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Gresia Griuvimas Episkopatų
Bažnyčios Amerikoje

KUNIGAI-MODERNISTAI NEPRIPAŽĮSTA 
NEKALTO PRADĖJIMO KRISTUI.

Vyskupija Traukia Teisman Vieną Kunigą už To-Į 
kj Praaitarimą; Kiti Kunigai Užstoja Kalti

namąjį. Gali Pasidalint Jų Tikėjimas.

ATMETĖ RUSU PRA
ŠYMĄ PRIPAŽINIMO 

Washington. — Rūsį jos sovie
tų valdžios pastangas užvesti ___ .......____________ ____
derybas su Amerika už pripa-l-mudse, yra gatava užimti vai-/ 
ižįnimą ir'atnaujinimą ryšių liko džią kada Į ją bus kreipiamasi. 
bei"gžcĮžioš., Ruv. Valstijų vai- ----i!-1- - J-"1- —*- 1
džia atmetė šaltai bolševikų pak 
siūlymą pranėšdam^ jiems jog 
negali huti jokių 'kalbų su Rusi
ja iki Maskva nepaliaus savo 
propagandos prieš Ameriką 

Amerikos valdžia neturi rei- 
|kalo derėtis už savo ,principu'3 
I ir .užsileisti. r_"_‘ L—- J 

žmona gruodžio 18 d. apleido j priežasčių derybas pradėti.
i sostinę, išplaukdami laivu tur-1 ‘
Į but į Rumaniją.

Karalius turė.jn pasišalinti po ^uv. Valstijos įJalyvaus 
išnešimo nuosprendžio, inteikto Tyrinėjimų Komisijoj 
Pulk. Plastirb. vadovo revoliuci-

ANGLIJOS DARBIE- 
ČIAI GAL VALDYS
Londonas. — Anglijos Darbo 

partija laimėjus didumą rinki- KIs

IK DARBININKŲ ŽINIOS

Ypugstown. O.'— Plieno pir
kimas 1924 metais pradeda ro
dytis busiąs neprastas. Plieno 
fabrikantai turi daug; Vilčių ge
ram veikimui.

Akron, O. — Beveik visos gu
minių dalykų 'išdirbyštės veikia 
po'tris šiftus dienoje, po aštuo- 
nias valandas permainomis, ir
pranašauja geresnį veikimą ne- ning išstatyti
gu kada iki šiol turėjo. Da.bų 
į pavasarį busią jyąlias. ’ '

Grekijoj Revoliucija;
Karalius Išvažiavo ’

Atėnai. — Karalius Jurgis su 1

Darbo partija dabąr tik guja| 
dabartinį premjerą Baldwina ir I 
reikalauja pasakyt ką jis darys 
su bedarbiais. Mc. DcnaiJ, Dar
bo partijos, vadas, stato visokius 
reikalavimus. Dabai" jau val
džia panaikino nutarimą siųst 
atstovus tyrinėt Australazijos

£

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio
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Suvienytose Valstijose .....................$2.00
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Episkopalų Skandalas
New York. — Gruodžio 16 d. I____

šv. Baltramiejaus Episkopalų nio komiteto reikalaujančio res- 
bažnyčios pamokslininkas Kun. publiškos valdžios. To reikalau- 
Dr. Leighton Parks pakėlė re-1 ja armijos ir laivyno viršininkai 
voliuciją kuri grasina sugriauti 
iš pamatų tą tikėjimo sektą. 
Kunigas nusiėmęs savo kuni
giškus apvalkalus, inėjo į saky
klą rūbuose filosofijos daktaro 
sakė pamokslą užginčydamas 
nekaltą prasidėjimą Kristaus iš 
Marijos ir šaukė Vyskupą Man- 

jį ant teismo už

ir kariunienė. ’
Ministerija priėmė revoliuci- 

jnnierių reikalavimus ir patarė 
karaliui išvažiuoti. Jeigu butų 
vėl Įsteigta monarchija tai vis- 
t iek Jurgis negaus savo. sosto 
atgal, o bus renkama naujas ka
ralius.

eretikystę.
■ šis Kunigo pareiškimas buvo

Goodyear kompanija bando atsišaukimas j modernistus —
išpraktiknoti išdirbimą guminių 
plytų,, ir jeigu jos pasirodytų 
praktiškos, atsivertų nauja pra
manė. ir pelnas.

East Liverpool, O., puodinin- 
kysės darbai'riba' gė/iii; rf'hriiS '1 
šventėms trUnVt/atrr'lrikuii a$si- 1 
stos, betrlčllžtu 
po senoVtii.'3 ViŠbd 
turi užshkj>nWi p'ėrpiibri.1 •\1 '|ll!' 

šiltas ■6ths1'HHHtridanBrbfeų 'kh- ! 
•glies kasykloms “Vri'ktii'' 'Nerri- 
kalavimsš ’ k‘ng!lesll'kiida be .fos 
galima apsieit! •hrieitlžiaJ,AhgIĮa- ' 
kasiame dii'bti-. ' Tik įdėlios 'ka
syklos pidrihej 'Ghid ''V<flstijoš 
dalyj teveikia. "l'1 'J‘‘‘

I.orain. O., ,'daug “ Meksikonų 
darbininkų ‘apleidžia darbus, ir 
vyksta atgal 'į MekšiKį įsidė
ti tai vienon tai kiton kariauto- . 
jų pusėn.

Clevelande, spaustuvių darbi
ninkų unija pącjarė su 'spaujs.tu,- , 
vėmis naują sutartį ,spĮyg' ku
rios gauna daugiau mokesties-r—, 
dieniniai gaus, po,, >1 į, ygjąpdą, 
naktiniai po ,

Spaustuvės ,‘Ųąąidąlįpę ,,j dvl 
organizacijas, vienos pripažįsta 
unija, kitos ne. ,■. , , .

Meadville, Pa.’,—:iSųdąjyta,^i- , 
dėlė korporacįj^? jgu $5^9,0^r, 
090 kapitalo. ęė.ngjįa ftatyj,; /čia . 
milžiniškas , pHeno, ’dirbjįp.yes, ir ; 
syki u miestiĮ.) '.gy vęnimjUĮ.) <įąxjbi 
ninkams iyirJ)ųsąp[is, ;iŠeptyni93> 
pirmutinė.s.,dirbtuvės,, jau, tpoj 
b’.B pradėįąJ.^j:a,tyti..f,

Gal) ipulis,, ,0. --r 113.5, ^arbipin-. 
kai atleista., įš, gęjiakelio dĮi^tu-. 
vės. j .•;

Austrijoj pasibaigė, telcfopų 
ir telegrafo idarbįpinĮ^ų: streiką^., 
Darbininkams, įkeltą ąlgpą. ,

Drew Miss. —. Tuląs ,pęgras„ 
ūkininkas, turėjo, mūšius, ./ę/u po
licija ir keliais , šimtais žmonių, 
ir tris jų nušovė, ir daug sužei
dė, po ko pats liko nušąu'įas lęa- 

, atgabenta kulkosvaidis/ Jjs. bų- 
Į vo gerai apsiginklavęs ir įsika
li sęs žemėje, j ,; .

Mirčių skaičius Suv': Valstijo- 
se. pereitais metais buvo dides- 

I uis negu užpereitais. ' TaĄj, 1922' 
į* metais nuo 1,000 ypatųmirė 
E 11.8, kuomet'1921 iri. mirė -11.6 

nuo tuk'stanCro.'1920 matais
K mirė 13.1. ''M-t-'•’ ivj-nši

arba šių laikų ir pažiūrų žmo
nes ir kunigus — stoti su juo į 
eilę.' Dr. Parks yra ntigšto mo- 
Įšalo kunigą^, ,71 .ipe.tų amžinus, 
ir buvo panidkslibinku Šv.' Bal- 

itrftirtiejatis bažnyčioj per dViflė- 1 
šimts metį.-';:DAHab jis paskel
bė žPdžio'laisvę 'ir'pasakė ttą jjis 
Sėtini1 tĮkėjo. '’l;' 

■u,Taip ietmigas ’Raibėjo
smerkdamas visą .tikėjimo jpn- 
ninth1 ftąd"rieit ĮjB1 knkfh suprakiii-- 
fhvb. o jil' idaušytojaj, nasilėn- 
tię'' priešakin? gaudė 'Kiekvieną 
jo žodį kuriais jis bandė prieiti 
prie savo punkto.

Dr. ’ Parks 'įširdo ant. Protcs- 
tonii Episokpalų bažnyčio-j Vj'-., 
riaų'sybės už tai kad ji paėmė 
teisman paprastą jauną kunigą 
iš Texas valstijos ir kaltina jį 
eretikysfėj, už. tai kad jis per
eitas Velykas per pamokslą pa
sakė jog jo nnompne, “Kristus 
buvo sūnus Juozapo”, taigi ne 
nekaltai pradėtas. . .,

Kun. Parks klausė iš sakyklos 
kodėl dvasiškija pasirinko teis
ti tą ‘kunigą, o ne kokį kitą kaip 
paveizdnn Vyskupą. Lawrence iš 
Massachusetts, arba ne jį . patį, 
ir atsake kad palietimas ,tokių 
ypatų kaip tas vyskupas arba 
Dr. Parks “s%škalrlytų bažpvčįą 
■js 'pai pa'jphtjj”.. į „.j 
'/Klausytojai, buvo gilią! ,5.11 j u 
'nihti' kuomet Dr, ..Parks perbę^ 
go' vis'us savo vargus ir džiaug- 
srius'sū jais praleistus, toj baž
nyčioj per 20 metų, ir primin
damas Vyskupų laišką kuris ap
kaltina modernistus neteisingu
me, paklausė, žmonių koįlel jo 
parapija turėtų tikėti labiau Vy
skupui Manning, b,eveik mažąi 
žinomam, b jie jam.

Prieš tą “biedną, be draugu 
ir beveik bejiegį” kunigą eina 
visa Episkopalų vyskupija, o jo. 
apgynime stovi apie 500 ar dau
giau Episkopalų kunigų susira
šiusių į Modernišką Bažnyčios 
Žmonių uniją.

Ir gynėjai ir kaltintojai re
miasi iriti biblijos.

Kun. Heaton’o teismas bus 
1 "šaulio mėnesyje.’

Sakomą jog milijonierius J. 
t*. Morgan eina išvien su revo- 
liucijonieriais modernistąis. ir 
užstoja už Kunigą Heaton. .

Dabar nėra jokių punktus steigimui 'ten kariško 
laivyno stočių, kam labai prie
šingi Darbo partijos nariai par- 
liamente.

Liberalų partija ir Konserva- 
tistų partija labai nenori kad

Paryžius. — Suv. Valstijų at- Darbiečiai patektų j valdžią, ir 
m , r,r, A r. o a, 1 _ ' 1 ' ' 1   1 . X  1 ' — stovas pranešė jog Amerika su

tinka duoti savo atstovus 'kaipo 
tėmytojus prie tarptautinės ko
misijos tyrinėjimui Vokietijos 
finansų ir galimybių mokėti at
lyginimus.

jos kolei kas bando tam kelią pa
stoti.

ii S 1*

VISIEMS “DIRVOS” SKAITYTO
JAMS, BENDRADARBIAMS, RĖ
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KODĖL EMMA GOLDMAN PABĖGO IŠ 
RUSIJOS “ROJAUS”

Jau prie Faraono Grabo
Luxor, Egiptas. — Pirmu' sy

kiu tyrinėtojai faraono Tutenk- 
hameno kapo gavo pamatyt1 jo 
grabą, per kambarių kambarius 
kasę-si tolyn 'ir išversdami "sie
nas. Pats grabas yra'išdailin
tas aukso, mėlyna it* geltona 
spalvom, darbas labai stebinan
tis. Kožnam, naujai pasiket/am 
kambaryj itrandaftk naujų ir

Prancūzai1 Užveda Kal
bas su Vokietija

Paryžius. — Pęincare priėmė 
Vokietijos pasiūlymą užversti 
derybas tarpztų dviejų valdžių 
P.uhro ir Reinlando klausimuo- 
Ye. Ant^įo jr Belgiją^ j pąpjų brangenybių, yisekių .ka- 
1 Kadangi. ram.u^nPrię^ipįmąsiJ rgliškų .reikmenų ir padargų. 
RiSfrib' pa’smaigc, o Poincare/^ą-J, ; .idhl“--------- ’--------
W iX; tada kalbiu Vokietija g5 žmoBės:žuvo; 2cm68 

tSaeK-yok^ikMZv-eiiW^t' Drebejime 
mrndhmi Prancūzams1 Bogota, Colombia (Pietų A-
! ' Poincase.'.sako^liškltousys Jkąįtnerika). — žemės drbbė.įimui 
Vckifečiaij furi i pasiūlyti atlygi-į sugriovus du miesteliu užmušta 
fflrr.Vliausime.", 1 :
: Bet kad buvo užsispyrimų iki 
Šiolei, niekas nemano 'kad iš ši- 
'lokas'išeis, — tai bus- “tik 
konferencija”.

Iš Meksikos Sukilimo
Mexico Miestas. — Suvirs 30 

tūkstančių kareivių yra kovos 
lauke varžytinėse už Meksikos 
valdymą.- Veikimai atribuna 
dviejuose punktuose Į— Jalisco 
valstijoj, hpic' antrą didžiauisį 
respublikoj miėstą Guadalajara, 
kiti' mūšiai tęsiasi nub Vera 
Cruz iki Puebla, kur valdžios 
kariumenė turėjo didelį susirė
mimą su tūkstančiais' sukilėlių. 
Vienrankis prezidentas' Obregon 
pats vadovavo puolimą ant Pue
blo.-

Vera Crtiz dar laikomas 
kilėliti, kūr įsteigta Huertoš 
kinoji valdžia.' 3f

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

kita

Ša-Vokietija Nori Kitų 
lių Pagalbos

Bcrlinąs. — Vokietija pasiry
žus šauktis Tautų Sąjungos pa
galbos. Valdžia niekaip neįs
tengia subalansuot savo ineigas 
-.=:i išlaidomis, ir prie tvarkos ne
gali prieiti be užrubežių pagal
bos.

Valdžia neturi gana pinigų, 
net ir popierinių markių, savo 
ižde apmokėjimui didelei, ąrmi- 
įjai valdiškų darbininkų.
, Vokietiją mano .kaip nors, su 
:nag»lb» Taptų Sąjungos,, gauti 
paskolos ir ufrųbežjų,, ypątipgai, 
iš'Amerikos.,,,, >,,.q 

i! I Valdžia uždęję , gyyęntęjanp. 
•dflr daugiau taksų, bandydama 
išsisukti iš bevįlęio finarisinio 
krizio./A' . .. <>. ' >■,,

apie 85 žmonės ir Idaug liko be 
pastogės. Miesteliai Gumbai ir 
Chile radosi palei vulkaną Chile, 
kuris pradėjo veržtis. Nuo dre
bėjimo nuslinko ant 'kelių kal
nų kriaušai.

Permainos Saksonijoj
Bėdinas. — Saksonijos socia

listinė valdžia rezignavo kada 
atitraukė savo paramą Demo
kratų partija. Demokratai at
simetė kada socialistai atsisakė 
prisidėti prie balsavimo nepasi
tikėjimo vidaus reikalų minra- 
teriui.

Little Rock, Ark. — Susimu
šus dviem traukiniam, mtnoma 
'žuvo keliolika žmonių.

Šiose dienose mirė gars e s ra
šytojas, detektiviškų pasakų ir

Pagaliaus sulaukėme ir tų de-.visokių1 svetimų ir baltųjų ka- 
portūotųjų ■— ir pasirodė' kai rreirių, Ibet dėlei žioplumo ir go- 
jią yra ne išvytieji iš Amerikos, Į durno atsiųstų 
bet karo nelaisviai -Ruisai iš Vo- šinrnkų gyventojai tuoj susikir- 
kietijos. Nesusipratimai kilo iš 
neapsižiūrėjimo' įkdkio nors val
dininko čičerinb ofise, kuriu iš- . - 
skaitė klaidingai radio praneši- j buna keliauninkai ir, ląukiai.';le? 
mą apie atvykstančius prie ru- ■ ji trukių. Kartais, sako įiį jie. 
v....... i_.— ■ . jyiversti yra gyvenai per keliąs

savaites ant plątformcy iki at- 
Vą^aubju pe.skųi. prą-i-
deda padūkęs grūdlmasi Įsigau
ti į vagoną.. Tankiai pasitaiko 
kad vienas ar keli miršta po yį- 
,gcfnų,ratais trukjųi pradėjus ,ęi- 
įiti .Sulipusieji ant vagonų ątį& . 
gų ,.lj,uūą nušluojąmi žemėn, ya- 
Žiuojant po apačia, žemų tilto, 
ir prie to vislfo, nežiūrint tų al- 
tjej.ių vargų, intones matyt yra 
lengvąšii'džjai, neš susirinkę j 
burįus palei sustojimus dainuo
ja savo jautrias dainas.

Ji aprašo apie Harkovą, PoĮ- 
tavą ir Kijevą, ir pamini sftVp 
apsilankymą pas garsiuosius re
voliucijos vadus, tarpe jų pa? 
Korblenką, garsų Rusų rašyto
ją, ir jo rdųkterį kurį pŲprsrani- 
zavo mokyklą vafkabis ir' sten
gėsi palaikyti ją nežiūrint bol
ševikų priešinimosi.

Taip labai žmo.its raudenająl 
valdžiai- nepasitikėjo jog muze? 
jaus darbuotojai turėjo .keblu
mų gauti ko jiems reikėjo,-.nej 
žmonės ne tik su nuc'lura i tr. 
sinešė, bet ir patįs sovietų agen
tai mažai tepaisė apie centrali- 
nius viršininkus ir atsinešė Į 
muzejąus grupę su neapikarntą 

į ir įvairiai trukdė.
mis, ąako Goldman, didžiau:ia 
jos pagalba buvo tai faktas kad 
ji paėjo iš Amerikos. Tas var
das rodos vyte nuvijo visus nuo-; 
žiu'ros debesius kurie storai bu- 
vo apdengta apie vieką ko jiems 
teikėjo gauti.

“Amerika”, sako ji, “ėjo Iš
vien su imperialistiniu pasaulių 
numarinimui badu ir sunaikini
mui Rusijos. Tečiau užteko tik 
paminėti jog paeini iš Amerikcd 
ir galima buvo įprieiti prie vis- 
ko Rusijoje. Aš nenorėjau ir 
net nekenčiau tuomi pasinaudok 
ti, neapkęsdama Amerikos.”

Ekspedicija į pietus matyt 
pasisekė, nors ji nepamini to. 
Knyga užsibaigia beveik stai
giai, tečiau nelieka abejones 
kaip ta moteris atsineša į (bolše
vizmą. ‘ Nors j 03 idealai kitokie 
negu bolševikų, bet jos apsaky
ta tvarka ir dalykų stovis Rupi
joje negali išrūdyti niekam ki
taip ir gražiau. (Galas.)

iš Kremlino vir-

s. šino prieš Leniną.
I- Aprašydama kelionę triūpi- 
:•' nid, ji apsako kokioje padėtyje

bežiąus įmones. Jiertis priren
gti hoteliai liko uždaryti ir už- 
pečėtyti", .juos nebuyp gą)iir4i 
užleisti naudotis karo 
viarna, nė? jie buvo paruošta d?T 
portuotiems iš Ąmegikos, .“kurie 
dar lyistiek gali atvažiuoti”. .Vi
ses tos pastangos ir darbas np- 
ėj.o ant nieko. '

Negalim^ ^Svengti
.. ii Į keistai 'kad Emma Gcld-

“■y1“’ | mari rimtai pasisako kaip ji bų- 1
užnuodiji- - .- 'įi.'r> . ... ■ o‘■, vo visapusiai apviiitrma. Savo 

knygoje ji turi trumpą siraif/s- , 
nį apie apsIlahkymu Anglij-s 
misijos kurią priėmė karališkai 
ir užbovino teatrais, baletais ir 
ekskursijomis,

“Visokiausios gerybės buvo 
jiems parūpinta 'kuomet žmonūs 
vergdvo ir badavo.' Sovietų val
džia nieko neaplenkė neatlikto 
sudarymui gero įspūdžio ir vi
sokie negerumai ir neramumai 
buvo slepiama nuo jų.”

Ji taipgi užsimena apie ama
tų unijas kurios, Goldman sako, 
yra visiškai užvaldytos komu
nistų. Ji dadėda, vienok, kad 
duonkepių unija, Ikutips nariai 
pilnai supranta svarbą savo pro
dukto, parodė ‘■'visiškai nepri
klausomą dvasią.' Vienii tarpu, 
kuomet čeką bandė areštuoti 
kaųdidatą nebuvusį po' komu
nistų diktatūrai, kepėjai pagra
sino streiku'. To pašėkmėj, so
vietai sutiko pripažinti tą Smo
gti kuris buvo parinktas pačių 
kepėjų.

su
lai-

Mirė Garsus “Afrikos 
Blinda”,

Londonas. —'Afrikos Mauru 
vadas, pragarsėjęs Raisuli, mi-l 
re, kaip menama .nuo t 
mo.

Raisuli pragarsėjo Europoj ir 
Amerikoj dešimts metų atgal Į 
kaipo “Tangiero Blinda”, kuris 
per septyniolika metų vadovavo 
Maurus nesutinkančius Europie
čių valdžiai pasiduoti. Jis esąs 
ainis pranašo Mohamėto — jo 
tikras vardas buvo Ahmed Bert 
Mohammed. Jis pirmiausia pa- 
gnr-ėjo kuomet pradėjo kariau
ti atgavimui savo nuosavybė?, 
kurią Įgijo nužudydamas savo 
giminietį. Kada jį norėjo su
gauti jis pasišalino tolyn į Af
riką, pasigrobdamas su savim 
kelis pažymius žmones iš Tari1- 
gięr if laikė j uos užstatu, tžrpė 
jų buvo ir Amerikos piridiš Pėr- 
dicaris. Prezidentas Roosevelt 
padavė ultimatumą kad butų 

|PerJicaris ' paliuosuotas, b Rai-
visamp pasaulyje pagarsėjęs de-( gu]i' 'sugautaSt kad ir
tektivas Pinkerton-., ,Jo suorga
nizuota detektivų grupa veiks po 
senovei.

New Jersey valstijos pakraš- 
čiais. degtinės šmugelninkai ant 
Kalėdų stengiasi prigabent iš 
laivų Atlantike degtinės Į Suv. 
Valstijas. Jie turi greitus lai
vus lekiančius po 40 mylių į va
landą, kurių negali pagaut val
džios laivai. Bet vildžios pa
statyti vvrai sako, ka?p tik mes 
pagaunam smugelmnkų grėdą | moįer 
laivą, tuoj jį apginMuojam ir

Sudegė Trylika Žmonių 
’ Leipcįg, Vokietija. — Tryli

ka ypatų sudegė pašiūrėje už
miesty j ,'knr buvo suėję bena
miai bedarbiai' miegoti, kada iš
varyta jie iš gelžkelio stoties 
ir užginta jiems stotyje nakvy
nę turėti. Sakoma jog padegė 
15 metų amžiaus vaikinas už tai | naudojam jų pačių gaudymui, 
kad jo neleido į tą pašiurę nak
voti.

vienok Perdiėarį paliūosuot kai
navo 870,000.

Raisuli slapstėsi tarp Prancū
zų ir Ispanų ruožto iki 1921 m., 
iki Prancūzai papirko ji pereiti 
Į Ispanų pusę. Sakoma’ jog 
puolimai ant Ispanų buvę jo 
rengta.

UŽ
SU

dvi

nepama?.

Lyg tyčio-

New Yorke Episkopaių Vys
kupas Manning reikalauja pasi-

New Yorke, /pirmu .kartu tė- 
gyj 80 metų savo gyvenimo, tu
la moteris gavo progas dainuoti 
prieš publiką kcmcei'te. Ji troš
ko buti dainininke iš pat jauny-

Catskill, N.. Y. —- Suimta 
meterįs ir vienas vyras ir kal
tinami už nužudymą vienos tų 
___ r u vaiko kada jis sužinojo 
jog moterĮs su tuo vyru turi ge
rus laikus, o jos bijojo kad vai
kas neapskųstų arba neišduotų 
jų savo tėvui ir antros moteries 
vyrui.

Vakarų Europoj irgi pradėjo 
siausti anti-žydiška banga, ne 

_ Aštuc- 
pasimokino ir j ni' milijonai žydų gyvena V Okie-

teisinimo iš Kun. Guthrie, kuris!. stės, 'bet vis negavo progos. Pa- (
aną savaitę savo bažnyčioj buvo buvus New Yorke prie vieno3 j>tik Lenkijoj ir Rusijoj, 
įrengęs, pusnuogių ir basų mer- geros dainininkės, ] 
g,u L-M •-- - 
ir. dalį pamaldų.

šokius kaipp plagr.ažinimą gavo-progą koncerte dainuoti. Ji.tijoj ir apie Reiną ir jiems grę- 
j paeina iš Texas valstijos. |si‘n- pavojus.

Po daugelio mėnesių pastan
gų buvo šuorganizuota muze- 
jaus grupe, ir specialiu trukiu 
ji išvažiavo į pietinę Ru’ųją. Te
nai Goldman rado padėt) fcįskį 
geresnę negu šiaurėj, nors viso
mis pusėmis pat ėsi betvarkė ir" 
ncatsakantumas, raudonas var
žymai ir grobimai. Delei tolu
mo -nuo Maskvos žmonės kaip 
kada galėjo prasitarti prieš bol
ševikų valdžią ir jų ncapikanta 
išsireiškė nepildyme įsakymų ir 
neklausyme viršininkų, pasiųstų

i ir cehtralinio lizdo.
Emma Goldman išrodinėja 

kad Ukrainoj sovietai galėjo jsi- 
steigt labai tvirtai, ypatingai po 
to kaip ta šalis buvo nuteriota
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DIRVA” RENGIASI .PERSIKELT NAUJON VIETON

.25

.35

.50

25

.50

.50

.50

.50 .35

.10 .50
$1.00

Kandįdas — A pysakos-istori jos-paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yrą, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, ■ 
ir daug ko kito žjngeidąus. Paraše garsus filo
sofas) Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina 50c. Audimo viršeliai......................  .. $1.25
Buvo $1—dabai: 50c. Apdaryta $Į.25.

MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 

amžių didžiu kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su j n veikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pušį......$1.00 
Ta pati audinio viršeliais ....................$1.75

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 15.6 pušį......75 
Drūtuose audimo viršeliuose .......  $1.25
Buvo 75c.—dabar 50c.. Apdaryta $1.25.

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

(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religišką 
ir ne prinš-rel.igiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Parašo K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia: 3 moters ir 10 vyrų. Septyni

Rusijos Motyrų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočlcaręva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Verte K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ......-...................................... $1.25

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Veidmainyste ir Meilė — garsi klasišką 5-kių aktų 
tragediją-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuesai vertė P. Norkus. 182 pusi..

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose. 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė. B. Skripkąusr 
kiutū. i Pusi. 67 .......................’.......

Dh ,Bailiu i— Lietuviška komedija vieno akto. ‘Prie 
lošimo reikia 3, vyrų ir 2 moterų. ‘Vertė Šeinis'. 
Puslapių 36 !......... .

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime —.Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama a.p.ie tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturiu vyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga 1'11 pusi., su Ibseno biografija. 
Vertė A. A. Tūlys.- ............................. '....

“Kryžiukas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laįkais. antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 

2 vyrai. Paraše K'. S. K; Pusi. 24 ..... ......
Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 

dainomis >r šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniūtė, Pusi. 50 ...................

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

Fręmtinis — žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su ja. 

Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi......
Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka, keturių ak- 

1 tų. Šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti. 35 pusi................ ......

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

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Paraše V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusk 232 ..$1.00 
Audimo apdaruos" ............................................... $1.75

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

pavičius. 3.919 m. 125 pusi...............................
Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 

senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
tus Lietuvių prąbotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi- 

s 1 puslapių yra 35...................... .......... .
Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa- 

viikslėliai. Daug žingeidžių .ir pamokinančių da
lykų. Parašė K S. Karpavičius. Su paveikslais.
K Aygelė turi 94 puslapius ......;............................35c

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

į Iš Lietuvių Gyvenimo,
PITTSBURG, PA.

Ukrainą Choro koncertas. 29 
d. lapkričio Carnegie Music Hail 
Ukrainų Tau'tiš'kas Choras davė 
koncertą. Aprašymui šio kon
certo nėra užtektinai žodžių, 
nes jų dainavimas rodos koks 
viršgamtiškas: ‘tokia stebėtina 
muzika, harmonija, taip užžavė- 
ja žmogų kad negalima nei ap
sakyti. Kati "jausti tą viską, rei
kia pačiam girdėt jų dainavimą. 
Muzikos mylėtojai tėmykite An
glų spaudą! ii; kuomet jūsų ko
lonijoj dainuos šis choras nuei- 
kit pasiklausyt.

šis choras per tris metus va
žinėjo po Europą su koncertais 
ir visur turėjo wtebetinai gerą 
pasisekimą. Tas choras yra ži
nomas visame civilizuotame -pa
saulyje kaipo geriausia išlavin
tas choras. Jo vedėju yra kom
pozitorius Aleksandras Košetz.

Ar sulauks kada vystykluose 
besirituiiuojanti Lietuvių daila- 
muzika tokios pagarbos, ar ža- 
•vės savo geniališkumu besi
klausančius kaip kad .Ukrainų 
Choras? Ar?....

vių kalbos, rašybos ir istorijos 
pamokos. Mokytojaują gerb.J 
M Vaidila. Mokinių suaugusių 
kol kas dar neperdaugiausia Į 
mokyklą lankosi, bet užtai vai
kučių daug, net 40. Tų vaiku
čių tėvai turėtų prižiūrėti -kad 
jie nuolatos lankytų' šią mokyk-? 
lėlę. Mokyklos suorganizavime 
daugiausia pasidarbavo M. Vai
dila, J. A. Katkus, A. Bernotas, 
D. Kvietkus. Rimbas.

DETROIT, MICH.
Juozo Babravičiaus koncer- 

| ŽŽ tas. Gruodžio 2 d. Maskvos Im- 
f f? perialės Operos ąrtistas Juozas 

Babravičius davė koncertą Lie
tuvių Bendrovės salėję kur apie 
350 dailę mylinčių Lietuvių tu
rėjo didelio malonumo pasigro
žėti jo tikru artistišku dainavi
mu-. Po kiekvienai dainai griau
dė gausus aplodismentai ir ke
lis sykius buvo iššauktas pakar
toti. Ir ištiktųjų tai buvo kon
certas kokio dar Detroitiečiai 
nebuvo' girdėję,' ir jie ilgai, il
gai minės p. Babravičiui. Ne
turiu žodžių išreikšti apie jo 
dainavimą, tą tik žinovai-kriti- 
kai galėtų pasakyti. Tečiau nė
ra nei reikalo 'šakyti. Ką Chi- 
cagiečiai pasakė tai bėra ltd nei 
pridėti, nė? atimti. Beje,1 vie
nas ’inteligentas išsireiškė kad

Bazaras. Gruodžio 7 jr 8 d. 
čia Ibuvo surengta Taiptautiškas 
Bazaras, kurį rengė Y. W. C. A. 
Bavare dalyvavo 14-ka taktų; jų 
tarpę buvo ir Lietuviai, kur rū
pinos surengimu ir bazare dir- ,p. Ęabravičius dainuoja nei kiek 
bo- Lietuvių Moterų Kųi^sų Klu- neblogiau už garsųjį Caruso.

. Kaip augščiau minėjau, kon
certo klausėsi apie 350 ypatų;

I gi Detroite Lietuvių esama apie 
10,000. Gal nevienas paklaus 
kode! tiek mažai tedalyvavo to- 

| kiamę nepapraštame koncerte. 
____ 1 galima butų nurodyt kele- 
I tą priežasčių, — trumpąs laikąs 
išsigarsinimiui; nesupratimas 
dailės mierio; paskalai apie (sa
les uždarymą, ir t. p. Tečiąiu 
svarbiausia priežastis bus ta 
kad Babravičiaus koncertui bu
vo priešingi katalikų ir radika
lų vadai, ypač katalikų vadai, 
kunigai. Misi tris vietos kuni
gai buvo kviesta sudaryti ben
drą rengimo komitetą, tečiau 
jie visi išsisukinėjo nurodydami 
įvairias priežastis. Tiesa, Kurti 
Jonaitis ir Kun. 'BereišiS, inpra- 
šylįį-,1 norą savose bažnyčiose ųž- 

;sakgj Gi Kuų.j Bizauskas — 
tas pats iČižauskąs įkuria save . I 4 1_____ j t ’’ j į / 1 r ’ L -vadina “muziku” — ne tik ne- 
prįsidČ.lo Jpriie rengimo^ “bet jrėiį 
'brtžnVcibje' nėužsakė’ nota buvo 
prižadėjęs užsakyti! TPaga'liausj

bas. Jos sai’o škjųių'je turėjo 
.rankų daibų, kaip tai siuvinė
tus užtiesalus, rankšluosčius ir| 
tam panašius dalykus. Be to 
buvo prikepta Lietuviškų “au
selių”, kurios pardavinėta..

Bažaro valandos buvo nuo 41 >j'am 
po pįehi iki 11 nakties., Vaka-| 
re nuo 8 vai. buvo programas. 
Iš Lietuvių dalyvavo programe 
sekančios: Kojų pirštų šokikės 
Ona Lukošiuniutė ir V. Vara- 
šiutė pianu skambino O. Vens- 
loviuitė; po jų dainavo solo O. 
Grinevičienė,' pianu akompanavo 
O. Vensloviutė. Po jų buvo šo
kiai kuriuos atliko keturios Bi
rutės Choro mergaitės ir keturi 
vaikinai; mergaitės 'buvo tautiš
kuose rūbuose: jie šoko>Suktinį, 
Noriu' Miegoj ir Klumpakojį ^or
kestrui griežiant. Paskiausia 
įdainavo solo A. Sadauskas, pia
nu palydint K. Srepcįiavičiii'tei'. 
I.ietuviaį buvo fiatįs'rihnu'tiriiai 
ir turėjo ilgiausi programą/ir 
Lietuvių dalis buvo gražiausia; , 
k.biausia ’publikai patiko. v ■ .į

J« .A'įrbickas. 11Pj, j) ^ęhcęirta nęatsilpjikėj i
P. J. žiurio prakalbos. Gruodi. -įVipą .surepgimo-’.i,darbą atliko

ALTS. 36 kuopos susirinki
mas. Gruodžio 3 d. Sandaros 
36 kuopa turėjo susirinkimą, i 
Iš turto raštininko raporto pa
aiškėjo jog kuopoj priklauso 173 
nariai, iš tų 116 yrą pilnai už
simokėjusių, kiti atsilikę su mo- 
kcstnm. Iš svarbesnių, tarimų 
reikia pažymėtą šie: sausio 13 

•d. rengs vakarą sii prakalbomis Į 
apvaiksčiojirtiui Sandaros de
šimties metų gyvavimo" jubile- 
jaus.. Gruodžio 30 d. mano siu 
rengt prakalbas Adv.įF. J. Ba- 
goiiuų ; Įifat tuo'laikų Adv. Bą-. I 
gpHųš-svečiuosis pas savo uos-1- 
v.ius Kazlauskus, fait Sandariė-! 
čiąf pasinaudodami taja progai 
rengia, jam prakalbas.

vaaa5*° rei?e^as* džio 15 ir 16 d. čia kąlbėj.o P. . J. iTMD- ^ ,kuQPU padedant k^le- 
apVaikščiot^Lįeįuvos. neprklau-1 - Clevelajido, pirmiau

bulves Sandaros Centro prezi
dentas. Jis atlaikė net tris pra-

; — visoms trims vietas-

R-

DIRVA

skiepuose sau 'bizniui? darė. Ta
tai dar kartą tenka Lietuviui 
pamąstyti kas Lietuvių kultū
rą kelia.

Iš finansiškos pusės pasekmės 
buvo geresnės negu buvo 'tikė
tasi. Gryno pelno p. Babravi
čiui liko $264.85.

Sandaricčių vakarienė. Gruo
džio į d. Fraternity salėj San-: 
daros 29 kuopa surengė vaka
rienę su šokiais ir programų: 
Dalyvavo svečių apie 140 ypatų, 
žinoma, del tiek svečių buvo 
permaža vietos visiems sykiu 
vakarieniauti, reikėjo per du 
sykiu svečius sodinti prie stalų. 
Manoma kad rengėjams liko iš 
vakarienės gražaus pelno.

Gruodžio 9 d. Sandaros . f“ 
kuopą laikė ęriešmetinį susirin
kimą. Apart kitko tapo: niifarį- 
ta rengti Vasario 116 d. paminė
jimą šešių metų Lietuvos ne- 
prigulmybės sukaktuvių. Taip? 
gi buvo (išrinkta nauja kuopos 
valdyba 1924 metams iš šių na
rių : i
Pirmininkas — J. Abrozevičia, 
Protokolų sek. —- M. L. Masonis 
Finansų sek. — A. Kizis, 
Iždininkas — F. Motuzas, 
Organizatorius — K. šnuolis.' 

“Dirvos” Korespondentas.

visu's jų užpelnąs, todėl šiame 
mieste iš 1000 tik 999 moterįs 
lygiai su vyrais dirba ir pelno 
sau pragyvenimą; kitos dar su- 
krauja pinigų savo vyrams.

Musų kolonijoj ir merginos 
yar kitokios; kurios nori Į mo
terystės stopa ineiti turi būti 
labai mėgstančios dirbti dieno
mis su vyrais dirbtuvėse, rytais' 
ir vakarais namuose, šeimyną 
aprūpinti, pavalgydinti, ir tt., 
jei su tais sukėmpėjušiais vy
rukais 1 norėtų 
sugyventi..

Ne vienas iš 
važinėjai Pėr
pavę savo pilvui, susigraibo pi
nigų automobiliui,’ tikėdami kad

iki grabo lenta

jų automobiliais 
kelis metus' skū-

29 jei ne jį pati tai nors jo’ “maka- 
: bil?*' pakirptplaukė įsimylės ir
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i Q I |GERą. j
| >Op!RAGlį-0 KĄMPELh

apVaikščiot .Lietuv-os, nepriklau-1 
somydės šešių metų sukaktuves, i 
Tam tikslui irgi yra rengiama 
prakalbos su, įvairiais pamargi^ 
nitnąu. , i m u i , . i i Mandatas1 tuopoms šioje kolohi-

Noi-th Side! Neri per didėlį jc-je. Vienos prakalbos buvo
vargsi, vienok pasisekė Sainda- 'siriatoš vakare, kitos, ųedėlioj Lkąins čia,p. Babravičiui koncer- 
rbs 43 kuopos įsteigtai mokyk- po pietų, trečios nędėlioj, yaka;, tas buvo surengta- . Besigiriąn- 
lėlei gauti Lietuvos Sunu Dr- re. Kalbėtojas ant visų padarė [ Čios savo galybe partijos—ka
lstės salę. Jau duodama Lietų-*gerą įspūdį. Viet. talikai ir radikalai — užsidarę

tuį pavjenių asmenų, Tįkietus 
pardavinėjo, apart komiteto, Dr. 
J. Jonikiaitiš, M. širtaftieriė, 
Maėijaūiškiijfė.1 K.1 'Abišalas, A. 
Grigus, Pi Gribnlis ir kiti. Tai
gi, pasidėka,vejant tik tautiniu-!

titrėk su ja '“getų laikų”.' ‘(: 
Abelnai paėhius, jokio 'inteli

gento musų tarpe visai • nėra. 
Kunigėlis tik' į savo materiaieš 
reikmenas visu lOO^/e ariidayęs. 
Yra vienas kitas molrile'ivi'š, bet 
iš ju negalima daug reikalauti.

Musų padangės Lietuviai ne
mažai dvasiniai nuslopę. Gir
tuokliavimas irgi nemenką rolę 
lošia tarpe visokio amžiaus ir 
abiejose lytyse. Nemažai tari
me savų degtinvirių, kurie pasi- 
šventą nuodus varvina per nak
tis. Vienas tų bravarniuku yra 
bažnyčios dešimtukų rinkėjas ir 
parapijos komiteto 
r.ig'ėlis nieko jam 
jo biznį žino.

Pabaigoje spalio
parapijos naudai fėrai-bazaras 
pobažnytipėj salėj, kam,e, Argi 
buvo,pardavinėjama, alus ir pa
minė. .Reiškia, Dievo ųąmas ųž 
tįo.ląrį j paversta į karčiaųią. To 
'tjiznįo- sumanytoju. l)iJVO 
.'įprabašųius’’. . ,

/5ia Lietuvių bažnytėlė maža, 
vienok pinigai renkama nanjts 

Laidelės klebonijos statjrnuii.
i Baštaruojui Haiku įčiąi tankiai 

lių yra gehnkas skaičius^ i kurie t Hžsiika< daugelis - ^kalbėtojų”} ir 
save daug žinančiais nešas. (Na vigi jie! kunigiško-stono; kdrie 
ir kur gi ne! jie nebile kas> ir vis pinigėlius i renkaudel visokių 
.yra iš jų/profesijų: .šiatlčiai, “Lietuvos reikalų”^ t - t ? 
kliaučiai, fotografai ii: kitokie ' Darbai ■ čia > eina silpnokai' — 
didžiai išsikulturinęl vyrai. Vi-jdikčiai dirbtuvių šiuo; laiku ap- 

TJ šį jie bagotį : nekurie nebūdami | silpę. Labiausia apsistojo'siu- 
giminingais sii aritmetima, pa-į vykios: ■ Kaip greit darbai page- 
tįs nežino kiek turi “šaltųjų- j lės ikšiol niekas nenumano; ■'če- 
m:uštinį|i” susilcrovę. Ar. daug vory'kų i fabrikai taipgi’ 'silpnaii 
jie suvartoja grašių apšvietei eina. Maistas ir .kambariai'la- 
tai tik jie galėtų atsakyti. Ki-lbai augštose kainose •stovi i- 1 
ti jų labai bauginasi “ženatyės”. Tekios, tai naujienos.iš.tnųsų 
nes moterįš “suėstų”, anot jų,[padangės. Faraonas.
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ROCHESTER, N. Y.
Noromis nenoromis prisieina 

pastebėti apie šios kolonijos 
tuvių nevedėlių apsiėjimą, 
ir keista išrodys naujiena, 
nok verta pastebėjimo, nes 
tuvių viengungių “armija”
met — kaip ir po visą Ameri
ką — didėja, ir-esti; net šeimy
nų gyvenimas paliečiamas bei 
pažeidžiamas tos 'Varmijos” ei
linių.

An6t seno Lietuvių < priežo
džio,' iįs tokių vyrų tai i lyg iš 
ožio — nor .pieno,1 nei-vilnų. i >

Musų'kolonijoje tų pera'ugė-

Nori Apmąžipt Savo Knygyną! Naudokitės Proga!
POEZIJA IR BELETRISTIKA

Tęiiij'bės. Pasakps —.Kinkinis. įvairių gražių apsaki- 
n<61ių pritaikintų prie žmonitV kpšiėjinių ‘ ir budo.

‘ Sutaisė; M. šalčįus. . Tusi! 67. | .
Tėvynės Įspūdžiai'— Gražus ..eilių rinkinis. 'Parašę 

Svyrūnėlis Su paveikslaiš atšpansdintais. gražią 
Žiilią spalva. 80 puslapių ..,.....

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

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honors 
de Balzač. Vertė Karolis Vairas.- Pūsi. 43

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

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

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių. vyrų -ir moterų'. Visos tinka 'deklamavimui 
ii-, šiaip skaitymui. Pusi. 144 ............................

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (šū autoriaus pa
veikslų)’. 107 pusi......... . . ...................... .

šešėliai — Labaj akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš' garsaus rašytojo Guy dė Maupąssąnt.

. Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parąšė ir vertė 
Tutelis. Pušį. 160 ............
Tvirtai apdaryta .........................

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir’svarbus aprasyniąs 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašę Marė Monk. Lietuviškai vertę Ą.
152 puslapiai ......................... 1.................................1.00

Buvo SI—dabar 50. Apdarytą pėra.
“PIRVOS” KNYGYNAS 

79.07 Superior Ave.. Cleveland, O.

tųvos, žpionės- Mari įtik no
risi eįt prieš publiką ir sa
kyt prakalbą apie viską ką 
mačiau; Kodėl nesukvietei 
čia daugiau ‘tautininkų, bū
čiau galėjęs gėriau apsakyt 
ir daugiau žmonių žinotų.

— Martynai, ne tautinin
kams tų pūsakolc, bet eik į 
savo įsenus draugus (bolševi
kus ir apsakyk jiems apie 
Rusijos “rojų’? ir Lietuvos 
“vergiją”.

Bijau’ aš bolševikams 
dabar’ ir pasirodyt. Misli- 
ntr kad aš toj Rusų1 pekloj 
liksiu1 Lu ir‘tikrai taip ma
niau, o dabar kaip paskaitė 
mano laiškūs tau rašytus tai 
kaip tik parvažiavau visai 
nepriėmė nei į‘ tuos namus 
atgal kur pirma gyvenau. 
Girdėjau kad jie mane ir iš 
kuopelės išbraukė, nors iš
važiuodamas 'užsimokėjau 
už visusmetus iškalnO.

— 'Ar tai jau, Martynai, 
daugiau komunistu nebusi?

— Drauguti, kolei aš gy
vas busiu, kovosiu prieš tų 
cholerą.

Ar tu nebijai kad tau 
jie bombą padėtų ir iškrau
stytų pas Abraomą, kaip pa
davė Kaune su IAleksuku ? ■

1 <— Dųąuguti, gerai kad 
Užsiminei’ ‘apie tą vaikiną. 
Ąš tuo laiku buvau Kaune, 
tik : ką buvau gavęs slaptoj 
komunistų raštinėj pasą da- 
-sigaut į Rusijai i Gerai-, ma
niai! sau,: kad tokius provo
katorius ir- nužudo. Ale kai 
ipats; sugryžau iš to “rojaus'’ 
■supratįau kame-dalykas. No
rėjau pdrodyb i valdžiai: kur 
tas lizdas randasi kur .pasus • 
i.Rusiją dtioda,lalė bijojau, 
užtai tuoj.skubinąusi į Ame
riką kad ir man jie .taip ne
padarytų. Tu nei nežinai ko 
fiš taip greitai atgal pargry- 
žąų. Atidaviau •broliui ,vis- 
Į<ą.kigk mano daĮies būyo už 
pinigus kelionei,} Ameriką. 
. -n Ar nemanai kad tau 
reiks dabar bėgt iš šio mie
stą? , ..
i — Drauguti, aš jų nebi
jau, ba visus žinau. Jie pa
tįs bijp kai zuikiai. Čia nė
ra nei vieno tikro narsuolio, 
nors susirinkimuose smar
kaują. Labiau dar tas kad 
jię patįs tarp savęs susiskal
dę, ir nors į tą paltį' sovietų 
purvą tiki, bet savaip nori 
melstis. Lygįąi kaip krikš
čionis, kurie kožnaš kitaip 
nori Dievą garbint.

— Ką mandi dabar pra
dėt, Martynai, ar kelt Ame
rikoj revoliuciją ir palikt 
kokių komisaru, pasimoki
nęs kaip bolševikai Rusijoj 
daro, ar važinėt su prakal
bom ir skelbt' apie bolševi-

MARTYNAS SUGRVŽTA 
1H' Iš “ROJAUS” ‘. -- 
7,-;Svė?kąš jefjwas, clraugii- 

ti, ar tJikėjaį ‘ taip greitai- su 
manim pasimatyti'!

! — O, Martynai, linksma 
tįivė vėl matyt! Meldžiu, 
sėskis, pdšakyk mums apie 
savo' keliorię! Sugryžai kaip j 
tik ant Kalėdų. Mano tetulė 
Taukia tavęs su plotkelėmis!

— Taip, drauguti, atve
žiau, atgabenau net pusę tu
zino tikru, Pilviškių zakris
tijono keptu ir, klebono 'pa
šventintų. Aš -pas juos ir 
apsigyvenau. Kai padariau 
plptkeles,- ji iš džiaugsmo 
mane net tris sykius pabu- 
čiaivo. Net: hlpsiverkė pa-, 
mačius .plotkeles iš Lietuvos' 
j-ri žalias, Raudonas Įij geltoj 
Prąs | u" baltas. Ir užsiprašė 
.būtinai būt pas ją ąht Kalė- 
cįų, judų užkristus.

< 7" J-**11 įsęnai mus
kvietė' ly ’ nekantriai ,'laulęėi 
.tavęs ;.sū, plotkelėmis.1! Bet 
papasakok, Martynai, mum 
,ąpię Savo, kelĮoflę ’ ir 'p.ttįtri- 
mą J4l^tųvQj" ir "pUsijoj.
' ’—'Draugę, apie Rusija.tu 
manęs ūęį neklausinėk,, "net 
šiurpulis. krato prisiminus. 
Ale as ir tau ką nors iš Lie
tuvos pa'r'vęžiajĮ, nįio tavo 
motinos' Tavo tetai ji da
vė ątvežt plotkų, b tavęs 'iri 
gi neužmiršo/

1 — Na' tai dūok šią, du'okš, 
paf-pcĮyk ką tu nian1 atvėžęi.

L-.’1 Drauguti,. prieš mano 
iškeliavimą tą nedėlią nuva
žiavom visi į bažnyčią, ji nu
pirko ir’ padavė mail atvežt 
tau škaplierius. Te. Sakė 
jį senai žino kad Amerikoj 
nėra, gerų škaplierių ir už
tai žmones čia greitai išvil
ktą į bedievius.

— Martjmai, ką tu čia iš 
manęs juokus kreti!

— Draūgųti, nė juokus — 
man davė tai ir atvežiau. Te, 
užsikabyk ant kaklo.

— Padėk čia, tiek to su
jais. Kad butų žinojus ką 
daugiau, ji būtų man ką ki
tą įdavus. Ną d Lietuvoj, ar 
yfš" tie buožės darbininkus 
smaugia? .. kišką peklą ir apie Lietuvos

— Drauguti, nesijuok iš žmonių pastangas susitvar-
nidnęs. KitaipUialbėtum jei Ryt Savo naują gyvenimą? 
pats' pamatytum Lietuvą. ''L j--*" ®-i-
Kiirie'taip rašo, yrą akli1 už? 
šispyrėliai.

— Bet ar’ atsimeni kaip 
pats kalbėjai Jr paskiau ra
šei man apie Lietuvą?

— Drauge, aš nežinojau 
ką darau. Gierai kad galė
jau pats patirt viską. Galė
čiau dar daugiau dabar apie 
Lietuvą pasakyt gero negu 
Bagočius po savo parvažia
vimo ir Grigaitis, kuris da
bar su prakalbom važinėją, 
kaip laikraščiai rašo,

— O kaip tavo revoliuciją 
Lietuvoj ?

— Aš jokios revoliucijos 
nesirengiau kelt ir nekėliau.

— Smagu girdėt kad tu 
gavai patirt ir kad pamatei 
tikrom akim, o ne kreivom, 
ir nesiėmei dar blogiau kal
bėt apie Lietuvą.

— Tik aklas gali nematyt 
ir kurčias negirdėt kaip da
bar gyvena ir jaučiasi Lie-

— Drauguti, nesityčiok iš 
brangs, aš daugiau revoliū- 
čijoniėrius nebusiu, o iš pra
kalbų vištiėk duonos riėv&l- 
gyšiu.' Eisiu šiandien ank
šti gult, 0 rytoj eisiu darbo 
jiešk'ot;

— Bet kodėl tu manė vis 
draugu vadini jeigu pame
tei savo bolševizmą?

— Draugė, tas žodis bol
ševikams nepritinka, ba jie 
ne-tik kitus gatavi suėst ale 
ir patįs save ėdasi ten kur 
jie turi galę. O tu buvai 
mano draugas iš pat mažens 
ir dabar žinau kad galiu su 
tavim susieit tai ir turiu tie
sa tave vadint draugu. Ar 
nė?

—- Jei taip išsiaiškini tai 
tavo tiesa.

— Labanakt, drauge.
—- Labanakt, Martynai. 

Pasimatysim pas tetulę per 
Kalėdas. Ji būtinai kviečia 
mus ateiti.
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Nuo Redakcijos
KALEDOS - SENIAU IR DABAR

TZ ĄLĖDOŠ krikščioniška-' 
me pasaulyje yra. šven

čiama paminėjimui įsteigė
jo krikščioniškojo tikėjimo 
— Kristaus. Nors šventė 
keliama žiemos laiku, gruo
džio 25 d., vienok tikrai nė
ra priimta kad Kristus bu
tų gimęs tą dieną, ar net tą i 
mėnesį. . .

Pirm krikščionybės įsivy
ravimo, pagonis turėjo įvai
rias savo šventes — žietnir 
nes, .pavasarines, rudenines 
ir kitokias. Jie jas apvaik
ščiodavo labai trukšmingai 
ir su girtavimais. Nekurtos 
pagonų šventės ypač buvo 
atžymima girtuokliavimų— 
nors paprasto vyno gėrimu, 
bet su dadėjimu įvairiausių 
beprotiškų apeigų.

Krikščionims prasidėjus, 
galingieji pagonis nenorė
dami naujo tikėjimo įleisti, 
paįvairino savo šventes žu
dymu, pavedimu žvėrių su
draskymui krikščionių.

Krikščionįs gi, slapstyda
miesi, susirinkdavę į neužei- 
nanfes rietas, rengė savo 
šventes, ir jas apvaikščiojo 
fnaldingai, dievobaimingai, 
pasninkaudami ir prašyda
mi; Dievo užtarti juos..

Bet; krikščionybei Įsigalė
jusį" nei šešėlio nėli'ko iahų 
senoviškų krikščibniškų ap- 
eigų-švenčių. Kas liečiasi 
pačiėš Šventęs", viskas atsi-

• būna kiek ifoimališkiauBia 
galima:' mueinama paklau
syt ar. tik pamatyt bažnyčioj 

-pamaldas,i paskui gi prasi/ 
deda laukinis-barbariškas 
minėjimas tos' dienosjigir^ 
tayimai, šukavimai, tankiai 
muštynės.
' Mes Lietuviai žinom kaip 

šventės “švenčiama” musų 
pačių tarpe. Lietuvoje ir 
čia Amerikoje, Kalėdų' ar 
kitokių švenčių {laukiama Isū 

> dideliu nekantrumu; prisi- 
perkama, prisigaminama vi
sokių gėrimų, lyg kad jie 
butų gardesnį per šventes, 
ir geriama daugiau negu 
paprastai.

Nors tikėjimai persikeitė, 
iš. tękių švenčių minėjimo 
manome kad žmonių papro
čiai-: įnjepąsikeitė: barbarai 
ir pagonis gėrė, trukšmus 
kėlė per šventes, 'tą patį da
ro ir krikščionįs. Tik ka
dangi gyvenam kitokiuose 
ląįkuose, girtavimas turi at
sibūti namie, vietoj viešu
mose kaip pagonis darė.

Kadangi girtuokliavimas 
ir pats tas gėralas yra Me
dinga sveikatai, mes kiek 
toliau paėjom nuo senovės— 
įvedėm uždraudimą. , Vie
nok tas nieko negelbsti, ka
dangi žmonės patįs pasiren
ka sau ką nori, d nė kiti pa
sako Jęą daryt — iki tūlam 
laipsniui. Nors slapta, vis
gi daromasi gėralus namuo
se, nuodingiausius kiek ga
lima, arba perkama kitų to
kius padarytus nuodus, ir 
stengiamasi užpildyt sau 
gerkles, ar net apsinuodyt 
mirtinai.

• Taip buvo praėjusiais me
tais, taip bus ir per šias Ka
lėdas: ne vienas musų vien
tautis galą gaus prisigėręs 
nuodingų svaigalų; ne vie
nas bus paimtas į beprotna
mį ; ne vienas apaks ar bus 
suparaližiuotas.

Ne visiems namams bus 
linksmos Kalėdos kurie taip 
jų laukia. Ne risi matysis 
vienas su kitu ant rytojaus 
po švenčių — kiti susitiks 
ant Juozapato pakalnės ka
da nors už tolimų amžių.

Amerikos statistikos pa-

rodė kad visu bėgiu uždrau
dimo, daugiausia ■nusinuodi
jo nuo visokios slapta plati
namos ar daromos degtinės 
švenčių protarpiais. Šimtai 
žmonių metų laiku mirė pa
skiruose miestuose, tūkstan
čiai mirė abelnai šioje šaly
je. Daugiausia, statistikos 
tvirtina,- mirė svetimtaučių.

Ar daug šįmet mūsų bro
lių stos į lavonų eilės?

Kadangi Kalėdoms svar
bą priduoda tik musų tikin- 
tieji katalikai, jie prie' šven
čių labiausia ir “rengiasi”. 
Iš jų daugiausia ir nusinuor 
dija arba apanka.

Nekaltinkit valdžios kad 
neleidžia pardavinėt tikrąją 
degtinę, bet meskit savo gy
vulišką paprotį degtinės no
rėti. Jį jums nereikalinga, 
ir tik padeda pirm laiko ga
lą gauti.

Apie 2000 metus New Yorkas 
turės 28,00.0,000 gyventojų, sa
ko John Hopkins universiteto 
du profesoriai.

K. Bizauskas -Atvažiavo
Naujasis Lietuvos Atstovas Į 

Suvienytas Valstijas, K, Bizau
skas, sulyg “Vienybės” padavi
mo, atvažiavo Amerikon jau ro
dos gruodžio 6 d. Gruodžio 10 
d. Brooklyne; vadovaujant kleri
kalams, surengta priėmimo va
karienė, kurioje dalyvavo dau
giausia patįs “krikščionįs”, tau
tininkų tik keletas del žingeidu
mo vakarienėj apsilankė.

Kažin tik ar “Vienybė” gerai 
nuspėja : ar tautininkai savų no
ru nėjo, ar jų nekvietė, tik pa
kvietę rieišvengtinas ypatas su
rištas su laikraščiais. Gal mup 
sų “krikščionįs" norėjo išsykio 
padaryti ant naujojo atstovo Įs
pūdį kad va čia viskas “po mu
sų”, čia visos kalbos tik “krik
ščioniškos”, visi 'linkėjimai “ka
talikiški”, risi kalbėtojai “mu
sų”, o kitų srovių visai nėra, to
dėl, gerb. Atstove, nei nekreipk 
domės į kitus, stok sau ir dirbk 
kaipo tikras “musų partijos’ 
■vyras.

Jeigu gerb. Bizauskas yra ga
bus diplomatas kokiu jį katali
kų spauda perstato, jis sugebė
jo iškalno susižinoti kaip daly-

kai Amerikiečių Lietuvių taupė 
stovi. Jis be abejo pirm sėdi
mo Į laivą žinojo kad Amerikoj 
ne visi “katalikai, o tik 5 'nuo
šimtis lib.eralų ir bolševikų”, 
kaip katalikų spauda' skelbia.

Gerb. Bizauskas savo kalboj 
atšovė net tiems kurie Lietuvą 
neremiančius žmones išgamomis 
vadino. Tokių yra musų tarpe, 
ir jie daugiau nieko neužsipel
no kaip tik išgamų vardą, ar 
net tas vardas jiems permažą, 
bet ir jie neišvengia neturėję 
reikalų su Lietuva, todėl jiems 
irgi reikalinga atstovo patarna
vimas ar tarpininkavimas.

Jeigu 
daugiau 
ščionis”, 
nis, jam 
kalbos apie “viskas muisų”, nes 
jis gerai žino kas kunigams pir
miausia visko apeina ir kodėl 
jiems Lietuva tik tolei tėvynė 
iki gali naudotis jos žmonėmis.

Tečiaū kaip ir kiekviena? mo
ka žodžius gabiai vartoti ir pe
rus prižadus daryti, tą moka ir 
gerb. Bizauskas. Diplomatišku
mas to reikalauja kada atsiduri 
tarp kelių ugnių.

Svarbiausia tai darbas. Iš jo 
darbų vaisių mes spręsime ji.

naujasis atstovas yra 
patriotas negu “kri'k- 
arba pirmiau tėvynai- 
galėjo nepatiki kunigu

TYRINĖS ŠIAURĖS
SRITIS

“r\AUG rrtokslišiku žibių, laibai 
daug tiesiogihai reikalin

gų . navigatorianw, ūkininkams 
ir zuviįnĮintams, bus Įgytai iš ge
rai, surengtos efetpeciicijos išty-

1 rinėjimųi šiaurės Sričių.”
šitaiip skelbia buletinas iš Na- 

1 tjonal Geographic Society kuiii 
veiks išvien sumanytoje šiaurės 
tyrinėjimo kelionėje rengiamoje 

' Suv. Valstijų'Laivyno.
“.Didžiausias nėištyrinėtos pa

saulio plotas guli prie slenksčio 
1 Amerikos teritorijos — tarpe 

Barrow Punkto, Aliaskoj, ir šiauT 
rinio Poliaus”, . sako bv.ietinas. 
“Varnui — arba orlaiviui — 
skrendant per 1287 mylias nuo 
Barrow Punkto iki poliau's, skri
dimo kėlias išpuola per pati vi
durį šios plačios -srities, -tris sy
kius didesnės už Texas valstiją. 
Beveik nieko nežinoma apie šitą 
plotą — net ar ji yra sala, ar 
vanduo, ar abudu.

“Pakraščiais važinėju'sių jūr
eivių nuožiūra išrado jog ten yra 
žemės. Judėjimai ir ledo am
žius, vandenų pakilimai ir bau
gų matavimas įrodo irgi į tai. 
Jeigu ten yra žemės, svarbu bus 
tyrinėtojams jos augalai; gali 
but kad kada nors ta sala turės 
ekonominę vertę, ir ismeigimas 
tenai Amerikos vėliavos gal bids 
dabar nepermatoma nauda atei
ties gentkartėms.

"Gyvūnų šiaurėje yra daug, 
žuvų taipgi daugybė, ir kadangi 
daugėjantis gyventojų skaičius 
kreipiasi daugiau ir daugia-u i 
jūres del maisto, vandeninis gy
venimas šiaurės "Srityse Įgauna 
daugiau svarbos. Jūriniai ma- 
malai, ypatingai bangžuvės ir 
jūrių liūtai, išlenda iki pasieki
mo žmonėms gyvenantiems ne
toliese šiaurės plotų. Turtin
giausias pasaulio žuvininkystės 
randasi svarbiausia kur šiaurės ■ 
okeano vandenįs susitinka su 
šiltesniais vandenimis pietinių 
jūrių — kaip tai Norvegijoj, , 
Newfoundland e, ir Islandijoj.

“žolės, augalai ir gėlės kurios : 
auga tūkstančiai sieksnių .po de- i 
du galės būti nuskinta iš jų i 
slapstynių vietė moksliškiems 
tyrinėjimams.

“Jeigu bus panaudota oriai- i 
viai apsipažinimui su 1287 my- i 
lių sritimi tarpe Barrow Punkto < 
ir poliaus, ta kelionė bus kita i 
atmintina žymė Laivyno inicia- I 
tivos ir drąsos. Bet nebus tai 
neapgalvotas žygis kaip gal kas 11 
Įsivaizdina. i

“Viena, lakūnai turėk tuluS <

patogumus geresnius negu turi 
skrendant per toki pat plotą per 
Atlantiką. šiaurės sričių nuo
latinė diena vasaros laiku pra- 

i šalina nepatogumą kokis nurik- 
. 'tų tamsumoje pasitaikius me- 
į dhaniškam sugedimui- Neišty- 
. rinetoj žemėj ištisa 'diena per 
. kelis mėnesius ypatingai 

dingą.
“Lakūnai užtiktų ežerus 

dens, vieną nuo kito netoli, 
j iguanoj to nežinomo; kelio. Juose 
i lakūnai galėtų nusileisti, ir pa- 

gelbiniai orlaiviai atneštų reik- 
. menų, pagalbos, ir daugiau žmb- 
i nių. Ledų laukai plaukioją to- 
i kiose vandenų skylėse okeane 

butų pagalba lakūnams. . Nelai
mingame atsitikime, nusileidus 
i vandenį lengva butų pasiekti 
ledą,, arba nusileisti ant ledo ir 
ten pasitaisyti arba per radio 
pasišaukti pagalbos.

“Radio, suprantama, yra vy
riausia Įmonė išisgelbėjimud iš 
■pavojų šiaurės tuštumose.

"Kitas patogumas yra tai kad 
šiaurėje vanduo amžinai ramus. 
Niekad .nebūna neužšalusiose 
skylėse šiurkščių vandenų kaip 
esti Atlantike.

“šiaurės vasaros laiku skridi
mui temperatūra irgi gali būti 
patogi. Oro Biuras užrekorda- 
vo 100 laipsnių Forte Yukon, 
Al-askoj. Tame atžvilgyje or
laivis duoda šiaurės tyrinėtojui 
naują patogumą kokio neturėjo 
pirmieji tyrinėtojai ir ėjo ant 
šalčių žiemos laiku kad galėtų 
p.asinaudotii ledu.

“šitaip esant, reikią paminėti 
jog ši sumanyta ekspedicija bus 
pirmutinė vasarinė- ekspedicija 
šiaurėn išskyrus Nanseno plu- 
kavime pavendeniu po ‘Fram’.

“Vasaros oras šiaurėj yra šil
tesnis negu apie Pietų Polių, ku
ris randasi ant augštumos, dvie
jų mylių augščio.

“Manoma jog bus galima tik
rai nuspėti orą ir okeanų van
denų kelius ištyrinėjant šiaurės 
vandenis. Jūrių vandenų vaikš
čiojimo kelių atradimui didė
jant, prisideda daugiau svarbos 
prie dar jaunučio okeanų srovių 
mokslo, kuriam daug pagelbėjo 
miręs Rear Admirolas John El
liott Pillsbury, buvęs Preziden
tas National Geographic Drau
gijos, savo sunkiu tyrinėjimu 
Gulf Strimo. Didėji šiaurinė 
sritis yra vienatinė likusi ‘akla 
dauba’ didžiųjų jūrių upių ku
rios yra taip 
toriams.

“Magnetiški 
kitas svarbus 
ninkams kurie dalyvaus šioje 
ekspedicijoje.”

nau

van 
dau-

svarbios naviga-

tyrinėjimai yra 
dalykas moksli-

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

Basanavičiui Paminklas
Ant pusi. 7-to, žiniose iš Lie 

tuvos, skaitytojai ras musų ko
respondento pranešimą iš Kau
no apie kariumenės penkių me
tų sukaktuves ir atidengimą Dr. 
J. Basanavičiui paminklo.

Lietuvos kariumenė reiškia 
musų valstybės, išsilaikymą, o 
Dr. Basanavičius yra: budinto
jas — arba' vienas' iš uoliausių 
budintojų, dar gyvas esantis:— 
musų tautos. Subendrinimas 
kariumenės šventės su Dr. Ba
sanavičiaus paminklo! atidengi
mu yra svarbus- ir puikus.

Dr. Basanavičius i dari nesenai 
apvaikščiojo savo .70 metų gy
venimo sukaktuves^ ir visa .tau
ta -tai minėjo. Is.fi

Mažai žmonių gyvais būdami 
susilaukia sau paminklo. Tam 
turi daug-daug dirbti? Dr. Ba
sanavičius ir dirbo.

Linkime 'kad jis dar gerokai 
galėtų pagyventi sveikas ir pa
sidarbuoti musų tautos labui.

Ku
ta u- 
kad 
kaip

Dr' Kudirkos Atmintis
Gruodžio 31 d. sueina 65 me

tai nuo gimimo Dr. Vinco 
dirkos, kito garbingo musų 
tos budintojo. Tik gaila 
Dr. Kudirka jau 24 metai
po žeme, kuomet galėjo darbuo
tis būdamas pilnoje jaunystėje.

Dr. V. Kudirka mirė lapkri
čio 16 d. 1899 m. Sekančiais 
metais Lietuva rengiasi minėti 
Dr. V. Kudirkos 25 metų sukak
tuves nuo jo mirties. Geriau 
butų musų tautai jeigu tų {su
kaktuvių visai nebūtų reikėję 
švęsti. Bet toks likimas.

Visa Amerika turėtų sukrus
ti ir pasirūpinti pastatymu pa
minklo Dr. Kudirkai, sudėtino
mis spėkomis su Lietuva. Ame
rikiečiai daugiausia iš Dr. Vin
co Kudirkos pasinaudojo, ries 
turi jo pilnai išleistus raštus 
per T. M. D. triasą, ir laisvai 
leido kitus jo raštus kada dar 
Lietuvoj buvo uždrausta" Lietu
viškai skaityti.

“Varpas”

“Varpas”, “savaitinis Lietu
vių visuomenės laikraštis”, jau 
pasirodė. Pirmas jo numeris 
išėjo gruodžio 15 d.
yra 8 puslapių, senojo “Telegra- 
mo” formato, ir redaguojamas 
to paties J. Laukio kuris “Tele
gramą” redagavo. “Varpas” 
žada būti tautinių idėjų laikraš
čiu ir paremti visą vfdurinėsės 
srovės judėjimą. “Telegramas” 
sustojo del stokos lėšų, “Var
pui” irgi prisieis tų lėšų jieško- 
ti, o tas bus sunku.

Jei Chicagos tautininkai pa
rems ir palaikys, “Varpas” ga
lės įsigyvuoti.

A. D. Kaulakis pasirašo “Var
po” bendrovės''pirmininku ir ve
dėju biznio reikalų.

(Tąsa iš pereito num.)
— Nusistatyti prieš mane! Ar ne taip, Isa;k5 tiktaį gaJėjaų^gal net jiaugiau; negu 

ponas Burmistre? — pastebėjo Dagober-i '
tas, beveik tikras jau, kad jo byla bus iš
spręsta jojo paties naudai. — Ak, tai buvo 
dėlto, kad dar nebuvote atsipeikėję iš mie
go. Tamstos teisingumas buvo atmerkęs 
tiktai vieną akį......

— Gerai, mano prieteliau! — atsakė 
burmistras jau visai smagiu balsu. — Gali 
būti, kaip tu sakai. Morokas, man čia at
einant, buvo tikras, kad aš išspręsiu bylą jo 
naudai, pastebėjo, .kad, jei taip, tai jis ir 
nebesakysiąs, ką dar turįs prieš tave.

— Taip. Bet jis, kaipo prakilnios dva
sios priešininkas, nutylėjo po to kai aš už
tikrinau jį, kad, sprendžiant iš aplinkybių, 
?.š nukrisiu tave kaip pridera už skausmą, 
kokį jis pakėlė ir nuostolius žvėryne. Aš 
buvau nusistatęs liepti tau, kad užmokė
tum pranašui už visa tai gan aukštą atly
ginimą pinigais.... Taigi ir pranašas šį 
kartą pasijus esąs netikras pranašas. Aš 
nenubausiu tavęs, nes matau, kad abudu 
esalta lygiai kaltu....

— Tai kiek, ponas Burmistre, tamstos 
nusprendimu, jis turės 
paklausė, nuduodamas

— Ką sakai?
— kiek; sakau, jis 

kės?
— Ką tu čia, po velniais, tauziji? Ką 

mokės? i
— Pinigus. Bet pirm, negu tamsta, po

nas Burmistre, nuspręsi, aš tūriu pareikš
ti, kad aš galėsiu sunaudoti juos taip, kaip 
man geriausia 'išpulsi; aš neišleisiu visų pi
nigų "arkliui, pitkti. ' Apielinkėse Lęipcigo 
3iš gausįu gal ir- nebrangų arklį/ arba net 
ir asilo .užteks man b,ent šiuo tarpu....

-- Ką gi tu čia pliauški? ,— Sušuko 
burmistras," pertraukdamas DagObertą. — 
Apie kokius "pinigus, arklius ir asilus kal
bi? Aš vėl tari sakau, 'kad tu nesi nieko 
skolingas pranašuų nei pranašas hera nie- 
jio skolingas tau!, . .

— Nieko; man neskolingas?
■ ' —? Bet tavo galva yra. kibta, mano ge

ras žmogau.i. Matyt, joje nėra jokio pro
to!.... Dar kartą pasakysiu tau, kad ta
vo arklį sudraskė pranašui priklausąs žvė
ris, užtai ir pats pranašas liko labai pavo
jingai sužeistas, taigi abudu esata jau ly- 
ju. Ar dabar jau supranti?

Dagobertas taip nustebo, kad be ža
do žiurėjo į burmistrą. Paskui, po valan
dėlės, atsikvėpęs, šitaip pratarė:

— Tamsta, ponas Burmistre, esi labai 
teisingas ir paimsi domėsin šią vieną aplin
kybę. Žvėries savininkas del tos savo žaiz
dos gali sau eiti savo kasdieninius žygius, 
tuo tarpu aš, netekęs savo arklio, nebetu
riu galimybės keliauti toliau. Šita aplin
kybė ii- skiria mus, delei to tad jis ir pri
valo atlyginti mano nuostolius.

Teisėjas buvo manęs,,, kad jis padarė 
daug gero Dagobertui sutikdamas nevers
ti jo mokėti pranašui už jo. žaizdą. Prie vi
sų savo prievolių, kurias jau pirma minė
jome, pranašas 'tJuvo įtakingas asmuo ir jį 
globojo tūlas labai augštos kilmės ir galin
gas žmogus, tad ir sunku buvo išspręsti ką 
nors prieš jį. Taigi burmistras jau pradė
jo pykti ant kareivio ir piktai paklausė:

— Ar nori, kad aš pasigailėčiau savo 
bešališkumo'.? Vietoj padėkavoti man, tu 
dar drysti statyti kokius ten reikalavimus!

—Ponas Burmistre, aš reikalauju tik
tai teisybės. Aš sutikčiau labiau už tą pra
našą sužeisti sau ranką, bile tiktai galė
čiau keliauti.

— Man nesvarbu ką tu sutiktum da- ’ 
lį'tį, aš padariau nuosprendį ir viskas jau 
užbaigta.

— Bet, ponas Burmistre....
— Gana, užteks, sakau! Eikime prie f 

kito dalyko. Parodyk man savo pasą ir 
raštus.

— Taip, mes kalbėsime ir apie raštus. 
Bet aš meldžiu tamstos, pasigailėkite tų 
dviejų nelaimingų našlaičių, duok mums 
galimybės keliauti toliau....

— Bet aš sakau tau, kad padariau vi-

man užmokėti? — 
nekaltą, kareivis.

man dabar užmo-

’Iį reikėjo padaryti. Dar kartą reikalauju, 
Iparodyk man savo raštus!

į —Leisk, tamsta, man paaiškinti...'.
— Neklausysiu jokių aiškinimų. Raš- 

, tus, sakau! Ar nori, kad pasiųsčiau tave 
į kalėjimą kaipo valkatą?

— Mane! Mane į kalėjimą?
j — Žinoma, jei neparodysi man savo ra

štų, Tegul sau valdžia paskui žinosi, sū ta
vim. Na, malonėk parodyti, man savo .raš- 

' tus, nes aš jau noriu eiti namo! 'it- •>'
Burmistrui reikalaujant raštų, karei

vis nubalo, nors dar laikėsi ir Stengėsi ne
išsiduoti :

— Ponas Burmistre, aš pasakysiu; tam
stai kokioj esu dabar padėtyj; dalykas yra 
labai paprastas ir gali atsitikti1 taip su kiek
vienu. Juk aš neatrodau kai1 valkata, ar 
ne? Ir ar tamsta įsivaizdini sau, kad aš, 
globėjas dviejų našlaičių....

— Kokiems velniams1 visos tos tavo 
kalbos? Parodyk raštus ir gana!

It šitoje nelaimingoje valandoje karei
viui į pagalbą atėjo dvi talkininki — išgir- 
dusios burmistro reikalavimą raštų, iš kam
bario į prieaugę išėjo mergaitės, laikyda
mosi už rankų ir sustojo prie kareivio.':.. 
Šitoji netikėta ir graudi scena labai suju
dino geraširdį burmistrą. Senas kareivis, 
apkabindamas mergaites, pratarė:

'— Pašigailėk šitų nelaimingų našlai
čių, ponas Burmistre! Kokio gi geresnio 
paso tamsta' dar reikalaėsi?

Dagoberto, akįs patvino' ašaromis. f
: Burmistras, nors ir piktas, kad jį pri

kėlė, bėtgį taip pat susijaudino i ir jautė, 
kad negalima netikėti tam 'žmogui.

Vargšai kūdikėliai! pbatafė jis, 
žiūrėdamas į mergaites'/ — 'Našlaitės' 'ir 
taip dar jaunikės! Įr jos atkeliavo, šėkai, 
ištolo? .,

— Iš toliiniaūsib Siberijos krašto, po
nas Burmistre, kur, jų motina buvo ištrbrii- 
ta dar prieš jų,užgimin?ą. Jau penki mė
nesiai kaip keliaujame, tai ne,juokai,..to
kiom silpnom mergaitėm tiek kelio atlikti! 
Aš tik del jų prašau malonės ir pagalbos — 
tik joms, nelaimių ištiktoms. Tik dabar, 
kai nuėjau pasiimti raštus iš terbos, kurią 
visados prie savęs nešioju; neradau nei'ra
štų, nei piniginės', nei savojo kryžiaus. At
leisk man, ponas Burmistre, aš nesigiriu, 
bet aš turiu pasakyti; kad pats imperato
rius' savo rankom buvo šuteikęs man gar
bės Icryžių, ir žmogus kurį jis tokiu budu 
atžymėjo negali būti nedorėlis, nors per 
nelaimę ir galėjo netekti savo raštų ir pi
nigų. Štai, dabar matote, kokioje mes esą- 
me padėtyj' ir delko aš taip spiriuosi, kad 
man butų atlyginta už arklį....

— Kaip ir kokiu, budu t,u netekai savo 
dalykų?

— Nežinau, ponas Burmistre. Aš esu 
visai tikras, kad užvakar buvau pasiėmęs 
iš,' savo piniginės truputį pinigų, ir mano 
raštai buvo terboje. Pinigai, nors jų ir ne
daug tebuvo, aprūpino musų nedidelius įsi
kalus iki dabar,'tad man ir nereikėjo vėl į. 
terbą bežiūrėti,

— Vakar ir iki dabar kur buvo tavo 
terba?

— Dieną, kelionėje, ji buvo su mumis; 
vakare gi ji buvo kambaryj, kur miegojo 
mergaitės.. Bet šią naktį....

Dagoberto žodžius pertraukė pasigir
dę žingsniai. Tai buvo pranašas.

Pasislėpęs prie laiptų, jis girdėjo visą 
jųdviejų pasikalbėjimą ir skubinosi atei
ti, kad burmistras gali susijaudinimo va
landoje pagelbėti Dagobertui.

(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 lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos Šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mansalio 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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Musų Kaimynai Dausose LAIŠKAI IS EUROPOS
V. K. Račkauskas

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

CORVUS ARBA VARNAS
A NT daugumos senoviškų žvaigždžių la

pų, Varnas atvaizdinama Įsikibęs na
gais Į didelę vandeninę gyvatę Hydrą, ir 
matyt “kapoja ją”, kaip poetai sako.

Senovės Akkadai, kaip nekurie žinovai 
tikrina, rodos bene laikė šią konsteliaciją 
perstatančia arklį, bet beveik visos kitos 
senovinės tautos' šioj grupėj žvaigždžių 
matė paukštį.

Chiniečiams ji buvo “Raudonas Pauk
štis”, paskutine' konsteliacija jų zodiake. 
Romėnai ir Hebrėjai vadino tą konstelia
ciją “Varna”, kuriuo vardu ji buvo žinoma 
Chaucero laikuose, o Brown prirodinėja 
jog Eufrato klonyje buvo subendrinta Tia
mat, Nakties Gyvatė, su Demoniškais Var
nais. Ji buvo tenai žinoma kaipo “Didis 
Audrų Paukštis”, “Tyrų Paukštis”, “Pauk
štis Didelės Veislės”, “ir Audrų Vėjas”.

Sakomą jog varnai kitados buvo visai 
balti, bet buvo perkeisti Į dabartinę spalvą 
už pletkus. Varnas juodomis pavertė die
vas Apollonas, kuomet jis meilavosi su vie
na nymfa, o varna — buvusi balta — ma
čiusi ji, išnešiojo apie tai pletkus.

Kita pasaka sako jog Varną tarp žvai
gždžių patalpino Apollonas. Šis dievas, la
bai palydėdamas kad Coronis su niekuo 

> kitu neužsiimtų — nes jis ją mylėjo — pa
skyrė varną užžiurėti kaip ji apsieina. Co
ronis buvo duktė Plegyaus, ir motina Eš- 
kulapio (kuris persta,tomą danguose pavi
dale milžino Ophiucho).* Paukštis nutėmi- 
jp.jc's'. kriminališką susidėjimą su Ischyju, 
Tessaliečiu, ir tuojau apie tai pranešė Apol- 
lonui, kuris iš Įširdimo paėmęs saidoką ir 

, vilyčią pataikė Į jos krutinę, kurią kitados 
- ■ prie savęs taip glausdavo.

Atsidėkavojimui varnai jis patalpino 
jfttarp konsteliacijų, bet kodėl ji patalpin
ta, arti Hydros nėra aišku.

Yra ypatingai keistas faktas jog ran
dama visur kitur konsteliacijose paukščius 

' arti subenidrintus su Įeitais pavidalais. Taip 
Gervė pąrodoma kertanti Pietinę Žuvį. Ple
jados arba Balandžiai' susituokę ant nuga
ros žiauraus Buliaus, ir senoviški Chinie- 

y? čių piešiniai perstato Erelį ant Delfino nu- 
garos. Tokiam gražiam sutaikymui buti- 

-- nai buvo reikalinga tam tikras išskaitlia- 
vimas ir nusprendimas.

Nekurie sako jog ši konsteliacija turi 
savo vardą nuo dukters Coroneaus, Phoci- 
jos Karaliaus, kurią Minerva pavertė Į var
ną, išgelbėjimuk mergelės nuo Neptūno už
sipuolimo. ’ ,

Alien paduoda sekančią klasišką legen
dą apie Corvus. Buvo taip kad paukštis 
pasiųstas tūlo dievo su puodeliu vandens., 
vietoj atnešti vandens, pasiliko palei fygos 
medi iki vaisiai sunoko, ir paskui sugryžo 
pas dievą su vandenine gyvate savo naguo
se, ir su melagyste ant liežuvio, kalbėdamas 
jog gyvatė buvo priežasčia tokio didelio su- 
trukimo. Numaudimui už tai. paukštis li
kę' ant 'visados patalpintas danguose šalę 
Puodelio ir Gyvatės, ir, kaip galim supras
ti, palikta ten amžinai kęst troškuli kuomet 
Hydra saugoja kad jį prie Puodelio nepri- 

. leidus. Nuo- to ši konsteliacija buvo vadi
nama “Avis Ficarius”, “Fygos Paukštis”, ' 
ir “Emansor”. tokis kuris pasivėluoja. Yra : 
pasakų iš seniau jog varna tik viena iš vi
sų’paukščių neneša vandenį savo vaikams.

Corvus, Crater, ir Hydra yra papras
tai subendrintai Vienoje senovinėje legen
doje. Swartz, anksti devynioliktame am
žiuje, dėjo pastangas prirodyti jog tos kon
steliacijos buvo niekas kaip tik savo rūšies ( 
simboliška geografija iš vakarinio pakraš
čio Kaspijos Jūrių. Jis įsivaizdino jog šios 
trįs konsteliacijos perstatė — net taip kei
stai — petrolejo šaltinius prie Bakų. Ilgas 
Žaltys, perstatė jam lėtą, aliejuotą tekėji
mą neišdirbto petrolejaus. Puodelis patal
pinta tenai perstatymui subėgimo arba re-

zervuaro aliejui, o Varnas esą tai atvaiz
dis tamsaus juodumo aliejaus spalvos.

Dr. Seiss persistatė Varną esant Lė
mimo Paukščiu, ir taipgi ji buvo pritaikin
ta Nojaus Varnui išleistam iš laivo, kuris 
nesugryžo atgal, skraidančiam virš vande
nų ar nutupiančiam ant Hydros, kadangi 
dar nebuvo sausumos nutūpimui pasilsėti.

Šis subendrinimas Varno su paukščiu 
kuris išleista iš Arkos subendrina šią kon
steliaciją su keliolika kitų kurios daugelio 
žinovų tvirtinimu sudaro grafišką pasaką 
apie Tvaną, ir, kaip Perse jaus ir Androme
dos grupėj mes surandam beveik ištisinę 
pasaką, čionai atvaizdinama panašioje gru
pėje pasaka apie Tvaną.

(Bus daugiau)

ATEITIES LAIMUŽĖ
Malonu ir linksma man yra šiandieną, 
Bet kada ir liūdna'— neboju visviena. ,

Dainuoju dainelę nors graudžiu balseliu, 
Ateities laimuže raminuos širdelę.

Praėjusios dienos be laimės nuėjo, 
Laimingų aš laukiu, bet dar neatėjo.

Be't lauksiu, kentėsiu, darbuotis neliausiu 
Argi jau aš niekad laimės nesulauksiu? .

Tolkidš trokštu laimės 'kad Įgyt liuosybę, 
Noriu kad išnyktų visos neteisybės.

Noriu kad vargdieniai atbustų, 
-sus'prastų,

Tamsybės dievaiti kad'garbinę mestų.
Kad žengti] prie mokslo,, laimės, apšvietimo, 
O tada išnyktų daug nesus’pratimo. i

Žydėtų tarp visų meilė ir dorybė; 1 > i 1 
Gerovė, ramumas ir šventa vienybė.

Taigi jaunieji broliai ir seselės,
Dabar musų laikas kol jaunos dienelėj 

imkimės už darbo, naudingo žmonijai, i 
Gaila jau tarp musų gyvuoti vergijai.

Brolužiai, sesutės, drąsiai visi stokim, , 
Tamsybę haikih'kim, prieš'ją tik kovokim.

Visi išvien dirbkim del labo Tėvynės, 
Meskim seną jungą blėdingos tamsybės.

Vargdienių Draugas.

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLĘ — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio.......... $1.0'0

STASYS — Solo, žodžiai Liūdo Giro's, Muzika A.
Vanagaičio .................................... ..50 c

DUI. DUL DŪDELE — solo,- žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ....1.............................50č

. 10 c
81.40

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiašė 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
•Edvardui, Pittšburge. Puikiais audekliniais ap
darais .      $1.00

1592. Socialistai. Kas jie 7 Iš kur atsirado 7 Ko no
ri? Parašė d-ras A. Civinskas. Shenandoah, 
Pa., 1908, pūsi. 124 .......................... 254

1595'. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Man, vertė J.Ajosia. Shenandoah; 
Pa. . 

virš 200 pūsi.
Kun. Dcmbskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

vas piešinys didėlės atminties musų pirmųjų 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė; su

Drūtais audimo apdarais ... .■................
Ta pati drūtais apdarais ..........

Aritrhėtika .............. . ;.;.......... p'., 104
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147

Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238
Ta pati apdaryta ..... ... .............. 

Darbas — gražus romanas .............. p'. 219
Badąs — Dailus vaizdelis ,......... p. 260

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

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

Valgių Gaminimas — mažai takių kn rgų yrą, bet 
labai reikalingos kiekvienai šėiip niūkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 __ 
Gražiai apdaryta _____ ________ _-__

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

3002 
5126 
3835 
1155

1146

49
35

1.50
2.00

40
64
25
60

1.00
1.75

75
1.00

.36

1.25
1.50

Apie Lenkus
šiuos žodžius rašant, Lenki

joje yra tokia padėtis kad bile 
difcną ten gali suliepsnoti milži
niškas revoliucijos gaisras jei 
Lenkų valdžia nesuras kokių 
nors rimti; priemonių tam gai
srui sulaikyti. Netikėtas pini
gų kurso nupuolimas padaręs 
Lenkų markes neturinčiais ver
tės popierėliais; didelis prasi
skolinimas viso krašto; streikai 
valdininkų, pašto tarnautojų, 
gelžkelifi ir tramvajų darbinin
kų ; nuolatinis, dažnai nepropor
cingas pinigų vertės puolimui, 
produktų kslinh kiljmas — visa 
tai yra reikšmingas simptomas 
parodas kad valstybinis Leriki- 
jes organizmas labai sunkiai 
serga.

Kaip apie Lenkiją rašo Ang
lų laikraščiai liudija čia paduo
tos ištraukęs 'iš Londono d'ien- 
raščio ‘‘'The Star” (lapkričio 7 
d.). Ji; korespondentas 
rašo apie prisiartinančią 
lajoje katastrofą:

“Metai tam atgal už 
svarą sterlingų reikėjo mokėti 
58,000 Lenkų maikių*; pirm 
keturių savaičių mokėjo suiyirš 
vieną milijoną; šiandien jau mo
ka pusantro milijono. Argi jau 
Lenkmaikė'nueis tuo pačiu ke
liu kuriuo nuėjo Rusų rublis ir 
Vokiečių reichs-markė ? Tėra 
vienas atsakymas: ji jau eina 
tuo keliu';‘ir dūr nesimato jo
kios pagalbos ;kuri galėtų sulai
kyti jė. It štūi kas ją stumia 
žemyn. ■

Lėiikas yra labhi, be saiko, 
malonus, Bet neturi savyje cha- 
raktei’ia 'ii1 jViistoviimo. Jis yra 
š’J'ajotojds; jol svajonės yra tai 
jd''galas'.’' Jo vaidentuvė yra jo 
jirakdiksrttes. 'Jis sugalvos 'tau1 
-tiizihą visokių budu išeiti iš kei
stos padetiės kol tu lauki ir mą
stą?, bet jis'nei karto nepagal
vos ar tie fo budai tinka. Ii' 
kai jo garsus koks planas nepa
siseka,' jis > niekados nekaltins 
pats savęs; bet ką kitą, arba sa4 
vo likimą.. i. i
.... .Lenki; tautoje yra dvi 

Srovi—kuriąs sudaro kaimiečiai 
ir aristokratai. Pastarieji yra 
stambus dvariniiikai. Pulse vi
so pasaulio žydų gyvena Lenki
joje ir gražiai minta, aristokra
tų ir kaimiečių nemokėjimu da
ryti biznį, nors ir vieni ir kiti 
labai nekenčia žydų. Ir visgi 
Lenkas nieko nėra pramokęs iš 
savo prityrimų. Jis nėra pri
rengtas bizniui....

Taiip pat .ir administracijoje 
(valdžioje); Prūsų Lenkijoje 
valdininkais būdavo Vokiečiai; 
kongresinėje Lenkijoje — Ru
sai. Praeityje Lenkas visados 
tiktai girdavosi savo laisvėmis, 
ir niekados nesirūpino pagerbti 
Įstatymą ar likti geru valdytoju 
ir protingu valstybės vyru....

Du šimtai metų tam atgal 
Lenkija virto kaimynų neken
čiama. Iš to atėjo Lenkijos iš
dalinimas. Ir visgi nėra davi
mų įrodančių'kad Lenkas butų 
ko nors iš to pramokęs. ■

Užtenka pastebėti kaip Len
kai nesiskaitė su Tautų Sąjun
ga dėl Vilniaus ir Rytų Galicijos 
įvykių ir kaip jie bandė sukelti 
suirutes Silezijoje, ir matysi 
kad jie liko tokie patįs nenuora
mos kokie buvo pirm 20Q metų. 
Lenkų nepastovumas ir nemo
kėjimas valdytis aiškiai įrodo
ma tuo faktu 'kad net jų minįs- 
teriti kabinetas nuolatos maino
si. Nuo lapkričio 11 d. 1918 
motu Lenkai turėjo bent dvi
dešimts kabinėtų!....

Kėlios savaitės tam atgal 
Leftkų finansų minlstėris parei
škė laikraštininkų susirinkime

šitaip
‘Len-

vieną

*Man toko lapkričio irt. 1922 
m. būti Vilniuje ir mainyti A- 
rnerikos dolarius; tuokart už 1 
dolarį mokėjo 15,000 Len'kmar- 
kių; šiandien (lapk. 9 d. 1923) 
moka . 1,500,000 Lenkmaikių,— 
1000 kartų daugiau.—VKR.

kad viskas sudaryta ir užbaigta 
gavimui didelės Lenkams pa- 

’ skolos Amerikoje ir kad pasko
loj dalyvauja finansininko Mor
gano grupė. Ištiktųjų gi nie
ko panašaus nebuvo — gal tik 
tiek kad patįs Lenkai turėjo pa
našų planą, iš kurio nieko 
ėjo.

Ir Lenkų pinigai negali 
gauti. Lenkiją ėda tas 
biudžeto deficitas kurs suėdė 
Vokiečių markės, Rusų rublius, 
Austrų kronas. Visa Lenkija 
yra apsėsta didžiausio pulko 
niekam netikusių ir nereikalin
gų vardininkų, kurių išlaikymas 
baigia rraikiniti kraštą.

Ir kas daugiau1, Frąhcužija 
dailiai įsikinkė sau Lenkiją į 
savo vežimą. Lenkijos gyven
tojų skaičius prilygsta' dvieili 
trečdaliam Britų salų gyvento
jų, ‘tuo tarpu gi Lenkijos Armi
ja, taikos metu, yra didesnė už 
Did. Britanijos armiją...,.

Toliaus, pirmaisiais keturiaiiĮš 
Lenkijos gyvavimo mojais Len
kijos eksportas buvo mažesnis 
už -importą keliais šimtais mili
jonų svarų sterlingų. Už tą 
skirtumą Lenkai užmokėjo už
sienių paskolomis,- kurių grąži
nimo jau pradedama reikalauti.; 
rods sakoma kad eksportas jau 
viršija importą, bet tas pervir
šis juk turi eiti nuošimčiams už 
paskolas 
ginusia, 
kapitalo 
kasyklos 
patekusios Lenkams iš Vokiečių 
plebiscito kėliais; jau griūva; 
nes jų naujieji savinrnikai nesi
rūpina ’prižiūrėti fr aprūpinti 
rekalingomi.9 mašinomis. Taš 
pats yrą ir $u aliejaus šaltiniais 
Galicijoje; kur: trūksta prityru
sių technikų.

3?aip tai rašo apie Lenkus nė 
Lietuviai, nė Rusėj, ne Ukrai
niečiai, kurie, anot Lenlcu, yra 
jų priešai'; taip rašo Anglai sa
vo spaudoje'.

Keistas likimas: jauna vals-^ 
tybė, iškilusi iš karo griūvėsiu', 
viso pasaulio šalių buvo remia
ma ir iš visų turėjo didelės už
uojautoj. Vos keletas metų 
prabėgo, ir visi nub jos nusigry- 
žo į šąli pamatę kaip ji blogai 
naudojasi savo lais^re, kaip ak
lai eina* buvusiųjų savo perse
kiotojų pėdomis. Teisybė šė
ko “The Štąr” korespotrdenta's: 
Lenkai iš savo praeities nelai
mių nieko nepramoko. Ir jei 
dabar jų valstybė žlugtų dęl ji; 
pačių betvarkės ir nemokėjimo 
šeimininkauti, ir dabar, be abe
jonės, jie savės nekaltintų!....

neiš-

ft'tsi- 
pats

apmokėti. Kas bio
tas eksportas yra tai 

eksportas. Silezijos 
ir geležies (HrbyWvB,

REIKALAUJAM 
Agentu. 

Platinimui “Dirvos” 
Duodaiiia geras už- 

• darbis nito kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau įrašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

7907 Superior Avėhufc 
Cleveland, O.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurrialaš. 
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiUsdami 15c, 
“GYDYTOJAS” 

4454 86. Western Avė. 
Chicago, 111.

“Piršlis”
DEL NEVEDUSIŲ.

Mos strpažindyeim jus,su vaiki
nais ar merginom. Mes išlei- 
džiąm savo laikraštį vardu ‘‘Bir
elis”. Jeigu esat nevedę pasiu
skit 10c., gausit kopiją “Pitšlio” 
ir galėsit surast sau naujų drau
gų. . - • «Social Aid Bureau

105 IV. Monroe St. Room 412 
CHICAGO, ILL.

STRAIPSNIS 51.

ibm skyriuj* »«• laikas 

htto grUiaaUM r*U 
kala JdMaJtu bdatiatloma 

notlaonu Ir coliaomj jau
nę kūdikiu.

KŪdlkfę aprOpinlmai Ir 

aljbnas yra dalykas gyrus 
svarias kelmynai Ir tautai

rime rttuUariikals laika- 
tarpiais atvirai Ir laimi 
pergrUdeaU. m

fcūDIkių 
^GEROVĖS skVRIUS

DĖL ĄPRUPINIMO 
Motinų ir jų 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

RtOUOLfiS IR VAISTĄ!
Gaji būti gydytojas išrašys vaistų 

kūdikiui! Bet rašo tik ęo gero iškvo
timo, sužinojęs visą padėti.. Kitais 
žodžiais tariant, jis žino kas yra blo
ga ir žino, ką jis išrašo. Vaistas yra 
tik jūsų kūdikiui ir tik tam tikroms 
ligoms, todėl taš pats vaistas vargu 
galėtų pagelbėti jūsų kaimynų kiiai- 
kim.

Daugelis kūdikių apserga nuo vais
tų kttriė buvo skirta kitiems. Tas 
pats vaistas gali, turėti,kitokią veik
mę ant kitų kūdikių. Tik gydytojas 
gali pasakyti ko reikia jūsų kūdikiui. 
Jis praleidęs ilgus metus sunkiame 
moksle ta dažihojimui.

Jūsų kūdikiui verkiant, bandyk su
rasti priežastį. Nebėgk tuoj prie vai
stų šėpūteš jiėškoti kokio nors “ra
minančio sirupo”... Dažnai tie sirupai 
tiiri svaigalų, kurie yra kenksmingi 
kūdikiui. J.ėi kūdikis feėrga, . šauk 
daktarą. “Nanįlites.i gyduolės” yra 
perdaug pavojingos. Jei nežinai kas 
kūdikiui yra tai kaip gali jį gydyti 7

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojai Ir Chirurgas ]

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

1286 NORWOOD ROĄD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekoa

i Per keletą gentkarčiij Amerikietės 
motinos aūklėjo savo kūdikius Bor
den’s Eagle Pienu, dėlto kad šitą 
Ęagle Pieną joms buvo rekomendavę 
draugai ir dėlto kad rado jį užganė
dinančiu. Bet ant nelaimės daugelis 
Ąmerikiėčių ir Lietuvių motinų nie
kad pilnai negavo žinoti kodėl tokie 
puikus rezultatai buvo gauta. Eagle 
Pienas yra šviežiausias, saldžiausias 
ir riebiausias pienas" riipeštingai su
vienytas su gryniausių cukrum, kas 
padaro kūdikiams maistą kada moti
nos pieno nėra arba jo neužtenka.

Idant Lietuvė motiną žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną, Borden 
Kampanija atspausdino Lietuvių kal
boje pilnas maitinimo instrukcijas 
purodančias kaip paruošti Borden’s 
Eagle Pieną kūdikiams visokių am
žių. Jei nori kopijos šitų instrukci
jų, teturi išpildyti kuponą mūsų laik
raštyj telpančio apgarsinimo ir pri
siųsti jį kompanijai, o toji noriai pri
sius visai dykai jas kartu su puikia 
knyga.

Skaityk šituos straipsnius kai 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems

Mes' turime naują me- 
y į) todą reumatizmo gydy

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

tau proga išbandyt pa- 
metodą kuris pagelbėjo 

Jeigu-tavo liga ir ūžsisc- 
išsiplatinuš, nežiūrint ar

keitimu, štai 
prastą pigu 
šimtams, 
nejus ar Į ............
kentei metus ar dešimts metų ir iš
bandė! viską o nepagelbėjo. Mes už- 
kviečiam jūs parašyt mums tuoj ir 
prašyt šio paprasto' metodo, kurį mes 
siunčiam DYKAI išbandymui.

DYKAI MŪŠŲ LĖŠOMIS*
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa

siuskit savo vardą ir antrašą. Tuoj 
prisiusim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtu persiuntimu, atsargiai su
pakuotą, išbandymui musų lėšomis, 
šimtai tuo būdu pasigėlbejo. Nepra
leiskit šios didelės progos jeigu ser- 
gat reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY. 

3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3 
. CHICAGO. ILL.
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Stokit į Artojų
Eilę

Nuolat žingeidesniš ir puikesnis “Ar
tojas0 darosi. ‘ ‘Artojas” nėra 

tai žemdirbių laikraštis, bet 
mokslo' ir literatūros 

paveiksluotas 
žurnalas.

ŠTAI KAS TILPS GRUODŽIO No.:

APIE VYRA KURIS PARĖJO IŠ 
IŠ ČYŠčfAUŠ

Tai yra vaizdelis vardu “Apie Vyrą Kūris 
Nieko Neišmoko” — jis gabaus nUsidurė 
savei peiliu, pateko Į Cyščių, iš kur buvo 
dar atleistas ant žemės, bet ir vėl blogai 
'pa'šiėlgė — ir liko nustumtas Į Pragarą, 
(fradžia šio vaizdelio telpa Lapkr. num.)
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APIE DIDŽIAUSI FRANCUZU RE
VOLIUCIJOS GALVŲ KAROTOJĄ 
Robespierre buvo kruviniausi figūra Fran- 
cužų Revoliucijos laikais, nuo 1789 iki 1794 
— kada ir pats žuvo. Platus , aprašymas 
tos F^aiicužų Revoliucijos, kuomet buvo 
įsteigta komunizmas, kuomet komunistai- 
anarchistai nuvergę valdžią kapojo galvas 
kiekvienam kas jiems nepatiko, o Iriau
sias tu galvų kapotojų buvp 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.
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Artojas” yra 28 puslapiu, gražus spalvuo- 
vuotais viršeliais didelio formato žur

nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

UŽ51RAŠYKIT DABAR! 
Džrašykit jį saviškiams Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS”
7907 Superior Avė. Cleveland, O.
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ALEKSANDRAS DIDYSIS 
Alėksandras Makeddnietis Įsteigia Graiki

jos Pasaulinę Imperiją ir Kas Atsitiko ' 
su Jo Didžiaisiais Siekiniais.

A KAJAI, palikę savo namus Dunojaus 
pakrantėse, ėjo jieškoti naujų ganyk

lų ir kurį laiką užtrūko Makedonijos kal
nuose. Nuo to laiko Graikai vis šiek tiek 
palaikė ryšius su žiemių krašto žmonėmis.^ 
Savo keliu ir Makedoniečiai domėjosi-įvai
riomis Graikijos gyvenimo sąlygomis.

Kai Sparta jr Atėnos užbaigė savo ka
rą už vadovybę Eladoje, Makedoniją val
dė ypatingai apsukrus žmogus, vardu Pi
lypas. Jis. gėrėjosi Graikų dvasia, išreik
šta jų raštuose ir jų dailėje, bet labai ne
kentė to, kad Graikai nemokėjo tinkamai 
vesti savo politinių reikalų. Ji pykino tai, 
kad gera tauta bereikalingai aikvoja žmo
nes ir pinigus bergždiems ginčams. Kad 
visatn tam padarius galą, jis pasirūpino 
likti visos Graikijos vadu. Atsiekęs tai, jis 
pasikvietė savo naujus pavaldinius keliau
ti drauge su juo Persijon, kad atsimokėjus 
uą tą vizitą, kurią Persų karalius Kserksas- 
buvo padaręs Graikijai pirm> pusantro, šimr 
to metų.

■Nelaimei, Pilypas liko nužudytas, pirm, 
: negu galėjo išsirengti . į šitą gerai) prii’Cngt 

tą 'kelionę.' Pareiga atkeršyti Persams už 
r. išgrip^inią-ĄtėŽ'ų puolės .aĖht j*ilypo sunaus, 
y. Kllkfeandi’o. l .Jisi bu(vo-4iumylė^as išmintin- 

giausio Graikų mokytojo Aristotelio moki
nys. J ;

Aleksandras'Tatsisvėikino su Europa 
pavasari 334 m. prieš Kristų. Už septynių 
metu jis jau buvo Indijoje. Tuo laikotar
piu jis sunaikino Pp.inikįįą, senovės*Grai
kų konkurentę prekyboj. Užkariavo Egyp- 
tą ir buvo Nilo, slėnio žmonių garbinamas 
kaipo Faraonų sūnus ir inpėdinis. Jis su
mušė paskutinįjį Persų karalių, nuvertė 
Persijos imperiją, įsakė atstatyti senovės 
Ba'byloną ir nusivedė' savo karžygius Į Gi- 
mailajų kalnus ir tuo budu visą to meto pa
saulį pajungė Makedonijos viršenybei. Po 
to Viso jis sustojo ir paskelbė dar platesnį 
planą.

Naujai Įsteigtoji imperija turi būti pa
jungta Graikų minties įtakai. Gyventojai, 
turi būti išmokinti Graikų kalbos, jie turi 
gyventi Graikų pavyzdžiu statomuose na
muose ir miestuose. Aleksandro kareiviai 
dabar liėka mokytojais. Vakarykščiai ka
reivių liogeriai virto ramiais Graikų civi- 
lizacjos centrais. Jr vis aukščiau ir aukš
čiau kilo Graikų papročių ir Graikų įtakos 
vilnis, — ir štai, Aleksandras, drugio ligos 
pakirktas, pasimirė senovės Gamurabio, 
Babylono karaliaus, rūmuose 323 m. prieš 
Kristų.

Ir toji Graikų įtakos vilnis pradeda at
slūgti. Bet *ji paliko po savim aukštėsnė- 
sės civilizacijos trąšą, ir Aleksandras, ne
žiūrint jo kūdikiškų siekinių ir tuštybės, 
vis gi atliko labai didelį ir vertingą darbą. 
Jo imperija nelabai ilgai teišsilaikė. Kele
ras gudresnių jo generolų padalino tą im
periją tarp savęs. Bet jie vis gi pasiliko 
ištikimi svajonei apie didžiąją brolybę 
Graikijos ir Azijos mokslo, žinijos ir įtakos 
srityse:

Jie ištaikė savo nepriklausomybę, i'ki 
Romėnai prijungė vakarų Aziją ir Ėgyptą 
į savo valstybę. Keista paveldyba šitos 
Elados civilizacijos (dalinai Graikų, dali
nai Persų, dalinai Egyptėnų ir Babylonie- 
čių) puolė Romėnams, ji per visą eilę! 
šimtmečių taip tvirtai laikė savo Įtakoje 
Romėnus, 'kad net mes, šiandien, jaučiame 
dar tps civilizacijos įtaką į mūsų gyveni
mą.

(Bus: SUTRAUKĄ.) ‘

DR. N. N. ATSIMINIMUI
Šauni minčių.banga po dausas kerėjo 
Ir skynė sau kelią be plieno ginklų; 
Gi siela, jautruolė, sapnavo, mylėjo 
Ir žaidė po erdvių beribės tinklu.
Jos tonai, svajonėm’s dabinti, liūliavo, 
Deimanto krištolais papuošti aidai; 
gyvybės akordai po sielą bangavo, 
Sutirpo nuo meilės šaltieji ledai.
Prie saulės idėjos, idėjos gyvybės 
Vadino kietieji jos jausmo šarvai, 
Širdužėj sukurta ugnelė gaisrybės 
Suteikia tvirtybės lyg skaidrus saipnai.
Ją gamta kerėjo, ji meilės ilgėjos, 
jos viltį tepuošė auksuoti vainikai, 
O ilgesio tonu jos gaidos vien liejos, 
Ištolo skaidrėjo jos šviesus gvaizdikai.
Ji progresą darė, ji daugel tikėjos: 
Nuo prietarų laisvą skrajojo mintis, 
Bet greitai išnyko sapningos idėjos, 
Pakirto jos jiegas beširdė mirtis.
Jai slegia krutinę šaltoji žemelė, 
Kuri idėjoms papuošta plastėjo, 
Ant kapo graudingai išdygo gėlelė, 
Auksuota gražybė jai sužydėjo.

Verpetas.
w

AUDRĄ
Siūbuoja ir vartos tamsus debesis, 
Galingus žaibus rodinėja.
Lapeliai pagauti audros-grobuonėš
Tai lekia, tai vėl šokinėja.

Ąudra užkariavus saulės spindulius, 
Aptemusiai žemei grūmoja, 
Ir lamdo žalius nekaltus medelius, 

, Giružė gailiai suvaitoja.
Bet kas pėr stebuklai kad po didelės 
Audros, prajovingos, smarkios 
Taip linksmą,ir. gera būtį gąlės. 
Drugeliai linksmi sau lekios.

iĄudra nusirito toli už. miškų,
^Prabilo paukšteliu balsai,
Sužibo? sublizgo' šviesiai ant laukų 
Saulutės mieli spinduliai.

Mc'džiąi nedainuoją .liųdriųjU dainų, 
Šakomis nustojo siūbavę.
Ir vėl, viskas gera, gražu,, malonu, 
Lyg butų audros ir nebuvę.
rii :•- • j.’ Smėlis.

.' > C i ; I W ! ■

VISUR....
Visur kerštas ir vargai banguoja, 
Tamsoje paskendę žmoneliai dejuoja. 
Galiūnai silpnuosius spaudžia ir kankina; 
Vienas kitą skaudžia ir jiegas marina. 
Visur šmėklos,- yra baugu 
Širdžiai nemalonu, sielai ir nejaukiu 
Visur skriauda, netiesa gyvena, 
ĮJudėsio gadynės dar laikas griuvenas. 
Keršto audros dar siūbuoja, 
Upė tamsos dar banguoja.

j. Gogelis.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliška. Ir Angllškai-Lictuvišlcae
Didžiausias turtas' žmogui, kuris jf turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi Žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam ( 
Lietuvą.būtinai reikėtų jį turėti, kad neuimiršus Angliš
kos kalbos, kuri' čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienon parvažia
vęs Lietuvon begalės apsieiti, nes tenai bus reikalų ad 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patjė nosi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonis 
labai užsidegę Anglų kalbos, mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... S16.M 
TaS pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... Žli.uO

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

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

512. Žiemos Vakaras. Paraše EI. Oržeškienš. Vert!
K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pušį. 32............  15d

514. žvaigždė Rytų pasaka. Lietuvių kalbon vert?
• j. Giela. Chicago, Iii., 1916,■ pušį. 17........... lOr

1465. Iš kO kyla mėtai ir skriaudos žmonijoje. Paftt- 
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah,. Pa., 1899, 
pusi. -171 .................................. 75c

Tvirtais apdarais ________ --—.------ —— 1.50
Teisybės Pasakos; Rankiūs įvairių gražių apsakymė

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

Reikalaukit ‘‘Dirvos” Knygyne

g ---------T~- -------- =1

JUO K i s 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
&■■ • ■ r—; į.-' — =jj

KO LAUKIAT?
Ko, vargšai,- vartoj at, į kovą 

nestojai,
Ar laukiat kad kitas kas juts 

išiiuošifotų —
Geruoju nuo rūmų raktus 

atiduotu ?....
Nelaukit! Vaitojant teisių 

heigysit,
Tiktai bekovojant jus laisvę 

išvysit!
Rytuose jau šviečia saulutė 

liuosybės,
O jus tėbeskurstat prispausti 

tamsybės.
Žytūb’š iškovdjo teisės proleta

rai,
O čia, Lietuvoje, dar švaistos 

žandarai.
Kovas, 1920. J. Rūtenis.

Nuo Juokų Red.; Nenužiu'rė- 
kit mus “proletarišką giesmę” 
traukiančius ir komunizmo dum
bli! apsipylusius. Visai nė. Mes 
čia iši’esim ką kitą, šitas eiles 
ėįn'ėjn' iš naujai išleistos “prole- 
tariškų poetų” knygos vardu 
“švyturis”. čia pakalbėsime 
plačiau apie tai.

Aną dieną pateko i musų ran
kas ta “proletariato poezijos” 
knyga. Iš viršaus rodos nieko 
sau: stora, gražiais šviesiai gel
tonais viršeliais. Iš. pat viršaus 
imant, taigi, reikią' ir pradėt pa
stabas daryti. Geltoną spalvą 
mu'sų “proletary ožiai” vadina 
buožiška, veidmaininga, mela
gingą, ir ūžtai visi nė-proletariš- 
ki laikraščiai Vadinama “gelton- 
lapiais”. Kadangi geltonumas 
reiškią veidniainingumą, šioje 
“proletariškoj eilių” knygoj tik 
tas ir užslėpta: viskas kitaip iš
versta, ir veidmainingai persta
tytą ne taip kaip yra, bet kaip 
kam patinką vaidinti.

Vienu ąędįęiu, viskas negera.
Viršu j i telpančios eilės yra 

vienos iš daugelio tokių ir vie
no iš'daugelio tokių poetų.

Jos tik kalba apie užpuolimą, 
atėmimą; rūmų raktų, išplėšimą 
tu rūmų, suardymą, sudrasky
mą, susprogdinimą — kad ne
liktų nei rūmų nei nieko,— ly
giai kaip padaryta ten “rytuose 
kur šviečia sąululūė” per griuvė
sių plyšius, kur vėjai ir lietus 
ir sniegas laisvai gali vaikščiot.

Ta tai iškovojo “rytuose” ar
ba Rusijoje proletarai, panaiki
no žandarus, bet Į jų rietą pa
statyta komisarai — ta p pat su 
šautuvais, su bombomis, ir už 
menkiausi proletaro o lepaklus- 
numą ar pasipriešinimu pastato 
prie išgriautos kalėjimo sienos 
ir sušaudo — nereikia daugiau 
kęsti ūž stotų kalėjirifo šienų, 
nūs ten nepatenka, it nesigirdi 
poezijos apie tamsius kalėjimus 
iš Rusijos, nes nėra kam dai
nuoti—negyvieji poezijų nera
šo apie saldybę šiurio kulkų Ir 
tratėjimą šautuvų.

To pat “Svytūrio'” įžanginiam 
š'tfaipšnelyj keiks tai Zigmas 
Valaitis išsišneka apie “proleta
ro meną” if prirodinėjo jog me
nas arba dailė yra klasinė taip 
pat 'kaip klasiniai suskirstytas 
pasaulis. Tik tuomet vienas 
bėridfas mefias įvyks, sako, “kai 
bus panaikintos klasės ir pa
saulis taps beklasiu”.

Tasai Valaitis savo raštelyje, 
h’ofs tnfmpkme bet apjakusia- 
mO ėr 'bėptotiškame; suveda 
“b'ūržuažiškį rnerią” su “prole- 
tarišku meilu” pasikalbėti. Ir 
štai pasirodė koks yra tas “pro- 
le'tatiškas menas”. Jis,, po Įsi
kalbėjimo', dako:

“— Taip,; dalinai Įspėjai, vy- 
lingasai, punūnasai buržuazinis 
m'ėiiė. Pfolėtžfti klasė tai mario 
viešpats, bet nėra jis mario val
donas ir aš, nešu jo vėtras fe' 
pastumdėlis, kaip tu, buržuazi
nis riieriė.” j

Ar tūri įdek nors literatinio 
supratimo tąsai Valaitis? Ar 
žirio jis kaip rašyt vaizdeliais?

Ar galima tokio proto žmogelio | 
aršinius talpinti net Į knygą?

Net vaikas žino kad kalbant | 
žmogus vienas su kitu, .nededa 
apie ji būdvardžių, išskjTUS at- 
sinešime kaip ’’gražieji mergai-; 
te”, “mano vaikuti”, ir keletą 
tam panašių.

Pasakymas: “Taip, dalinai Įs
pėjai, vylingasai, ' punūnasai 
buržuazinis mene”, yra kaip at
sakyti žmogui ’kuris turi gražią 
naują skrybėlę, o tavęs klausia 
apie tavo buvimą buvimą kur 
nors. Pav.:

— Ar buvai vakar ant teat
ro, Petrai?

— Taip, Įspėjai, turintis nau
ją, gražią šilkinę skrybėlę, J- 
nai.

Arba:
— Ar tu kalbėjais! aną vaka

rą su mano broliu?
— Taip’,- kalbėjausi, turintis 

gražią jauną seserį, Simai.
Arba:
— Ar tau patinka Šitą eilių 

Įmyga, Stasy?
, — Taip, patinka, riebusai, 

daug lašinių valgantis Zigmai.-
Taip niekas nerašo, taip nie

kas nekalba. O jeigu tas Va- 
laitis savo straipsnelyje bando 
išvesti “proletarinio meno” tik
slą tai išveda jog jo tikslas yra 
purvinti, niekinti, šmeižti, kir
šinti, ir “tas yra mano vieš
pats”.

S

Ar “proletarinis menas” nė
ra tų padaužų vergu ? Pats me
nas už save kalba: Užsisvajojo 
koks pusbernis apie valdymą 
pasaulio, ir tampo meną ant sa
vo kurpalio: rašo-terlibja eiles 
kurstančias žmogų prieš žmo
gų j pliekia-rėkia kad peikia visi 
įas griaut, ardyt, suįkilt.

Jeigu kada menas buvo pa
vergtas ’tai 'jis pavergtas bbl'šė- 
vikų-komunistų purviniausiems 
tikslams, net kraujagerystei — 
žudymui ar kurstymui prie žu
dymo.

Kadangi menąs yra ne vien 
poezija, bet ir piešyba, skaptory- 
stė ir tt., apie tai, pakalbėsime 
kitu' jsykiu plačiau parodydami 
kaip raudonieji pieną kryžiavo.- 
ja.

Naujas Lietuvos atstovas vi
sus apgavo — ėmė ir atvažia
vo be barzdos, nors visur ant 
paveikslų buvo vaizdinamas su 
barzda, ir tokio laukta.

Musų klerikalai labai susirū
pino: gal jis ir dvasiškai (arba 
partiviškai) virs kitoks negu 
iki šiolei jis buvo vaizdinamas.

Gerb. Rykšte užpereitam ‘Dir
vos’ num. aprašo incidentą apie 
“šonkaulius” viename aš. (pusė
tinai didelių hrieistų 'kur per 
dūmus saulutę veš galima ma
tyti. Būdamas gyvetitoju <o 
miešto .ir gana gerai pažinoda
mas visas ypatas šiame inciden
te, kaip ,ir gerb. Rykštę, neiš
kenčiu neprikišęs ir savo dvyle
kio.

Visų pirma, neužginsiu gerb. 
Rykštei ką jis sako apie vyrą 
šiame, incidente, nes visi tie pa
gyrimai jam laibai atati'nka. Tai 
ar stebėtina kad' pora skaista
veidžių statosi į jo “šonkaulių” 
kandidatus ir veda tarp save 
tylią kovą 'del laimėjimo? Bet 
kaip tamisita, gerb. Rykšte, su
žinojai kad šios skaistaveidės 
veda už jį kovą? Ar tamieita 
sugavot jas? Ar -katra aš jų 
tamistai prisipažino? Jei ne 
tai kokie motivai tamistą veda 
aprašyt tai? Visos ypatos šia
me incidente yra tamistos geri 
draugai su kuriais tamista ne 
vieną linksmą valandėlę, esat 
praleidę. Nejaugi tamisltos mc- 
tivas galėtų 'būti toks žemas 
kaip pavydumas?

Gerb. Ryyikšte, aš kaipo ta
mistos geras draugas, atjaus? 
dūmas tamistų norą susirasti 
“šonkaulį” ir velydamas tamis
tai viso labo duosiu porą pata
rimų tamistos gerovei, i

1. Pats būdamas patogus, ne-, 
jieškok “šonkaulio” dumuotam 
mieste. Važiuc'k kur į gražų, 
šviesų miestą, kur galėtum be 
žvakės pagalbos j ieškot “šon
kaulio”.

,2. Pinigus kuriuos dabar ailr- 
voji ant žvakių, sutaupyk, ir 
už poros metų ir tamista busi 
pasiturintis ir nereiks dejuoti 
per laikraščius kad į biednioką 
vaikiną “šonkauliai” nežiūri.

3., Apsigyvenk tame ‘mieste 
ant ilgesnio laiko t.iegu dviejų 
mėnesinį nes “šonkauliai” ne
mėgsta keliautojų.

4.- Nesirūpink ne apie savo 
dalykus be reį'kalo< šalip iyi^X0 
niekad nepavydėk, nes iš pavy
do nieko gero neišeina.

“išgavo” Amerikos pripažinimą 
Lietuvai.

NAMAI NAMAI; NAMAI 
Pardavimui įvairiose miesto 

dalyse.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

< AE MANOTE ATSIIMTI GI- 
į MINES Į AMERIKĄ?
į 2629 Lietuviai įvažiuos į čia šį 
Ji metą.
J Leiskit musų ofisui Kaune pa- 
į dėt Jūsų giminėms išgaut pas- 

I Ją portus ir vizas ir tinkamai juos 
i 5 .prirengt į kelionę.
? Vietų nereik laukt turintiems 
? Cunard Linijos laivakortes. Cu- 

■ 5 nard laivai išplaukia iš Europos 
į kas kelinta diena. Cunard laiva- 
į kortos yra geros kelionei ant 
į AQUITANIA, BERENGARIA ir 
ę MAURETANIA, greičiausia ju- 
į rų kelionė tarp Lietuvos iš Amc- 
5 rikos.

Į į Del smulkesnių informacijų 
Į malonėkite susižinoti su musų 
Ba vietiniu agentu arba musų raš- 
į tinūje.

4 Cunard Line 
I Hotel Clevc- 
į land Bldg. 
^Cleveland,

I IR IŠ LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ.“ 

Naudokis keliavimo; 
smagumais ir .pato
gumu . didelių ir 
greitų Suv. Valsti
jų Valdžios laivų. 
Rcguliariški išplau
kimai, dideli Icam- 
bariai, atskiri kam-

| bariai šeimynoms ir vedusiom po- 
I rom. Puikus, įvairus valgiai. Tąr- 
' nu mandagus patarnavimas. Pa

sivaikščiojimui deniai; socialiai— 
j rūkymui kambariai ir’ visoki pato- 
; ^IŠPLAUKIMO DIENOS 

America ...... Gruo. 29 Vas. 7 
Geo. Washington Saus. 12 Kov. 8 

| Pres. Roosevelt Saus. 19 Vas. 23 
| Pres. Harding .. Saus. 26 Kov. 1 

Norėdami informacijų rašykite:
UNITED STATES LINES 

Hotel Cleveland Cleveland, O. 
Lokaliai agentai visuose miestuos 

S Valdantieji operatoriai del
UNITED STATES SHIPPING BOARD

šiuos patarimus birtų jaii be
veik 'laikas tamistai vykdint, 
nes jau senai tamistai laikas tu
rėt “šortkaulj"..

Durnų šešėlis.
M'

Kadangi dabar Lietuva gau
na iš Anglijos paskolą per Na
ruševičiaus paridarbavimą, ir 
kadangi Londonan vyksta Čar
neckis užimti Naruševičiaus vie
tą, musų 'klerikalams puiki pro
ga pasigirti ką Čarneckis pada
rė ir Anglijoje — išstorėjo pa
skolą, kaip Vileišiui išvažiavus

RYKŠTĖS RUOŽAI

Ką pirma mokino su tuo da
bar turi kovoti. Skaitome “Lai
svėj”: “Murmansko gelžkelių 
darbininkai savo suvažiavime 
nusprendė Kovoti su pliauški
mu, piktžodžiavimu. Bjauria- 
bumiai bus baudžiami po 5 rub
lius, in už tuos pinigus bus iš
rašoma (jiems) dori laikraš
čiai”. Mat, caro laikais bolše
vikai mokino mužikus kolioti 
Savo priešus‘ir tuomi jie gėrė
davosi, bet kuomet tie patįs mu
žikai “vaišina” tais “gražiais’’ 
žodžiais savo komisarus tai jau 
givalt, reikia kovoti.

Bet jeigu visi bolševikų laik
raščiai tokie “dori” kai “I.ais- 
vė”, Murmansko proletarai dau
giau išmoks pliaukšti.

Nevykusi revoliucija. Pitte- 
būrge komunistų yra gal apie 
pusė tuzino, bet oi! kokie smar
kus Trrcvoliucijonieriai! Laike 
Grigaičio prakalbų jie sukėlė 
baisią “revoliuciją” ir kalbėtoją 
biJt tuoj nuvertą nuo sosto (es
trados) ir revoliucijoniškomis 
kumštėmis Grigaitį teroravę; 
bet ačiū dzievuliui kad Sanda- 
riečių buvo labai daug tai ir ko
munistų revoliuciją pasisekė su- 
truškint ir Grigaitį išgelbėjo 
nuo komunistų teroro.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje-: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

mlffijn,

nant su

Biure.Ircg. S. V.

skaudami na
cis ncnpsakom«c

TIK PATRINKU JUOMI
Kuomet jus kankina skaudus atakas

ir tuojans pajaučiama maloniai de
ginanti šiluma išsiskleidžiant po skau
damų vietų, kuri suteikia malonų sma
gumų I Visiškai nėra reikalo kankintis 
turint po ranka tokių tikrų pagalbų.

Pain-Expollcris tikrai pagelbės ir

k micm lukstanėL... .... — ..- .
X’isUoiiict laikykite jo benkų

PRIE
MUSŲ 1924 METŲ 

TAUPYMŲ 
KLUBO

Sutaupyk 25c iki $5 Savaitėj 
—turėsi $12.50 iki $250 

sekančiame Gruodyj
V

PUBLIC SQUARE
35c. ir 70c. už bonkų atliekose, 
F. AD. RICHTER & CO.

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

j Didžiausia' Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
; organizacija Suvienytose Valstijose, 
; kurios turtas siekia arti $500,000.00.
; Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80
k pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $247,687.15.
J , SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
m imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T5- 
J vyr.ę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

; Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
t Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
L b platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

E LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
C ■ 307 W. 30th Street New York, N. Y. ■
6 
tTrtTiiiiri!i!T?T!TT„„TTnrrTTTr!im»r»nit».m;
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tūkstančiams

-Jeigu nebusi uzgąpėijir.
p&Ujrkridkl niekų įicęeikeš

ITJIKUIXTOS ...... .
‘BUK VYRAS!*

ATGAUK SAU SVEIKATA. IR SAVES PAGODONĘ. 
TO NESIGAILĖSI.

DIRVA

aMERRY CHRISTMAS

iru
re-

T

i

you

folk

as
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Ohio,

1395 E. 0 Stroet
Cleveland, Ohio.

remember that the silk- 
have got to make a liv-

one 
are

Dr. T. A. Hanlen 
t”t DANTISTAS t“t!

h us
her, 
man

Gloom and sorrow have 
’ departed,
And in their place mirth 

imparted,
Mcrrv Christmas.

Boys and girls with joy and 
pleasure

Dance and sing in right full 
measure,

Merry Christmas.

All 
make 
ry, is

THE OFFICE CAT 
WISHES ALL

everybody looks when someone 
whistles.

this 
one

Hearken to the distant chiming, 
Yuletide bells are sweetly 

rhyming,
Merry Christmas.

MERRY CHRISTMAS 
By Walter R, BaublTs.

Vilna problem.
(To be continued.)

Thus I will no longer tarry, 
But wish my readers a merry, 

Merry Christmas.

Scon the choir will be singing, 
As the Church-bells are 

a-ringing.
Merry Christmas.

the 
be Į

Bible times.
---------oo---------
the saxophones in
were made into

Mike 
never to pull off the put off 
wedding.

People then forget their sadness 
And are filled with naught but 

gladness,
Merrv Christmas.

o valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

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

Petkus thinks it’s hard

geriausius pasaulyje.
garantija. Musu ikaiiTop yra žemiau 
tegu kitų išdirbėję. Dykai Akkor- 
leonu grajymo: mokinimas' pirkėjams. 
Reikalaukit katalogą, dykai.

RUATTA SERENKlLi * CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 96 

Chicago, III.

If all
country
large saxophone, thinks Simon

haveBatonis, nobody- would 
enough wind To blow it.

---------6---------
_ ______ A couple can become married

when hė I in a minute, but it takes years

-o’nforniity with the wishes of 
Even the I:he overwhelming majerity of

MEMOIR
Presented hy the Lithuanians o f Vilna Territory to the Council 

and Delegates of the Fourth Assembly of the League of Na
tions;

To the High League of Nations, ' suspence that we followed the 
Geneva deliberations of the Council of

the League of Nations to which 
the two Governments, Lithu
anian and Polish, had confined 
the solution of dur lot and of 
our future. Unfortunately the I 

I Council of the League of Na -' 
we talce tipns, possessing no material 

of addressing our force and thus being unable to 
i obtain 'the evacuation of Vilna 
b.v the Polish troops of General 

| Želigovski, gave tip the prob
lem; abandoning us to the ar
bitrary measures and to the op
pression of the Polish authori
ties. A few months later the 

r: conference of Ambassadors 
r judged it possible to legalize 

(as the capital. I Zeligovski’s violence and to at- 
’ 4- -4-z-x 4-Lw

( Being a part of the Lithu
anian Nation, the autochtonai 
population of the Vilna territo
ry, under the occupation of Po
land owing to General Zeligov-I 
ski’s sudden violence, 
She liberty 
^distressed appeal and our pres
sing request to the high League 
'of Nations, to her Assembly and 
to her Council.

From time immemorial our 
territory formed not only the 
integial part, but the very ker-j 
nel of the Lithuanian State of 
which Vilna, the city of our 
Grand Dukes
We were able to preserve our! tribute our territory to the Po- 
libetry and our political inde- Ltate.
pendence up to the time of the The Lithuanian popui ation 
Russian domination (1792). The raises its voice in protestation 
Lithuanian people, having lest I against this inquisitous decision 
their political liberty,- through!'of the Conference of Ambas- 
no fault of their own, but due sadors and declares that it does 
to Poland, have passed through net and never will recognize it. 
times of unheard-of cppi'estion i The Power’s represented at the 

‘inflicted cn them by the Gov-' Conference of Ambassadors had 
ernment of the Tsars. Every, no -right whatever to make any 
effort was made to smother the law deciding the fate of our 
least manifestation of Lithu-! country, which had never been 
.anian national life. Our univer- ceded to them either by treaty 
sity ąt Vilna was closed "by or-, or accord. The very d'amigeroūš 
tier of 'the Tzar in 1831. After situation for the peace- of at 
the last insurrections of 1853, least this part of Europe, cre- 
during which the Lithuanian ated by violence of General Zeli- 
people struggled side by side govski and characterized by 
with the Polish for liberty of Lord Robert Cecil as “an inter- 
the two neighbouring nations,]national Scandal!’, will continue 
the Russian Government pro- tn- trouble 'the peace of the world 
hibited all publications in the until the political status of our 
Lithuanian language in the vain territarj- has found a solution in 
hope of hastening the Russific-1 
ation of our countr
prayer books/printed in Lithu-1 its population and with the prin- 
anian were prohibited and con- ciples oh which the League of 
fiscated and those persons in Nations v/as founded.- VVe con- 
possession of them suffered the sider our duty to. call the atten-possession of them suffered the « 
confiscation of their properly tion of the. League of Nations 
and were exiled to Siberia.

In spite of the unexampled 
efforts made by the Russian 
Government which latsed until 
1904 thus delaying considerably 
•the national revival of our peo
ple, the I.ithanian Nation has 
triumphed over all these diffi
culties, and preserved her lan
guage, proud of her (past and 
conscious of her future duties. 
Thus our tenitory which is just 
now the subject of litigation, 
between Lithuania and Poland I 
has maintained her Lithuanian! 
character. The Lithuanian po
pulation forms the absolute ma
jority there except in two dis
tricts Limitrophe to Russia 
where she shares 'this majority 
with the Blanc-Russian to which j 
she is bound by ties of close af
finity. The bulk of the Jewish Į 
population which constitutes es
pecially in the town of Vilna an | 
important percentage 
common cause with the 
anian nation.

makes 
Lithu- 

As 'to the Poles, 
they form, according to pre-war
official statistics, but nine per 
cent of the population of the 
Vilna territory. The above eth
nical character of our country 
has been 'likewise recognised by 
the Poles in many remarkable 
works appearing before and dur
ing the war. Finally it was at 
Vilna that the independence of 
Lithuania was proclaimed in' 
1918. Accordingly we awaited 
impatiently the application to 
pur territory the noble princip-

• les proclaimed by President Wil
son and by the other allied 
statesmen, for the triumph of 
which more than a hundred 
thousand of best sons of the 
Lithuanian nation fell on the 
field of honor in the rar.Cfs cf 

rthe Russian and American’ar
mies. It is with the greatest

to the gravity of the situation 
ami we should be very happy 
were she to decide to put fer.h 
all her authority in favour of 
the peaceful and equitable solu
tion of the problem known 
the

——oo---------
A. Žukas thinks a woman 

will never be taken at her face 
value so long aš She is wearing 

short skirt.
---------oo —

The reason children are hap
pier than grown-ups, is because 
nothing has happened to shake 
their self-respect.

---------oo---------
The women who will refuse 

to wear stockings according to 
fashion and point their legs, 
should 
worms

The most common short story | a.s 
of the day is, “Yes we could I į 
have afforded a bigger car, but 
the one zwe have answers ou 
purpose all right.”

—0I——-'

People who live in 
houses, shouldn’t throw 
parties.

glass 
booze

------------- 0--------------

Figures don’t lie 'but 
figures do.

some

DON’T CRY.
cry, my little girl, 
let your heart be weary; 
the morning the sun will

— DYKAI VERTĖS $5.00 — |
Kaipo Kalėdų Dovanoms, ir del išplatinimo savo Biznio, pfi- 5
šiušių kiekvienam VIFNĄ ŠVARA migštos rūšies tikro RU- 5
SIŠKO TABAKO, Rnksiuką Cigarų ir Kataolgą. ...............
35e. štampais del apgarsinimo ir prisiuntimo lėšų.

Prisiųskit 
REIKA- 
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GEO. STANKS į
2 20 E. Jackson Boulevard, Chicago, III. į

Don’t
Don’t
With

shine;
Forget all the 'troubles, -'dearie.

The happy days arc coming 
When flowers will be blooming, 
And the birds will be singing, 
Mother nature just booming.

We wonder at times if 
majesty of the law couldn’t 
upheld even if a traffic police
man should smile once in a I 
while.

-------- oo----- :— |
When 'a girl is in love she is 

hungry only between meals.
---------ob—

A squirrel has swum the 
rapids at Niagara. Falls. Per- , 
haps in pursuit of the nuts that 
have tried to run them in bar
rels. .. ,. . i, . . . , . i

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

Every man is at his besit, 
thinks John Plerpa, 
adds enthusiasm to whatever he 
honestly believes.

---------qo---------
He took her rowing on the lake, 

She vowed she’d go no. more, 
asked her why—her answer- 

came:
,“He only hugged the shore;’’

—r——op--------
Betty — “What j would 

rather work at?”'!
Algernon—“Intervals”.

---------oo--------
It may be that village 

are more pious than metropoli
tans for the reason that a 
watched pot never boils.

---------oo---------
a minority really needs to 
itself safe in this count- 
a muffler.

---------oo---------
A small town is one where

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

When a wife says her 
band doesn’t understand 
she means she has found a 
who feels sorry for her.

---------op---------
A new item tell's about

Maryland man, who hasn’t mis
sed attending Sunday School' in 
twenty five years. A fine 
cord, that, provided that it
doesn’t develop that he lets his 
wife look after the furnace.

--------- oo---------
Peter Vaitkus' says going to 

the dentists wasn’t such a one
sided affair back in tooth-for- 
a- too th

to become wedded.
———O------

Advertisers should note 'that 
the mosquito, which does a 
humming business; is not satis
fied with'one insertion.

-------- —o—:-------
Helen Ditkus says most of 

the giim is chewed by people 
who are more easily persuaded 
liy an orator than by printed 
matter.

---------o—------
Antanas Kranauskas says 

paved roads should last a long 
time now that they have bill
boards on each side to protect 
them from the weather.

---------o---------
A good neighborhood is 

inhabited by people who
Willing to pay more rent than 
they can afford.

Let your sorrow's fly away, 
Sweet love will fill your heart 
Let sadness leave your cheeks; 
So don’t cry, my sweetheart.

Remember me, my dearie, 
[ love you, with love divine; 
Nobody on earth can win .you, 
The world knows you are mine.

.Turiu Dievaitis.

(šdirbam ir importuojam visokiu' 
oimros kleso.® ranku darbo ITALIŠ
KUS AKKORDEONUS

PAJIEŠKOJIMAI
Mikolas Bialatj <45 metų-.senu- 

no, liko užmuštas,, an'tj New 
York Central gėlžkelio,' laike 
larbo,- liėpod 29 d.,1923 metu, 
Rockport; Ohio. Dabar pajieš- 
koma jo giminių.! Jis turi bro
lį. Pittsburgh ir giminių Cleve- 
landę. Jeigu kas vtiršmlmč-ką 
rmogų- pažinojo ir žuib>-apie ?j.o: 
rimines praneškit žemiau; ’pa
klotu adresu. Mikolas Bialat 
dirbo ant gclžkelio apie'57ar G 
metus, nors buvo Lietuvis, bet 
m nieko nesusidedavo,' 'it įlie
tam apie save nesipasa'kojo. ir 
todėl nežinia apie ji nieko dau
giau. Kas nors iš jo.giminių 
itsišaukit suteikdami platesnių 
iiniu apie ji.

J. RUSZKIS 
3101 Church St. N.W.

Cleveland.

PAJIEšKAU seserų: Marijonos 
Smeilytės, poyyru Salela, ir 0- 
nos Smeilytės, po vyru D,jakas, 
ir Monikos Smeilytės, po vyru 
Koparius. Visos paeina iš Uk
mergės apste., še.šiolių vai.; Ger
klinės viensodos. Jos gyveno 
paskiausia Armstrong Creek, 
Wis., kita Chicago,’ HI.
Atsišaukis: Karolinai S’mcilytė, 
po vyru Surgovtienė, Šančiai, 
Juozapavičiaus prosp., N.22a.

Kaunas. Lithuania.

Ji)

Fred went to the store for a 
loaf of ’bread. •

Fred said, “Give me an ice 
cream cone, please.”

Fred will sleep on his stom
ach. From Jennie J.

Puiki Eiliy-Damų Knyga, 1.44 puslapių, tinka
miausia dovana pasiuntimui j Lietuvą jaunimui
moksleiviams Kalėdoms. Tinka dovanoti 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
RAKANDU FIRMOS

Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

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

Duodama Dovanos Pirkejan/s.
Ateikite persilikrint. Kainos prieinamos 

. M SAGEVIČIUS; Vedėjas.

DEL 
VYRŲ 

užsisenčjusių 1.1-Manu gydymas visokių keblių ir
"H .Vyrų liuviptabai pasekmingas, j 125 ■ metų studi- 

"«f?ktį? Ir gydymų j leido' 'inait ' pagelbėti 
kurie jau buvo nustojš vilties. Jeigu esi už

ganė ir nuo širdies viską išsikalbėk.
ijnėdintns po atsilankymo) pas mane už mano 

' mokėti.j (z
>1f.S UŽ • ŽEMIAUSIAS : GALIMAS
1 KAINAS: 'i 7 Į! . į

Ateik ir pasimatyk su manimi ir 
NIEKADDOCTOR BAILEY “Specijalistas

Sil PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO
STANDARD TIIEATKE BUILDING Room 302. 
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nedčliomis 10—1. 

Imk- elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.

$ a
JOHN JUŠKA

Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 

Taisom 
generato- 
svičius ir

visokiu automobilių.
batarejas, starterius, 
rįųs,- užžiebas, šviesas, 

visokias viclukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darbą.
4140 SUPERIOR AVE.

VAW.WAV.’.’.W.W.T.’.V.'.

I
 LOUIS EISENBERG 3
Puri Geležinių Daiktų, Pečių.J 
Kvarbų, Varnišių, Ctauoja, s | 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI
IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS

Orange Cloudy, Ginger Ale,
Cherry, Strawberry,’ Grape, 

Cream Soda, Loganberry, 
Cream Cola.

Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus. 
Sales, Piknikus ir visur kur reikia; j

2047, Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

GĖRIMUS:
Root Beer, 

Lemon,

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p>>rf tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
šiklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminanmo. Daugybė lįalcbs- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipnžininio ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakte- 

ip’ riologiškas egzaminavimas kraujo atl- 
Į dengs mari tikri) juaų ligos pneiaiti 
i ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 

tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Visuotinas Liet. Šaulių 

Sąjungos Suvažiavimas
Visuotinasai šaulių Sąjungos 

skyrių atstovų suvažiavimas 
prasidėjo lapkričio 15 d. ir bai
gės lapk. 18 d. Posėdžiai ėjo 
Kaune, šaulių Teatro salėje. At
stovė 'buvo 207 (sprendžiamuoju 
■balįsu ir keletas Centro nepa
tvirtintų skyrių atstovų pata
riamuoju balsu.

Lapkr. 15 d. Įvyko iškilmin
gas suvažiavimo atidarymas. 
Salė buvo pripildyta atstovais 
ir garbingais svečiais, kurių 
tarpe buvo Krašto Apsaugos 
Ministeris Inž. Sližys, Vyriau
sias Kariuomenės-Vadas Genero
las1 Žukauskas, ■ ĮSeimo frakcijų 
ir visuomeninių organizacijų at r 
stovai. Suvažiavimą atidarė 
Sąjungos Centro Valdybos Pir
mininkas Prof. Krėvė-Mickevi
čius. Išrinkta garbės pirminin
ku VI. ^Putvinskis, .pirmininku 
Adv. R.. Skipitis, vice-pirminin- 
kais M. Mikėlkevičius ir J. Bru- 
velaitis. ■ Po tp prasidėjo visa 
eilė sveikinimų. Pirmiau'sia išu- 
važiavimą sveikino Krajšto Ap
saugos Ministeris ir Kariumenės 
Vaidas. Paskiau sveikino Su
gintas — Valstiečių, Liaudinin
ku Seimo frakcijos vardu: Ka
roblis — Ūkininkų Sąjutngos fr. 
vardu; Lastaulskas — Baltgu- 
džių Tautos Tarybos vardu; 
Kupčenko — Ukrainiečių var- 
du; Kalvelis — Krikščįonių De
mokratų Seimo frakcijos var
du; Gen. Bulota — nuo Atgimi
mo Draugijos; Amlbrozaitis — 
Darbo Federacijos .frakcijps;, 
Eretas — Pavasario Jaunimo 
Sąjungos; Kun. .Stakauskaa — 
blaivybės Draugijos; Steponai
tis — Ateitininkų varau; šuipis 
A- Lietuvos Jurininkų Sąjungos 
varclif ii-eite kitų'. ' Še “to' gau
ta telegramais sveikinimų; Lat
vijos Gynimo.Sąjungos, Vyriau
siojo Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto,' Latvių, žurnalo

“Gynėjas”, Lietuvos ’Universi
teto Rektoriaus, ir kit.

Kauno šaulių Choras suren
gė suvažiavimo dalyviams grą
žų koncertą.

Lapkričio 16 d. 9 vai. ryte vi
si Suvažiavimo dalyviai ir daug 
svečių Vytauto Bažnyčioje daly
vavo pamaldose už visuose fron
tuose žuvusius šaulius. Posė
dis prasidėjo 11 vai.

Sekė visokie raportai ir pra
nešimai.

Lapkričio 17 d. buvo svarsto
ma šaulių Sąjungos įstatymas 
ir sumanymas jų keirinio. Cen
tro Pirmininkas pranešė kokiu 
budu ir kodėl valdžia nori keis
ti Sąjungos įstatymą, kad taip 
Centpp Valdybos, ir Krašto Ap
saugos Ministerijos susitartą 
Įnešti Įstatyman pataisų, kurios 
Sąjungai priimtinos, ir esą vil
ties kad Seimas, atsižvelgdamas 
į tąjį susitarimą ir Sąjungos 
reikalui?, įstatymį priims su mi
nėtomis pataisomis. Priimta J. 
Dagelio pasiūlyta rezoliucija, 
kurią reiškiamą pasitikėjimo C. 
Valdybos vedamiems su Krašto 
Apsaugos Ministerija pasitari
mams įstatymo klausimu, ir pa- 
briežiama kad Sąjunga turi bū
ti visuomeninė nepartinė kari
nio pobūdžio organizacija su ju
ridinio asmens teisėmis.

Tarp kitų sumanymų, Mato 
šalčiaus sumanymas steigti 
šaulių (Savišalpos Fondą .suva
žiavimo Į priimta ir vykinimas 
pavesta ’ Centro Valdybai.

Lapkričio 18 d., posėdis tęsė
si puo 8 iki 12 vai.“ Buvo svar
stoma įvairus sumanymai, ku
rių daugumai suvažiavimas pri
tarė jr pervedė Centro Valdybai.' 
Sąjungos vėliavą suvažiavimo 
garbės pirmininkas VĮ Putvini 
slds perdavė seniau'siam naujai 
išrinktos Centro Valdybos na
riui Dr. J. Staugaičiui. Pagie
dojus- Tautos Himną, suvažiavi
mas baigės. (“Trimitas”).

KARIUMENĖS SUOR
GANIZAVIMO ŠVEN
TĖ IR DR. BASANA
VIČIUI PAMINKLO 

ATIDENGIMAS 
(Specialiai “Dirvai")

Kaunas. ■— Lapkričio 23 d. 
Karo Muzęjaus sodelyj ir Lais
vės Aikštėj Įvyko kariumenės 
sudarymo penkių metų sukak
tuvėms paminėti paradas ir Dr. 
Jonui Basanavičiui paminklo 
atidengimas. Parade dalyvavo 
Kaune esančios kariumenės da- 
lįs, skautai ir invalidai. Muze- 
jaus sodelyj prisirinko didžiau
sia žmonių minia. Pirmiausia, 
Valstybės Prezidentas (sveikin
damas apvaikščiojo visas kariu
menės dalis ir invalidus. Tada 
atlikta Dr. J. Basanavičiaus pa
minklo atidengimas. Paminklą 
atidengė Valstybės Prezidentas 
A. Stulginskis ir to paminklo 

’dirbėjas J. Zikaras. Nutraukus 
drobulę pasirodė augštas ket
virtainis akmens pedesltalas, ku
rio viršuje užstatytas pats Dr. 
Basanavičius. Reikia (pastebė
ti vad paminklo pedestalo ak
muo atvežtas nuo rubežiaus ke
lis šimtus metų (skyrusio Di
džiąją Lietuvą nuo Mažosios. 
Pats biustas nulieta iš šovinių 
gilzų vario. Biustas gerokai di
desnis, už natūralų žmogų i.r ga
na gyvai atrodo. Nors šis p. 
Zikaro darbas tik šį pavasari 
dirbtas, tačiau vaizduoja Dr. J. 
Basanavičių ne senuką, bet pa
čiame stiprume, pilno sumanu
mo ir pasiryžimo vyrą.

Po atidengimo, poetas Mairo
nis (Kuri. Mačiulis) paminklą 
pašventino ir pasakė (jausmin
gą prakalba žadindamas tauri
nius jausmus ir primindamas 
Vilnių ir jo nenuilstantį sargą 
Dr. j? Basanavičių. GerĮiartias 
poetas reiškią yilties kad Lietu
viai Vilnių atgausią, nes to tei
sybe reikalabja^ ’ f

Valstybės Prezidentas kalbė
jo' apie kariųmeriės sustiprėji
mą, ir jos genezį mato gerb. J. 
Basanavičiaus asmenyj.

Seimo'pirmininkas Kun. Stati-

■ Grafafonai ir Lietuviški Mortai
KAUNO KRAUTUVĖ yra geriausia 
vieta Cleveland© Lietuviams pirktis 
Grafofonus, Lietuviškus dainų ir šo
kių bei šiaip muzikos rekordus. Per 
ilgą laiką visi čia rado tinkamą patar
navimą, ir dabar gali pasinaudoti tuo.
Turime naujausių Lietuviškų dainų 
rekordų žymiausių Amerikos Lietuvių 
dainininkų, k. t.

Miko Petrausko
Jono Butėno

Jono ir Mares Čižauskų 
Antano Kvedaro

Mares Karužiuteš
ir kitų. Taipgi čia rasit gražių Lietu
viškų molonogų Lušnakojo, taipgi ir 
kitų. Juokų tUrėšit gana ilgais žiemos 
vakarais)
Grafo fonai yra Columbia išdirbimo ir 
visokių kainų tinkamų kiekvienos šei

mynos namams ir kišeniui.

gailis pabriežia tą faktą kad ta
me pačiame sodelyj esant pa
minklui negyviems, buvusiems 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
sale jo šiandieną išaugo kitas, 
b.et dar gyvam musų tautas pą- 
triarkui, garbingam Dr. Basa
navičiui. Esą tuodu paminklu 
simbolizuoją tą pačią taurinę 
mintį. Be to jis pabriežė kad 
tas paminklas Dr. Basanavičiui 
r,e paskutinis. Esą, męs pasta
tysime jam kitą ir daug dides
nį ir gražesnį paminklą, bet ne 
čia, o Vilniuje.,

Paskui dar kalbėjo Teisingu
mo Ministeris Tumėnas ir Kra
što Apsaugos Ministeris Majo
ras Sližys.

Po prakalbų prie paminklo 
Dr. Ba'sanavičiąus, visą minia 
persikėlė prie paminklo žūvu- 
ši'ems už Lietuvos Neprikalulso- 
mybę. čia vyriausias karo ka
pelį onas atlaikė gedulingas (pa
maldas, ganė gražiai pagiedoję 
dvasininkų seminarijos choras, 
klieriko Mickevičiaus vedamas. 
Paskui atlikta vėliavų nuleidimo 
ceremonijos ir Laisvės Varpu 
paskambinta.

Reikia pastebėti kad viskas 
atsiliko kokiu tai nepaprastu 
ūpo pakėlimu, nors oras buvo 
gana bjaurus. Dalyvavęs.

ANIŠKIS
(Specialiai “Dirvai”)

Stebėtinai gražios yra Aniš
kio apielinkės. Ne vieno 'pra
eivio aki masina gražus regi
niai, ir ne vienas randa vasa
ros pounksnio gražiose giraitė
se. Kalnai ir kalneliai, lyg se
novės pasakų užburti milžtai, 
stovi iš visų šalių ir gina Aniš
kį nuo šiaurinių vėjų; Ant tų 
kalnelių žaliuoja gražias girai
tės, ,tarp kurių', kaip, (tyriausio 
krištolo veidrodžiai šiąn bei ten 
blikščioja ežerų paviršiai. (Pat
sai dvaras paskendęs sodų žalu
mo bangose , ir kąršltų • saulės 
spindulių (gląmonėjanias rodos 
maudosi tame žalumo pavėsyjei 
Iš rytų pušės^lyg padriekta si
dabro upė, teka upelis, kuris pa
sukęs į vakarus, inteka į 1 čia 
pat tyvuliuojanti ežerą.1 Už eže
ro iškilmingai savo žilą galią 
iškėlęs ir, tarytum ’kryžeivių 
dairydamosi, riokso senas piliai 
kalnis. Aržuolais ir klevais ap
augęs. drąsiai žiuri atei'tin, nes 
amžiai j'o neįveikė. Iš’rytų pu
sės žaliuoja žmonių padavimais 
pragarsėjus ' “Korykla”, kurį 
tartum žalių 'tūtų vainiku ap
supa Plurijos ežerą; iš pietų gi
raitė, o iš šiaurės — prūdas-. 
Eidamas rytų linkui ir gerai itų 
vietų nežinodamas neišeisi: už
tiksi ežerų ir klampynių, kurie 
gana ilga virtine traukiasi iš 
pietų Į šiaurę,. Saulei pasvirus 
Į vakarus, ežere, lyg veidrodyje, 
gali matyti sodus ir šalimais au
gančią girią. Ir soduose, lįr gi
rioje, ir vandens melduose tik 
čerška, terska, švilpia — rodoš 
gamta su'kurė čia didžiausi kon
certą ir- pasirodo pilname jsayę 
grožyje) ir didybėje. Ir ilgai, 
ilgai skamba tie balsai iki kcį- 
lei Tukas lyg baltu ąpklodu apt. 
dengia ir -sodus, jr meldus, ir 
girią. Tada; giesmininkai, pasi
jutę šaltos nąkti’es prieglobsty j, 
sįep'iasit Į lizdus ir* meldus kad 
paryčiu dar iškilmingiau pa
sveikint auštanti (giedrų vasa
ros rytą. Aras.

Musų Fašistų Darbai
Ukmergėj, lapkričio 3 d. žmo

nės. po nakties atsikėlę pamatė 
juokingą dalyką. Pačiame mie
sto centre, visos iškabos buvu
sios Lenkų ir žydų kalbom, bu
vo ; išmurzintos idegųtų. Ant 
nuošalesnių gatvių nieko neda
rytą, tik ant -pat aikštės, kur 
labiausią žmonės mato.

Tuomi parodyta pavyzdis kad 
nereikalingą iškabos rašyt sve
timomis kalbomis, užtenka sa
vo krašto kalbą parašyti.

Pr.' Pavirintietis.

“Lietuvos Ūkininkas” praneša 
jog Kun. J. Purickio- valdžia ne
surandą. ir negali iritėikti jam 
kaltinamojo akto už ‘šmugelys- 
tę.

Randolph 2377

Dr. Franci? L Kennedy
DENTIŠTAS

BESKAUSMIS (TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ. IR OKSIGENĄ | 

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

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po piety. Atdara 
sukatomis ir kitais vakarais.

JOHN Tin©
SIUVĖJAS

ŽIEMINIAI PLOŠČIAI
VISOKIŲ MADŲ ANT

užsakymo!
Darbas Pirmos KJcsos.
1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Nevedusius Moterįs — 
Teipykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
ąmžiąus turtingų, .ncyeįufui, vynr no
ri sųraštį sail‘įinkamą pačią* butų 
mums malonu tamistas su jaiš supa
žindinti. Prisiųskit mums savo ,vąrr 
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progąikuri ‘atrięšM jums linksmas va- 
ląądą?. ,0; gąl nurinkamą .b’agętą vy
rą. "Jūsų laiškai' čia bus laikomą aš- 
tfMj"šla'j>'fj'b?j rtu'ft'nbirftfetfesftigOš'Vie- 
šos. -publikos.-.-ii Adrc&uokit lldišką-išil- 
taiį>: (50)

L. K. KLUBAS’ .
P. O.1 Box 382'' RockTorit DI.

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus!

Ęet kuomet jie yra labai jauni ir dar>nc- 
rali kalbėti, tuomet Jų akyt kalba ui* 
juos—tik ‘pastebėkit kaip ‘jie užsideda, 
džiaugsmu, kuomet motina paima bdukq 
B O

' Ifcg. S. V. ‘Tat. Biure.
PastcbūkiJ Jų. ,px«tau(rdš nuryti sit.j ’ ėlai- 
uiausj vidurių patiuojuotęja, kok’itį, tik ’ i 
kuomet nors riuvo padarytai... Ir 'įją iyrą.'į 
Ibngviausik, - vldf.ok veikia pasekauu.-Jąu;; 
šiai 1 Mblinos—*jų3 riožinoto to 
jaust) malonum:į; pĮsitik<}jim:| .it 
ffantulniiTU), jei ju9.jicnnUdp.iute 
kucspet kūdikis pasidaro .neramiu^ 
lintu. piktu—tai yra^Ukrl-Mcjot vrJutlų’ 
trftfctėjimo. jMicfirok šių linkt ramiak th
anftančiu rytu kudikin.^ltt bnaįlfnksmuš'j 
kai S’isuomėt. Bambino ^atliks ’pa-yo< dax£i:j. 
įr atliks- gerai 1

?F.VAD. RICHTER & 66?, j
So. 4t)> Sti ^ny^Iyr^e'y. ,

Neužmirškit savo brolių artojų užrašykit jiems “Artoją”

i

s

į

%

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

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

laikąs pradėt rinktis sau Ka
lėdų reikmenis.

Krautuve atdara ir vakarais.

Kauno Krautuve
2271 ST. CLAIR AVENUE

- -j - i-- .—j-» s. .4- 7, S — t - -f & .

Keistas Ruduo
šįmet Lietuvoj vasara, buvo 

šalta, b ruduo, sulyginus su pra
eitais metais, šiltas ir lietingas. 
Lietus tiek dažnai lijo kad žmo
nės (negalėjo, javų išsidžiovinti, 
nei šieno.

Dar lapkričio pradžioj žmo
nėse buvo matyt ant laukų šie
no, dobilų tebepusiant. Vis ,tąi 
del lietaus priesasties. Jau pu
sė lapkričio praėjo, o dar nebu
vo nei vienos šalnos.

Bet dar keiktas dalykas, kai 
kuriuose scduoęe pradėjo žydė
ti vaisiniai' medžiai, kaip pava
sarį. Niekas1 neatmena kad Lię- 
tuvoj antrą kaitą pražydėtų so
dai. - jPr. Payirintietię.

v 
1

į

Kad ir prastesnis 
butų; bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas;
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

Spęciabškumas.
8707 BUCKEYE RD;

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvės — v 
"TRIMITAS':' L

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamą gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklaasomy-4.(< 
bes priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip'gražių apisakėlių, istorinių Įvykių ir ĮžV-1* 
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitilū-il 

_ mii ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas" stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam fr kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje ij 
pietums $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit ‘“TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 1 1 
Savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ” galimą užsisakyti-per:.
L. šaulių Atstovą'—- A. žemaitis, 3251 S. Halstcd St. Chicago, Ill. 

I’r. Narvydas, 38 Park Row' (Rdoni 816) New. York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

‘TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26'.

Sandara belaukdama savo Jubilpjaiis, kuris bus Sausio 14 d., 1924,- 
kad tinkamai ji paminėjus, skiria Amerikiečiams Lietuviams do
vaną 810,000 vertės knygomis. Knygos 'yra padalintos' j tris kom- 
pletus: kiekvienas kompletas vertęs $2.00. Tat kuris iki Sausio 14 
d. 1924 m., užsiprenumeruos “Sandarą” prisiųsdamas $2.50,' tas ga
lės gauti vieną kompletą knygų kaipo Jubilejinę Dovaną. Tat pa- 
šihaūdukit šia puikia proga, nes tokių retai kada pasitaiko. “San
dara” Lietuvon kainuoja $3,00. Už prenumeravimą taipgi duoda
me dovanas.

' •, “SANDARA”1
327 E Street :: -Boston 27, Mass.

Naudojimas Karščio Ten, Kur Jis 
Duoda Daugiausia Naudos

Zj ALICIA TšVJKT valgį ant degančioi laužo ir ga7
. Įima.išvirt >ant.ntokios ugnies ųkuciąi (Sįusikuria 

girininlkai-r-tiki iš. saujeles šakučiip ■. i Abi) ugnįs, iš- , 
virs:įkaistą, .vienodai geraL*ui n* d i šlipi
’TTKTAI—mažesne1 ugnis yrą p^tQgiam ir jp^žįįąu' 
. r bėdos su ja, .gerjau prieit,.ir ji ima pnižiau kų-, 
ro,negu.djdel^,.ugnis.( JCjtajjp .sakant, piąžą yra at-,., 
šąkantesnė, jįęg jį diipda tik tiek kąEŠčio-kieL.rei*;. 
kiaj ir ne;daugĮąų kjęk gai-jsunaudpt.ant jos.ganjL . 
mįejį valgius.įiidaį. n i-hv> "n - f lu’ i-> •
FSAtR-ANT'iigriĮ išsidžiovinimiii dii'a'p’ariu. ghlima 

padaryti'didele* ugnį su daug 'didelių pdgalių, 
ir pakabint di-S^anris toli mm didelio karščio. Ar-' 
ba1 "gali padaryt rriažą ugiiį ir pakabint jas arti— 
kur bus patogu' ir taip pat khršta.
'TAS TATS IR SU GAZ-U šįldpnt .arba verdant.

* Galima turėį: didelę ugnį pečiuje,, arba mažą, 
o paltį, daikta .turėt arti prie ugnies..* Tai yra tik - 
pritaikymas liepsnos prie tikros vietos. 
CUTAUPYT GAZO gali daug, o naudos gausi vis.

tiek pat, jeigu ne daugiau. Bandymai parode 
jog žemai liepsna; gerai nustatyta, išvirs valgi tuo 
pat lai'ku .kaip ,ir augšta liepsna, o tik su puse tiek

HTAS pat su visais gažp deginimo daiktais. Vii’-; 
1 ' tuvės pečiuje, paveizdan, gezo skylukės neturi 

but augsčiau colio ir ketvirtdalio nuo apačios viri
mo puodu. Jeigu jūsų, liepsnos turi; būti augštes- 
pės negu tiėk, arba jeigu atsuksit liepsną augščiau 
negu, gana kad .liepsnos galai liestų apačią puodo 
tada bus daugiau karščio.- Taipgi'galit praplėst 
liepsna^, ik- ifiek kad bus perdaug ir gazas neduos 
pilnai karščio kiek savyje turi.- 
fT'IEi DDLYKALir datig kitų-pilnai paaiškinama

1 ir išrodoma’GAZO-Parodoj kurią THE EAST 
OHIO įsteigė patogiose vietose. Musų ekspertai 
tenai viską veda." 'Nieko ten neparduodama--mes 
neparduodam jokių 'pečių ir ten nėra jokio mokes
čio ar kokių išlygų., Parodymai atsibuna: '

Main Office The,East Ohio Gas Company,' Ę. 
6th ir Rockwell .Ave., tuoj už didėses ineigos, 
atdara, nuo 8 ryte iki 4 vak. 12604 Penobscdt ' 
Avenue, tuoj už St. Cląir Avenue, prie East 
125th St. Atdara po pietų, ir vakarais. 15305 • 
Waterloo Road; Collinvvoo.d, už tilto. Atdara 
vakarais ir pojnėėiais. 13114 Kinsman Road, 
tarpe E. UGth St1, ir Union Avė. .Atdara vaka
rais ir popiečiais?

ŠIS PA.TARNAVIMAS YRA DYKAI gazo nąudo- 
tojnms.
nauji ir 
g©

Klausimai noriai' atsakoma. Parodoma 
jeresni budai- Aprodoma viskas reikalin- 

tikrų pečiu ir kaip juos užlaikyti.
AIKVOJIMAS gazo yra aikvojimas pini
gų—ir ūpo. Nedarykit to. Deginkit Ga
zą kaip reikia.

Thm EAst Ohio
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DIRVA

Kas ©ardei ©ievelande-Apielinkese į
Telefonas Randolph 6153. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

T. M. D. 20 kuopos susirinki
mas atsibuvo gruodžio 18 dieną 
Lieturių salėj, kame buvo ap
kalbėta'keletas svambių reikalų 
ir išrinkta sekantiems metams 
valdyba, arba geriau sakant, už
tvirtintą ta pati valdyba, kuri 
susideda: 1

Pirmininkas — Jonas Plerpa, 
Pagelbinin'kas — Iz. Samas, 
Fin. Sekr. — A. Lape,_ 
Pręt. Sekr. — J. Tėvelis, 
Iždininkas — P. Vasiliauskas. 
Kuopai buvo prisiųsta C'leve- 

lando Lietuvių Darbininkų Dr- 
jų Sąryšio pakvietimas prisidė
ti sąryšio konferencijon, bet tas 
pakvietimas atmestą be skaity
mo.

Aptarta taipgi Rengti prakal
bas Adv.. F. J. Bagočiui iš So. 
■Bostono, kuris Kalėdų l'aiku 'lan
kysis Pittsburge. Prakalbos nu
tarta rengt Lietuvių salėj.

YOUNGSTOWN, O.
Lengva dantistui dantis trau- 

i oisiiu Simus vuicukus. j ą zi-i kinėti, bet nelengva su slaptais 
nią ėmėm iš vietos Angliškų lai-1 degtindariais kovoti. Dr. Con- 
kraščiu pirmutinių pranešimų. Lad mirė miesto m buty- d
X aikas nors labai ansinhkinęs ir L. , . . , ± • i
ilgai dar gulės ligonbutyj, bet tini!aru -’ nuzudj-tas. Jisai buvo 
išliko nuo mirties ir gydomas. | valdiškas prohibicijos agentas iš 

| Salem ir East Palestiną. Savo 
Kodėl tautinės draugijos at- kovą užbaigė lapkr. 29 d. Pa

metė “darbininkiškų draugyš- sekmingesniam veikimui, jisai 
čiy sąryšio” planą. Šiose dieno-1 ])UV0 apsijliodillės sau veida ,kad 
sc visoms progresiviskoms drau- .. . : . . .

Klaidos atitaisymas. Pereita
me num. buvo pranešta jog mi
rė nuo apsideginimo taukais p. 
Ynrgilų sūnūs Vincukas. Tą ži

1 I •! u.L tcl r lonuill?-! <11 a u- I , v . , - _ . .

ir 'kuopoms Clevelande ^rodytų negrų-juoduku. O Ideg-
linęs platintojai, negrų bijosi.priduota iš G. L. D. D. Sąryšio

laiškai su parašu1 J žebrannko, Visai kitaip atsitiko lakp. 29 d.
kaipo to sąryšio sekretoriaus, ir vakare ant So.' Watt St.
jų pagaminti tam sąryšiui is- jpuo]e jj negro ispalvose, kaž kas
tatai.. • ... ‘Visos tautininku nrgan'izaci-1 ^e’1U Per^di.e, o paskui visi 
jos kaip patį planą taip ir pa-1 spardė kiek norėjo, manydami

Už-

Narys,

Samsonas buvo Įžymiausias 
karakteris Izraelitų istorijoj ku
ris htsižymėjo 'savo nepaprastu 
tvirtumu, ir anot biblijos pada
vimų, suplėšė liūtą, kurio nas
ruose paskui rado medų. Savo 
vestuvių nudtoj uždavė sve
čiams minklę apie tą liūtą ir 
medų, o kada Pi'lfetėnai atspėjo, 
Samsonas atsilyginimui Eskalo- 
■ne užmušė trisdešimtį vyrų ir 
jų rūbus atidavė Timnatų vy
rams.

Taip buvo vestuvių puotoj. 
Bet po kokio laiko jo pačią j.os 
tėvas atidavė jo draugui, už ką 
Samsonas supykęs ant uošvio 
sugavo tris šimtus lapių ir su
rišęs jas po porą už uodegų, prie 
uodegų pririšo nedėgulius ir pa
leido i Pilistėnų javus, ir javai 
supleškėjo. Paskui jis nuėjo 
sau į uolą gyventi, ir Izraelitai 
spaudžiami Pilistėnų norėjo iš
barti Samsoną, ir paduoti Pilis
tėnų teismui. Nuvestas pas Pi- 
li'stėnus Samsonas užpykęs' ant 
jų, griebęs asilo žandikaulį iš- 
miišė tūkstantį ,Pili'stūnų.

Jo gyvenimas -buvo audrin
gas, kaip audringas ir skurdus 
buvo gyvenimas Izraelitų po 
Pilistėnais.

Samsono gyvenimo liragedliją 
Clevelandiečiai gaus progos ma
tyti scenoje sausio 20 U., Lietu
vių saįėj 
mpj vąrd

sųdrąmatizuotoj for-
“Samscmas ir Deli-

J. žiuris pereitą su-baitą irP.
nedėldieni lankėsi Pi'ttš'burge su 
piakalbomis. Prakalbas rengė 
visos tris Sandaros kucpos. ’Vi
si p. žiurio prakalbomis buvo 
patenkinti.

“Chuckles’,’ — '-tokiu vardu 
bus perstatymas sekančią savai
tę Columbia teatre. “Chuckles” 
parodė Londoniečiams jog Ame
rikonai gali pagamini muzikaleS 
komedijas vertas matymo.

Tas veikalas yra perstoma to
kioj formoj kaip buvo atvaiz
dinama. visą vasarą Oxford Mu
sic Hali; Londone, su perpildyta 
audiencija.

Iššoko per langą iš ligonbu- 
čia ir užsimušė pamišėlė mer
gina norėdama pasi'liuošuoti iš 
tos Įstaigos. Ji nukrito nuo tre- 
<-'ip augšto. Ji buvo apsėsta pa
bėgimo, ištrūkimo manija.

Geras -
Pr,S'dW24

budastaui^t

Kandimo 
Taupyk 

Klubo

aa vnos onena 
sStųmųJ

JOS Kaip P^Lį pivlIJcl kaip II pd- "H*** 
kvietimą dalyvauti sausio 15 d1.''kad negras, 
konferencijoj 'atmetė. Sanda
ros kuopa išrinko 'ti'k pora ypa
tų “pasiklausjnnui” 'kaip ten ei
sis ir kas bus kalbama,

Kodėl draugijos tą atmetė?
Viena, pats jau sumanymas ir 

užvardijimas yra nužiurėtinas 
ir netinkantis: “Clevelando Lie-I 
tuvių Darbininkų Darugijų” są-, 
ryšiu vadinti nėrą prasmės ka
da jame prigulės visos draugi- rajnu Choras, 
jos —jos ir taip tik iš darbinin- ji...- j_.._ 
kų susideda, 
to ypatingo žodžio ikergimo, ta
da sąryšis atatinka'tik .tam tik-j Rusiškai, o Amerikonai rankom 
rai srovei, bolševikams, kurie plojo už gražumą dainų, 
save “darbininkais” vadina. Su
sidėjimas su jais kitoms drau
gystėms reiškia, tik prapuldymą 
savęs ir pakėlimą galvų tiems 
“darbininkams”.

Paskui pats tikslas atsako tik 
“darbininkams”, nes įstatuose 
ikergta platinimas “darbininkiš- 1 
kns literatūros”,' — labai gerai j 
visiems žinomos kokia ji. Įganą.

Pereitą žiemą buvo ibaiidoma-

Protestoniškų bažnyčių minis- 
terįąi čia užpuola ant naujai iš
rinkto miesto majoro norėdami 
kad jis jų klausytų ir uždary- 

's ’r j tų nedėldieniai‘3 krutančių pa
veikslų teatrus. Majoras nesu- 

Į tinka to padaryti.
Gruodžio 1 d. čia dainavo Uk- 

. žmonių buvo la- 
f . ,. .ibai daug jo paklausyti, .ir vi-Jeigu remtis antį . . ° .- - - siems labai patiko. Dainavo jie

Lietuvių Progresivis Klubas 
tūrėjo susirinkimą kuriame iš
rinko valdybą 1924 metams iš 
šių, Pirmininkas — F. Madi
son;. rice pirm. — V. Vaitekū
nas : • raštininkas — J; Rogers. 
Nutarta paimti “Dirvą” už or- 
------ ., Naujų narių prisirašė 
apie desėtkas. Geistina kad su

tveri: sąryšis taūtiškų draugijų ’ įrašytų ir daugiau į Klubą da
ru kairiųjų draugijomis tuo ti'K- ,b ,nes po Nauju Metu įstoji
mu tik kad viena draugija ne- 
kenktų kitai rengiant vakarus. m 
Ten taipgi kairieji pakėlė savo 
dabar Įstatuose Įrašytą punktą 
‘darbininkišlios literatūros’ pla
tinimo. Kadangi jie augščiau- 
sia, literatūra skaito tik komu
nistų programą ir kitus tokiiis 
šlamštus, ‘nebuvo galima ant jų 
noro sutikti leisti jiems Itauti- 
liėse organizaęijcse’su savo “li
teratūra” lysti. Jie tik to vai 
rėsi, ir paskui nebijojo 'kad tau
tininkai pakenks (jų vakarams 
i sąryšį visiems nesjiėjus.

Kodėl jie tiki dabar prisikvife- 
sti tautininkus, kada jau savo 
blyną turi” iškepę ?

Net jeigu ir beišlyginai norė
tų su tautininkais ką nors 
šaus daryti, tautininkai daugiau 
su jais savo pirštų nesitėrlios. 

Bereikalo tos jūsų pastangos 
Įsigriauti i tautines ar kitokias 
organizacijas su savo “literatū
ra’’. Solo.

Kaip girdėti; šis 
gerai stovi:11 

šiaip, Lietuviai 
baus1 neveikia,' tik'

klubas labai

pann-

Karvės serga. Ištyrinėjus 780 
karvių Cuyahoga paviete, pasi
rodo jog 9 nuošimtis jų serga 
džiova, o daugybė vaikų naui’.c- 
josi jų pienu bė jokio steriliza
vimo, tiesiog po pamelžimo.

Mieste parduodamas 
yra sterilizuotas ir nėra 
jaus naudotojams.

pienas 
pavo-’

Industrialiai ekspertai 
rinėjimus apie

darė 
Clevelande 

prekybos kiekį su 'pasauliu. Jų 
tikrinimu, gana dikciai iki šiol 
visur šio miešto produktų 
siekė; o dar daugiau pasieks 
uži-lgo. Amerikos proga 
svetimose ir dar ikišicl neužim
tose rinkose. Kaipo patogios 
vietos paminėta Rusija, Japciii- 
ja. Japonija būtinai turi atsi- 
statyt po žemės drebėjimo ir 
tšm išleis $2,000,000,000.

Rusijai palengva atsigaunalnt, 
reikės ten visko kaip 'tik turėis 
jie už ką pirkti arba ras budus 
susitarti su Amerikos piniguo
čiais invesdinimui kapitalo 'te-
nai.

pa
ne

Western Reserve Unievrsite- 
tas Clevelande rengias1! prie ap- 
vaikščiojimo savo 100 metu su
kaktuvių nuo Įsfeteigimo. Nors 
s-ukaktuvės išpuola 'dar 1926 me
tais, jau išrinkta komitetai ir 
k-itc.rikai surinkimui medegos 
iš universiteto istorijos.

Teisėjas Aiva R. Corlett, tei
siantis automobiliais važinėto- 
ųt’is, sako butų gerai Įvedus Įs
tatymą visoje šalyje kuris už
draustų išdirbimą automobilių 
galinčių važiuoti greičiau kar’ip 
25 mylias Į valandą, ir kad nuo 
to Įstatymo Įvedimo visi turin
tieji greitesnius automobilius 
negalėtų jais važingti.

nieko i svar- 
kaip katės1 j 

peles vieni ant kiti! žvairuoja'. 
Kada iiiusų 1 žmoneliai sus'iįiras 
ir paines savo' nekultlirišką ne- 
kehtimą vieni kitų. Galėtų gy
venti ;vienybėjė, neš' Yi'ėnybėjė 
galybė.’ ■ x: ■_

Daubai šiuomi tarpu trumpam 
laikui susilpnėjo'. Duoda laiko' 
Kalėdines dovanas pirkti kas -tu
ri: pinigų susitaupęs.

Dabar čia taip daug naujų 
biznierių priviso kad nuolat ap
vagia, apipuola krautuves, 'bara
kus, 'Icišenius ir moterims pam- 
čiakas.

Girdėjau kad vietos Lietuvia' 
perka nikes, tai ir gerai 'daro, 
užaugins daugiau mėsos, čia 
yra geros ūkės, gali ir iš kitur 
atvažiavę nusipirkti.

V. Vargas.

Didžiąją miesto auditoriją, 
kurion gali sutilpti apie 15,00C 
žmcimų, miestas paraudavo Re- 
publikonų partijos konvencijos 
komitetui už 81. Tas reiškis 
jog miestas konvencijai audito 
riją duodą dykai, bet kad dykai 
negalima nieko šioje šalyje duo
ti arba dovanoti ('kalbant apie 
nejudinamą nuosavybę), reikėjo 
užmokėti’ $1. Pate majoras už 
mokėjo tą dolari. . ■,

, Miestas turės keliolika, tuks 
tąnčįų pelno iš delegatų.

IŠGULDYMAS ŠV. RAŠTO AT- 
SIBUNA KOŽNĄ NEDĖLDIE 

NĮ, pradžia 2:45 po pietų, 
7017 Superior Ave.

Gruodžio 25, Kalėdų Dienoje, 
bus aiškinta ar Jėzus tikrai gi
mė 25-toj gruodžio—bus aiškin
ta iš šv. Rašto. Pradžia 2:45 po 
piet, 7017 Superior Av. ĮŽAN
GA DYKAI — KOLEKTŲ NE
BUS.

EKSTRA—DAYTONO, OHIO 
Lietuviams bus Subatoj ir nedė- 
lioj, gruodžio-Dec. 22 ir 23 dd., 
1923 m. Bus rodyta paveikslai 
Biblijos istorija. Pradžia lygiai 
7 vai. vak., Barney Community 
Auditoriume, Capel ir Grand gi. 
Dayton, Ohio. Kalbės Biblijos 
Studentas F. J. Diglis iš Cleve
land, Ohio. Įžanga Dykai, ko- 
lektų niekad nėbuna.

Moteris Sukilsią Indijoj
Clevelande ''kalbėdamas, Ta- 

raknath Das, 'Drientalių Tyrinė
jimų Laboratųrijns vedėjas Wa- 
shingtone, pasakė: “Anglija iš
naudojo Indijos vyrų jiegą pa
darymui save 'turtinga ir galin
ga valstybe pasaulyje. Dabar 
atėjo sukilimo; laikas. Moterįs 
ir darbininkai pasiryžę page
rint savo aplinkybes kuries lei
do tik vienam nuošimčiui visų 
tos šalies inęigii būti panaudo
ta ant apšvietus, per ką 85-’ 
vaikų negalėjo' eiti mokyklosna. 
Jie yra pasiryžę pakeist ekono
minę padėtį kuri sumažino Rytų 
Indijos žmonių gyvastį iki 24 
metų ir privertė moteris dirbti 
16 valandų dirbtuvėse. Moteris 
dirbtuvėse dirbdamos'. , tankiai 
priverstos ’duoti savo, kūdikiams 
opiumą kad miegotų iy neteuk- 
dytų dirbti. Prie tų, ilgų valan
dų ir eksportavimo milijohų do- 
larių vertės turto, abelnos i nei
gus per metus Rytų Indijos dar
bininko yra tik $10 metuose. 
•Jeigu žmonės pirktų užtektinai 
ryžių del pavalgymo, per metub 
kainuotų brangiau negu tas de
šimts dolariuJ’

AKRON, OHIO
Nežinomas 'žmogus aukemo- 

biliu sužeidė ratuose važiuojan
ti Antaną Kajotą, kuris dabar 
gydosi.

Prie Bargės gatves gruodžio 
15 d. du gembleriai belošdami 
kortomis susipešė; pasekmės to 
— vienas užmušta; jis buvo ve
dęs, paliko keletą mažų vaiku. 
Kitas gembleris liko sužeistas. 
Likusius policija sugavo ir pa
tupdė kalėjime. Jie kaltinama 
žmogžudystėje. Vienas iš gem- 
blcrių yra Lietuvis-.

Katalikiškų draugijų sekreto
rius J. žemaitis 'sunkiai apsir
go.' ' ‘ 1 ' '

Bolševikėlis J. B. nuo “nami
nės" galą gavo12—1 begerdamas 
apsirgo, ir nuvežtas ligonbctiri 
mirė; Tai geras”' pamokinimas 
visiems7 girtuokliams. Kožno 
tokio 'laukia Abaromas rankas 
išskėtęs (jei nė. kipšas su karš
ta šake....). ’’ (

Pas V. K. prieš) kokį laiką-at
ėjo'gyventi Įnamis JuVgiū, kuris 
iš' teorijų yra 'didelis svieto ly
ginto jas) arba 'bolševikais', i Jur
gis begyvendamas prisišliejo 
savo gaspadoriaūš žmonos, ir 
nemažai šposų (pridarė. Kada 
K. patėmijo dalyką ir pasakė 
Jurgiui kad: jis laiko moterį del 
5'ąvęš-, o. ne-del Įnamio, tas Jur
giui nepatiko — jisai kartu &ų 
fei motere žmogų sumušė kad 
jis net turėjo lovon atsigulti, o 
Jurgio iš narnų visai nemano iš- 
siiikraustyt.

Clevela-ndo Sandariečiai žada 
parengt čia prakalbas. Vietiniai 
rimtesni žmonės mano sutveri 
Sandaros kuopą su Glevelandle- 
čių pagalba. t. Meiženis.

Norfolk, Va. — .Sudužus Nor
vegiškam laivui | “Runa” mano
ma nuskendo 22- žmonės.

ANTANAS BARTKUS

PUIKIAUSIĄ STUDIO 
Dabar laikas ateiti užsisa
kyti sau (paveiksiu Beniau 
trauktų arba» naujai nusi
traukti fotografijas. Ad
vento laiku numažinom kai
nas labai žemai ant didelių 
artistiškų paveikslų. Kurte 
iki galo mėtų ateis nusifo
tografuoti, su kiekvienu tu
zinu didelių paveikslų gaus: 
dykai vieną spalvuotą savo 
fotografiją su puikiais rė
meliais. Pasiskubinkit!
1197 East 79th Street

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

921 St. Clair Ave. |

][ ][ IE H 31

“Dirvos” Agentūra
Siunčia Pinigus į Lietuvą ir Parduoda Laivakortes
■' 7907 Superior Ave

JE
Cleveland, Ohio

Pereitą subatą Clevelande du 
žmonės mirė nuo nuodingos de
gtinės.

.Tūlą Amia Buki, Crestwood 
avė., liko sužeista ir gal mirs, 
pasekmėj girto burdingieriąus 
užpuoliriio ant jos. Jos galvos 
kaulas permušta. . • . .

/ > KALĖDOMS DOVANOS

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO, VALDYBA:

GARY. IND.
CENTRO VALDYBA:!

Jpnas Skinderis - - - Prezidentas
527 N. 7th St.1 Clinton, Iiūi.

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

Iiionas Milašius - Vicc-Prezidentas 
j j 1752‘Taft ĮSt.;J Garyį Ind.J 1 '■

Iždo Globėjai: A. Šmitienė, P. Kviklio
į IJ1404 Jacksom St., -GaryJ Ind.

Dr. A.- T. Smitas ' - Organizatorius
: Gary, Ind.: >r. '!

theatre

East 9th Street 
arti Euclid 

COLUMBIA BURLESK 
prasideda Nedėlioj* dieną 
2:15 t Dusyk j dieną. 8:15) 

Maudančios Gražuolės 
Tikras New Yorjco , J?ęr-■ 
statymas, garsys' lošėjai. 
Popiet 25-50c. Mot. 25c.

Rūkyt jyif Mezonine (r, Balkono' 'DR. J. ŠEMOLIUNAS 
11 . j Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki U 
2 iki 5 po plot 

Nedaliomis 
nuo 10 iki U 

Vakarais .ofisas atdaras nuo 7 iki S

Pasiskubinki t ateiti ir pasirin 
kti Kalėdines dovanas, turim yi 
šokių, nužemintom. kainom, k 
tr- Laikrodėlių, žiedų, Retežėlių 
Špilkų, taipgi sidabrinių daiktu,
ir lietsargių. Taipgi taisėm vi
sokius daiktus.
V. D. Štaupas, Jewelry
6704 Superior Ave. Cleveland.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVE

Visokios Maliavos, 'Stiklai, Varnišiąi, 
įrankiai, Pjąustymo Daiktai. 

Elektriški , Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenis. 

Namams. Padargai.
E. 7s ir St Clair/virš Aptiekos) S j Woyshville & Son

Ineiga iš. E, 79th Street __  i* ' ______
Telefonas Randolph 1906 1657- EAST oath STREET

Auksinių Daiktų 
Krautuve

galima gauti visokias brang-čia , 
menas už prieinamą kainą, Šliubi- 
nius ii 
špilkas, __ _____
nines plunksnas, britvas ir tam pa
našius visokius daiktus.

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

icrius, visokius laikrodėlius, 
:, orientalius perlus, fonta-

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
j S|. ;Clair Ąyehue ; Cleveland, Ohio.
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! Dabar

*7

prie vienos ar daugiau klesų musų KALĖDINIO KLUBO, kuk
ris Įsteigta su tikslu pagelbėt žmonėms taupyti pinigus kurie 
padės padaryti jums linksmas kitas, ,1924 metų Kalėdas

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

$1.00 Klesa,
,$2.00 Klesa,
$5.00 Klesą,k per 50

per 
per 
per 
per

50
50
50
■50

savaičių sudarys ........
savaičių sudarys į»’i.....’.’. 
savaičių sudarysi ......
savaičių sudarys .
savaičių sudarys j įį (4.. -.j.

SEKANTIS—
S 12.50
$25.00
$50.00

$100.00
$250.00

ir nuošimtį 
ir. nuošimtį 

zir nuošimtį 
ir nuošimtį 
ir nuošimtį

i Neatidčliokit, netrukdykit,' nes trukdot tik patįs sau'.1 
. 1 ir bukit vieni iš pirmutinių narių šio Kalėdinio Klubo, 

tikri kad sekančių 1924 metų Kalėdose busite .mums

netrukdykit,’ nes trukdot tik patįs sau’.

ft #7
S 
ft

ft

■ a'

Ateiikit v ft
o esam 

dėkingi. Wl
Visi norim turėti linksmas Kalėdas. Tą galima atsiekti veikiant išvien su 

šia Įstaiga kuri įkūrė Kalėdiniį Klubą, THE’A, B. SAVINGS AND. LOAN 
CO. rūpinasi ir gali padėti visiems. Susidėję pinigų čioįiai.tųręšit visokiems 
reikalams ir visada kada prireiks. Prisirašykit dabar : j musų KALĖDINI 
KLUBĄ ir stengkites sudąryt sau ir saviškiams linksmas kitas Kalėdas.

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

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

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

Ateikit pamatyt musų naujai rengiamą Bankinį Budniką
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