anų dienų sielgrauža 
yra su manimi”', tarė ligonė; “neš aš ją la
bai myliu.”

Sielgraiižos mergaitė prasišalino kiton 
pusėn verandos, ir jos vietą užėmė mažas 
gražus kūdikis'; kurio kūnas panešėjo į-rė
žęs žiedą; veidas nukrosintas auštančio ry
to parva, akis žydriai mėlynos-lyg pirmieji 
žiedai pavasario žibučių. Prisiartino jis 
skubiai prie ligonės, kuri priėmė ji su link
sma Šypsą.

“Kas tu esi, brangus vaikuti?” Mažu
tis nusijuokė.

“Aš esu ta pirmoji rožė ką meilužis 
tau d'avė darže vieną vakarą, ar neatmeni 
manęs.?”

“Neatmenu tavęs! Ak! aš niekuomet 
savo gyvenime neužmiršau tavęs, ir toliau 
nėužmiršiu.”

“Ramumas buvo pripildytas saldžiais 
kvapsniais,” kūdikis tęsė toliau, “tu, pąlju- 
čiavai mane ir laikei arti prie širdies, o ką? 
da aš nuvytau, tu mane indėjus maldaikny- 
gėn suspaudei .tarp dvieju lakštu, kur buvo 
atspausdinta sutuoktuvių palaiminimo’ žo
džiai.”

“Brangi rožė, brangį mirusi rožė”, at
siduso ligonė. Rožinis kūdikis pasitraukė 
linkui pirmesnių savo draugų. Maža ne
drąsi mergaitė užėmė jo vietą. Ligonės 
akis nušvito pažvelgus jon. “Pasakyk man 
savo vardą, brangioji”.

Mažoji mergaitė užraudo lengvai. “Aš 
esu tavo pirmas bučkis; kaip judu abudu 
geidėt manęs, bet nedrąsa visuomet sulai
kydavo jūs; tik vieną vakarą mylimasai ap
kabino: tave ir pabučiavo. ”

i < i Ligonė sušuko silpnai: “Pilypai, mano 
Pilypai!”: Ji pamena-gerai kaip ji stovėjo 
ant ualaipos apibertos rožių žiedais, mėnu
lis skaisčiai švietė, meilužis ją apkabino ir 
pabučiavo;; .ji' mariė kad' nūhiirs'išf džiaugs
mo • toje palai/nos balandoje!.' ŠvfelAi rasa 
suvilgė įjos auksinius plaukus ir akis link
sniai žibėjo'Tadė :brangįailsį- turtą.'

Ligonės' silpna ' širdis' rodosi visai su
stojo plakusi prisiminus tą baisų džiaugs
mą <ką tuomat jaute. Dabar ligonė laukė 
viršūnės savo žaismės, atėjimo savo kūdi
kio .prarasto pačioj jaunystėj. Jis visuo
met buvo paskiausią, bet meiliausia ir bran- 
giausis iš visų jos lankytojų.' Bet tą rytą 
netikėtai vietoj mažo kūdikio atėjo augš- 
tąs juodbruvas jaunikaitis ir atsistojo prie 
jos 'šalies. Ligonė jo nepažinojo, jis pa
ėmė jos ranką, ji bandė stotis ji pasveikin
ti. “Kas esi, mano jaunikaiti?”

'“Meldžiu, ar neitum su ntanim paiurin 
pasivaikščioti”. Jo balsas buvo žemas, švel
nus, priverčiąntis.

Ligonė pasikėlė nuo sėdynės ir nuste
bo pąjutusi kad ji gali eiti bė skausmo. Ji 
ęeapsakomai džiaugėsi iš savo syeikatog ir 
gilumoje širdies jautėsi laiminga. Pasirė
mus ant peties tvirto jaunikaičio jį žings
niavo. ramiai 'sijaudžlančiu daržu, prąjenk- 
daidą ėileis augštų( gelsvų lelijų 'ir gelsvavei- 
džių-t-narpizų, kurie švpspioši jbri. Jauni- 
kpitigePniaikycIa'maš jsį ‘draugę, ėjo' ir ka- 

! įlį. Jjo-.užijp ąnf ^dlsvų smimlųĮ’jį stačiai 
pazvėlguj veidan'jžuni^aičid.pafclaųsę; - . i 
•5 iVKasj ėsi mano jaunikaiti?”' ., 
*esu tavo bunds, nidfiji, ka mažas \ J f E-l i i •.< i ' : I J I » -Tii-mirę” _].! ' . L, L - -r - . i f f-

- Mozeris pažvelgus j'įūgąldtą jąunikai-r 
tetarė:Ų “Tu biivdi’ibaŽds kūdikis kada nui 
mirei; tąpkiši^pąrsi^tatypą^ąu.tąvę ait- i 
ganti, bet, jul< tp negalėjai užaugti.”
■kierau buyęs šiandien a.gtuoiiiolikp^ jpetų. ’ ’

“Tai šiandien tavo' gimimo Siena, bifan* 
glisai!’^ l'-li/ .CIg: linij ■> fj •.L-rynį |;!'

“.Ajį atmeni, motin,- kai rlaikydama ma
ne ant^sayo-. rankų- dainavai lopšinę dainą 
sėdėdapfą prieš ugniakuri?” >.

“Q- -mano mielas vaikuti, tos brangios 
vą'landpg su tavim praleistos laikant arti 
prie širdies, atmokėjo tą širdgėlą po tavo 
mirties. Ir šiandien tavo gimimo diena, ką 
aš tau dovanosiu?” Bet ji nenugirdo jo at
sakymo, nes pamatė juros krantu vyrą ei
nanti link jų.. Jam besiartinant, ji links
mai sušuko: “Nagi Pilypas, tavo tėvas!”

Jaunikaitis šynsojosi pažvelgęs jos 
linksman veidan. “Taip, motin, as atėjau 
taive parvesti Namon, tėtė yra čionai pasi
tikti ir priimti mus....”

Q>

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

RUDUO

kaip vasarėlėj, 
trumpos gražios dienos, 
naktužėlės.
laukėm vasarėlės,

Jąu nukrito žalį ląpąi 
Nuo augštų' nąedelių, 
Jau. nuvyto žalios žolės 
Apį; plačiu laukelių.
Jau saulutė nebešildo
Taip
Liko
Ilgos
Kolei
Džiaugsmas mus gaivino, 
Dabar matant žiemužėlę, 
L judėsi s kankina.
Bet ar verksi; ar dejuosi, 
Nieko nelaimėsi;
Vistik tiek 'ateis žiemužė, 
šalti kęst turėsi’.
Reik neliūsti iš žiemužės, 
Lai praeina bėdos, 
Nes juk vasarą nebūna 
Niekada Kalėdos.
Nauji Metai, Užgavėnės 
Vis tiek žiemą buna, 
Tai nors šalta, visgi turim 
Ne vieną smagumą,
Ir Velykos labai tankiai
Su sniegu ateina,
Taigi žiemą nors ir šalta, 
Džiaugsmas tur’ kaleiną.

Kalėdą Diedukas.

ŽODYNAS
Angilikai-Lictvriėkąa 

turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kitą dalis Angliškai, kada katros kalbos lė
tame skyriuje ir. randi. Važiuojančiam |

Lietuviškai-Angliškaa
Didžiausias 
vėndamas.
Lietuviškai, 
džio reikia.
Lietuvę būtinai 'reikėtų jį turėti, kad noužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri .čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bui 
jums didelis pagalbininkas. Ęę jo nei,,vienas parvažia
vęs Lietuvon negales apalpti, nes tenai bus reikalų aą

. ,';2 ĄĮ. L J, Kurie patįs noai-
žmonės

Anglija, .su Amerika ir jų atstovais.
naudosit,, .parvežkit ‘'saviškiams', nes Lietuvoje 
labai užsidegę Anglų knlboą mokinimus!.
Katalogo* No. 3146. Drūtais ar Jarais ......
Tas pats, gera mprokko oda. Ubai drūtas l...

519.00

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų
1918 rn. laida, Cleveland, didesnio formato knyga, 
156 pusi, su autoriaus paveiksiu ir 16 kitų iliustra
cijų, senovės garsii; žmonių, dievų ir vietų, ir su 

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

Nuo Juokų Red.: šias eiles 
porslkaitę, kurie nugąstaująt 
žiemoš, gausit šiek-tiek surami
nimo. Gerb. 'Kalėdų Diedukas 
tą jums atnešė, ir kaip tik ąnt 
Kalėdų; nes Kalėdok jau už de-; 
šimts dienų bus.

Bot mes turime prisipažinti 
kokį nesmagų dalyką mes jums, 
gerb. skaitytojai, padarėm: įmes 
tiesinį' jus: /jiuškriaudėm savo 
neąpsižitirėjimu. šias eiles tp-* 

‘rime jau niio /pereitų metų Ką- 
lędii —« tai' buvo jums ’dovana 
pereitoms; Kalėdoms,' -bet mes 
netyčia jas kur nudėję pnailei- 
'doniė nepatėlririę, o-tik'po Nau
jų Metų atradome. Tada jaii 
buVo’'liėrVSlu'talliihti.1 ’Nutarė
me 'laukti1 šių* Kalėdų, na ir su
laukėme, ir tos eilės sulaukė.

Taigi,'jus įaunąt šįmet šias 
eiles, ir juris vistiek. Ko nėži- 
ndjot, nei neskaudėjo.

Bet kažin ar gerb. Kalėdų 
Diedukas! šįmet aplankys muš 
su kitomis savo eilėmis? Gal 
užpyko pernai nematydamas jų 
tilpstant. Kadangi Kalėdų Die
dukas tik' sykį ant metų ateiną, 
jis paskui nei neužklausė apie 
savo eiles.

Didžiausias atlyginimas pa
saulyje . koki žmogus susilau-kia 
už savo darbus tautai ar žmo
nėms yra 
mirtis.

Antanas 
pirmutinis 
jo . kelias dienas Kauno kalėji
me,

Kobespierre, kuris Prancūzų' 
Revoliucijos 'metu pasitarnavo 
darbininkams nuteisdąmas vi
sus nužiurętus 'buožius nukirti
mui galvos, paskiri buvo pats 
po guillotiiia pakištas ir jo gal
va nukrito į kašę.

.Vienas kunigas New Yorke, 
pasisamdė teatro šokikes nedėl- 
dieniui savo bažnyčion, prida- 
vimiii gyvumo pamaldoms. 'Lai
ke pamaldų mergos basom ko
jom, puąnūogės šoko.

O dar kiti sa'ko kad bažnyčia 
nesitaiko prie žmonių reikalavi
mų.

tai' 'kalėjimas arba

Smetona, Lietuvos 
prezidentas, išsėdė-

512. žiemos Vakaras. Paraše EI. O^žeškienę. Vertė
K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pusi. 32...................

514. žvaigždė -Rytų pasaką. Lietuvių kalbon vertė 
J. Giela. Chicago, Iii., 1910, pušį. 17.'......'.....

1465. 18 ko kylą melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dęmbskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 .........................

Tvirtais apdarais _________ __ ....______
Teisybės Pasakos. Rąnkiųs {vairių gražių apsakymė

lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Raičius. Cleveland, O. 1918; pusi. 67.....25

Reikalaukit ‘IDinos” Knygyne

15ę

10r

75c
1.50

Musu bolševikėliai agitacijo
se int SLA. viršininkų, pasako
ja nariams kad Susivienijimą 
išaugino darbininkai — tokie 
idaybnin'kai .“kaip ir mes patįs’’. 
Ūžtai, sako, reikia pastatyt dar
bininkus Į SLA. valdybą.

Bet paskui pataria balsuot už 
tokį žmogeli kinis baigia moks
lą ant daktaro ar advokato.

Apsigaus......

Pąjieškajimas. Pajieškau ap- 
sivedimųi merginos, jaunos ir 
dailios, kuri nedaugiau devy
niolikos metu kaip aštuonio'/k- 
tus metus eina. Aš esu jaunas 
ir dailus, apsišvietęs ir susipra
tęs ; traukiniais visada dykai va
žinėju, visada pilnai sako kailiu 
užrppįcu. Savo aipžyje darbo 
nepažinau, blaivas kada pinigą 
neturiu. Tegul allsišau'kia tiktai 
tokia kuri nesibijo sau ir man 
duoną uždirbti. A. P.

Rodą barzdaskučiams- Kuo
met turite daug kestirmerių ir 
nespėjate apsidirbti; tai kad jie 
nepabėgtų, nusibodus belau
kiant eilės, padarykit šitaip: 
Išmuiluokit visiems barzdas ai
škindami <kad ka:iįi atmirkyta 
buna lengviau nuskusti; pradė
jus džiūti vėl atkaptokit opera
ciją, o pamatysit kad nei -.vienas 
atėjęs neišeis laukan ir neis pas 
'kitą.1 A. P.

Mintis arba protas meną (dal
ią pagimdė, Bažnyčia jį žindė 
Laisvamanybė išauklėjo ir iš
vystė, o Bolševizmas 'kryžiavo-

ki-Apie tai mes pakalbėsime 
tu kartų plačiau;

į
Matusalio Mokslas

SKIRSNIS VII.
J. Klausyk ma-no žodžių ir įisi- 

. dėmėk jų prasmę; neša pasaulis 
į yra pilnas moterų ir moteris 

yra pilnos išdykumo; tatai ir 
, vyras kurs visai nesidaboj’a ga- 
. Ii pulti jų auką.

2. Bandydami nesuprasti mo
teries, mes' 'praleidžiame smį- 

I 'ginusias savo valandas
l iT. Įsitėmyk ir žinok kad mo- 

' teris daro iprižadėjijnus i ,tam 
l ,kn^ juos .sulaužius.-. | Jr tiktai 

kvailys gali su'klysti.
-f, Kai ji šjT>sosi, manyk'kad 

Jos sj'įisd 'yra' ne tau*; zbe 'kam 
kitam';'bet kili ji1 prunkščia Ils 
pykties, -1 žirfėk kati' tai .tau s'ki- 
riartia/no ‘kam 'kitam;'.

5. > Jeį jinąį -.daug kalba apie 
. kitą,. įdžią.ngjii^, ,i)es įąi. reiškia

kad tu tįk vięnas jai rupį; bet 
’jei nieko nesako apie ji, dabo
kis, nes tavęs jau laukia pavo
jus;

6. Kai ji .verkia, veik in tii 
drauge, ir jos šii*dies skausmai 
sumažės,

7. Daug moterų sakė man, 
kalbėdamos: Deja, manim pa
saulis- pasitiki, ir visi vyrai pa
pasakoja man apie savo meiles ;' 
ir visgi aš joms nepatikėjau.

8. Jei panelė nori iškrapšty-Į 
ti iš 'tavęs tavo 'paslaptį, meluok 
jai tiesiai Į akis; ir jei neturė
tum nieko slėptino, visvien iš
galvoti: kokį nors tnalonų ropian- 
są, nesą ji ras pasidabojimą žo
džiuose.

9. Betgi jei ji liausis kląuci- 
riėjusi ir-pagerbs tavo slapty
bes, tiktai tuomet gali pasaky
ti jai visą teisybę.

10. Sunau mano, saugokis 
šiaip sau padorios mergelės ku
ri žavi tave, nes jai reikia -climg 
dykumo ir ji naudoja naro gink-

11. Jinai nepįtiki lengvai lai
mėti, ir ji taiko labai atsargiai; 

naudoja simpatijos budus; 
stengiasi pasidaboti, jinai 
visa kas malonu.

Bet dailiosios mergelės 
ji daug mąsto

jinai
Jinai
daro

12.
širdis .yra 'tiesi,
pati apie save; ji nieko neciuo- 
da, bet: viską ima; ji gėrisi savo E 
dailumu; jinai vargina ir alsi- E 
na vyrus. F

13. Ar motelis siekia negali- C
mybių? Ne, nes ji nemato ta- E 
mc laimėjimo, ir ji juokiasi iš F 
tą kurie tikisi stebuklu. F

14. Aure, daugelis vyru pra- F 
kiša savo uždarbius, laimikius F 
vaikydami: bet moteris geriau F 
mėgsita paukšti laikyti rankose, r

15; Jei sakai ką apie mote- į 
ris, saugokis, nesą ji tuojau r 
stengsis priparodyti lead klysti! fc 
Ji yra priešginų budo. C

16. Kai moteris 'sutruškįna t 
savo širdį, (kai nelaimė ištinka C 
jos meilę, jinai tuokart ineina į F

savo atsiminimų rumus ir užsi
daro duris; ‘bet kai vyrąs nužu
do savo vilti jis irgi uždaro du
ris, bet ir pats išeina-.

17. Nesą visos moteris yra 
tokios pat kai ir Loto žmona 
buvo, visos mėgsta atsigryžti ir 
atgal pažiūrėti.

GcrekisPnin-ExpellcrioTrynimu
Nelauk ligi to, kuernet jau busi pri- 

| verslus atsigulti. Po lankiam dienos 
darbui, ravo rankom,'kojom ir pečiam 
suteik palengvinimą ! '

Žmogus, kuris? dirba su savo musku
lais, nega’i būti sergančiu. Pamėginkit 
Path-Expelkriq išsitrinti skui dilinai vielas.

# Ibvcngkitc skaudamu r>ečių ir diegian
čių sijnariy. Pain-Expcllcris palaiko 
sveikus žmonos geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonl.a aptickose.
F. AD. RICHTER & CO. 

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

ŽCUNARD | 
|LIETUVON PER 10 DIENŲ| 
■^Vienintelis vandeniu kelias LietuvonJJ 
įper Southampton^ ant milžinų laivų? 
?AQUITANTA MAURETANIA? 
Jį BERENGARIA į
■{Apleidžia New Yorką kas Utarninkąį 
^Greitas persėdimas Southamptone.S 

Lietuviai ypatiškai lydima. 5 
Taipgi reguliariai išplaukimai tie-į 
šiai j Hamburgą naujais aliejumi 

kūrinamais laivais. į 
3-čia (j Piliava 106.50) War Taxs 
Klesa (i Hamburg 103.50) $.5.00 S 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS J 

sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja jį 
Southam ptoną ir ten persėda ant? 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.į 

Greičiausi laivai pasaulyje. į 
Informacijų kaslink kainų ir rci-į 

kalingų dokumentų del attyrauki-į 
•mo keleivių galite gauti pas bile? 
[agentą. Pareikalauki t. Yra vie-i 
■nas jūsų mieste arba ąpielinkėj. į 
■ Ciinard Line 

Hotel Cleve
land Bldg. 
^Cleveland, O

Į Lietuvą ant Didžiausio ir Greičiausio 
Laivę Pasaulyje per Southampton’ą

Kada važiuosit i ir Bremen’a
vienu ii

šio iurŲ Milžino—S. 
LEVIATHAN — 
džiausiąs ir puiki:

litą ir smagią 
kambariai po

roms ir šeimynoms, dideli pasivaikščiojimui deniai, rūkymui kam
bariai, socialūs salės, daug įvairių ir geriausių valgių padaromų pa
tyrusių virėjų, tarnų mandagus patarnavimas ii- po globa Suvie
nytų Valstijų, Valdžios per visa kelionę.

Rašykite reikalaudami knygutės su pilnais aprašymais, atspaus
dintos jūsų kalboje, jr kitų. informacijų į:

■UNITED STATES LINES
Hotel Cleveland Cleveland, Ohio

Lokaliai Agentai visuose miestuose.
z

, Valdantieji Operatoriai del
UNITED STATES SHIPPING BOARD

DEL 
SEKANČIŲ METŲ! 

Pasidėk kas sa
vaitė ar po gavi
mo mokesnio — 
musų Įvestu kų- 

į ponų .knygelių 
bud u—

Prisidėk

TAUPYMO
KLUBO

prie musu 1924
KALĖDINI©

5 KLESOS:
25c iki $5.00 su
tariant kas sa
vaitė bus <$12.50 
iki $250 ir nuo-, 
šiintia sekančia
me Gruodyje.

PRISIDĖKIT 
DABAR!

Incorporated

godely
in liję Citp of Cltbetanl

I-UBUC KIU.UiE

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 1S iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti "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:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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THE ENEMIES OF LITHUANIA
By Robert Machray.

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

(Continued.) į and equiva1er.lt apririn.l-matefy 
to a tenth of the American del- 

liar.
When I visited Lithuania at 

was August, and her harvest, 
which is abundant, was 'nearly 
over; the last of the rye was 
being got in. I travelled to Kov- 
no by train 'from Riga — a 
rather slow train, which allowed 
me plenty pf time to obtain a 
good view of a considerable 
part of the country. The al
most level plain, with belts of 
wood's in the distance, remind
ed me tof the prairie (province; 
of Canada; there wais, of course, 
more forest, blit otherwise the 
resemblance was striking. The 
climate then was delightful. 
The winters, however, are long 
and rather cold—which makes 
for a sturdy and vigorous peo
ple. Yet the Lithuanians seem
ed. to 'be somewhat passive in 
temperament — contemplative 
rather than imaginative, but 
highly intelligent, if just a little 
tinged with melancholy. They 
are great lovers of nature, antj 
their songs, of which they have 
an enormous quantify, are full 
of the sentiment of nature; it 
is as if they were still haunted 
by their ancestral Paganism 
There is practically no distinc
tion between classes. Patriot 
ism is a passion with them, and 
it has been deeply stirred by Po
lish aggression. They have fev 
industries, aš they are almost 
exclusively ah agricultural peo 
pie; their thoughts dwell on the 
land—their land, a small but 
goodly land, which is modestly 
prosperous aš if is, despite what 
it has gone through, and has 
every prospect of a bright and 
happy future, once its trouble1 
With Poland have been satis
factorily composed.

(The End.)

Lithuania is always spoken of 
now as one of the Baltic States, 
but few people arė aware that 
until Mcmel was assigned to 
Her, She had merely abou't ten 
miles frontage oh the Baltic 
littoral. Under the Russian re
gime the province of Kovno had 
ho Baltic Frontage at all: this 
is perhaps the reason why the 
British public, who do know 
something about the Baltic be
cause of trade connections with 
Riga and other ports on that 
sea, are almost in absolute ig
norance about Lithuania. On 
her fen miles -of seafront, a 
stretch of sand and shingle wiih 
one 'small stream, there is no 
harbor; but close to the south
ern end of this beach ‘stands 
Memel, a really’ fine port, prac
tically at the mouth of the Nie- 
men, which is known there as 
the Memel River. Memel is of 
great value to Lithuania alone, I 
as it is her only possible port; 
it is a more or less German or] 
Germanised town, but the ter
ritory, which is called by the 
šame name, and of which it is 
the capital, is entirely Lithu
anian in face and language.

The Versailles Treaty detach
ed both port and territory from 
Germany, and placed them un
der Allied control. When the 
Germans protested against this 

'decision, they were reminded 
by the Supreme Council that 
the teoritory had always 'been 
Lithuanian, that the majority 
of Its people were of Lithuanian 
origin and speech, and that the 
port of Diemel was Lithuania’s 
sole outlet to the sea. It may 
be added that the port depends 
for it's very existence, on Lithu
ania, which is its one and only 
hinterlands Memel and its dis
trict have now been attributed 
to Lithuania, and when she en
ters into full possession she 
Will build a direct railway to 
the port, and this, in its turn, 
will greatly assist her own econ
omic development.

Kovno, a huge sprawling vil
lage rather than a city, albeit it 
has upwards of 120,000 inhabit
ants, is the present seat of the 
Government of the Republic; 
which is intensely democratic! 
Elected by universal, equal,’ di
rect, and secret suffrage, a 
Constituent Assembly, which 
began its sessions in May 1920, 
formulated 'a Constitution, pro
viding for a regular Parliament, .
termed the Seimas (which 'is Whirl around as rapidly, 
now duly functioning), the elec
tion of the President by that 
Parliament, and the formation 
of the Government, composed of 
the President and a Cabinet! 
The President holds office for 
three years, and the life of the 
Parliament has the same’limit. 
It is worthy of note that under 
the Constitution the principle 
of private ownership is the basis 
of the administration of land; 
there is nothing Bolshevik 
about Lithuanians, who had a 
first-hand acquaintance with 
Sovietism and 'did not like lit. 
There arę perhaps too many 
political parties in the country, 
but the Christian Democrats are 
in a majority, and so far have 
been in power. Onė of the 
things the Government' has 
achieved is to do away with the 
Ost mark, the equivalent of the 
German mark and an evil legacy 
from the German occupation, 
and established a national cur
rency ori ą gold basis, the unit 
of which is litas, containing 
0.150462 gramme bf pure gold,

A sound argument must have 
mpre than sound in it, snaps Dr. 
Sęrtiolunas.

------ —oo-—1—!—
A writer says the best way 

to- rule your hiisbąnd is to be ą 
perfect 36. Another good way, 
thinks P. ?danis, iš to keep a 
.perfect .44.

------ oo—-—
I A little goes a long way, as 
the mosquito said when he spit 

l over the precipice.
-------------1—OO-—r-r—

Kranauskąs sąys the ideal 
hiakė the little folks be- 
less about witches and 
about switches.

—;----bo—r—r
The air was blue for ten min

utės yesterday morning, snick
ers J. Pečiulis, wheq the boss 
at a certain Cleveland drug 
jtore came down to wqi'k early 
and discovered the porter iisinį; 
ground chocolate to swęep ‘the 
floors. The porteri thought 
was using sawdust.

.  -------op———
Truthful Girl

“I’m a florist”, said MjTtle,
With a delightful grace,

. -y. 
JS JO 
lievė 
more

WHY WE DO AS' WE 
SHOULDN’T

Marriages of the very eld 
rich than and the very ypucg 
and beautiful but poverty 
stricken young woman rre 

! known, oddly enough, as De- 
j'cember and May marriages. I 

i Perhaps you had wondered why 
such -couples are attracted to 
each other. 'Why should not 
Uncle Abner have married a 
middleaged woman? Claudia 
Will cenrtainly regret marrying 
ąn old man—any woman knows 
that! She just knows it, that’s

Prisiuskit
REIgA-

(51)

į GEO. STANKS
į Rcom 800 Desk 22 20 E. Jackson Boulevard, Chicago. Ill.

KaJna 35c. 
a pliekose

I
 - DYKAI VERTĖS $5.00 —

Kaipo Kalėdų Dovanoms, ir del išplatinimo .savo Biznio, pri
siusiu kiekvienam VIFNA SVAR.į aiigštos rūšies'tikro RU
SIŠKO TABAKO., Raksiukų Cigarų Įr Kataolgų. ~ ” 
35c. štampais del apgarsinimo ir prisiuntimo lėšų.

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO___

Jis žino kur motina laiko Bambino—4r jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino .reiškia .tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košęs.MJ

THE DANCER
By Walter R. Baublis.

Lightly stepping 'round She 
goes,
Nimble feet and dainty toes,
Round the stage anti then 

across,
She leaves it with a head teas
Back on her tip-toes, 
She presents a charming pose 
Scracely equalled can it be, 
For ’tis done so gracefully.
Like a whirlwind in its might 
Whirls so quickly that opr 

sight
Can hardly see it, so does she

With an air of royal grace, 
She flits by from place to place, 

'Always smiling full of cheer, 
Though exhaustion now is near.
Making motions in the air 
To someone that is not there, 
Trying hard to play her part, 
So that
Lightly 

goes
Nimble
Round the 

across,
She leaves

ishe may soon depart, 
stepping ’round she

feet and daihty toes, 
stage and then

it with a head toss.

Mrs. Brown never lets her 
husband get his Own breakfast, 
he has to get her’s also.

Mary had a little lamb, 
An auto struck it dead.

And now she carries him to 
school

Between two flunks of bread.

The man that mškes charac
ter makes foes.

Apparently, thinks V. P.; Ba
nionis, flappers who ’saved “so 
much time” by haying their 
hair bobbed, spent part of what 
they saved lengh'tqning their 
skirts and cutting sleeves ,ouit 
of their dresses. /

-------- oo--------
YOU PAY YOUR DEBTS SO' She said it With flour 

THAT OTHER PEOPLE CAN I All ovęr lįęr face. 
PAY YOU.’ 

-------- OO—:----- -
A Fish Story
By A. Zrikas.

Where are you going, my 
pretty ipaicj? 
going fishing, sir, she said, 
why the make-up, why the; 
clothes ?

Oh, any fish will fall for those. | 
-------- oo--------

—--------- oo----------------

he

I’m
But

A radical iš one who doesn’t 
know how to mend matters and 
is mad about it.

-------- oq--------
Now,-, that a turtle has been 

discovered wearing the initials 
“K. K. K.”, we are .anxiously 
waiting for somebody to tatoo 
a FieiV Cross on a glow worm.

—----- oo--------
“One by one beliefs of oui-| You wll search the book-pf 

•hildhood are destroyed”, sighr.etjquettp jf, vain for, advice ccn- 
?d a Cleveland business 
ieiitly šori reading 'the 
statement that horse 
lot tupi 'into, snakėš.' 

—— oo—---- -
Self Opęner

Teacher,: Willie:j ypur ;mpui!h 
s open. ;' ' >'~J ' ■ 

Little Willie: Yes, .miss, 
opened ‘ it imyaelf. h

po-u-
11; P. Baitrukoriis says, give 

the! devil hiš dtiė,' for he’ll take 
t anyhow. . j!.

; ; ---------- —00-----£-^-

Flighty, Joke • ■ ’, ! '

man re- 
positivg 
hair do

I

cerių ng the graceful way 
sęratch ajrpojflU'itp bite.

WISE WORDS
AJisgjvq,: ,t|)a.t| you may 

mistake.,, i., i

to

not

Eat to please ;ypprself, (but 
flress 'to please ethers.

■ A Vine bears; 'three grapes: 
’.the' first/ pleasure j-.thš- aecąnd, 
drunkenness;- and the' third, rc-

• . JPflhtanęėi ''
We’ve' all heard of the : gP.I I 1 ■■■ • -

vho had ,to swim Back. iCcqth.^ r ,s-- ’ -1 - 
notor car ride; blit ive-ąil'3dc)k' 
ip to the girl who-bad-tq jišr-.. 
ichiite back from an aerpplapfe. ■ 

•----- :—oo-------- ‘’r;-',.
A woman learns to s^eak 

French, . - 
.’or. the 
powder 
Instead 
makes it double conspicuous. įėfels world. --

If you know how to spend 
less than you get you have the 
philosopher’s stone.

•The 'more yoli sjieąk of your
self, the more you ■ are likely to 
lie. • , •sayš A. Praškevičitlš;' 

same reason she clauts 
on her nose, .Usn’ally’, 
of hiding a blemish, it įthe child’s paradise; the moth-

Home—the father’s • kingdom,

Į have succeeded in analyzing 
ten December and May wed-, 
dings. In five of these cases 
the old man had married be- 
caujse they feared invalidism of 

I old age and believed that, in the 
1 long run.wives are cheaper 
than nurses. When this was 
explained I asked: "But who 
Will inherit your money when 
you eventually die? Young 
wives invariably strike up 
friendship with the keenest 
attorneys ’. The shock of this 
thought caused four to die sud
denly and one to go into a lin
gering decline. They marrieJ 
young women. because they 
have better health than women 
their own ages.

Five young women told me 
they married old men for mon
ey. The other five frankly 
stated that an old man about 
the house was Jess bother than* 
a young man for a husband.

As for the other five old 
men they told me that they 
had ,written comprcm.isl.ng love 
letters, ini an effort to improve 
versification, the young ladies 
took it'seriously and if was less 
costly1 ' to marry than fight 
suits. ' ‘ ’ 1

—I’rsuš, Clev. Plain Dealer,

PAJIEŠKOJIMAI
Mikolaš Bialat. 45 'metu senu

mo, liko ' užmuštas ant New 
York Central- gelžkelio, laike 
darbo, liepos 29 d.,. 1923. mętu, 
Rockport, Ohio. Dabar pajieš- 
koma jo giminių. Jis turi bro
li Pittsburge ir giminių Cleve- 
lande. Jeigu i kas ' viiršmlrnėičą 
žmpgų pažinojo ir žino apie jo 
gimines praneškit žemiau . pa
duotu adresu. Mikolas Bialat 
dirbo ant gelžkelio apie 5 ar 6 
metus, nors buvo Lietuvis, bet 
su nieko nesusidėdavo, ir nie-, 
kam apie save nesipasakojo, ir 
todėl nežinia apie ji nieko dau
giau. Kas nors iš jo giminių 
atsišaukit suteikdami platesnių 
žinių apie ji. (50)

J. RUSZK1S 
3101 Church St. N.W.-

Cleveland, Ohio.
PAJIEšKAU seserų: Marijonos 
Smeilytės, po "vyru Salela, ir O- 
nos SmeilytCs, po vyru D jakas, 
ir Monikos Smeilytės, po vyru 
Kepantis. Visos paeina iš Uk
mergės apsk., šešiolių va1!., Ger
klinės vierišodos. Jos gyveno 
paskiausia Armstrong Creek, 
Wis., kita Chicago, Ill.
Atsišaukia: Karolina Smcilytė, 
po vyru Surgovtienė, Šančiai, 
Juozapavičiaus prosp., N.22a. .

Kaunas, Lithuania.

1395 E. 9 Stnrat 
Cleveland. Ohio.■Billy” Linn, Traveling Steward of the United States Lines.

Proapect 202.
Dr. T. A. Hanlen | 
tSt DANTISTAS l=t! Į

OfUo valandon: Nuo 8 ryto I
Iki 7 valandai vakaro.

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

visokias vielukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

d tirba.
4140 SUPERIOR AVE.

VAVAWAWAV.'.W.V/AV 
J LOUIS EISENBERG ?

Turi Geležinių Daiktų, Pečių,5 
Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, j, 
Lieja ir Stogams dangalų < 
1159 East 79th St. N. E. > 

Princeton 1337-K
/AVWWW/JVAV.V.W.VAV

• »» *•* %a ui 11117 VUllCU lHulC3 l^lUCS. i

I To hint, North Atlantic crossing jr like a ferry boat trip. I

Ircg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jj. ■ Jie net prašo daugiaus. 

. Jei jūsų Kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
. ) negali ramiai miegoti, labai verki,a tarsi 'skausmų 
*ri kankinanmas, tat išvalykite- jo sistemų su lengvu 

vidurių. paliiiosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 
ims su noru ir daug, gėriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus, simptomai turės pranykti.

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

V

WAV.'AV.V.VAW/ZAV.V.W.V/AW/MVA’.WWAWA
S 5

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
RAKANDŲ FIRMOS

The Quo-Vaills Furniture Co.
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street
Stalai, Lovos, Sprenžinos, Matrasai, Pečiai, 
Ka'rpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai, 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenjs.

Duodama. Dovanos Pirkėjam 
Ateikite persitikrini. Kaino?, prieinamos.

. M BACEVIČIUS, Vedėjas.
1 ' ' ‘ ' ' '"J ' 5

W.'.'.'.WAV.W.V.V.WAV.'.W.W.V.W.VA'AVAV.VWZ.

DEE
VYRŲ

Mann Igydyroas visokių keblių ir užsisenėjušių . Li
gų Vyrų l.uyo labai pasekmingas. 25 metų studi
javimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti 

; tūkstančiams vyrų ktirie 'jau buvo nustojš vilties;. Jeigu esi už
sikrėtęs, ateik pas mane ir nuo- širdies viską išsikalbėk,

1 Jci^n.į nobuši iižganėdihtaš po ’atsilankymo pas mana ug mano 
pathrimiis nieko' nereikės mokėti.

UŽTIKRINTOS PASEKMĖS Už ŽEMIAUSIAS GALIMAS 
KAINAS.

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

DOCTOR BAILEY “Specijalistas”
Sil ’PROSPECT AVE, CLEVELAND, OHIO

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

Imk elevatorių srba lipk tropais ant trečio angšto.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI 

išdirbame sekančius skanius gėrimus: 
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Crėam 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 pai tikrų Specialistų, d na 

prie kokių Acišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius nė- 
siklausinės kokia- liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų Janis pasakys, 
po išegzaminavnno. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jis 
neturėjo užtektinai apsjpažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado' jusu tikros lieoa. 
Mano aparatas Radio-Seopo-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu Jus gydyt, jiiąia 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turitų nusilpnėjualua 
nervus ir kenčiate nuo uinuouijima

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant vjso kūno ir burnos, Žai
zdas užsisenejusias kojose — ūegaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųiimn- 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit ši ap
garsinimų.

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

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

Nedoldieniais nuo 10 iki i.

1

equiva1er.lt


DIRVA

ŽINIOS IS LIETUVOS

ar- įperkama, 
be šo-i,sudainavus

Iš Darbuotės Provinci
joje

(ARTISTO ĮSPŪDŽIAI) 
ii

MARIAMPOLfi
Tai miestas iš kurio daug žy

mių Lietuvos vyru išėjo, šian
dien Mariampolė ne ta!.

A. Galaunienė ir aš, pasitarę 
sakome, suruošime rimtą kon
cerną Suvalkijos centre,; Ma- 
riampolėje. Kadangi aš vasa
ros metu ten gyvendamas nuo
lat girdėdavau kad “rimtoji pu
blika” koncertų Su šokiais ne
lanko, . ’buvo sumanyta •vieną 
koncertą parengti be šokių, 
anttą su ąbkiaisJ Sumanyta — 
padaryta.- . ;Rugsėjo 1, ir :2 d. 
mes s tenai s 'koncertavome -ir 
dėme a nervus. Koncerte
kių apsilankė publikos apie.... 
35 ypatos! Tikihos/už 10 metų 
bus apie 350 žmonių.

Koncerte su šokiais apsilankė 
netoli 200 žmonių, iš kurių ne
maža buvo ne-Ltetuvių ir tokių 
kurie šiokiu ar tokiu bildu (pra
siskverbė. salėn be bilietų. Kon
certui pasibaigus, liko šokiams 
didele dalis publikos, kurios 
daugiausia atėjo iš karčiamos. 
Pasibaigus šokiams, mačiau ve- 

> 'Są _tajp--“nuilsttsĮ” kad viduryj 
.salės parkritęs gulėjo! Jei dai
nuoji koki tikrai gerą ir rimtą 
kurinį tai Mariampolės publiką

■ pradeda , žibyauti! ; <(Ačiu dar 
I kad ,nešyilpįą 1)i ‘Jei-įdainuoji 
^‘Prirodi-uo Šehl {žn)ories^$ar 4>a-
• jiašią,-' ploja; , rr' .šaiukią? ,‘lbi!s!’’ 
i^Taip dalykams stoVint'as,typai-
■ Etiškai, už scenos verkiu, antsčd- 
■.jios juokiuos. Bet tai yra dra- 
.-Jna, ir pasistengsiu* kad ateityj 
tįto neatsitiktų* t., y. Mariampo- 
. Jėje dnUgiaii 'nedainuoti ir" vie- 
įjšai perspėti kitus Įrad įenąi^ė-
* Įvažiuotų. Nors,. tiesa, visiems 
dienai .prisiėjo .rausti del ,-putyL
, kos, 'ir kas jau (kartą Mariam- 
j pelėj lyivpj. d'augiau/tenai-nentį-. 
I ri rodytis! ~ nei siį ^pyragui-:ne- 
Į pavįlioKK , t' t \ į ,J.
i Bastančius išlaidai, neS^diufflt
i jau.tos-dvasines dramos; liko— 
j nieko! ' ' n ' ■

Bendrai,i -, Suvalkija . atsiliko,

atsiliko ir labai toli atsiliko 
(miestai, nė kaimai). '

žiūrėkime žemės Ūkio Paro
doje, ar daug ten buvo ekspo
natų iš Suvalkijos. Mačiau Pa
rausių Brundzos gražų arklį. 
Daugiau nieko. , ■ , ■ .

Beje. Mariampolėjį buvo K. 
Petrausko koncertas,, kiibiame 
buvę daug publikos (nors ne vi
si bilietai buvo išparduoti). Bet 
ta publiką buvo —Žydai. Mu- 

I su publika turi savo kąrciamas! 
Jiems nereikią nei, Petrausko, 
.nei Sodeikos, nei Galaunienės— 
nieko, šiuos žodžius rašydamas 
verkiu, nes žinau kad ’kur Bet- ! 

j rauskas išstojo 'dainuot užsie
nių ten publikos prisikimšo pil
na; visi bilietai-jau .įęąnkStp iš-

<Rygoje, . Petrauskui 
“Traviatą”, svetim

taučių publika iššaukė jį aštuo
niolika kartų!! Tai buvo pra
eitą pavasarį Latvijos -sostinė
je. Ūžtai Latviai už mus stovi 
visa galva augščiau. Tiesą pą- 
sąkius, iiž mus ,yisi kaimynai 
stovi -augščiau. Mes ‘ dar maži 
ir neišaugę. Musų sielą atilsi 
ne koncerte bet kuomet akįs 
mato.buteliuką! Ar tavęs, tik
ras Lietuvos vaike, tas faktas 
negraudina? Kur mes galime 
su savo neva “inteligentais” -pa
sirodyti? Juk jie bfe 'kasdieni
nės duonos nieko nemato, negir
dį nejaugia ir nesupranta, ži
nau tokių žmonių 'kurie teetran 
eipa pardavę paskutinę pagalvę. 
Bet tąi nė Lietuviai, žiūrėki
me kokios mėrio šventyklos iš
statyta užsienių miestuose. Juk 
be-.mėno'rięra Europoje nei vie
nos valstybes. Ir mes, kurie 
matydarrtr jog ‘ pas mus meno 
ąupratimas stovi žemiau (negu 
Europoje, bandoniė tą meną kel
ti, /o j sutinkame tekį žiaurų‘ir 
šaltą priėmimą, turime giliai, 
giliai nuliūsti,- .nes.'puikiai' .aino-
■me -kad tik- menas žmogų (aūk- 
Jęja., Mokslas ir menąs — štai 
-tie švyturiai kurie kelią -žmogų, 
tautą, valstybę}!-;? t? ’$ TS

Kas' gi daryti ? Ar numoti 
ranka ir pasakyti šudfev? Ma
ntai, —' nę.,' Jei 1K; 'Petrauskas 
aria tuos ■ dirvonus dr sėdi Lie-

tifvojė.'morš kitų valstybių * tita
no šventyklos jo išskėstom ran
kom laukia, tai tuo labiau mes 
turime Lietuvoj būti. Džiau
giuos kad mano 'gimtiniam inlie- 
ste Mariampolėje atsirado 35 
žmonės kurie atėjo koncertą iš
girsti. Dirbsim dar dešimts me
tų, o musų ateinančiai kartai 
bus daug lengviau (darbuotas. 
Mums sunku ir labai sunku! 
Taip sunku kad trūksta žodžių 
pasakyti!

Bet mes nopataikausime ir 
neteršime koncertų šlamštais 
kas dabartinei publikai patinka.

Kaunijoje žmonės šiuo žvilg
sniu stovi datig augščiau už Su
valkiečius.

Tik vieną reikia pasakyti: gal 
biiš dar sunkiau, gal teles krišiti 
be laiko tuose plačiuose dirvo
nuose; .bet mėš matydami 'jog 
tik tos valstybė^ Stovi augštai 
ir yra gerbiamos’ kuriose menas 
plačiai pletojas/o norėdami'Udd 
ir musų šalele kiltų ir augtų iki 
bus lygi kitoms, 'dirbsime šven
tą meno darbą, nors ‘sunku1 dar 
bus ilgai: dantis 'sukandę‘kad 
neišsprūstų dejavimo' aidas, ei
sime ir toliau tilo sunkiu kėliu! 
Gal ateinančioji meno darbuo
tojų karta bent dalinai įvertins 
musų darbą ir tą Šimkų dvasinį 
pragyvenimą kuris dabar tenka 
mums perkąsti.

Gal prisieis, aplenkite alkoho
lyje Įmirkusius miestiečius, ei
ti stačiai sodžium po šiaudų pa- 
stoge ir ten žiebti ugnį Gabijcls, 
bet žiebsime. Tai musų šventa 
pareiga ir užduoto!

Tai tiek iš darbuotės provin
cijoje. A. Vaičiūnas.

Klaipėdos Bruzdėjimas
yisąp Lietuvoj išvežimas, ir 

kęleivybą eis tik per Klaipėdos 
uostą.( Lipjtuvos ejniąrjintai. nuo 
lapkričio 15 d. gaus kelic-rišs pa
sus tik .pert Klaipėdos, uostą.

Visą šią vasarą ėjo uosto, gi'li- 
iniirif OdAilbąi.j DąįbhrhĮĄst^ giluį- 
mąs ?ip)<ia -8 njf-j.ru, Ų.o(stp; jau

yh*S: 200 ’vagonų... Iš to ’matyti 
kad Klaipėda ineina į svarbią 
savo rolę'.

Klaipėdos gelžkelius faktinai 
Lietuva valdo, bet jiė negaluti
nai perimti iš Vokietijos. Ji 
turėjo atiduoti tam tikrą garve
žių; Skaičių, bet kol derybos ne
buvo užbaigta, Vokietija to ne
padarė. Pastaruoju laiku gau
ta Vokietijos pasiūlymas toliau 
tęsti derybos. Dalis šių gelžke- 
lių tarnautojų (pavaryta iš vie
tų už nesąžiningą pareigų ėji
mą; kita didesnė- 'dalis prašosi 
iš tarnybos paleisti, kas ir bu
sią. padaryta. • ■ ■ K
D V vi ' ' V

Aukos Smetonai Paliuo- 
suoti

' Pasodinus A. Smetoną, - .buvu
sį pirmutinį'Lietuvos1 Preziden
tei), i Lietuvok'-'Urtivefsiietd įitu- 
deritų iniekrti-vė grfrįė ėmė rin
kti auka.<' apmokėjimui piniginę 
pabaudą 2000 -litų,1 išTitrosAvlmui 
p.) Smetoną> nu6 ; kalėjinio.1 Au
kas kviešta riešti Į Universite
to Rumus, kambarį’23.'

A. Smetona'- nubaustas sumo
kėti 2000 litų; artai dii mėnesiu 
kalėti:: Smetonai atsisakius pa
baudą .mokė ti,. j is lapkričio 11 
d. pasodintas kalėti. Bet vėliau 
pranešta jog .jis liko paleistais, 
buvęs irisai trumpai kalėjime.

kažin-kas paprašė--jo atiduoti 
^Įnldiųs. .Ji?,., nieko nelaukda
mas, palikęs arklius ėmė bėgti, 
bet buvęs peršautas.Vėiiau'.ra- 
do yiėino ūkininko lauke suneš
tus į krūvą linus. Palei;tuos li
nus nuvažiuota vėžės, d ant šė
mis pribėgusio kųaujo ir išmuš-- 
tą brauninko šovinį. Suareš
tuota Eigulis ir to ūkininko su
nūs.- ’ ' ; ■*

(“Lįęt. Ūkininkas”)

Randolph; 2377

. Dr. Francis L.^ennedy,
;/ PĘNTISTAS'*;'; - , 

BEpKAitidMIŠ "I^AUKlM/lS ' 
VARTOJA GAZA IKPK£JGEN4 
, 540Ž .^SUPERIOR: ĄVE. 

gąriiii.’ife 65th St. : ČĮeVeland. 
V'ilaiidot: O‘iki l2;l-iM '6;-itiida- 
jy&iJkAtdarai 

subatomis ir KitaU Uakarais. •

JOHN TIDD j 

; JSiyVEjA^^; f 

ŽIEMINIAI plqščiąi i, 

VISOKIŲ MADŲ ANT ,.j 

UŽSAKYMŲ,
Darbas Pirmos Klesos.

1377 E. 9th Street 
Cleveland, omo

gali ineiti, didelh.okeaniniai .lai'-J 
Vai iltį110Ld-13 tkfltštftn'čių'1 tbfiu 
‘tal'poš. ( Dabar * u(obfd-s 'ŽyHitąi 
įtębiiįęsms | ir , pąįogęšų.is.. f,, .| j J 
i .Tranzitas per - jiįįąįpėdąi ?yl- 
miai pa'didėjo; Birmfau per dio- 
lną‘ bli-vo1 Siunčiamą1 Spie,; 50:1 Va-į 
gonų', dabar1 kasdien, siiiii'čląmk
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ateina greitai — ir neužilgo jos čia 
bus. O kuo geriau padaryti atmintį 
ir dovanėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
nė laikraščiu?
QPasiskubinkit dabar — kolei dar yrą 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvoje ‘‘DIRVĄ” arba “ 
arba abu tuos laikraščius, 
nukentėsit — praleisdami 
iš sAvo kišeniaus suteiksit 
džiaugsmo visam metui.
€ĮĮ Kurie'i dabar užrašys 
‘‘Artoją” savo giminėms, gaus dovai 
nu tą ką iki šiol joks laikraštis hėdavė'

Didelį, 20x30 coliu miėros 
Šieninį LIETUVOS ŽĖMLAPĮ

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

Viską siųskit šiuo adresu:

ARTOJĄ”, 
Jus čia ne- 
dolarį kitą 
saviškiams

U ■' .L G h 
“Dirvą” i»(

B8
M • 

s

“DIRVA"
7907 SUPERIOR AVE. • CLEVELAND, OHIO

7

IŠPARDAVIMAS VYRŲ IR VAIKINŲ

OVERKOTAI
Buvo,
.$30.00

: $35,00 

Dabar po

Mcį paemčs’ šiuos puiįius Jvyriškus] 
finams 'Vlf.N’dNHTS, kvohli/o'tai^ y^Daka-. 

' i'Ais 6Vdtkotūs;j:1 fjk?1 kainavo^ inio
t $ę0 iki if535^'nuniayiinoni juos/šiam išpar- 

r dąvjniuį; įiki. $24.J|5! Jie. įjauįj.'ntslij ‘,1L’ P°* 
, puliariškiausiu a ipptlcliu. ytisvi, ( rutii, • ir ki
tokių gražių mišinių. Jie turi didelius už
verčiamus kalniofiiis, aplink arba, iki pu^ci, 
su diržais, kvolduotais 'tiž^rtkallais, tūli su 
tiesiais: tycro darbo;1 micros’34 iki 46. Ge
riausias pirkinis po $24.95.. , •

jaulių 
|>s pi- 
•Jovoja
;omy-

t i^y- 
litiki- 
Kspor-

ihnta-
Otikru 
lisuo-

icaina
Hkoj’e
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' Žemos Skirstymai
Per pirmuosius dėvjmis šių 

metų mėnesius žemės reformos 
reikalams'nusavinta Viso 117,- 
405.55 ha žemės1.' Nusavinant 
žemę'pavesta viso 430 tikiu'su 
135,045.25 hk žemės,'iš tų ūkių 
šavininkalms palitotev 17,630 ha. 
70 kv. metrų’žemės ir 691 ha 
•78kv. metrų'miško. 1' Beritą lai
ką išmaltuota Viso 88,209 ha že- 
hiėsj O nUdsaivyben'iiteskitta 64,-’ 
520 ha,’kUrie*išdalinta 8313 Ssr 
menims, jų 3875 mažažemiams, 
4367 bežemiams ir 71 amatinin
kui. C sUodiViV ineina
2198 kariųrriš—kurių 512 žeme 
atidūėda bė'išp‘ėišljanfojB!;rii6ke3-; 
nio. Bet .per tuois palPfe^yffip. 
mėnesius išsiimstyta į viensė- 
dfeiuš!'1151,1kaitrt,4?blsu '42,0tJd ha 
plotu. ■••TJd-.- 9H:sk'o)

Rokiškio nTfbstui plėstis pa
skirta 100 l h a* žemes’; t Maž'eakiįr 
■apski miostamss-^- 250 iha.j vi
so 559 asnienims; Mariampolės 
aps. 211 ha — 153 asmenimis; 
Katino apsk. — 78.05 ha, iš jų! 
panemunei ,— 12.5; ha, Freidai' 
-H- 10..3 .ha, žal. Kalnui.— 1.5> 
ha, Aleksctui — 025. ha, ir-Jo-- 
navos miestui — 53.5 ha; vifeo 
Kauno apskrityj, 167 asmenims; 
Rasentų ąpstk. — 28 ha; Aly.-, 
taus a>psk. — 39 ha; viso 54 as
menims. Kėdainių apsk. — 23 
ha- . •• . i j- -• ’h •

Svetimšaliai Klaipėdoj
;1922 metais liepos-rugsėjo m. 

Klaipėdos Kraštam atvyko 5,391 
svetimšalis; o 1923 m. — 3,491” 
svetimšalis. Per tą laiką išvy- 
ko: 1922 m. —- 4,631, o 1923 m. 
-į- 2,683 svetimšaliai.

-i A
Prigėrė Merginą^

Kuriigiškiąf,.}ęo|^kįo'^pĮ 
.Spalio 22 d. anksti 

plaudama' -kūdroje ibajpnnte'lc^ 
žin kcldn budu priore 18 me
tų merginą Ka^lmierti} ĮSąltu^ 
kaitė. Pažangusis jaunimas 
vo draugę iškiinąngai paljĄ^č 
Į kapus.

Daugiau Netikrų Litų , ,
Apįyartoje Lietuvoje pasiro

dė netįkrų banknotų po-5 lįtuĮs. 
Netikrų banknotų šios žymes; 
popierius paprastas, be vandei 
ninių ženklų, minkštesnis ir 
storesnis už tikrojo banknoto 
popierių.

v - ?Žmogžudystė
Vadžgirys, Raseinių aps. — 

Spalio 23 į 24 d. kažin kals per
šovė pil. Pempę Labginįų miš? 
ko.. Mirdamas Pempė pasisakp 
buk jis važiavęs Į mišką, ir ten

Nevędusios Moterįs — 
Tėmykit!

Daugybė jauną ir vidurinio am- 
ąmžiaūš turtiiigų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tąmistas su jais supa
žindinti. Prishiskit mums savo var
dą ir adresą,, o .mes jums .prisiusime 
progą kuri atneš' jums, linksmas va- 
'lahilnS, b gal ir-tinkamą bagetą vy
rą. Jūsų laiškai čia -bus,laikoma aš
trioj ^slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos • publikos; : Adresuoklt laišką'ši
taip: ............ . (50)

L. K. KLUBAS
Pi O. Bok‘382 •' Robkfwil, HL

GELEŽINIŲ' DAIKTU;
k®WVJKS
Eiclrtriškio -R^rkmen js.

S?'J. Woy^KViIIė'<fe'Šopl
, ^1657 E4įST. 55j^7ySTlj:^ĘT ’ į

.'liea-tmi ji bįftocri i

lt

7 Trindamas su RitfPles S
W Išii'insi Pleiskanas Lauk. «
A ' Niežti,

pleiskanų tiek

JI
1

uiiuiiiau pici-->A.iuų u* jusų Bai* Zj
vos. siitcršin jūsų, drabužius, (Uro ne- (t 
malonumo kiekvienam arti jus esan* A 
čiain1, ir vis nčapsukomai niežti! U

tai praSalins. Ruffles yra tonikų 11 
galvoti odai ir plaukams. Ruffles yra \ 
pleiskanų naikintojau su puikiomis U 
pašckinūiiiic. Zj

specialiai paskirtą sunaikinimui p!ci‘ 
kanų perų—ir RufFlca atlieka sav.A ••Kanų perų — ir Ruffles atlieka savo /į 

M? dalbą. • yj
w .< < Pamėginkit bonką ! Įtrinkit truputį f| • 
W '‘Ruffles į savo galvos o«la kasdien y 
M >flpie per Kiivaitę laiko. O kuomet fs .

.B’ /plvi.skanos jau išnyks, tuomet naudo- V / 
vi kite kartu nuo karto ir pleiskanos jus vi * 

dauginu niekuomet nekankins! Tik ft.
■-FACC5c. už bpnką. Galima gauti aptiekosc. y

v F: AD’ R,CHTER & co* 7So- 4th St., Brooklyn, N.Y. ft

>4

I •
Kad ir prastesnis * 
mitų, Bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home

Supply
6401: SUPERIOR AVE; 

CLEVELAND; O. • 
STIKLAI, MOLINIAI:.
INDAI IR PUODAI 
•Raugas ir Apinčs 

SpecialižJcumaB.
8707 BUCKEYE RD.

VAIK Ų M ACKIN AWS
Tikri žieminiai nloščiu-
kai' begičjimhi po Mau
ką vaikams. Gražiai ’pasiūti;’di
deliais užsiverčiamais kabiie- 
raisj dideliais kįšeniąis. Mlet.*i 

?7 iki. 18. SkĮepc po, p

2-KĘLINfiM SIŪTAI
u v.ienpiliai Jr du- $ j 8.75

du; micros (12 iki 46; dvejos po- 1 
'rok* k'cHMTyVju k‘iel<( lenu?1 ‘PAVsi-1 ■ 
'duoda Skiepe po $18.75.- •

į 
sNapjdojirhąš barščio Ten Kur Jis 

P^ygiausia Naudos, ■» n
t , . į) 7f< 'J I’d j J I I e ‘* <•!; J 'i • ■

'de^akčfe'Jdužo -iT- g-ai’1 
į-t Vjną tį^gb^kigHlęs ktB?i'A:<^ukikui’ia'!J
įmgii;mirt}^r-jįĮ'k•,ATjl,‘Ū&n’Įš

į t'^rKT-AĮ-^h^'ž^ile hipius, yrą .paĮęgjąų, ir. mąžjau f 
rį! i ini'bėdokjidmar-mažiaii ku-; , _

rif hėgu dipelę'ugnis?', Kn'taiip^ilkdrit; ntažafyra' at- "į 
1 ‘5 /z s’diSimėŠĮję. n'esji .'’duoda-’^k ti'dk^karSčiu kiek rei-11 į 
y 'Ir'nė'iąųgiap itjek dal'isunMidot^finŲ'jos'gimi-^'ij: i Jis z S: J’b. ji

.ž.-i/.rNAiRANiT ughHišiiidžipjųnipvų .<,D;ąpąp.Ų,,.gąliĮ)ia, į 
į padapytjii'dicWe'jngUi.ISju ęljipglllfjidęlii.j Psigąiiy,!.. į 
į ir pakhfeSi'trfmtaipanas toji' nuo $įęJęlip,,kąirščįQ.1 .Ąrr. į 
į Bą gali padaryt mažą ugpĮ1/jį’.1!ppkap,ipt....jąs,ląid;i— į 
į kur bus patogu ir taip p.ąt, kąrštąj , i
į SU GĄZU šiklšfnt'žirfe ‘verdant. - į
S - '*,,”GaHkid’’l!urgt tlidel^'tighI pečiuje, arba 'ma’žą," 4 
J o- paltj da-ikta tuTėt hrii -prič ugnies:'“ Tdi yra' tik ' C 
Į pritaikymas liepsnos ‘prie tikros vietos. ’ ’ ' <
5 C UTAUPY-T GAZO gali daug, o naudos gausi vis J 
į - tiek pat",' 'jeigu ne''daugiau. • Bandymai parodė į 
į jog žema liepsna, gerai nustatyta, išvirs valgi tuo S 
> pat laiku' kaip ir atigsta liepsną, o tik su puse tiek ' į 
J gazo.. ,, . .. . ‘ . ■ u
į 'TAS pat su visais gazo degininio daiktais.' Vir- į 
S 1 būvės pečiuje,-.paveizdan, gėzo skylukės neturi į 
į but-augščiau-.colio ir ketvirtdalib nuo apačios viri- 5 
S mo puodo, Jeigu jūsų liepsnos turi būti augutes- S 
į nės negu "tiek,'krb'ą jęigu 'atšuksįt liėpšrią augščiau S 
S ‘negu gana kad liėpšnos galai liestų apačią ptiodo 5 
? tada bus daugiau karučio. •' Taipgi galit'pranešt į 
3- ■ liepsnas ik i't iek" kad ‘bus- perdaug'ir dažas pėduos į 
į piln'af karščio kiėk'šyvyje turi.".' ;■' ' ' . u : S 
J 'T'IF; iĮIDLY-KĄ.1 tiri datig kitų pilhpT pą'a'iš^ina'ma į 

Is;..- ,. ->ir;:išnodoma -GAZOTėVėdoi kui'įą''THE‘ EA'S^T į 5 
it, dOHIOii.iBteiffei/patog'jwe Sd^tdse.' Musu‘1 ękšpėl’tai1., 5 
tS, f tenai- vaskąn seda.il j.Ničko tėn’ tiėiįhri’lUoŠ^rrtė-^ipes ’ į 
15 nepaaylucdam jokių JjfičiŲ' ^'tėiį riepa ^okioi 'fnėkės- ., S 
I? (Čio'iir kckjp'islygfc•■T■aĮ4ody^'a^ą1^®Un■ą:■,' i į 
fs,,;., -Mąūi .Officei.sThp..East -Ohio ,Gas Company,. E, >

%

S

j ,16th JT .Ripckyjell fAvc?,‘' tuoj už.tdidesės .jnejgps, ,j 
atdara nuo 8 ryte iki ,4.,vak.,.,12604 Fciiobscdt , 
Avonuė,''tuoj už 'St: Claw Avenue, prie East , 
125th St. Atdara pp piętų ir vakarais. . 15305;' 
Wafi-'-rldi?' Jtoad,“Collinwood, už tilto.; Atdara 
Vakarais ir pbpiečiaiš.... l.Siį-l, Kinsman Jload. 
tarpo E. 116th- St?it Vnion Avė. Atdara vaka- 
fafc'ii'‘įjopi<?činis.' j .,/i- k -

ŠIS PATARNAVIMAS YRA DYKAI gazo naudo-, 
tojams. Klausiniai noriai atsakoma. Parodoma 
nauji' ir geresni budai. .Aprodoma viskas reikalin
go tikrų pečių ir kaip juos užlaikyti.;

AIKVO-IIMAS gazo yra aikvojimas pini-' 
gii—ir ūpo. Nedarykit to. Deginkit Ga
zą kaip reikia.

The East Ohio
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DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Randolph 6153. ’ Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

REIKALINGA gražus kamba- 
5 | ris vięnai merginai Blaivoje 
< i šeimynoje, reikalinga kad butų 
5 su. .šilumai Praneškit “Dirvos” 
5 krautuyėn; 7907 Superior avė;

ANTANAS BARTKUS
rt i • — •> X • . i rz • nt __ j. nnNelaimė Yurgilų Šei

mynoj
Rerei.ta savaitę pėtnyčioj tau- 

apsiplikino ir mirė V. K. 
snnuj

Jo 
irgi

. kais
Yurgilo, 1125 E. 79th 'St., f 
Vincas, 3 metų amžiaus, 
jaunesnė sesutė Florence 
labai liko apdeginta.

Nelaimė atsitiko motinai 
neinant pyragaičius. Ji juos vi
rė taukuose. Pilnas puodas tau1- 
kų stovėjo ant pečiaus, į ku
riuos motina dėjo ir ėmė lauk 
pyragaičius. Jai nusisukus nuo 
pečiaus, vaikutis priėjęs norėjo 
tpa.versti puodą ir pažiūrėti kas 
jame ,y.rą ;, puodas buvo ant pe
čiais lygiai su jo galva. Kada 
pavertus puodas išsipylė karšč
iais , taukais ant abiejų, mo>tina 
'išgirdo kįiksmą, bet jau buvo 
peryčlu., Paimta, a'budu ku/JG 
kiu į ligonbutį, kur Vincukas, ir 
'mirė.

P-as -I urgilas yra nuo Jsenai 
žinomas Clevelando tautininkų 
tarpe darbuotojas,: veikiąs San
darus kuopoj, Kudirkos Dr-stėj 
ir kitose.'

Poni Yiirgilienė keli mėtai 'at
gal dirbo, “Dirvos” spaustuvėj 

> kolei nebuvo vedus,
Clevelando tautininkai, išreiš- 

Vkia jiems užuojautos tokioj di- 
fdelėj nelaimėj;

ga-

Respublikonų Konvenci
ja bus Clevelande

Sekančio meto birželio mėne
si’je Clevelandas turės 25,000 
dūšių daugiau1, ries 10 ar 17 die1 
ną čia atsibus Republikonų par- 

konyenęija nominavimui 
ant SuyJ Valstijų

Detroite 115, Clevelande 90, 
Pittsburge 67, kitur po mažiau.

Kurie norit padaugint Olevę- 
lando mirčių skaičių neužmirš
kit “pasičestavc-t” ant Kalėdų. I

ŠLA. 14-TOJ KUOPOJ BOLŠE
VIKAI SUPLIEKTĄ

Gruodžio 6 d. Lietuvių' salėj 
įvyko SLA. 14-tos kuopos- susi
rinkimas. šioj kuopoj kaip ka
da parodo “savo galvas” bolševi- 
kėliai kuomet tautininkai biskį 
aptingsta j susirinkimus lanky
tis.' Bet kada,ateina reikalas 
visi sūjumda, ir pasirodo kad čia 
bolševikai nieko negali.

Šiame kuopos susirii.kime tu
rėjo įvykti didelė kova,.nes bu
vo! ihominacijos SLA.) Centro 
viršininkų ir rinkimai kuopos 
valdyboj. Atsigabeno savo mo-’ 
dainiškas1 kaniioles tautininkai, 
ir atsigabeno savo surūdijusias 
iŠ caro' Ittikų' likusias kahtioles 
bhlše'vikai. ' Buvo1 Jaukta htiišiė. 
Bet pirmam ‘“žalopė”1 BoIšeVikai 
prikėlė1 baltas vėlirivas" (nė rau
donas) ir pasidavė ramiai. Vi
ši kuopos ‘valdyfobn nariai 19'24 
m'etaniš1 išrinkta! tautininkai — 
katras! .tik" vietaš tėutirrfnkai lai
kė šVarbiriiišiomis jose i pastatė 
įsavd žihbriešl' -''A" r" ''G! 1 
' Pirm įtrinkti išrinkta! A’.''Praš
kevičius.

Pagėlbiniriku —' 'J. ’Pužinad'.'
Finanšh Sekt-. —- V.'P. Bririio- 

niri.1
Užrašų Raštininku F. J. 

žitiris.
Iždininkų — K. Petraitis; 1
Orgėnizatoriųm — 'Martinai

tis. ■
Globėjais — J. Plerpa ir M. 

Lukošius.
Antras “zalapas” prasidėjo 

už nominaciją-Centro Viršinin
kų. Čia jau raudonieji paleidę 
į darbą aprūdijusias kamioles. 
Šaukė kad reikia į valdybą pa
statyt “tik darbininkus”, bet į 
ją kandidatus grūdo profesiona
lus, tik lvienąJkitą paprastesnį 
žmogelį kuomet nerado

Nominaęijose tečiau 
didumą balsų tautininkų 

Aut. Pirmininko 
St. Gegužis 
T. Dundulis (bolševikų) 

Ant Vice Pirmininko 
E. Mikolainis 
Metelionis (bolš.) 

Ant Sekretoriaus
Jurgeliutė.
Steponavičius - (bqlš.) 

, Ant Iždininko
Paukštis

Soloveįčikas (bolš.)- 
Ant Globėjų

M. J. Danielius, 
J. O. Sirvydas 

(Bolševikai savo Ineturėjo) 
Ant Daktaro Kvotėjo

Dr. E. G. Klimas 
Dr. St. Biežis (boilš.)

Susirinkime dalyvavo
10.0 narių ;■ kiti, savo balsus pa
skirstė ant šiaip ypatų, tų čia 
nesuminėsiu, peš 'buvo jų daug 
ir tik po vieną-kžtą balsą gavu
sių.

Tokioj proporcijoj ir kitose 
'kuopose, nominacijos eina. Ar 
gali bolševikai tikėt laimėti?

Belzebubas.

tijos 
kandidato' 
prezidento:

Delegatų 
virš 2,000; 
paparstai į 
suvažiuoją,

Konven'clja jvvkš pąųjpje pų- 
bliško j raudi torij o j.- ;

Už konvenciją ėjo lenktjmes 
tarp Chicagos ir Cleyeįa.ndo^ jau 
kėli. riiAnesiąi.' ^Ąbą jlię ’ ipįeštaį 
norėjo konvenciją gauti, nes tai 
reiškia- daug miestui biznio ii" 
hoteliąmš' bei. krautuvėms, pel
no. < Hoteliaį' i prižadėjo' neimti 
iš delegatų brangiau kaip pa
prastai, ir- kiti užtikrinimai pa
daryta.

Padengimui konvencijos lėšų 
Clevelando biznieriai 
žadęli §125,000.

ši konvenciją bus 
Clevelande nuo 1864, 
ri buvo'mažiukė,’ nes 
Republikonų priešingii Linkolno 
kandidatūrai suvažiavo čia ir 
nominavo .Toliną Cochran.J ■

ir antrininkų bus 
prie to svečių, kaip 
tokias konvencijas 

bus- y.irą 20,000., .

turėjo pa-

pirmutinė 
metų, ku- 
tada buris

p.
K,

T.

•kitų.
gauta 
pusėj:

32
13

35
13

39
13

31
30

32
10

TMD. 20 kuopa laikyta savo 
susirinkimą trfarninko vakare, 
gruodžio 18 d., Lietuvių salėj, 
nuo 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonės atsilankyti nesivė- 
luojanL
ANT RENDOS .2 kambariai su 

atskiru toilėtii, gėli gyventi ir 
maža šeimyna arba .-pavieniai. 
Kreipkitės 1423 E. 92 St,

Moterims balsavimas nnsibo-1 
do. Kaip visi dalykai motei imsi 
greit nusibosta, taip nusibodo ir 
balsavimo teisę. Jau nenori ja 
naudotis. Iš 135,449 moterų pi
liečių su teise 'balsuoti; šįmet 
užsiregistravo tik 35,284.

1920 metais, kada pirmu kar
tu suteikta moterims teisė, už-

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos

PINIGAI PASIEKS JŪSIŠKIUS LIETUVOJE I 
TRIS-KETURIAS SAVAITĖS JEI SIUŠIT PER 

DIRVOS” AGENTŪRA.

7907 SUPERIOR AVE.
Vakarais atdara iki 9.

siregistrayo 73,31'1 į paskui Jai- PUIKIAUSIA STUDIO 
psnįškai anažėjn; Dabar*. .įebal- j 
suhja tikspušė. Tai' ketūrių 
tų istorija. Dar'už ketiVrių 
tų jos visai nebalsuos.

; ;Q (by, jos- žadėjo; pasauli val
dyt. -1 J*’G i ' m-Ai

Vyrų šįmet Clevelande užsire
gistravo.97,165.   .............   -

Clevelande, Van Dorn geležies 
dirbtuvėj, vienas1 darbininkas 
palietęs elektros .vielą, nupuolė 
nuo 20 pėdų augšt'io ir užsimu
šė. i

Pereitos savaitės pabaigoj įs
tojo i Suv. Valstijų piliečius 
400 naujų žmonių — ateiviai 
kurie pasiryžę čia apsigyventi. 
Juos egzaminavo teisėjas Jonės.

i Dabaę laikas t ateiti užsisa- 
me- kyti sau įpaveikslų Iseniad 

trauktų arba naujai nusi-j 
ti-auk£i GfoįtogiĮiifijas^’? Ad
vento laiku riumažinom' kai
nas labai žemai ant. didelių 
artistiškų paveikslų, . Kuris: 
iki .galo metų ateis nusifo
tografuoti; feu kiekvienu tu
zinu didelių paveikslų gaus 
dykai vieną 'spalvuotą' savo 
fotografiją. su puikiais rė
meliais. Pasiškubinkit! i
1197 East 79th Street

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

921 St. Clair Ave.
—K AT.ĖDOMSDOVANOS

Elzbieta Nofviliutė........ '. .L200
Mikolas Rukšėnas............ '.L505
Oria Vilčinskilitė J-.. . ..L400 
Petronė Plauskaitė...L300 
Magdė Griškauskienę... .L100 
Elena Elinskaitė.... . -L3Q0 

«Kaz. Jankauskas.'.............. L 50
.Morta (Bočkyiėr. <...^ . p. .L100 
.Jieva Ruseckaite.L100 
Qna Lentienė.11 . SG.00

'Tamošius' Pilkioriis.......L100 
Katrė Kurgelienė ... L5Q0
Kazimi'erAŠ 'Viršilas......L100
Pinigai išmokėta pilna su

ma kiek buvo siųs,ta.
Visiems siuntėjams paleido- 

, me priėmėjų pasirašytas 
kvitas.- ■ ■

Kreipkitės vėj:

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

Ateina Kalėdos — Visi rong- 
kitės- linksmai jas praleisti, ne
užmirškit prisipii'kt. nuodų, nes 
be to -švenčių /nebūna. O; pas
kui graboriai turės daugiau biz- ske! 4:1-3: Jus mylimieji net:- 
nio. • ......................

femugelninkams irgi, reikia j u- mėginkite dvasias bau josi'iš 
sų pinigų, jie jau Iprigabeno į l,Dievo yra, 
jūsų apicįinkcs visokio■- rango,' 
tik i nūsipirkit,. . greičiau- imiko- 
lį'ąų'si't pas Ąhraomą. j .*• 1 ■ } ’

Dar pennažai šiais metais nu
mirė nuo puociingos degtiP.ės — 
22-s'e šv'arbesnįtio?e miestuose 
Suv-. Valsbras& jah tnįrė ',2,1'65 
žm'oriių.1 1 Jeigu ab'olnil" pritai
kyt tą prie višd4 širis1 šalies, mi
rusių btiš j 10,000 dušiū; ’

Philadelphijpj mirė 400'. ( ’ ■ 
New Yorkė'’mirė 363 žm, ' ;
Chięągoj' — ■ 285.'' ('j;' k

GERA PROGA nusipirkti pigiai 
l bizni h saldainių i ir į 'groserio. 
Jei nori teib Į 'biznį ir nori gaut 
pigiai, nepirk kol nepamatyti 
šios, krautuvės, kuri turi gražius 
prietaisus: 1 marmurinis sod,o3 
fontanas, 2 stiklinės šėpos; B ba
rai, G štalukai, 2< stalai sii krės
lais. 1 ledaunė; 1 voga, 1' kavos 
malimo mašina, 1 elektriškas fe
nas,- 2 gražios lentynos ir daug 
gero tavoro. Renda $40 mėne
siui Nepraleisk progos Kaina 
tik §1200. Klausk 1139 Ansel 
Rd. • Garfield 148.

KAIP MES GALIM PAŽINTI 
ANTIKRISTĄ?

. Apaštalas šy. Jonas 1-mc. lai-

kękite > kiekvienai dvasiai, bet

nes- daugi netikrų 
prąrakų yra į [syjetą išėję. Je- 
ąųsjai^Kuu pasakė..kaip mes, tu- 
niji; pažintį Antikristą. Matęu- 
sp. Ev. 7;15-į16: Saugokilėą nuo 
netikrų prarakų.--avių -rubupse, 
bet viduj jie: yra draskantis vil
kai.,:.. Iš j u darbų vaisių pa
žinkite juos, bau gali skinti [vyn
uoges nuo ‘erškėčių; arba'pygas 
nuo':ųsnių>. . pai Kas dgira (.tokią 
dyąsią Saumyjystė;i:;Neapi- 
kaptą,]ifci!štą/irr Bliuznijiriin są- 
W{t|iuinoje,. tai: Antikristo; rciva^ 
šia p, •- O: Dięi'o :Dvasia<>Meilė 
Pąkajmą,ū 'Džiaugsmas; Teisybė 
ir lBnolybė. >Toj‘temojl bus kal
bėta. JSEPTJNTADIENYJ, 'Pra
džią 2:45; po pietų,- 7017 Supe
rior Ave. Inžanga dyikai. Ko- 
lektu Niekad .nebus;

“Piršlis”
DEL NEVEDUSIŲ.

Mes supažindysim jus sii vaiki
nais ar merginom. Mes išlei
džiam savo laikraštį vardu “Pir-1 
šlis”. Jeigu esat nevedę prisių-1 
skit 10č., gausit kopiją “Piršlio” 
ir galėsit surast sau naujų drau-

Social Aid Bureau
1Q5 W. Monroe St. , Room 412 

CHICAGO, ILL.

NAMAI NAMAI NAMAI 
Pardavimui įvairiose miesto 

dalyse.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 61.53.

KL

Vysk 
kj

D
IK I

Pasiskiflrinkit ateiti ir ‘’pasirin
kti Kalėdiųpš (įovana?, tūriui vį- 
šokių; pužemintom kainom, k. 
t. Ląikyodūjjų, žifcdū, Retežėlių, 
Špilkų, taipgi, sidabrinių daiktu, 
ir lietsargiųu fPaipgi Itaispm vi
sokius' daiktus;’! i
V. D. Š taupas, i Jewelry
6704 Superior Ayej (-Cleveland.

Auksinių Daiktų 
(-7(11 <n i'Krautuvėj ;j c* A ąsuų 
čia ęalima rsaurtį gųMokiap, j hęang? 

'menas'už prieinamą kairią, šliuoi- 
"'riitiš židdūs/'visokius laikrodėlius, 
spilkąs, oriemtalius perlus, ifontą-i 

.rrineS(plunkąąas,'!tr-iU'ps ir, trim na-, 
našius ..visokius dajktus. , , r ,

i J. KlįASMICKAS , 
999 E. ,79tlį- St. .Cleveland, O.

Vakarais ofisas
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
.Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 11 
2 iki 5 po piet 
- Nedčliomii 
nuo 10 iki 12

atdaras nuo 7 iki S

East 9th Street
'arti Ėuclid

COLUMBIA BURLESK 
prasideda Nedalioj dieną 
2:15 Dusyk j dieną .8:1.5

Maudančios Gražuoles
Tikras New Yorko Per
statymas, gnrsŲs lošėjai-. 
Popiet 25-50c.' Mot. 25c.

Rūkyt ant- Mezonine ir Balkono

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Cląir Avenue Cleveland, Ohio.

Grafofonai ir Lietuviški Rekordai
Pasistengkit ateiti anksčiau ir pasirinkti sau tin

kamiausius. rekordus,, geriausius grafofonus 
ir kitokias prie jų reikmenis; Daugybe 

dabar visko sugabenta — ir dabar 
laikas pradėt rinktis sau Ka

lėdų reikmenis:

Krautuvė atdara ir vakarais.

Kauno Krautuve
2271 ST. CLAIR AVENUE

jtf 
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Dabar

m

Prisidėkit
ar daugiau klesų musų KALĖDINIO KLUBO, ku- 
su tikslu pagelbėt žmonėms taupyti pinigus, kurie

prie vienos 
ris Įsteigta 
padės padaryti jums linksmas kitas, 1924 metų Kalėdas

SAVAITINIS MOKESTIS Į KLUBĄ YRA SEKANTIS- 
$12.00. ir nuošimti 
§25.00 ir nuošimti 
$50.OO> ir nuošimtį 

$100.00 
§250.00

Klesa, 
Klesa, 
Klesa, 
K lesa, 
Klesa,

per 
per 
per 
per 
per

50 savaičių sudarys ...
50 savaičių sudarys ...
5(| savaičių sudarys ...

savaičių sudarys ...
savaičių sudarys ...

.50.
j §1.00

$2.00
$5.00.

i 'Neatideliokit, netrukdykit, nes, tfuKddtjtųc patįs dau. 'Ateikit j
i , ir, laukit vieni iš'pirmutinių, narių šio Kalėdinio Klubo,

tikri, kad sekančių 1 924 metų Kalėdose būsite mumsr 'dėkingi.''
Visi norim turėti jiiųksmąs. kalėdas. Tą galimą atsiekti veikiant išvieft.sd

50
50

ir nuošimtį 
ir nuošimti
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šia isltaiga kuri įkūrė KalėčlipiĮ Klubą, THE A. B. SAVINGS AtyD LOATI- S 
CO. rupin’asi'ir gali’padėti .yĮšiems.' iSusidėję pinigų čionai turėsit’visokiemsJ? 
reikalams1 ir visada kada prireiks.' prisiraš.vkit dabar i musų. KALĖDINĮ 
KLUBĄ ir stengkites sudaryt sau. ir saviškiams, lirįkšriiąs kitas' Kalėdas; i;

Klubas atdaras dabar, nariai gali prisidėti tuojau, ir pasirinkę kurią vieną 
ar daugiau iš viršuj pažymėtų mokesčių Idesų, 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 draugam?,-, bei sau ko reikia Įsigyti.

Platesnių žinių apie Klubą gausit atsilankydami ir pasiteiraudami bile ka
da, dieniomis nuo 9 iki 3, ir Utaminko, Ketvergo ir Subatos vakarais nuo 
6 iki 8 valandai, .

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

Ateikit pamatyt musų naujai. rengiamą Bankinį Budinką -
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Ypug 
kiaias 
ęlytiš h 
imbrikai 
ram vei 

v' Akroi 
nrirvių d 
po trį? i 
nias va 
pranašai 
gu kada 

’ į pavasĖ 
’ 'Goody 
išpraktik 
plytų,, iii 
praktiški 
mqnė ir

East 1 
kysės da- 
šventėm^ 
stos, beri 
po senox 
turi užsn 

šiltas < 
•giles kari 
kalavims: 
galima arj 
kasiams -i 
syklos p: 
dalyj tęvi 

Lorain, 
darbinink 
x’yksta at 
ti tai viei 
jų pusėn.

Clevelar 
ninku uni, 
i’ėmis nai 
ries gauni 
dieniniai į 
naktiniai

Spaustu' 
organizaci; 
uniją, kito

Meadvill 
dėlė korp< 
000 kapitii 
milžiniškas 
sykiu mięs 
ninkama ii 
pirmutinės, 
bus prade}

Gallipolis 
kai atleisti 
xTės.'

Austrijoj 
ir telegrafp 
Darbininkai 

Drew Mi 
ūkininkas, i 
licija ir kej 
ir tris jų n 
dė, po ko -pi 
atgabenta k 
vn gerai ap 
sęs žemėje.

Mirčių sk 
se. pereitais 
nis negu užj 
metais nuo' 
11.8, kuome 
nuo tu'k'stai 
mirė 13.1.


