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3,000 žmonių žuvo
žemes drebeiime

PASIKARTOJĘS DREBĖJIMAS KOLOMBIJOJ 
PALIK0 BAISIAS PASEKMES — ŽUVO 

DAUG ŽMONIŲ IR DAUG NUKENTĖJO.

Meksikoj Taipgi Užėjo Žemės Drebėjimas ir Pa
darė Dikšiai Blėdies.

3,000 Žuvo Žemės Dre-D A O D A T ^uvo z-emes
/v T\. D 1 | bėjime Kolombijoj

IR DARBININKŲ ŽINIOS Bogota, Kolo'mbia (Piet. Ame- 
rika). — Daugiau žinių ateina 
iš Pietų Amerikos respublikos 
Kolombijos, kur pereitą savaitę

Youngstown, O. — Naujam 
metui prasidėjus, geležies ir 
plieno isdirbystės reng.asi priertvyko didelis žemės drebėjimas 
panaujinto veikimo. Pastaruo
ju laiku produktų reikalavimas 
buvo didesnis negu tikėtasi šiuo žmonių žuvo ir 23,000 liko be 
gruodžio bėgių.

Tikimasi labai daug biznio iš 
automobilių išdirbėjų.

Columbus. O., ąpsilpnėjo -dar
bai trijose ‘didėlėse diitituvėse, 
bet sako už trumpo laiko jos vėl' 
pradės pilnai veikti. nė stotis apielinkės nukentėju

šiems;

ir vulkanų išsiveržimas.
Dabartiniu pranešimu, 3,000

pastogės palei Ekuadoro-Kclom- 
bijos rubežių, žemės drebėji
mams pasikartojus. Tuquerres 
jautė didžiausi drebėjimą ir pa
daryta daugiausia nuostolių; 'ta
me miestelyje įsteigta pagelbi-

Sovietąi vis dar Tikisi 
Amerikos Pripažinimo

Maskva. — čičer’n, po Ame
rikos atmetimo prašymo pripa-

I RAUDONA- VĖLIAVA 
WASHlfclONE?

Washington. Pasklido gan
dai buk sovietų (valdžia iš Rusi
jos , pridavė instrukcijas Darbi
ninkų Partijai kaip rengtis prie 
rdvpliVicijos i Amerikoje , ir “iš
kelti raudoną vėliavą ant Balto
jo Namo”. Instrukcijos įsako 
partijai kad butų duodama šau
dymo pamokos nariams sykį sa
vaitėje ir organizuojama kariii- 
menė.

Maskva. — ačerin išleido už
ginei j imą gandų buk sovietų 
valdžia siuntė lįsti akcijas dar-
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Suvienytose Valstijose .......................$2.00
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pradės pilnai veikti.
CIevelande sausio 4 d. prasi

deda minkštosios anglies darbi
ninkų atstovų ir kasyklų, opera
torių -konfąreneija ‘fturfiarimui- 
ant naujų algų. Norima išveng
ti streiko kuris gali kilti nuo 
balandžio 1 d. jeigu dalykai ne
bus sutvarkyta iškalno. ši 'kon
ferenciją apima viduriniųjų va
karų kasyklas — Illinois, India
na ir Ohio valstijų.

Terre Haute, Ind. — Netoli 
Blanford, Ind., kasykloj užmuš
ta du darbininkai eksplodavus 
gazams.

Gainesville, Fla. — Atgaben
ti šmugelio kelių 21 
liai darbininkai liko 
pasodinti kalėjimam 
behta iš Kubos/kur 
mokėję po S200 už saugų į ga
benimą j Su v, Valstijas.

Superior, Wiįs. — Stubelėje 
nuo kerosino lempos kilus gais
rui naktyjętsudegė trįs darbi
ninkai;

Kasyklos . degli jmo 1884 me
tu. Tarpe Shawnee ir New 
Straightvillc, Ohio valstijoj, dai
nuo 1884 m. angliakasių strei
ko .padegtas anglies sluoksnis 
neperstojamai dega. Tūkstan
čiai tonų .geros anglies sunaiki
nama kas metai, žiemos vėjai 
ugnį paprastai labiau Įpučia. Iš 
žemės be paliovos veržiasi mel
sva liepsna ir sunkus oras ap
gaubęs kairius-.

Fordo automobilių dirbtuvėj, 
Manchester, Anglijoj, 1924 me
tais bus išdirbtą apie 30,000 au
tomobilių. Toj įstaigoj dirba 
2,000 darbininkų.

Cleveland^ tramvajų darbi
ninkai pradeda bruzdėjimą už 
(sutrumpinimą darbo valandų ii’ 
■nadidinimą algų. Naujai išrin
ktas. jų- unijos pirinininkas pra-j 
dės toj linkmėj kovą po naujų 
metų.

Detroite automobilių išdirby- 
stės rengiasi prie naujo veikimo 
1924 metais ir jaučią kad darbų 
bus užtektinai.

Per 11 šių metų mėnesių iš
dirbta Amerikoj 3,715,709 auto
mobiliai. Pernai per tą laiką 
išdirbta 2,316,412 automobiliai.

Nuo pat pradžios Įsisteigimo, 
Fęrdo automobilių padaryta į 
0,000,000.

svetimša- 
suimti ir 
Jie atga- 
sako užsi-

Drebėjimas Meksikoj
Nogales, Ąrįž. —• Gauta pra

nešimai jog Sonoros disrtrikte 
žemės drebėjimas sugriovė tris 
miestelius ir kad keli šimtai 
Įmonių užmuštą. Taipgi- sako
mą jog miesteliai Granados, 0- 
puto ir Huasabas liko išgriauti. 
Pranešimai iš nukentėjusių sri
čių ■nepilni delei suardytos ko
munikacijos.

Paskutinis drebėjimas Sono- 
roj buvo 1888 metais, kuomet 
žemėj atsidarė didelis'plyšys ir 
dingo daug žmonių.

Meksikonai Sukilėliai 
Pralaimi

Vera Cruz, Meksika. —- Mies
tą Puebla revoliucijonieriai ap
leido, spaudžiami federalės ka- 
riumenės; Jie laikė jį' kelioli
ka dienų. Sukilėliai rengiąsi, 
laikytis prieš valdžios kariume- 
nę Vera Cruz mieste.

Keletas orlaivių vartota 
džios pusėje atakuose ant 
eolo.

Pranešimai skelbia jog Gen. 
Cavazos .perėjo į Huevtds pusę 
(.prisidėjo prie revoliucijonie- 
rių).

Meksikos moteris, visų klesų, 
renkasi. į sostinę tartis kaip pa
gelbėt valdžiai.

val-
Pu-

Gelbės Vengrijai
Paryžius; — Tautų Sąjungos 

Taryba priėmė planą finansi
niam atgaivinimui Vengrijos 
tuo pat budu kaip padaryta su 
Austrija'su geromis pasekmė
mis. Vengrijai reiks paverti 
Sąjungai visas šalies incigas ir 
užleisti užžiurėti jos finiansuu, 
už ką Sąjunga sukels paskola 
iš 250,000,000 aukso kronų ir įs
teigs lygsvarą biudžetą iki 1926 
metų. Tas (planas padubta Ven
grijos valdžiai apsvarstyti.

Bel-Pąliūosuota 400 Airių.
fast. — Airijos valdžia paliuo- 
savo 400 reap ulbi ikonų belaisvių 
laikytų kalėjimuose. Tuoj po 
tų paleidimo rengiasi paleist ir 
daugiau, iš kitų kalėjimų.

žinimo, sako vistiek tikisi kad į.bininklI rengtis prie re-
Amerikos opinija persimainys. I voliticijos Amerikoje. Tokie do- 

CT n 111 iz\ 4-ril,.-ni Liil-l-ii zlm-rr -n 11 I . - - ....... ........ ssą klastingi, nes so
vietų valdžia nįekad ne.-usinešė 
su jokia partiją Amerikoj, ir 
sovietų valdžia .gatava prįrodyt 
tą bile kokiam teisme kokiame 
Amerika norės,

Gai but, sako, tas /.lo'kumen- 
tas ir yrą tikiną, 'bet nėra iš val
džios, o tik iš komiuiistų inter
nacionalo. — (Bet kas taria do 
skirtumas: juk komunistų yrą 
valdžia, ir ta valdžia-persekioja 

t ne-komunistišką mintį.
„ Js re-j Valdžios partiją tą daro, tai kad 

partijų turi viršir.in- ir ne valdžios vairiu, visgi ken'k- 
Taigi mes dla'har pa- Į sminga propaganda, nuo kurios- 

Čiperinas išsiginą valdžios 
du, o kaipo komunistas tai 
tina.)

RAUDONOJI ARMIJA
SUKILO

Darbinas. — Pranešama jog 
Vladivostoke, Nikolske ir Ka- 
Jiarovske prasidėjo bolševikų 
Lkariumenės sukilimai prieš so
vietus, • Prie sukilėlių piės’.de- 
da ir baltieji Sibiro kareiviai.

Tų paminėtų miestų gyvento
jai davaryta iki desperacijcš di
deliais apta'ksavimais ir atėmi
mais visko, tikybos persekioji- Anglijos Paskolos 
mais komisarų. Kabarovske su
kilę kareiviai nužudė savo ko
misarus po to kaip keli jų drau
gai suimta už suokalbį ir nutei
sta mirtin.

LAIMINGU NAUJU — 1924 — METU 
VELIJA VISIEMS 
“DIRVOS” REDAKCIJA IR 

ADMINISTRACIJA.

LAIŠKAI IS EUROPOS
V. K. Račkauskas

“Pasaulio taikai butų daug nau- kumentai e: 
ro jeigu Suvienytos Valstijos 
.prieitų prie susitarimo -su .mu
mis”, sako čičerin. “Jeigu rei
kalaują iš musų atgrąžint visą 
konfiskuotą 'nuosavybę ir mokėt 
skolas pirm pradėsiant 'tarybas, 
mes iš savo pusės, 'turime reika
lauti už nuošlolius padarytus 
Amerikos užpuolimu. Toliau A- 
merika reikalauja kad Maskva 
pasiliautų būti propagandos cen
tru. I” 
pagandos 
voliucinių 
kuš tenai.
reiškiame jog dabar ir ateityje 
mes neduodame, ir neduosime, 
paramos iš musų valdžios revo
liucinėms partijoms Amerikoje, 
kad musų principas yra nesiki
šimas į tarptautinius relkalnk 
kitos šalies.” 
" Sekretorius Hughes' prietevė

New Yorkas yra irgi pro- ]-ojną 
idos centras. Daugelis re- Valtlži

i Anglijos Parliament© 
Nariams Dovana

bus i Vilniaus 60.0 metų Sukaktu
vėms Paminėti Komitr-ias, susi
daręs iš Lietuvos Seimo narių, 
nusprendė pagaminti Medalioną 
sukaktuvėms atžymėti.

Medalioną

Lietuvai Reikšmė
Lapkričio 12 d., 1923 m., 

atmintina muisų ekonominio ki
limo istorijoje: tą dieną Britų 
valdžia nusprendė sutelkti Lie
tinei kredito iki vieno milijono 
svarų sterlingų elevatoriams I Medalioną pagamino musų 
statyti ir naujiems gelžkeliams dailininkas Petras Rimša. Vie- 
Kązlii Ruda-Tauragė ir šiąuCiai-■ noje pusėje yra atvaizdas D. L. 
Kretinga tiesti. Kunigaikščio Gedimino; antroje

šis faktas yra reikšmingas,, pusėje — Gedimino Kalnas, 'su 
neš parodo kad Did. Britanija • parašu: Vilnius, 1323—1923 m. 
rimtai, ne sentimentais bet po-' Medalionas padaryta labai gra- 
zįtiviu darbu, stojo Lietuvos pų-'žir.i — jame išreikšta ne tik 
šen ir yrą -pasiryžusi remti Lie- musų tautybės požymis, bet taip 
tuvą ateityje. Sąlygos kokio- jau jaučiama ir autoriaus indi- 

I mis ši paskola gaunama rodo j vidiishnno. Tai ne šaltas šmo- 
Rad paskolos suteikimo tiksiąs telis metalo, bet reikšmingas 
yra ne pelnąs, bet noras užmeg-' atvaizdas, musų 'sostinės ir joa 
sti rimtų ekonominių ryšių su: įkūrėjo, padarytas jau naujoje 
Lietuva. Vargiai galima butų gadynėje ir dar tokiose sąlygo- 
giiti-ti kitur tokiomis sąlygomis se kuomet pati musų sostinę 
kreditus: 3 nuošimčiai už pa- yra neteisėtai nedorų kaimynų 
skolą ir 5 inuoš. jos atmokėji-. užgrobta ir jos gyventojai pa- 
mui kas metai, taip kad už 20 j vergti.
matų, nelabai neapsi'ar.kinar.t j Anglijąs Pariiamento Delega- 
krašto; Lietuva bus jau sųgr-a-jcijai, lankiusiai Lietuvą rugsė-- 
žinusi paskolą Anglijai ir Lie- jo mėn.
tųvos nuosavybėje bus apie 250 sprę: 
kilometriĮ reikalingiausio gclz-Į 
Itplio. 1. ...
veš, javams elevatoriai.

Galimas dalykas kad Lietu
vai; turint pastovią 'savo valiu

otą, ir, sulyginamai ką'lbąnlt’, ne
turint skolų, nebūtų suriku gau
ti paskolas ir 'kitose šalyse, pa v. 
Skandinavijoje. Bet daug ge
riau, man rodos, turėti rimtų ry
šių su tokia valstybe kurį atei
tyje, reikalui atsiradus, gali 
iv kitais atžvilgiais Lietuvai pa
gelbėti. Vargiai rastume kitą 
taip aiigštai kultūringą draugą 
su taip plačia prekybos ir užsie
nių politika kaip Anglija. Jos 
susidomėjimas Lietuvos ekono
miniu 
musų 
galės 
musų 
tyje.

Nauji 
nutiesta 
abejonės 

[I vos dalyse M -- M! H 
j! Pakils žemės vertybė, su'sidarys I done persiuntė Li 
jlmu-sų žįhonėms naujos ir ir nuo I pirmininkui.

Anglija- Moka Savo ikaro laiku Loraisižengu'siuU prieš »>•;».I

Didelė Audra per Kalė
das

Seattle, Wash. — Eidama 89 
mylių į valandą, audra Pacifi- 
ko pakraštyje padarė nuostolių j 
per Kalėdas 
šeši žmonės, 
kentėjo, du 
skalų.

Cleveland.
Didžiųjų Ežerų srityje) 
vakare. Apsistojo pa- Į

už 5200,000 ir žu vo
Daug laivelių nu- 

laivai užmesta amt

— Smarki vėtra

var- 
pla-

Filipinai Reikalauja Ne- 
prigulmybės

Wcsington. — Manual -.Rbxas, 
sovietų organo “Izvestia” redąk-1 Filipinų Atstovų Brito kalbėto- 
toriiii dieną ir numerį laikraščio jas, 
kuriame jis sake jog Rusija re-1 davė 
rhia užrii-bežib komunistu'; 
šcviiį'ų redaktorių:
atsiliepė apie paskutini Ameri-1 Filipinų 
kes atmetimą prašymo pripaži-1 šios šalies "įlinką tenai, 
riimo už propagandą'.
žįnbs 
nėra 
kokio 
teikia 
s tam s

atvykęs Washihgtonan pa- 
Ameidkcs valdžia' prasy-

Bol-; mą reikalaujantį atšaul i Ame
sti pašalpa' riko-s genera'lį -gulbėms orių iš 

s'ailų ir sulaik.'ti visą
Jie no-

Dabar jis 
ką pats rašė, ir kad tai 
‘.‘išmislas nupirktas nuo 
Latvių šnipo brik Rusija 
piniginę paramą kemuni- 
■užru'bežyje”.

ri -nepįklaužomybės.
Kiti politikieriai stem 

Hipnus suskaidyt kailp ] 
su Airiais.

iasi Fi- 
adaryta

! Statys Dėbsui Paminklą
Clcvelande, sykiu su kitais 

j miestais Amerikoje, pradėta ko- 
s pinigų pastatymuii 
socialistų niekad ne-

G rėki jo j Betvarkė
Atėnai. — Grekai atsikratę I lektavimr 

karaliaus nežino ką daryt su paminklo 
valstj-bc net po seimo rinkimų, laimėjusiam kandidatui ant pre- 
Rir.'kimai praėjo ramiai, pirmu 
kartu Grekų istorijoje ba'lsav 
ma-s užėmė vietą kanuolių.

’Balsavo žmonės nepaisyd 
už ką, už tris partijas, Liberalų, 
nusidėvėjusių Venizelistų ir De
mokratu, kurie GrekCjoje yra 
respublikonai.

Respublikonai nori tuoj su
daryt valdžią, premjeras Gona- 
tas nori kad jgryžtų iš Paryžiaus 
Venizelos ir užimtų vadovybę; 
respublikonai jam priešingi ir 
respublikos valdžios; Liberalų 
partija stoja su i'espiililikdnais.

Itespublikonai privertė G-oiią- 
tą rezignuoti.

Laikinu valdjtoju yra Admi
rolas Coundouriotis.

Rumanija atšaukę savo 
nisterį iš Grckijo’s.

Vėlesni pranešimai sako 
Venizelos gryžta Grėkijcn. 
nesirengiąs užimti 
busiąs patarėju ir tabpininku. . ---------- 7

-- ----------------- I 000,000 vasaryje, už $400,000,
Kongresas išsiskirstė. Snv. |000 bet vargu (ką gaus

valstijų' kongresas gruodžio 20 
d. išsiskirstė šventėms. Posė
džiai prasidės po naujų metų.

ridento. Norima surinkt šim
tą tūkstančių dolarių ir statytUI lUh.MLUllCJŲ UUiailU 11 rtLULJL 

paminklą Indianapolis, Ind. mde- 
nii|£te. Paminklas bus ne pavida

las Dėbso, 'bet bu-dinkas pava
dintas Dėbso Namais, kame -bills 
įrengta spaustuvė laikraščiui lei
sti, -svetinė, darbininkų univer
sitetas, knygim-as, ir tt.

mi

Jis
valdžią, ’tik i šimtj.

siautė 
Kalėdų 
ryčiu.

Gimdymo Sulaikymo 
Klinika Veikia

New York. — Gimdymų kon
troliavimo skelbėjų susirinki
me, tos sąjungos prezidentė, M. 
Sainger, daug sykių už tai areš
tuota, pasakė jog jų (ųžfląikomoj 
klinikoj šių metų begiu 900 mo
terų gavo patarnavimo savo bė
doj,’ nenorėdamos turėti dau
giau vaiku." Ta klinika manoma 
yrą pirmutinė šioje šalyje vei
kianti be ■ policijos jsikišin\o per, 
tūlą laiką. Dabar įsakyta poli-j 
rijai ištyrinėti tos klinikos vei
kimą.

Dr. Darata Rocker sako ves 
visoje šalyje kampaniją už tei
sėtą gimdymų kontroliavimą 
da'kanj tarne, kaip'jau yra da
roma šiaip žmonių'.

ši klinika gelbsti tik vedu
sioms moterims kurios jau iir 
taip perdaug vaikų turi ir neįs
tengia jų nei apžiūrėti nei išau
ginti nei išmaitinti. Jas dakta
rai ir kitokios įstaigos į tą kli- 
niką siuntė, išnyk slaptai, pas
kui atvirai.

1923 m., pageibti nu- 
a buvo inteikti po vieną 

eTTž-j medalioną visiems tos Delegaci- 
geros geležinkelių dirbtu- jos nariams. Tuo tiksiu atvy

kęs Londonan patsai dailininkas 
' P. Rimša, atvežė su savim me
dalionus.

Medalionas intei'kta šitiems 
Parliamen-to Delegacijos na
riams: Sir Park Goff, Douglas 
Newton, John R. Remer, Sir 
Harry 
Lewis 
Burt.

gyvenimu galės sudaryti 
eksportui 'naujas ripkas, 
būti žymi pagalba- net ir 
tarptautinių sentikių Šri-

KaPaleidžia' Politiškus 
liniūs 

Washington. — 'Prezidentas
Coolidge sutiko paiiuosuoti vi
sus politiškus kalinius laikomus 
iki šiolei valdžiai k!ol ėjimuose,

gelžkeliai, kurie bus 
ačiū tai paskolai, be 
pakels ūki tose Lietu

je kur tie (Mikeliai eis.

vyriausybę.Skolas Amerikai
AVasington. — Anglija i-šmo-

ika.i Suv. Valuti joms $92,000,000
kaipo pirmą dalį alfmokesnio už:
$4,600,000,000 (paskolos; Toj at- Įkritęs vienas žmogus išbuvo 10 j 
mokamoj sumoj yra ir nuošim- j dienų nevalgęs ir negėręs.
tis, kuris jau antru kartu moka-1 užtikę žmonės išgelbėjo 
ma. Tie pinigai priduota liber
ty 'b.ondisų fcrmbj.

Suomija taipgi tljmcka dr-lį
savo $9,000,000 paskolos ir nuo- i

Iš’ Francuzijos tikima $10,- TT-tas suvažiavimas, 
išsprendžiama pamatas 
ištyrimų, disku'ąųlojaana 
klausimai ii- kiti mokslo 
įvairių mokslo šakų.

San Antonio, Texas, — Di
delio medžio kiaurame viduryje

dar

Mokslininkų seimas, 
vaite Cincinnati, Ohio, 

{Mokslo Pastumėjimo Draugijos 
Jame bus 

naujų 
įvairus

šią

Atstovas Bloom padavė kong
rese sumanymą kad ateivių su
važiavimo stotis britų perkelta

Erittnin, J. F. Hanndii, 
I.ougher ir Generolui A; 
Prie- dovanos buvo pii- 
Lietuvos Atstovo Angli

joje p. T. Naruševičiaus atatin
kamas laiškas.

Prie medalionų ir laiškų buvo 
pridėta dailiai atspausdintos 
kortelės. Vienoje kortelės .pu
sėje buvo parašas kam adresuo
jama ir kokiu tikslu, antroje 
■korteles pusėje buvo atspaus
dinta trumpa informacija apie 
D. L. K; Gediminą.

Į Lietuvos Atstovo laišką vi
si dovanas gavusieji atsakė la
bai maloniais laiškais, kurių ori
ginalus Lietuvos Atstovybė Lon- 

etuvos Seimo

senai lauktos susisiekimo prie
mones, ūkininkai galės lengviau I Britų Pariiamento Delcgac’.- 
įr augštesnėmis kainomis išga-1 J03 apsilankymo Lietuvoje reik- 
benti į pasaulį savo produktus. 13™ę jau dabar galima įvertinti, 
žodžiu sakant, pakitęs tų Lietu- Keletas intėkmingų valstybės 

sričių gyvenimas, ir tai tu- vjn-ų turinčių labai plačias pa- 
T. rėš. teigiamai atsiliepti į visos pintis Anglijoje 'įvairiose i.s.id- 

1 Lietuvos’ prekybą ir ūkio ga- menes sritjrse, pažinę Lietu-yą 
j niybu. e.smcniškai, jau ne kaitą ir ne

Ačiū gi tiems sentikiams ku-1 vienoje vietoje pareiškė didėlio 
rie dabar susidaro su Anglija, ^vo draugingumo Lietuviams.sa-ivvlr-'al*1" mhs4 pučiu pasaulėžvalga Porliamcnto.narys p. Re-

’ ’ į - I rėš keistis. Anglams davę pro- jmer peskeibė savo raštą apie 
imp-hue £°s arčiau musų šalį pažinti, Baltiko Valstybes žurnale The

mes patįs taip jau giliai ir ar 
čįaū sueisime pažintin Su jais

d I k . pažinsime jų kultūrą, pradėsim,

Fordas, Detroito autcmc-b'lių
Užmušė penkis žmones. ' Coo-! nuo Ellis salos 'ant Governors Į išdirbėjas, atsisakė statyti savo 

pers Mills, Me. j __

Lenkas nušovė 
kitkas moteris, 
pats ’ nusišovė.

— Tiilas įšėlęs sales,^ur'butų pastatyta budin- kandidatūrą ant prezidento ir
savo-pačią, tris kai $5,000,000 vertės; Go-ver- atsiduoda su visa savo parama,
vieną .vaiką, ir nors'sala yra itciiau į jure ir dabartiniam- prezidentui Cool-

i pirmiau .privažiuojama. idge.
1 !

gal būti, siųsti ir savo jaunimą 
Į augštąsias Anglijos mokyklas, 
įnešdami tokiu budu naujų ide- 

jjų ir kitokio karakterio į musų 
I pačių kuriamąją tautos ateiti.

V. K. R.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą” '

Nineteenth Century and Af
ter”; Sir Harry Brittain irgi ra
šo apie mus. Be to ketinama 
yra sudaryti Parliamcnte spe
cials komisija, kurios užduotis 
butų sekti Baltike valstybių gy
venimą. Dabar rengiamas re- 
vizitavimas Anglijos Pariiamon- 
to iš pusės musų Seimo (ir kitų 
Baltiko valstybių) tuos ryšiui?, 
be abejonės, dar labiau sutvir
tins.
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DIRVA

^Spragilo kampeliS^ I
I APIE BAŽNYČĮAS 

IR BAŽNYČIAS
U11UV, H Mas atgal 

skaityti straipsnį “n 
kare, gruodžio 15 d. South Si- 'kiu *nt*al™:.JPITTSBURG, PA. 

r P. J. žiurio prakalbos. Tėmi- 
jant Sandariečių veikmių viso
se Lietuviu kolonijose, ir norint 
būti teisingu sprendime, reilda 
pripažint Pitts'burgo Sandaros 
kuopoms pirmenybę jų veiklu
me, ypač žinant kad a'ktivių na-| 
rių skaičius nedidelis, o ir dir
va veikimui labai sunki. . Sunki 
todėl kad čia nuo seno Lietuviai 
katalikai buvo tvirtais klerika
lizmo retežiais surakinti. Vie
nok pasidčkuojant neniiilsitan- 
čiam progresivių žmonių veiki-!"' 
mui, sunkių retežių grandjs vie- u" 
na po kitai pradeda sudilt ir 
galop nutrūksta.- Pagreitinimui pasšitaiko išgirst visą eilę gerų 
krelikalizmo retežiams naikinti, 1 kalbėtojų. Lapkričio 30 d. čia 
Ohio, Michigan ir Pennsylvania j kalbėjo • “Naujienų” redakto- 
valstijų Sandaros kuopų Apskri- rius Grigaitis. Gruodžio 15 ir 
tis surengė chemijos inžinieriui 16 d. kalbėjo P. J. žiuris. Gruo- 
P. J. žiūrini iš Cleveland© pra- džio 30 d. čia kalbės Adv. F. J. 
'kalbas. Turiu pripažint, gerb. Bagočius iš So. Bostono, kųiii's 
žiuris yra vienas 'iš (geriausių 
kalbėtojų.
naudingos, daug ko pamokinau- j jam rengia L. M. Draugija pa-1 
čios. Tokių - naudingų, gerų sinaudodama proga.; Prakalbos 
prakalbų negirdėjau per daug | ivyks LMD. name, nuo 7:30 v. 
metų. Jis neniekina kitų parti- Į vakare.
jų 'bei skirtingų nucmcnių ypa- Sausio 13 d., atvyksta San
tą, kaip daro diduma musų kai- daros Centro Sekretorius K. J. 
būtojo, bet gvildena užsibr.ež- ■ Paulauskas. Vasario 16 d. kal
tus klausimus; aiškina labai bes Centro Prezidentas J. W. 
nuosekliai Sandaros principus Lutas.
surišdamas juos su mokslu: nu- Taigi poros mėnesių .(bėgiu, 
rodo mokslo svarbą; kaip jis pįttsburgiečiams pasitaiko ‘pro- 
igyti, kaip jį sunaudoti kad pa- ga išgirst Amerikos geriausius 
gerinos žmonijos gyvenimą., Jo .kalbėtojus. T ' ‘ ’
kalbos klausant, nei nejunti įaik0 tokį spiečių kalbėtojų su-' 
kaip laikas prabėga, o jo kalbos ]aukti.
turinis tik ir registruojasi vi-1 — - - - - -
suose kanfpuose smegeninės — 
rodos klausytum per naktį. O, 
kad tai mes turėtume daugiau 
tokiii kalbėtojų, musų (progresas 
eitų kur kas sparčiau/

Prakalbos Įvyko šiose įdėto
se: North Side rengė 43 lęu'p- 
pa; South Side, Moterų 79 kuo
pa, ir Soho, 36 kuopa. North 
Side dalyj kalbėjo subatos va

de, nedalioj po pietų, o vakare 
Soho daly j. .—
pos prisirašė dvi moteris.

1 man tako 
“Dirvoje” to- 
'Ar Teisingai 

Katalikai Tautišką Bažnyčią 
Tą straipsnį para-Prie 79-tos tolio- Supranta”.

a., še kokis tai Kun. J. Gritėnas is 
kų padengimui lėšų South Side E?ran .°1]’ 5 
ir Soho dalyj prakalbose surink-

Į ta $18.16. Po SI aukavo: A.|llku 
Akelaitis, V. Kisielius, A. Gi'lie-

| nė ir V. Rupšienė. Kiek North 
Side surinkta bežinau.

Į Apie vietos Sandariečių vei
kimą prie pirmos progos para
šysiu atskirai kad patvirtinus

|savo pareiškimą šiame {raštely-1
Ije apie Pittsburgiečių pirmeny
bę veikime. Rimbas.

Pittsburgiečiams gera laimė

atvažiuoja pas uošvį J Kazlaus 
Jo prakalbos labai ką Kalėdų švęsti. Prakalbai;

sinaudodama proga, 
ivyks LMD. name, i

ga išgirst Amerikos geriausius 
Retai kada pasi-

Kurios prakalbos dar įvyks, 
jose kiekvienas turėtų dalyvau
ti. Nepraleiskit progos neatsi- 
lankę paklausyt siu pasižymė
jusių vyrų. Adv. fe-agočius įtik 
ką sugryžęs iš Lietuvos, todėl 
reikia tikėtis daug ko naujo iš 
jo patirti.

Kiti kalbėtojai kitais ’tikslais 
lankysis ir kožnas pasakys ką 
naudingo. ' J. Virbickas.

5 sEXTRA!

Vienuolyno Slaptybes. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyveninio (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai .......’........................ 1.00

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

Kandidas — Apysakos-istorijor, paveiksiąs apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo lead visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina. 59c. Audimo viršeliai............................. $1.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tais" Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 

dievų. Parašė K. S. Karpavičius; 156 pusi......
Brutuose audimo'viršeliuose ................................. !
Buvo 75c.—dabar 50ę. Apdaryta $1.1

Rusijos Moterų “Mirties Batalijom)”' Vedėja Marija 
Bočkarcva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Verte K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ................. į............

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

J >

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

itoja apie Tautos Bažnyčią, va
dinas apie Kun. Gritėno para
piją. ■ .

“Dirvos” bendradarbis taip ’ 
juodai nupiešia Kun. Gritėno > 
veikimą kad juodžiau; negalima; į 
Bet “Vienybės” bendradarbis 
pasako kad Tautas Bažnyčia ski
riasi nuo Rymo katalikų bažny
čios, ir pasako kame. '

Tautiškoje bažnyčioj^, tiesą, 
yra tos pačios pamaldos kaip ir 
Rymo katalikų bažnyčioje, bet' 
tautiškoji bažnyčia nepriklauso 
prie Rymo popiežiaus “trusito”.

Geistina butų, žinoti ką blai
vaus proto ir platesnių pažiūrų 
skaitytojas-gali manyti apie to
kius -vedėjus ir •(pasekėjus (tos 
vadinamos dvilypės bažnyčios.

Kiek mėtų tam atgal,- buriui- 
I moksleivių', laike .vakacijos nu- 
j keliavus aplanlcyti nelaimingų 
silpnapročių, daėjus jų 

(daugybė 
I sargyba 
! ateinant 
Ikui kito
(tikti. Pirmutinis tų nelaimingų 
kuris pirmiau pribėgo, pradėjo 
pasakoti studentams, rodyda
mas Į kitus atbėgančius: Ne
klausykit jus anų, jie visi yra 

Į durniai, aš vienas čia tik esu su 
sveiku protu, ir tiie visi durniai 

[turi manęs klausyti.. Atsisukęs 
i silpnapročius pradėjo juos ko
manduoti.

Kokis skirtumas galėtų' būti 
tarp .Kun. Gritėno, rašj'tdjo tos 

čios. Kaip koks laikraštis talpi- '’iršminėtos peržvalgos ir to Sie
na straipsnius savo bendradar-pa’rn’n®° silpnapročio?
bių apie ją. “Telegramo” tal-| Kun. Gritėnas; kaip paįmirfe- 
pinamas aprašymas buvo an.t- 
gąlviū: "Dar Apie Tautos Baž-į 
nyčią”, ! . - ..___ . . -
palindęs po slapivąrdžiu "L., K;”, i 

žrilgterėjusi į tą antgalvį ir;
VJ11OU j CU SLr<U'n-IUĮu)t| ’ “**-* k.vy. * v... ——

galima tuojau matyti kiek. pro-.| tūkstančiu metų iki tą išdirbo.- 
O šta? 'žnidnės' kurie 'niekė ne-' 
veikė,'sako kad' Papos1 mok&lt®1

ten Lenkų vyskupas 
Pa., ir paleido ant 
atolo pasižebravoti 

ir del savo vyskupo,

" ., apgindamas ko- 
i ‘Lietuvių Tautos Kata

likų Bažnyčią” nuo užsipuolimų 
laikraščio “Garso”. Kun. Gri
tėnas savo apgynime niekur ne
užsimena ant kokių moksliškų 
pamatų, Thevųkalbos, -Doriškos 
Protmeilystės, Krikščioniškų 
matomų antspaudų, “Sakramen
tų” apeigų ir kitokių bažnytinių 

I moksliškų Įstatymų tą “Lietu
vių Tautos Katalikų Bažnyčia” 
paremta, taipgi ant kokio punk
to tos bažnyčios mokslo “Gai
sas” užpuolė. Kur nėra mokslo, 
negali būti kritikos, žodis “baž
nyčia” nieko nereiškia. Pats tas 
žodis nieko nereiškia; jis įgali

I tarnauti ir tvartui kur avįs ir ‘ 
kiti gyvuliai uždaryta; taipgi ir , 
kiauliatvartį kur kiaulės uždą- j 

| rytos — žodis pats neturi svar- < 
I bos.

Jeigu “Garsas” kritikuoja žo
dį “bažnyčia”, o Kun. Gritėnas 
apgina tą žodį, neparodydamas 
mokslo tos bažnyčios, išeina lyg 
dvi bobos gerai užsitraukusios 
“bolševikiškos”, rodo viena ki
tai liežuvius ir rėkia viešai į 
visuomenę, ir jus žiūrėkit. Ant 
to bobų riksmo, subėga daugy
bė raštininkų ir kritikų aiškin
ti tą bobų “disputą”, viešai per 

i mušu spaudą.
Aš nedarau kritikos, nes visas 

. tas klausimas stovi žemiau kri
tikos. t Vien tik noriu paaiškin
ti visuomenei tą bobų disputą 
ir kame dalykas. Kadangi ta
me bobiškame dispute yra Įvel
ta ka'talikų bažnyčia, ar bent j ės 
vardas, mano priderystė kaipo 
kunigo yra Įsikišti. Dėlto mel
džiu “Dirvos” redakcijos: sutei
kti man vietos tame išsireikšti.1

Kun. Gritėno straipsnio aint- 
galvis skamba' sekančiai: “Ar 
teisingai katalikai Tautišką Ba
žnyčią suprantą ?”. Pats ant- 
galvio klausimas aiškiai parodo 
Kun. Gritėno gabumui, nes jis 
neišradinėja kas tie katalikai 
kurie turi suprasti “tautišką 
bažnyčią”, nei kad ta ‘‘tautiška 
bažnyčia” kurią katalikai priva
lo suprasti.

Kun. Gritėnas straipsnyje (ra
šo: “Netikėtai man į rankas pa
kliuvo ‘Garso’ Nr. 21, kuriame 
pamačiau šiurkštų užsipuolimą 
ant Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčios. Vargšas to laikraš
čio redaktorius šia kokius argu
mentus mėgina statyti apgyni
mui Romos bažnyčios: (1) Buk 
Lietuvių Tautos ‘Katalikų (Baž
nyčia paėmė sau pradžią nuo 
Lenkų; (2) Buk ji platina be
dievybę 'ir demoralizuoja Lietu
vių tautą. Kaip pirmas taip ir 
antras tų argumentų yra visai 
be pamatų. Neginčinu kad tos 
pačios' aplinkybės prisidėjo or
ganizavimui ’Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčios kurias pa
šaukė Į būvį ir Lenkų tautišką
ją bažnyčią?’

Išvedimas
a) Jeigu “Garso” redaktorius

tiesiog užsipuolė ant Lietuvių 
Tautos Katalikų bažnyčios va
dindamas ją demoralizuotoj'a 
Lietuvių tautos, tą klausimą iš
riša teisingai, ries žodis “tauta” 
reiškia būrį vienos kilmės žmo
nių gyvenančių ant tam tikro 
ploto žemės, 'kurie turi daugybę 
bažnyčių (kelių pažiūrų tiky
bų), todėl savintis Lietuvių 
tautos vardą kokiai nebūk baž
nyčiai ištikro yra demoraliza
cija. \

b) Kun. Gritėnas pats sako 
kad jis nežinąs ir negįnčinąs 
nuo ko toji bažnyčia paimta: ar 
nuo Lenkų, ai- nuo kitų. Reiš
kia Kun. Gritėnas nežino ar tė
vas to darbo pabėgo auštant ar 
išaušus, ar jis buvo Lenkas ar 
Mozura's, tik radęs mamutę tar
pe Lietuvių, ir jai davė vardą 
“Lietuvių tautos katalikų baž
nyčia”, bet jos "vaiko be galvos,

tai yra tos bažnyčios mokslo, (ne
žino;

Jo kritikai viešai spaudoj sa
ko kad patį Kunigą Gritėną (pa
gimdęs .iš zakristijono ant ku
nigo koks 
Scrantone, 
Lietuviško 
del savęs
kuris leidžia dar laikraštį, per 
kurį niekina ir šmeižia Lietu
vius ir Lietuvių tautą,

'Poliaus Kun. Gritėnas sako 
sekančiai: “Galų gale patsai 
Papos bažnyčios mokslas jau at
gyveno savo amžių ir laibai nu
seno.”

c) Taip, gali būti,kad Papos 
bažnyčios mokslas jau atgyveno 
savo amžių, ir senas žodis “ka- 

j talikąs” yra žinomas istoriškai 
per apie du ■ tūkstančiu metų. 
Kokią tiesą turi ĮCun. Gritęnas 
vartoti savo naujai pagimdytai 

’ Lietuviškai nors iš vardo, Len
kiškai šmugelnyčiai vadinti tuo 
nusenusiu Papos vardu “katall-į 
kai”? Delko Kun. Gritėnas ne
mokėjo pavartoti visai naujo 
vardo, kuris visai nepriguli se
nam Papos mokslui? Paveizdan 
'kad Kun. Gritėnas butų davęs 
vardą savo naujai bažnyčiai te

lki, “Scrantono Hodut'kinė”, to- 
kis vardas visai butų kas kita, 
reikštų visai naują, ir Lietuviai | 
nesilermuotų per laikraščius už p 
seną nusidėvėjusį Papos moks
lą ir jo bažnyčią.

Neužilgo po to “Telcgrame” 
skaitome peržvalgą tos bažny-

namą,' 
■tokių (nelaimingų, po 

žaidė lauke, ir pamatę 
studentus, vienas pas- 
pradėjo -bėgti 'jų pasi-

jame, išvadina Plapos mokslų 
____ __________________ipasenuisių, niekam 1 betikusiu, 

', o to straipsnio autorius I bet štai jis' ptisTpažįžta kad jis 
vartoja visas pamaldas ir apei
gas Pfip'dsi Literatiškai,'reiškia 

■neskaičius toliau; to straipsnio,n vagystę.' Phpoš dir-bd, per du 
galima tuojau matyti kiek. ipro-.i 
to iiį mokslo randasi toj bažny
čioj ir jos pasekėjuose; •

Kun., Grijėnąs permato pats .negeras, 'ir 'patįs ’jį vai'toja mul-
Į< i firmin' • dar ‘ silpiieš'rfi.tf 'protų-.' 
Bėt kad Paptes’apeigos'ir parria’I- 

skaitosi kaipo dalis tikejt-

save tvertoji! t^>,3 bažnyčios, už
vardino ją. , ‘‘Lietuvių Tautos
Katalikų Bažnyčia1’. š|ąi kitas, I dos skaitosi kaipo dalis tikejf- 
ar ir tas pats, jau. rašo ’“Tautos-1 mo, reiškia tiė kurie atlikinėja 

Kokios tautos, gakj tokias' apeigas ar .'pamaldas ne- 
I prigulėdami ir neturėdami tie-

- - - - - i su,-pildo šventeagystę; Kun.
I Gritėnas sako kad jo bažnyčia 
pildo viską, bet nepriklauso prie 

! Rymo popiežiaus trusto. Regis 
; kožnas supranta tą kad nieko 
i svetimo nevalia vartoti be 'dalei-.

Jis sako kad ta dimo savininko.' Kas . jūsų tas 
••••■- -i-i- —)>..-«■„■„ ecad'. ■ nebūdamas

Bažnyčią”, 
ąnit Marso,? 

Svarbiausi punktai autoriaus 
ir jo pažva'lgos į dvilypę bažny
čią yra sekantį.:

“Dirvoje” včl'iau skaičiau tū
lo Scrantonįęčip korespondenci
ją kur nupasakojama 'tau
tos bažnyčią. < 
"tautos bažnyčia” niekuo nesi- ^o vyskupas 
skiria nuo Rymo Katalikų baž- vyskupu katalikų bažnyčios var- 

Kito Scrantoniečio apie t°ja katalikų bažnyčios apeigas 
tą patį dalyką skaičiau “Vieny- ir pamaldas, o katalikus nieki- 

Kun. V. R. Delianis.

pyčios.

bėję”, šis visai kitaip nupasa-

Jau galima gauti 1924 metų Kalendorių at
spausdintą knygos formoj, su visomis šventei- 
mis, su daug gražių pasiskaitymų, su paveik
slais visuomenes veikėjų, ir su šiaip daugybe 
visokių informacijų. Reikalaukit tuojau. 
Kole dar jų yra, kaina tiktai ______
Pinigus siųskit su užsakymais, 
ti ipašto štampais, 
ant pusės neduodama. , 

“REIKALAUKIT ‘‘DIRVOJE

Galima šiųs- 
Agentams Šių Kalendorių

Didelis Artistiškas Veikalą., 10x13 colių 
didumo knygą su 195 Paveikslais ir dviem 
žemlapiais Vilniaus miešto istoriškų ir v\sų 
turinčių bent kiek indomuma budinkų — baž
nyčių, vienuolynų, Gedimino Kalnas iš kelių 
pūsiu, Griuvėsiai Pilies, ir tt. ir tt. Paveiks
lai albume yra spalvuoti ir fotografiškos re
produkcijos. Popiera labai puiki. Kožną la
pą galima laikyt rėmuose po stiklu.
Šitie Albumai tik ką atsiųsta iš Lietuvos — 
kožnas norėsit tūrėt sau atminčiai musų gar
singos Gedimino sostinės vaizdus. Reikalau
kit siųsdami ir pinigus. Kaina tiktai _ .$4.00 

“REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Lietuviškų plotkelių. Dar li
ko nuo Kūčių, ba judu va
kar negalėjot ateit.

— Ir sake jos pašventin
tos Pilviškių prabaščiaus, — 
pridėjo senis.

— Vaikeliai, tokių Kalė
dų jau daug metų kaip mes 
neturėjom. Dieve duok jam 
dvasią šventą kad parvežė.

— Ale palaukit, aš dar ką 
parvežiau ko niekam iki šio
lei nerodžiau! — nustebimo 
Martjmas.

— Bet neiškentė! nepasi
sakęs, Vistieki

— Draugė; aš tik ’ant da
bar ii’ čėdinaū. ' Vakar jau 
butų nelikę jei bučiau,paro
dęs. Palaukit, tuoj atnešiu.

— Tas Martynukas tikrai 
atvirto prie dvasios šventos. 
Šįr^ anksti su •manim 'buvo 
ir ant. rarotų nuėjęs;

— Nepastovus protas vis 
kur nors mėtosi. Jam rei- 
kėjo šenai dvasios j^-entbs, ,‘j 
butų daugiau1 žinojus ir ne-z l 
butų tiek nukentėj^pįg

— Na, na, greičiaū, paro/ 
dyk ką turi! — prasižiojo 
tetulė pamačius Martyną 
sUgryžtnnt.

—Va, žiūrėkit! bun
ka, o kas čia, ar matot, Lie
tuviškas žirgvaikis!

— Eė, tai bus Kalėdos!— 
Atkišęs ranką griebė senis.

— Palauk, palauk, jau tu 
senai butum išgėręs jeigu 
tik butum žinojęs!" 'Aš'tu
rėjau paslėpęs laikyt'iki čia 
visi' susįrinksit! Turėjau bė
dos iki atvežiau!: Reikėjo 

' labai slėpt kad Naj'orkė ne
atimtų kada iš'laivo'išlipau.

—i Na tai dėk čia ant sta-
1 lo; ką iškėlęs 'laikai, sako 
■ tetulė;": '<•■■!:■ : c vi1;.1 -qn'r

—Ar matot, čia i tikras 
tautiškas šnapsas, Lietuvos 

’ valdžios darytas ! . Jeigu tu, 
drauge, negersi jo tai busi 
išgama, o ne patriotas! i

— Kodėl taip nusprendei, 
Martynai, nejaugi tik gėri
mas padaro žmogų patrio
tu?

— Drauge, tu visada rė- 
mei tą valdžią, dabar turi 
gert jos šnapsą. NusipiaS 
kau pačiam Kaune, ką tik 
buvo atidaryta valdiški mo
nopoliai. '

— Dyvąi kaip tu ir atga
benai, pats taip mėgdamas.

— Žinai, drauge, neišva
žiavau su ta viena bonka, 
nemislyk. Kitas išgėrėm, o 
vieną prie pat Amerikos iš
tustinom ir buteli per langą 
iššoviau. Šitą Įkišau tarp 
sunešiotų pančiakų ir apati
nių drabužių tai turbut ‘re
vizorius nemislino kad ten 
kas yra. nors visas valizas ' 
krėtė.

— Kad ‘tu butum kelias 
naujas Lietuvos valdžios iš
leistas knygas atsivežęs,, di
desnė butų nauda iš; jų, o ir ' 
Įvežimui nebūtum rizikavęs;

— Ką jus čia apie knygas, 
duok šian bonką, — užka- 
mandavo senis.

— Nagi, va, įsikalbėjo ka- 
| ži ką ir užmiršo valgyt, — 
' atsipeikėjo tetulė.

— Tikrai tai bus Lietuviš- 
‘ kos Kalėdos! — tikrino se

nis.
— Bet klausykit, mes tu

rėsim tuoj po pietų išeit jei
gu jus čia prisigersi't. Ver
čiau namie pasėdėt ir knygą 
paskaityt, bus naudingiau.

— Jeigu taip tai eikit, ba 
paskui užsinorėsit nuo to 
žirgvaikio, — prabilo jau 
girtas senis.

Ir taip Kalėdos praėjo: te
tulė parlydėjo mus namon, o 
Martynas su seniu liko tuš
tini “žirgvaiki”.

PAS TETULĘ ANT ŠVEN- 1
TŲ KALĖDŲ 1

— Gerą dieną, tetule, štai 
ir mudu pas jus ant Kalė
dų.

— Meri Krismų, vaikeliai, 
Meri Krismų! Jau mes jū
sų senai kaip laukiam.

-- Na o kur dėdulė ir 
Martjmas? — klausia gerb. 
Spragilienė.

— Jiedu ten anam kamba
ryj kortuoja neturėdami ką 
veikt. Gal išgersit ant pra
džios .po stiklelį?

— Ačiū, tetule, mes ne 
gert bet valgyt pas tave at
ėjom, .

— Ale bus gardžiau ir val
gyti kai išsigersit. Nejau- 
sit nei,švenčių “sausai” jas 
praleidę..

:—Tetulė išrodai šiandien 
tokia linksma, gal..

— Kas butų, do Kalėdos 
jei nebūčiau linksma ir jei 
neturėčiau.. t. Mątai kas

' aut stalo j stovį., • •
., .-r Nedyvai. .Na gal ■te
tulę uzimįtą, įinep. .eisim Ipąs 
ąnuęs. ..

— Neikit, neikit, tuoj čia 
įjuos šauksiu?. Tuoj eisim 
valgyt. Sėskit prie stalo, 
juos pašauksiu;

—’ Gerai, tetule; Jeigu 
rupi tau kad mes prisisotin
tume, (galim sėst prie stalo, j

— Na, judu tenai, meskit . 
kortas, štai svečių atėjo! — ( 
pašaukė tetulė galvą Įkišus 
Į kitą kambarį.

— Alo, drauguti, visai ne
mačiau kai judu atėjot! — 
atėjęs prašneko Martynas.

— Linksmų Kalėdų, vai
keliai! — pasveikino mus 
senis!

— Taip ir jums, — atsakė 
gerb. Spragilienė.

— Na, vaikeliai, sėskit 
prie stalo. O tu, seni, eik 
atnešk iš skiepo kisielių, — 
sako tetulė.

— Drauguti, kad, tu žino
tum kaip aš džiaugiuosi iš
trukęs iš tos Rusijos ir Lie
tuvos ! — sako Martynas.

— Nedjrvai, Martynai, ir 
Amerikoj tau buvo negerai.
— Ale sulyginus su tuo 

ką- turėjau' Rusijoj, ten tik 
pragaras prieš Ameriką.

— Ar išei stau ant nau
dos šitas pasimokinimas?

— Drauge, kolei aš gyvas, 
daugiau su tais nedakepė- 
liais nesusidėsiu. Vakar su
sitikau su Stepu, ko tik akis 
neapspjaudė tas neišmanėlis 
kada apsakiau kaip Rusijoj 
ištikro yra. Išvadino provo
katorium ir nubėgo.

— Ljrgiai kaip tu su ma
nim elgeisi: vadinai kuo tik 
išmanei kada pasakodavau 
apie tą “rojų”.

— Judu ten nepradėkit 
diskusijų; šiandien vožna 
šventė, tuščia jo tų paliti'kų,
— Įsikišo tetulė.

— Aš tik noriu parodyt 
jam kaip neišmintingai el
gėsi ir neklausė gero pata
rimo.

— Tuščia Jo, štai _ va ir 
senis su kisielium, o štai aš 
judviem,', vaikeliai, parody- ......... .
siu ko .nematėt: štai Marty- Į sjt visa kaimą. — Užrašykit 
liukas atvežė mums tikrų saviškiams į Lietuvą “Dirvą”
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Nuo Redakcijos
NAUJAS ŽYGIS KLAIPĖDOS KLAUSIME

'PAUTŲ Sąjunga vėl žai-’ 
* džia Klaipėdos klausi

mu, ir Lietuvai reikia būti 
atsargesnei. Sąjunga gana 
prijuokino pasauli ’Vilniaus 
klausimu. Visuose atvejuo
se vis matyt keno tai norai 
kad Lenkija turėtą viršesnę 
pusę. Taip aiškiai matėme 
Hymanso projektuose, taip 
dabar Ambasadorių Tary
bos planuose.

Galvanauskas sumanė ši
tokią naujenybę: Lai Klai
pėdos klausimą padės spręs
ti koks nors Amerikietis — 
Suv. Valstijų valdiškas at
stovas. Sumanymas labai 
puikus — teorijoj. Bet prak
tikoj į jį nei Galvanauskas 
nei kas kitas lai nededa vil
čių. Tas Amerikietis, kaip 
jau paaiškėja, atsirado: tai 

. senai esantis pietinėj Pran
cūzijoj pasiuntinis. Ne Vo- 
kieti joj, ne Lietuvoj, ne An
glijoj, bet Francuzijoj.
\Koks jo sprendimas bus 

jau galime spėti. Ne dėlto 
kad Amerika butų priešin
ga Lietuvai Klaipėdą ati
duoti, bet del to kad jis ne
išreikš visos Amerikos nup- 
monės, o tik savo, po to ka
da i posėdį atvažiuos auto
mobiliu su Prancūzais ir, 
Lenkais.

Kita keistenybė (paskleis
ta Anglų spaudoj tai buk 
Galvanauskas net nepaisy
siąs Vilniaus jeigu tik Klai
pėdos reikalas bus išspręs
ta prielankiau Lietuvai.

Šita nesąmone nekurie ir 
mūsiškiai pagauti: mano 
jog Galvanauskas nusilen
kia kam. Prieš pradėsiant 
derybas, Lenkai ir Prancū
zai jau pasiskubino per ži
nių agentūras sudemorali- 
zuot pasaulį. Kada Klaipė- 

■ dos klausimas bus išspręsta 
prielankiai Lietuvai (ant 
naudos Lenkams), jie. vėl 
galės Lietuvius teršti kada 
reikės Klaipėdą ginklu užsi
tikrinti;

Kitokio išsprendimo nėra 
kaip tik — Vilnius ir Klai
pėda LIETUVAI.

Žydų Ministerija Panai
kinta

Anglų spaudoj gruodžio 25 d. 
paduota pranešimas iš Kauno 
jog Seimas nutarė panaikinti 
žydų Reikalų Ministeriją atmes- 
dąmas biliti išlaidoms tos minis
terijos užlaikymui. Baltgudžių 
ministerija taipgi panaikinta.

Valdžiai tvarkiai užsilaikant 
ir pritaikant tinkamus įstaty
mus kitų tautų mažumos gali 
apsieiti ir be ministerijų. Mi
nisterijos žydų, Baltgudžių ar 
kitų Lietuvoj išeina kaip kitos 
valstybės palaikymas valstybėj, 
žydai ar kiti tada balsuoja rin
kimuose tik už savo atstovus— 
ar bent jų vadovai taip agituo
ja ; kiti už savo, ir tuomi tveria 
svetimą politišką gyvenimą val
stybėje Lietuvių. Dabar žydai 
jr Baltgudžiai turės savo atsto
vus Seime jeigu juos išsibal- 
suos, ir jie galės tėmyt geras ar 
blogas puses Lietuvos valdžios 
atsinešimo Į mažumas, ir ginti 
jas. Dabar žydai ir Baltgudžiai 
daugiau palieka Lietuvos pilie
čiais ir galės gyvent kaip visi 
Lietuviai jeigu taip pat pildys 
Įstatymus kaip visi;

“Saitymai” Sustoja
“Trimito” pranešimu, Lietu

vos švietimo Ministerijos lei
džiamas žurnalas “Skaitymai” 
nuo ateinančių metų pradžios 
neisiąs.

Francuzija Darosi Kenk
smingiausia Taikai

Garsus Anglas rašytojas H. 
G. Wells rašo: Anglijos rin
kimai, nors trukšmingi ir reikš
mingi namie, neturi svarbos ki
tur, ir tuoj jų reikšmė pasibai
gia kai rinkimai praėjo.

MOHAMETONŲ TI
KYBOS KEISTUMAI

r)ASTARŲ dienų Shia Moha- 
' metonų riaušės kilusios ga

tvėse Kirmanshah, Kum, ir ki
tuose Persijos miestuose delei 
to kad žmonės ėmė manyti jog 
jų kunigai buvo išvaryti iš jų 
šventų maldnamių Mesopotami
joj, verčia paminėti faktą jog 
šioje sektoje Pranašo Mohame- 
to pasekėjų egzistuoja tūli (kei
sčiausi religiški papročiai kiek 
tik jų žinoma”, sako buletinas 
iš Washington, D. C., National 
Geographic Society raštinės.

“Vietoj atlikti maldingas ke- 
lionas j Mekką, ko per visą gy
venimą trokšta kiekvienas Sun
ni Mohametonas, šiitai plaukia 
iš Persijos, savo tvirčiausio liz
do, per Bagdadą Į Kerbelą ir 
mystišką Nc'djef Mesopotami
joj. Tuoj už sienų paskiausia 
įvardinto miesto, guli turbult 
daugiausia žmonių lavonų už
kasta negu kitoj kokioj vietoj 
ant žemės. Lavonai tūkstančių 
tikinčiųjų kurie buvo tokie ne
laimingi kad mirė toli nuo to 
švento miesto, esti druska su- 
sudinami, išdžiovinami ir atga
benami palaidojimui šventoje 
žemėje aplink tą miestą.

“Kelias yra ilgas ir keblus ir 
kartais ima beveik visus metus 
suvažinėjimui į abu galu. Ty- 
rynas yra varginantis, karštas 
ir nuobodus, ir druskuota že
mė trūkinėja po kupranugarių 
kojų jiems einant. Ima dvi die
nos laiko perkeliavimui šešias
dešimties Angliškų mylių tarp 
Kerbela ir Nedjef, ir kartais 
blogai susudytų lavonų kvapas 
sugadina visą orą. Sausas tyrų 
oras, tečiau, yra vienatinis išga
nymas Nedjefui nuo ligų kas 
tikrai užeitų prie šitokių papro
čių.

“Laidojimui rietą artimai di- 
dėsės Nedjefo moskos visada 
laikoma svarbiausia, ir tūkstan
čiai įvairių didumų ir pavyzdžių 
kapų štogso jas apielinkėse. Sy
kį keliauninkas užklausė vieno 
tikinčiųjų kiek čia guli žemėje 
aplink tą miestą, jis 
kad ‘Allahas žino jų 
dus.’

“Pilgrimams tenai
visi modemiški Artimųjų Rytų 
patogumai. Visur-esantieji pa
saulio pirkliai, žydai, daugiau
sia iš Bagdado, įsteigė vežimus, 
vežiojimui žmonių, o pačiame 
šventame mieste netoli moskos 
gyvena kųlonija moterų kurios 
patampa laikinomis pačiomis at
ėjūnų, tąib kad jie galėtų jaus
tis .pilnai patenkinti tenai lea'p 
yra pratę namuose. Kunigas 
atlieka suženijimo iškilmes su- 
lyg tam tikro įstatymo, ir tos 
moteris gauna naujus vyrus kas 
metai su kasmetiniu religišku 
keleivių užphidimu.

“ ‘Nanrtio likusioji’ turi bėdos 
kada reikia pažinti savo viešpa
tį jam sugryžus, nes vyrai nu
vykę Į šventąjį miestą nusida
žo savo barzdas raudonai, ir po 
sugryžimo jis buna kaimynų 
vadinamas Hadji — toks kurs 
atliko Hadj, arba kelionę į šven
tą miestą.

"Gabus dailininkai ir plytų 
dirbėjai daro didesnį biznį už 
visus kitus pirklius Nedjefe. 
Plytos išdirbantis iš kapų molio i 
ir ant jų atspaudžiama žodžiai

atsake tik 
visų var-

pampinta

Didesnės reikšmės dalykas 
yra Ispanijos ir Italijos susi
draugavimas ir kvietimas į vie
ną visų Latiniškų valstybių.

Dar daugiau reikia atsižvelg
ti į Francuzijos premjero Poin
care kalbą. Poincare pasakė 
kalbą apie juodą Francuzija, — 
turbūt žemiausios rūšies kalbą 
kokios galima tikėtis iš atsako- 
mingo valstybininko. Jis išve-

iš Korano. Kuomet žmogus 
meldžiasi jis atsuka veidą į tą 
kraštą kur randasi Nedjef ir iš
silenkia iki jo kakta pasiekia tą 
šventą plytą kurią jis pasideda 
ant žemės.

“Persija yra daugybės religi
jų kraštas, pradedant su Zoro- 
astro kurią dabar atstovauja 
Parsiai, ir keleto sektų Krikš
čionių iki Mohametonizmo su 
jo daugybe šakų, gi Šiitų Moha- 
metanizmas yra valstybinė tos 
šalies religija, šiitai turi savas 
tradicijas, kurių pažymiausia 
yra didelė pagarba Aliui, sūnė
nui ir žentui paties Pranašo ir 
turbūt pirmam jo vyriškam at
sivertėliui. Jie tiki 'jog angelas 
Gabrielius aplankė Mohametą jo 
paskutiniam žygyje Mekkoj ir 
įsakė jam apšaukti Alį savo in- 
pėdiniu.

“Taip labai jie, yra persitik
rinę jog kalifatas priguli tiktai 
vienai Mohameto šeimynai, kad 
prie išpažinties, ‘Nėra jokio ki
to dievo kaip Dievas ir Mohame- 
tas Jo atstovas’,. jie dadeda ‘ir 
Ali yra Dievo vice-rejentas’. 
Bot Ali, būdamas ant žemės tu
rėjo tūlus galingus priešus, vy
riausiu kurių buvo Ayeša, my
lima patį Mohameto ir vienati
nė jo hareme kuri nebuvo pir
miau, vedusi, ir tiems priešams, 
pasisekė jį pravaryti ir išrink
ti tris kalifus pirm jo. Jam pa- 
galiaiis pavyko atgauti kalifatą 
(žemišką valdžią), bet jis liko 
nužudytas Kufa moskoj po iš- 
tarnavimo tik keturis metus.

“Stebėtinos yra įpasakos ku
rios išsivystė’apie) jo vardą. Sa
koma jog jis perviršijo net Jo- 
zuję sekančiu budu: vieną dieną 
būdamas Kufoj jis buvo labai 
užimtas ir neturėjo laiko pasi
melsti. Kaip tik norėjo mels
tis, jau saulė užlindo už hori
zonto, taigi jis pakėlė savo ran
kas į dangų, padarė ženklus, ir 
saulė atgryžo į tą vietą kur ji 
turi būti maldų laike ir laukė 
iki tas didis žmogus atidavė sa • 
vo maldą.

‘•‘Persų procesijos svetimša
liams atsižymi fanatiškumu. 
Bėgyje jų Raudų Mėnesio — 
tai yra kuriame Ali buvo nužu
dytas — jie apsivelka juodais 
apvalkalais, krutinės atsidengia, 
nežiūrint ar tas mėnuo bultų šal
tas ar šiltas, vargina savo kū
nus, ir vaikščioja nesfekutę ir 
basi po gatves. Kardais muša 
sau per galvas iki kraujas pra
siveržia ir apteka veidus ir ap
valkalus. Dideles sumas pini
gų moka ceremonijų viršininkai 
už krauju sulietus apvalkalus.

“Tiktai to mėnesio bėgiu a't- 
sibuna Persijos (teatrališki (per
statymai. Juose vaizdinama 
Persų patriotizmas kuriuom šii
tai parodo savo neapikantą ki
toms Mohametoniškoms sek
toms, ypatingai Sunnitų, ir yra 
panašus į senuosius Anglijos 
vaizdinius ir morališkus loši
mus. Lošimai atsibuna turtin
gesnių žmonių -kiemuose, kur 
ištemptas liūto kailis perstata 
tjTUną, sidabrinis bliudas van
dens upę Tigris, o vaikai ir jau
ni vyrai užima- moterų roles.

“Keistumas didelis. Kuomet 
aktoriai jau turi nueiti nuo sce
nos, jie tik atsisėda, ir ‘lavo
nas’ sėdi ramiai ant scenos ap
dengtas marškiniais, perkištais 
rilyčiomis ir suteptais krauju, 
ar kaip tam panašiai atvaizdi- 
nimui kokiu budu lošėjas mirė.” 

džiojo jog jo nusistatymas gra
sinęs palikti Francuzija 'vienai 
varžytinėse su Vokietija, des- 
peracijon įvaryta, gąsdinęs ki
tus Francuzus, nebuvo negeras. 
Jis savo kalboj barė tuos kurie 
baiminosi.

Francuzų yra nė keturiasde- 
šims milijonų, sakė jis, bet šim
tas milijonų. Jis.pridėjo šešias
dešimts milijonų Afrikos juo
dukų kurie yra po' Francuzų val
džia Afrikoj ir kuriuos gali pa
naudoti Europos gąsdinimui. 
Jis nurodė visam pasauliui nuo
lat progresuojantį juodos Frdn- 
euzijos naudingumą. Prancū
zai statė submarinuB apsaugoji
mui juodukų pervežimo iš Afri
kos į Francuzija. Tą jie prisi
pažino Wasingtone 1921 metais. 
Dabar Europa kreipia savo akis 
į statymą daugybės gelžkelių 
Afrikoj persitikrinimui svarbos 
Poincares grasinimų. Tie gelž- 
keliai yra strategiški gelžkelia-i, 
kaip buvo įrengę Vokiečiai Bel
gijos parubežyje.

Baltoji Francuzija kurią dau
gybė Amerikonų ir Anglų myli 
kaip savo antrą motiną, ta bal
toji Francuzija iš didėlės revo
liucijos dienų — su Lafayette, 
Mirabeau, Voltaire, Pastelini; 
Anatoliu France — propagandi
ste laisvės, lygybės, brolybės 
visame pasaulyje; Francuzija, 
sargybinė dailos ir ypatiškos lai
svės, liko užtemdinta po juodu 
Afrikos šešėliu. Juodoji Fran
cuzija išvijo ją iš žmonių jšiv'ai- 
zdinimų ir užuojautos.

Negalima buvo Italijai ir Is
panijai žiūrėti į šito sumanymo 
vystymąsi į tikrenybę po jų .ti
kiu be sujudimo:• ■ Jos tuoj susi
prato. Francuzų organizacija 
šiaurinėj Amerikoj tramdo Ita
lijai ir Ispanijai nepakenčiamai.' 
Suplyšiinas Vokietijos, apibied- 
nėjhnas Anglijos1 , paliks ‘anas1 
abi valstybes bejiegėmis jeigu 
jos nesusivienys; kada Europa 
pateks po valdžia vienos iš ego- 
istiškiailsių tautų.* Bile protau
jantis vaikas kirtis sekė' dalykų 
eigą, galėtų prisakyti Poincare i 
jog pasekmėj jo juodos Francu
zijos politikos; negalėjo neįvyk
ti tarp Italijos ii- Ispanijos su
tarimas rengtis nukirpti tą bam
bos šniūrą jungiantį Europos 
Francuzija su Afrikos paverg
tais negrais,’kada reikalas ;bus. 
Italija yra iš rytų, Ispanija iš 
vakarų pusės1 tiks1 ‘bambos arba 
jūrių per kurias Francuzai ga
bena savo kraštan negrus.

Pažvelgus ant žemlapio tas 
aiškiai matyti. Lengva tai pa
daryti. Ispanijos salos yra už 
200 mylių nuo Italijos Sardini- 
j*is. Per tą tarpą turi praeiti 
Francuzijos laivai gabeną juo
dukus Europon — 400 mylių il
gio jūrių keliu. Gabenimas juo
dųjų kareivių į Europą yra pai
kinusias tos didelės tautas sap
nas — nei Italiją, nei Ispanija, 
nei Anglija to neleis daryti, ir 
net negali leisti. 1 Bet matyt tik 
ant šito įsivaizdinimo, jau iškal- 
no nulemto nepasisekimui, visa 
Francuzų politika remiasi;

Du tikrieji diktatoriai, Itali
jos Mussolini ir Ispanijos Gen. 
De Rivera, pasikalbėjo tykiai, 
pažiurėjo į tai, ir tas sumany
mas turi nykti.

Turėjo reikšmės ir Ispanijos 
karaliaus apsilankymas Italijoj. 
Prie to, Italija ir Ispanija abi 
yra konstitucinės monarkijoą, 
•kelis sykius pertvarkytas be
veik ant Anglijos kurpalio.

Nežinia kaip Francuzijos lai
kraščiai plačiai visuomenei pra
neša apie šitą dalyką. Europos 
Francuzai laikoma nežinėje apie 
tai, ir tik bandoma pertikrinti 
jog Italija ir Ispanija vienijasi 
neužleidimui Anglų į Vidurže- 
minę jure. Bet nieko panašaus. 
Tai yra jungimąsi apvaržymui 
.Francuzų Afrikoje.

Geistina kad Francuzai ga
lėtų permatyt su kokiu nekan
trumu civilizuoti žmonės visur, 
New Yorke ir Londone ir Ro
moj ir Madride tėmija jų fana
tišką šokį ant suardyto Vokie
tijos kūno ir krypimą prie visiš- 
ko atsiskyrimo nuo bendrųjų 
pasaulio reikalų.

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

(Tąsa iš pereito num.)
SKIRSNYS XIV.

Pasekmės..
^/TOROKAS, su parišta kairiaja ranka, 
1 1 išlengvo lipo laiptais augštyn ir gar
bingai pasveikino burmistrą.

Mergaitės, pamačiusios žiaurųjį žvė
rių malšintoją, išsigando ir prisiglaudė 
prie Dagober'to, kurį vėl apėmė didelė rūs
tybė, paregėjus visų savo nelaimių kalti
ninką. Bet jis dar nežinojo, kad Moroko 
'pamokintas Galiotas pavogė jo raštus ir 
pinigus.

— Ko jieškai, Moroke? — paklausė 
burmistras, pusiau rūsčiai, pusiau maloniai. 
—. Aš sakiau, kad noriu būti vienas!

— Atėjau suteikti tamstai patarnavi
mą, pbhaš Burmistre.

— Patarnavimą?
— Didelį patarnavimą, kitaip aš ir ne

būčiau drįsęs tamstą 'pertraukti. Mano są
žinė neleidžią man užtylėti.

— Sąžinė?
— Taip. Gailiuosi pirma nepasakęs- 

tamstai ką žinau apie šį žmogų. Mane su
laikė pasigailėjimo jausmas.

’— Ką gi turi pasakyti? /
Morokas prisiartino prie burmistro ir 

kaž ką tylomis jam pašnabždėjo.
Burmistras išpradžių labai nustebo, su 

abejones išraiška akyse žiūrėdamas į Da- 
gobertą ir mergaites, bet toliaus jo akyse 
sužibėjo neapykanta ii- nepasitikėjimas. 
Dagobertas pastebėjo šitą netikėtą permai
ną ir jo .baimė dar. labiau padidėjo.

— Velnias! — sušuko burmistras, pa
sikeldamas “nuo suolo. — Aš niekados ne
būčiau tikėjęsi Bet matai, Moroke, kai 
žmogų prikelia iš miego vidurnaktyj, tai 
jis neįžiūri dalykų kaip reikia. Aš esu la
bai dėkingas tau už šį patarnavimą, labai 
dėkingas, u.

— Bėt aš nesakau, kad visa taip jau ir 
yrą;, tiktai....

— Na, višųgTeičiausią taip ir yra kaip 
tu sakai.

-- Tai tiktai mano nuožvalga, paremta 
kaikuriomis aplinkybėmis....

— Ir aš čia, kai gaidys, bučiau likęs 
prigautas! Ir kur buvo mano protas!

Laike šito pasikalbėjimo Dagobertas 
buvo kai ant žarijų. Jis jautė didelę audrą 
prisiartinant ir galvojo kaip iš jos išspru
kus ir kaip savo rūstybę suvaldžius.

Morokas, vėl pasilenkęs prie 'teisėjo, 
kaž ką pašnabždėjo, rodydamas su pirštu 
į mergaites.

— Ak, — sušuko burmistras, — tu jau 
pertoli nuėjai!,

— Ne, — atšovė Morokas, — tai tiktai 
spėjimas, paremtas ant....

Ii’ vėl šnabždėjo teisėjui į ausį.
— Ir delko ne? — pagaliau.? tarė bur

mistras. — Tokie žmonės viską gali pada
ryti. Jis sakėsi atkeliaująs iš tolimo Sibi
ro krašto, taigi visos jo pasakos tiktai me
las! Bet niekas nesukvailins manęs du 
kartu, — sušuko piktu balsu burmistras.-

— Tik nenuspręsk greituoju, — patarė 
Morokas, veidmainingai kurstydamas bur
mistrą. — .Mano santikiai su tuo žmogum 
(rodydamas į Dagobertą) yra tokie, kad 
gali manyti mane norint jam keršyti; bet 

i jaučiu,1 kad manyje kalba meilė 'teisybės, 
pasibjaurėjimas melais ir gili, pagarba mu
sų švento tikėjimo... . Kas ilgiausia gy
veną tas daugiausia ir mato, — lai Dievas 
man atleidžia, jei klystu. Jei jie yra ne
kalti, jie bus liuosi už mėnesio-kito... .

— Taigi ir aš nebe.dvejosiu; to reika
lauja išmintis, ir jie nuo to nenumirs. Juo 
labiau galvoju, tuo labiau įsitikinu, kad tei
sybę sakai. Taigi, tasai žmogus yra Pran
cūzų šnipas ir agitatorius....

Rodydamas akimi į mergaites, Mo
rokas dar pastebėjo:

— Nelabasis visokių būdų griebiasi 
tilrslui pasiekti!

— Bjaurus, bet gudriai sugalvotas bū
dąs!

— Ii- pažiūrėk tamsta į to vyro stovy- 
lą, ar esi matęs kada note ką nors pana-

Į saite, — pastebėjo Morokas, rodydamas į 
Dagobertą. /

Dagobertas, visa tai matydamas ir 
girdėdamas, nebegalėjo susivaldyti. Su
dėjęs rankas per krutinę, atsiliepė į Moro- 
ką:

— Ar tamsta apie, mane kalbi į bur
mistrą ?

— Taip, — atsakė Morokas kietu balsu.
— Kalbėk garsiai!
Morokui nieko neatsakius, Dagobertas 

pakartojo:
- - Aš klausiu kam tamsta kalbi pašna

bždomis,-jei visatai liečia manęs?
— Dėlto, kad yra dalykų kurių negali

ma garsiai sakyti vien iš gėdos, —- atkirto 
Morokas.

— Dagobertas atleido nuo krutinės 
rankas ir, suspaudęs kumštis, atsiliepė per 
dantis tardamas:

— Ponas Burmistre, liepk tam žmogui 
išeiti lankau, nes aš nebesusivaldysiu!

— Ką? —- piktai atsakė burmistras, — 
ar tu titanai duoti man'paliepimus? Kaip 
tu drįsti!....

— Aš sakau, kad tas žmogus turi išei
ti laukan, nes kitaip bus blogai!

— Dagoberte, mon Dieu! Susivaidyk! 
— sušuko mergaitės, imdamos jį už rankų.

— Tiktai toks kai tu valkata ir gali 
drįsti duoti man įsakymus, — rūsčiai šau
kė 'burmistras. — Ką, tu manai, kad man 
pakaks, jei pasisakysi pametęs savo raš
tus? Labai pavojingai elgiesi, vedžioda
mas su savim tas mergaites, kurios, nežiū
rint jų nekaltos išvaizdos, gali būti.. ..

— Ką? — susuko Dagobertas taip 
baisiai, kad burmistras nutilo, pabūgęs. 
Kareivis paėjo kelis žingsnius pirmyn, ir 
burmistras, traukdamasis atgal, prisiarti
no prie laiptų ir įsikabino į laiptų atramas.

— Klausyk manęs! — sušuko kareivis, 
imdamas teisėją už rankos. — Tik ką ta- 
sAi žmogus įžeicle'manė; aš nutylėjau, neš 
tas -lietė tik mane vieną. Ii* aš kantriai 
klausiau tamstos kvailų pastabų, nes ma
niau kad buvai susidomėjęc šitų nelaimin
gi! našlaičių likimu. Bet kadangi tamsta 
neturi nei širdies, nei pasigailėjimo, nei 
teisybės, aš sakau tiesiai į tavo barzdą, tu, 
hurmišfro šmote, aš kibsiu į tave kaip kad 
buvau įkibęs Į tą šunį (rodydamas Moro- 
ką), jei tu drįsi prasitarti apie tas mergai
tes tokį žodį, kurio netartum apie savo 
dukterį. Ar supranti, burmistre?

— Ką — tu drįsti? — murmėjo bur
mistras, — kad jei aš kalbu.apie ’tas dvi val
katas ....

— Nusiimk kepurę kalbėdamas į Mate 
j šalo’Grafo de Ligny dukteris! — suriko 
Dagobertas, nutraukdamas nuo burmistro: 
kepurę ir mesdamas ją ko jo kojų.

Morokas nesiliovė iš džiaugsmo.
(Toliau bus)

■ ” 'į> ~ ~~ ■ ' 1 ■ 

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

lisko tyrinėjinio 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—Dievcs Dienos Šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks verte K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliška^ ir Angliškai-Lietuviškafi 
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį 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 j 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patjs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... $10.00 
Tas pats, gera'pio^okko oda. labai drūtas ...... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
1590. Socializmo minties blaivumas. Paiaše 

John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Laiis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais .....'................................ $1.00

506. žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Neris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėjo sūnūs 
apsivedė su varginga- mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Ill. 1899, pusi. 23...................... 10c
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DIDŽIAUSIAS TELESKOPAS
Indijos Milijonieriaus Padovanojamas 

Francuzijos Observatorijai.
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(Tąsa iš pereito num.)
Iš'tiesų pagirtinu yra kad primitivis 

žmogus stengėsi užrekorduoti didžiausi ir 
svarbiausi nuotikį kokis jam buvo žinoma 
dęl gerovės ateities amžių žmonių, ir gal 
but buvo taip kad kokis nors senovės pat- 
riarkas, gali būti ir Nojus, užrašė savo re? 
kordus ant neišnykstamo naktinio dankčio, 
ir įdegino ją giliai su ugnia skaisčiij žvaig
ždžių;

Kaip 'ten nebūtų.,- toje dangaus srityje 
matosi'; reikšmingas sutvarkymas žvaigž
džių ir konsteliacijų taip kad reikalauja 
mažo isivaizdinimo susekimui pusėtinai ge
rų padavimų apie Tvano pasaką, kaip mes 
ją turime Tvėrimo knygoje.

Čia mes randame ir Laivą (Arką), Ar
go, užmestą ant skalų. Du paukščiai skrai
do netoli jo, Varnas ir Balandis, kuriuos 
tai'paukščius Nojus buvo išleidęs.. Randa
me aukurą, ant kurio deginama auka išėju
sio iš Alkos žmogaus, Centauro, o iš Alto
riaus einanti durnai perstatoma -Paukščių 
Kelio smulkiomis žvaigždėmis Gan keis-- 
tai taipgi randama ten Lenką žvaigždžių 
debesyje, ne Laumės Juostą, bet Lanką 
Šaulio, patalpintą Paukščių Kelyje, arba 
durnų debesyje.! Šis subendrinimas Šaulio 
arba Sagittarijaus konsteliacijos su Tva
no grupės paveikslais išrodytų pertoli nu
tęsta, bet net h’ be jos paveikslas Tvano ir 
pašaka iš Genėzio labai aiškiai pervedama 
tose konsteliacijose, ir todėl randama šioj 
grupėj geriausią liudymą kuris buvo Su
taikyta ir patalpinta čionai kaipo atmintis 
visiems amžiams.

Prie šitų konsteliacijų dar priskaito- 
ma kaipo prigulinčios prie jų, yra Akvari- 
jus ir Eridanus, turinčios bendro su Tva
nu, prie to Pisces ir Cetus, žuvįs ir smakas 
arba bangžuvė, plaukioją “giliuose vande- 
nuose”.

Genczyje, kaip Maunder išrodinėįa, 
Nojus perstatomą kaipo vyras. Konstelia- 
jos paveiksle, iš laivo išlipąs yra Centauras, 
dviejų prigimčių pavidalo sutvėrimas: ar
klys ir žmogus. Yra tam tikra reikšmė ir 
Centaurų pavidalams. Jie buvo labai to
limos senovės žmonės, nežiūrint fakto ar 
tokie sutvėrimai kada nors gyveno, ar tik, 
kaip manoma, jie buvo tie kurie prijauki
no arklius, ir jiems esant ant arklių, labai 
nepaprastas vaizdas, išrodė ištolo lyg pa
vidalas pusės žmogaus, pusės arklio.

Reikšmė šitų pavidalų danguose guli 
tame fakte kad išradėjas konsteliacijų bu
vo apsipažinęs su arklio pavidalu, kuri mes. 
randame atvaizduotą Pegase ir išimtiname 
pavidale senoviško Centauro, pusės žmo
gaus, pusės arklio.'

Corvus Arabų buvo, vadinama “Kup
ranugaris”, ir “Palapinė”. Ji sudaro U-tą 
Indų menulio stoti žinomą* vardu “Kasta”, 
kas reiškia ranka. Schickard manė jog 
Corvus perstatė Elijošiaus Varną.

Arabai Alpha Coryi vadino “Al-Chi- 
ba”, ir tas vardas buvo tyrų gyventojų pri
skirta visai konsteliacijai. Ulugh Beg ir 
kiti Arabai astronomai 
Snapas”.

Delta Corvi, Arabų 
rab”, yi<a ’puiki dvilypė
reginis mažu teleskopu tėmijant, priešingų 
spalvų geltonos ir purpurinės, kurios labai 
aiškiai skiriasi.

vadino ją “Varno

vadinama “Algo- 
žvaigždė, gražus

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos.

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

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

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

Valgių Gaminimas —■ mažai tokių kn rgų yra, bet 
labai reikalingos ' kiekvienai šeini ninkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 — 1.25
Gražiai apdaryta ____ __________ _________ 1.50

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

DRACO ARBA DRAGONAS
NJĖRA abejonės jog Draco konsteliacija 
‘ jau buvo žinoma ankstyviausiuose lai
kuose, nes Eudoxus ir Aratos pamini ją, ir 
daugelis tiki jog ji perstata tą susisukusi 
žaltį minimą Jobo, xxvi, 13.

Iš visų sutvėrimų žaltys istoriškai yra 
vienas iš žingeidžiausių. Apie jį daugiau 
užsimenama mituose ir legendose negu 
apie ką kitą, ii jis subendrinta ne tik su 
pasaka apie Rojų, bet ir su kitais atsitiki
mais iš pat ankstyviausių žmonijos istori
jos laikų. Kad žaltys galėjo rasti sau vie
tą tarp- konsteliacijų yra turbut todėl kad 
taip parinkta, bet išrodo keista kad sutvė
rimas taip instinktiviai nekenčiamas visų 
amžių žmonių galėjo būti taip augštai ger
biamas konsteliacijų išradėjų kad jie net 
patalpino jį prie pat dangaus sosto.

Burritt sako: “Kas atkreipia domę Į 
Draco stovį, apsirąįčiųsį apie polių ir ek
liptiką, supras jog jo kankinantį išsitangy- 
mai yra atvaizdžių išstrižo kelio žvaigž
džių. Draco taipgi apsirangęs aplink že
mės polių lyg įrodymui simboliškoj Egip-tė- 
nų astronomijos kalboj apie keliavimą ek
vatorinio poliaus aplink ekliptiko polių at- 
sibųnantį pasekmėj žemės svirinėjimo.”

Nėra abejonės kad dvylika zodiakalių 
ženklų buvo tai pirmutinės žvaigždžių gru
pės paimtos išskirstymui ir išžymėjimui. 
šiaurinės žvaigždės sekančios patraukė ati
dą ir sulyg Įrvingo, iš tų žvaigždžių išžiu- 
rėt ; didelis sparnuotas dragonas kuris bu
vo manytą sergsti dangaus polių. Laikui 
bėgant ir keičiantis susilyginimų punktams 
tas sutvėrimas buvo pašalinta nuo poliaus, 
ir buvo sakomą jog jį nugalėjo stiprusis 
Mikolas' (Arkaniuolas), ir nutrėmė į bedug
nį urvą. .Vienas rąšytojas sako:: “Jo'uo
dega nutraukė trečdalį žvaigždžių nuo dan
gaus ir nubėrė jas ant žemės.”

Egiptiškas hieroglyfas arba rašytinis 
ženklas dangui buvo žaltys, 'kurio plėtmai 
atvaizdino žvaigždes. Kuomet astronomi
ją pirmiausią prasidėjo vystytis Chaldėjo- 
je, Draco buvo poliarė konsteliacija.

“Nėra žinoma tikrai kodėl tą konste
liacija gavo savo bauginantį simbolį arba 
žaltį”, sa-k.o Maunder; “dragonas arba gy
vatė tarp senovės tautų buvo perstatytoja 
piktųjų tamsybės galybių arba atvaizdin- 
tpjas chaoso, bet tas neduoda mums išaiš
kinimo kodėl konsteliacija toli neturinti 
jokio gražumo ir pažymumo galėjo būti 
parinkta atvaizdinimui idėjos tamsybės, 
ii’ dar daugiau, kodėl tokis simbolis turėjo 
būti patalpinta ant pat viršūnės dangiš
kojo gaubtuvo apimančio žemę.”

Ankstyviems Chaldėjams Draco pavi
dalas turbūt buvo daug didesnis negu da
bar jam priskirta. Jis apsupo abi Meškas, 
ir nusitęsė žemynlink iki priešakio Ursa 
Major.

prie tikrų skaitlinių. Jie sakė 
kad artimiausi žvaigždė turi bū
ti mažiausia 200,000 sykių tiek 
tolumo kaip saulę nuo žemės.

1838 metais, trims astrono
mams pasisekė išmatuoti tolu
mą trijų pasUcirii žvaigždžių. 
Tie astronomai buvo Bessell, 
Henderson ir Struve. Pasirodė 
kad artimiausi žvaigždę, Alpha 
Centauri, yra 275,000 sykių’ to
liau už saulę.

čia męs minėjome mietą to
lumo nuo saulės. Kiek tą mie- 
ra ištikto turi ilgio? Ji yra 

Tas reiškia 
žvaigždė yra

> ar-

Iš Paryžiaus alte&ią (praneši
mas jog ant Kalno Savele, Fran- 
euzijoj, bus įrengta didžiausias 
pasaulyj teleskopas žvaigždėms 
tėmyti ir tyrinėti, kuris kainuos 
šešis milijonus idolanių.

Dabartiniu 'laiku esantis di
džiausias teleskopas yrą tai at
spindžio teleskopas Mt. Wilson 
Observatorijoj Kalifornijoj. Jis 
tiįni atvaizdžiui veidrodi 100 co
lių .diametre.

Naujasis Franpuzų telesko
pas turės veidrodį 105 colių dia
metre.

Tasai teleskopas, kalip žinios 93,000,000 mylių, 
skelbia, bus dovana nuo Assan|jOg artimiausioji ___
Dina, Indijos’milijonieriaus, ku- 25,000 bilijonų mylių tolumo 
ris yra vedęs su Mare Wallace-' nAn AAA AAA AAA
Shillito iš Cincinnati, Ohio.

Viso pasaulio mokslininkai 
nekantriai laukią užbaigimo Są- 
leve Kalno Observatorijos.
suteiks jiems galingą įnagį 
vai prieš dausų paslaptis.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS.!

STRAIPSNIS 52.
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yra dalyku, kurj mes to-1

t H rime rcfulIarUkale talko-
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Tėvams šitokių kūdikių stipriai re
komenduojama Borden’s Eagle Pie
nas. Tai 'puikiausias pienas moks
liškai sumaišyta.!, su geriausiu cuk
rumi, kuris prigelbsti kūdikiui įgyti 
svorio, be ko jis negali būti stiprus 
ir vikrus. Tikrai ekonomiška tėvams 
prižiūrėti kad jų vaikai tinkamai bu
tų subudavoti stejnbimui prieš ligas, 
kadangi yra pigiau vaiką sveiku iš
laikyti negu jį gydyti, šitiems vai
kams rekomenduojama duoti du šau
kštu Engle Pieno, atmiešto trimi ket- 
virtdaliais puodelio šalto vandens. 
Gali duoti paryčiais ar po pietų. Sė-' 
nesni vaikai kai kada labiau jį mėg
sta su ginger alum, vaisių sunkomis, 
ąrba suplaktu kiaušinių.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaite ir pasidėk ateičiai.

(Bus daugiau)

25c

. 10c 
$1.00

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

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa.

Virš 200 pusi.
Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

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

Drūtais audinio apdarais ...................:___
Tą pati drūtais apdarais ..........

Aritmetika ...................... 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 — grąžus rųmanas .............  p. 219
Badas — Dailus vaizdelis ................. p. 260

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Anie- 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.................

rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašę Pr. Bajoras

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
. nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa

žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo- 
• ję. Didelė knygą, gražios spaudos, 264 pusi.

Reikalaukit “Dirvoje”
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Didžiųjų teleskopų era prasi
dėjo su įsteigimu Liek Observa
torijos (Amerikoje) 1888 me
tais.

Nuo to, sekančiais 35 metais 
didžiausi astronomijoj nuotikiai 
ir atradimai pasiekta.

Keturi kiti dalykai pagelbėjo 
astronomijos pirmynžangai 'tuo 
periodu. Jie yra:

Pirmas, panaudojimas astro
nomijoje fotografavimo.

Antras, išradimas ir išvysty
mas pagalbinių' aparatų takių 
kaip modemiškas ispektrosko- 
pafe, fotometras ir kitos įmonės.

Trečias, pirmynžanga fiziko
je, chemijoje ir matematikoje, 
nes astronomas kreipėsi į labo
ratorijų išradimus pasigelbėji- 
mui išsiaiškint kas dedasi dan
guose.

Ketvirtas,1 išvystymas, bendro 
verkimo dsltonomų ’tarp.e. .

Astronomai ' (Suprato kad 
per. bendrą tvirtą susirišimą 
vo darbe tegalima atsiekti 
sėkmių savo tyrinėjimuose.

sa- 
pa-

Kopernikas viską pradėjo 
450 metų tam atgal

žingeidi: bus perbėgti astro
nomijos lauką dabar todėl kad 
šie metai pažymi 450 metų su
kaktuves nuo gimimo Ni'kąlo- 
jas Koperniko. Kopernikas bu
vo prądėtojas modeminė^ astro
nomijos. Jis pirmutinis paleido 
teoriją jog žemė ir kelios plane
tos keliauja aplink saulę. Iki 
to laiko buvo tikimą jog žemė 
stovi ant vietos ir yra visatos 
centru, o saulė, mėnuo; planetos 
ir žvaigždės’ keliauja aplink ją.

Kopernikas savo tikrinimų 
laikėsi tolei kolei jį užpuolė dva
siškąja ir po grasinimais sude
ginti ant laužo už eretikystę, 
privertė viešai atšaukti savo 
mokslą. Tik po šimto metų vė
liau, kuomet Galileo pasidirbdi
no savo pirmutinį teleskopą ir 
atkreipė jį į erdves, Koperniko 
teoriją pradėjo įgauti tvarto' pa
mato; Nuo tada, prasideda ei
ti pirmyn pažinojimas saulinės 
sistemos,— saulės ir jos šeimy- 
nos-planetų — ir viskas ėjo di
deliu šuoliu.

Bet mažai buvo žinoma apie 
žvaigždžių tolumą nuo žemės ir 
net nesvajota kad tokios smulk
menos kaip karštis ir sudėtis 
žvaigždžių bus patirta.

Pirm teleskopo išradimo, bu
vo manyta jog artimiausi žvaig
ždė yrą apie 200 sykių toliau 
nuo žemės negu saulė. Po Ga
lileo pasidirbdinimo teleskopo, 
astronomai pradėjo persitikrint 
jog artimiausi žvaigždė turi bū
ti mažiausia 4000 sykių tiek to
lumo kaip saulė.

Dar už šimto metų vėliau, ąs- 
tronomai suprato jog jie pęrma- 
žą įsivaizdino visatą esant ir 
kad žvaigždės turi būti mažiau
sią 20,000 sykių toliau nuo mu
sų negu saulė. " •

Vienok ir tos skaitlinės turėjo 
būti pertaisytą. Apie 180.0 me
tus astronomai jau buvo arčiau

ba 25,000,000,000,000,000.
Šiandien ąstronpipai (žino 

luiną apie 1000 žvaigždžių, 
patirtųjų įkaičius augą p.o apie 
100 įkąs metai.

Interferometras, paskiausias 
astronomiškas instrumentas — 
išradimas Prof. Ą. A. Michel- 
gono (buvusio profesoriaus Cąse 
Praktiškųjų Mokslų Mokykloj 
Clevelande) naudojama matavi
mui žvaigždžių diametro, 
žvaigždžių pradžią ir pabaigą

Priimta evoliucijos teorija ir 
žvaigždėms. Toji teoriją pir
miausia paskelbta Henrio Nor- 
i'is Russel iš Princeton Univen- 
ritėto. Sulyg jos žvaigždės va
dinama milžinais ir nykštukais.
\ Didžiausios - mums matomas 

žvaigždės pasirodo esą raudo
nos spalvos. Jos gi turi žemiau
sią temperaturą-karštį ir yra 
gražiniam stovy j. Mažiausiosios 
žvaigždes taipgi pasirodo yra 
raudonos spalvos, šios turi tem
peratūrą tokią žemą kaip ir di- 
dęšęs raudonos žvaigždės; bet 
jos yra tirščiausios arba susi
spaudusios į krūvą, tai yra smu
kiausios pagal’ savo didiųno.

Kitos žvaigždės supuola vidu
rinėse klęsose tarpe mažųjų ir 
didžiųjų; jos nuolat eina npo rų- 
dos-raudonos į rausvą, į gelto
ną, Į baltą ir paskui pradeda ei
ti atgal į geltoną, rausvą, ir vėl 

I raudoną.
Russell’io teorija yrą kad 

žvaigždės, pradedą egzistavimą 
kaipo milžiniškos raudanos-ru- 
dos spalvos žvaigždes. Spau
džiamos į krūvą savo pačios 
traukimo spėkos jos pradeda su
sitraukti ir darosi karštesnės. 
Jų spalvos mainosi palengva iki 
baltos. Bett pagaliaus susitrau
kimas pasidaro toks didis kad 
žvaigždės vidus palieka skįstas 
ir paskui kietas.

Dabar prasideda permaina. 
Tolesnis traukimąsi vietoj pa
daryti žvaigždę karštesne ver
čia ją atvėsti. Ji keičiasi spal
voje į geltoną, paskui rausvą ir 
gabaus raudoną. Bet dabar ji 
lieka nykštukas vietoj milžino.

(Iš D. Dietz Vertė K.)

to-
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“Pirštis”
DEL NEVEDUSIŲ, 

supažindysim jus su vaiki
ai- merginom. Mes išlei-

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

Sociąl Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

PLAČIAI PAGAUSĖJĘS 
LINIMEXTAS

Naudęjjinias nuo diegiančių tų narių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krūtinėje ir pečiuop?.
Kuomet rcųmątizums jūsų D)u«ku|ua 

sutraukiu ' į mazgą.
Nuraminimui ■ drcĮ/apčių, • durapčių 

neuralgijos gnaibymų..
Nuo iinurininjų ir' numušimų. 

Nuo dieglių ir nkausinų.
Patrinklt luotui—Pruvyp skausmą 

Aaliii. 1
Visuomet laik/Me bop|c:| po ranka— 

niekuomet negalit Žinoti, kada jis 
jums .buy reikalingas.

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

104.114 So. 4th Į|.;, BrookJyn.N. Y.

MAISTAS AUGANTIEMS 
KŪDIKIAMS.

Laukiant kūdikio nonnališkai 
tanūs reikia duoti jam užtektinai tin
kamo maisto. Daugelis kūdikių ka
rtie yra menki gimstant, gali būti iš
auginti į stiprius vaikučius jei.tinka- 
mąi bus prižiūrima jų maistas.

Jei paštųdfjųosit bendro penėjimo 
raštus, pąmatysit kad valgiai yra 
laipsniškai didinama su kūdikio augi
mu. Iš pat pradžių turime griežtai 
pienišką maistą, prie kurio vėliau 
prisidedą košė, vaisiai ir keletas dar
žovių.’ Pridėjimas eina laipsniškai, 
kad pesųąrdžius viduriukų, > bet pri
žiūri normali augimą.

Panašus planaą rekomenduojama 
vaikams, bet per pirmus penkis me
tus reikia apsirubežiuoti tik tais val
giais kurie tinkamiausia parūpina 
elementų reikalingų augimui, ir Ku
rie geriausia tinąa . kūdikio ' .virškini
mo špckoins. f

Pienas, kaip ir kūdikiams, vis te
beturi būti pamatas valgių. Jis ab
soliutiškai reikalinga tinkamam išsi
vystymui. Eagle Brand Pienas, yra 
plačiai vartojamas Artimuose Rytuo
se tarpe našlaičių Šventos Žemės, ir 
gamina stebėtinus vaisius gydant ne- 
dapenėjimą. Eagle Brand, tinkamai 
vartojamas, suteikia visą reikalingą 
maistą dęl augimo ir todėl turėtų 
ineiti j kiekvieno augančio vaiko vai-

(Clevelande pereitą savaitę ki
lo gaisras H. P. Nail Co. gele
žinių daiktų dirbtuvėj. 2,300 
darbininkų turėjo išbėgti gelbė
tis.

vys-

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos priežiūros tarp 
keturių ir 16 mėtų. Jiems reikia 
maisto kuris prigelbės tapti stipriais 
ir vikriais, kovojančiais prieš ligas.

S©

šLIETUVON PER 10 DIENU;: f J 5 4XVienintelis vandeniu kelias LietuvonC 
įper Southamptoną ant milžinų laivui 
5AQUITANIA MAURETANIA? 
? BERENGARIA į L 
5 Apleidžia New Yorką kas Subata J, 
ZGreitas persėdimas Southamptone.5 
5 Lietuviai ypatiškai lydima. J 
STaipgi reguliariai išplaukimai tie-5 J 
Csiai į Hamburgą naujais. „aliejumSj, 
5 kūrinamais lajvkis. gj k?jai 

oli?3-čia (j Piliavą 106J50) AVarTajtį" 
SKlesa (į Hamburg 103.50) $5.00 į 
5 KELIAUNINKAI IšrUETUVOS Ji 
Ęsėda ant laivo Piliavoj, važiuoja į«J 
į&Southamptoną ir ten persėda ant1, 
^Milžinų laivų. Plaukia kas savaitėj* 
5 Greičiausi laivai pasaulyje. Sį 
5 Informacijų kaslink kaipų ir rei-Jr 
Žkalingų dokumentų dėl atitrauki-? 
Smo keleivių galite gauti pas bile? 
įagentą. Pareikalaukite Yra vie-5 
įnas jūsų mieste arba apiclinkūj. ? 
■ČCunard Line D'dtSv į
? Hotel CIeve- j ” B į
į land Bldg. . . IN v. į 
^Cleveland, O Si

Stokit | Artojų

Nuolat žingeidesn's ir puikesnis “Ar
tojas” darosi. ‘ ‘Artojas” nėra 

tai žemdirbiu laikraštis, bet 
mokslo ir literatūros 

paveiksluotas 
žurnalas.

ŠTAI KAS TILPS GRUODŽIO No.:

APIE VYRA KURIS PARĖJO IŠ 
IŠ ČYŠČIAUS

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

APIE DIDŽIAUSI FRANCUZU RE
VOLIUCIJOS QALVU KAPOTOJĄ 
Robespierre buvo kruviniausi figūra Pran
cūzų Revoliucijos laikais, nuo 1789 iki 1794 
— 'kada ir pats žuvo. Platus aprašymas 
tos .Prancūzų Revoliucijos, kuomet buvo 
įsteigta komunizmas, kuomet komunistai- 
anarchistai nuvertę valdžią kapojo galvas 
kiekvienam kas jiems nepatiko, o vyriau
sias tų gaivų kapotojų buvo Robespierre— 
menkas vyrukas, 31 metų amžiaus, advo
katas iš profesijos, širdingas žmogus pirm 
revoliucijos> žvėris laike revoliucijos — ku
ris pats susilaukė sau žiauraus galo.
IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.
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‘Artojas’’ yra 28 puslapių, gražus spalvuo- 
vuotais viršeliais didelio formato žur

nalas^ aiškios spaudos, iliustruotas.

UŽSIRAŠYK1T DABAR! 
Užrašykit jį saviškiams7 Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25

©
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“ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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gina) karą.

(Bus: ROMA IR KARTAGA.)
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Mohameto pasiėmė kardą ir ug
nį, ir paskui neužilgo pamato
me u'žsikuriant inkvizicijos lau
žus ir mirštant nuo’ kryžioku 
kardų tuos kurie nepasiskubino 
a.psikrikštyt.

Mohameto taktikos (pasiėmę 
krikščionis daug daugiau pada
rė ir greičiau, tik nelaimei, pa
tįs tarp savęs susiskaldę, iš per- 
didelio išsipūtimo, ir dabar vie
no Kristaus tikėjimo šakų yra 
daugiau negu kitų visų tikėji
mų sudėjus Į vieną.

si naudot i iš Mohameto?
Iš Mohameto 'krikščionybė pa

sinaudojo labai daug — prak
tišku atžvilgiu. Pirmieji visi 
mokytojai — kaip ir Kristus — 
laikėsi nuolaidumo filosofijos: 
“Jei tau duos .per vieną aui.į, 
atsuk ir kitą”. Mohametas pa
siėmė kitokios taktikos: jis ne
laukė kolei jam kas per ausį 
kirs, bet jis pats kirto. Anie 
pirmieji savo mokslą .skelbė žo; 
džiais, Mohametas gi ugnia ir 
.kardu. Taigi, krikščionis nuo

Amerikiečiai turi daugiau pi
nigų už jusį ponai Lietuvos žur
nalistai, .ir Amerikiečiai perka 
ir skaito viską, bet kodėl jie ne- 
sigriebia už jūsų jau taip “Lie
tuviukų” leidinių? Delko? Ar 
del to kad ištauto, ar del to kad 
bijo ištautėti iš jūsų rašybos?

jus savo spauda ne- 
liaudięs prie skaity- 
Lietuvos liaudies, nei 
Lietuvių. Jeigu ne

LINKĖJIMAI
Su Nau
jais Me
tais svei
kinam 
jus,

ĮZAIP upės vanduo ūždamas, kunkuliuo
damas, per daubas ir uolynus skubinas, 

bėga nešdamas neapsąikuojamą vandens 
daugybę Į nežinomas jūrių gelmes, taip ir 
laiko srovės sknbinas-bėga galvotrūkčiais.

Čia tik buvo 1923 metai, o žiūrėk jau 
ir 1924-ti, ir nejusim kaip staiga dar/vieni 
ir kiti ir dešimti metai prabėgs. O ta lai
ko srovė — kaip ta upė — nešą žmoniją ir 
visą gyviją Į nežinomą pomirtinę šalį.

Žmonės sveikina vieni kitus, širdingus 
linkėjimus teikia, džiaugias sutikdami nau
jus metus, jaučiasi lyg Į naują gyvenimą 
įžengia. Bet laikas — tas bejaušlis — sriu- 
Ivena,sau tolyn gabendamas viską Į praeitį!

Laiko bėgiu, pasaulyje visa gyviją ge
ma ir miršta, tik laikas vienas yra begali
nis, nepabaigtinas. Prabėgs metai, dešim
tis, šimtas, tūkstančiai, pagalios milijonai 
metų, o laikas vis bus tas pats. Ir prabė
gus tokiai skaitlinei amžių kad žmogaus 
protas negali perimti, o laikas vis bus ir 
bus jaunutis kaip' ir šiandien mes jį turi
me. Nors laikas yra begalinis, bet mums 
labai šykščiai jo padovanota, nes sulygi
nus laiko ilgybę, musų gyvenimas yra tik 
akimirksnis prieš ji,

Taigi, brangus tautiečiai, turėdami lai
ko savo naudojimui tik trumputę valandė
lę, mokėkime juorai pasinaudoti kad neša
mi jo srove1 Į praeitį kaip lengvutė skiedre
lė neliktume paskandinti į jūres nepalikę 
nei žymės. Stengkimės kad nebūtume ta 
betikslė skiedrelė gyvenimo uįpės nešama. 1 
Stengkimės atžymėti savo buvimą prakil- ' 
niais darbais, šviesdami patįs ir pagelbė- , 
darni pažinti šviesą tamsiajai liaudžiai. .

Palaikydami savo gyvybę, stengkimės 
ir savo tėviškę maitinti, labiausia dvasios 
penu, kurio ten stoką. Taipgi nepamirški- 

i me kad dar reikia ir.spėkos, nes musų sos- 
• LineWihiius dar tebedejuoja prislėgtą plėš- 
, raus Lenkų erelio, kuriam turim nukirsti 
i karūnuotą galvą!

Dirbdami ir kovodami, brangus tau
tiečiai, turime atžymėti savo gyvenimo (ta
kus kad prabėgus laikui jūsų vardai skam
bėtų dėkingose lupose businčių kartų !

Tai tik dalelė darbo — jo yra begalės 
I daugiau, kuris laukia musų rankų pridėji
mo. Jus. Amerikiečiai, turit galingą spau
dą Amerikoje, su ja galite daug ką nuveik
ti kaip sau taip ir liaudžiai Lietuvoje. Iš 
visų galių siųskite į Lietuvos tamsius kai
mus, miestelius ir miestus blaivus laikraš
čius, kaip tai “Dirvą”, “Artoją”, ir kitus 
tautiškus laikraščius, ir knygas, kurie pra
skins 'kelią į šviesesnę ateitį Lietuvoje, nes 
labai teisingas yra pasakymas kad viena 
gera knygą daugiau galės turi kaip tūks
tantis gerai apginkluotų vyrų.

Tat, brangus tautiečiai, sutikdami nau
jus metus padidinkite energiją darbuotis 

, del šviesos skleidimo tarp tamsios liaudies 
Lietuvoje! J. Gogelis.

Niekad 
pataikysit 
mo — nei 
Amerikos 
musų čia laikraščiai, jus netėk-
tumet Lietuvoj Lietuvių, ir iš- 
tautėtų visi čia gyveną Lietu
viai jūsų “stilių” beskaitydami.

į

Tadą tik mes prieš jus nieko 
nesakysime kada rąšysit liau
džiai, o ne sau.

| KIŠTOL męs žiūrėjome ryti] linkui. Bet 
1 nuo šios vietos Egypto ir Mezopotamijos 
istoriją jau nebus mums tiek įdomi, ir pra- 1 
dėsime kalbėti apie vakarų šalis.

Pirm, negu tai padalysime, staptelki- 
me truputėlį ir pasiaiškinkime visa tai, ką , 
įkišiol matėme.

Pirmučiausia, mes matėme priešistori- ' 
n į žmogų — tokį sutvėrimą, kurs ir savo j 
užsilaikymu ir savo taip jau papročiais vi
sai nebuvo mums įdomus. Mes matėme, 
kaip jis 'buvo labiausiai bejėgis iš tarpo vi
sų kitų gyvūnų, kurie gyveno visose pen
kių pasaulio dalių tuštumose, bet matėme 
taip jau, 'kad jis turėjo didesnius už kitus 
gyvūnus smagenis ii’ mokėjo išsilaikjrii.

Paskui matėme ateinant ledynus ir il- 
gą-ilgą šaltų gadynių metą; gyvenimas ant 
šitos, planetos virto taip sunkus, kad žmo
gus buvo priverstas bent trigubai smar
kiau, ne kaip pirma, galvoti, jei norėjo iš
nirti gyvas. Kadangi tasai “noras išlikti” 
buvo (ir yra) vyriausias akstinas verčiąs 
kiekvieną gyvį kovoti ir laikytis iki pasku
tinio kvepterėjimo, tad ir ledynų gadynės 
žmogaus- smagenys pradėjo kuosmarkiau- 
siai veikti. Šitie žmonės ne tik sugebėjo 
išlikti laikais ilgų šalčių, bet taip jau, ir 
šiltiems laikams atėjus, įgijo tiek viršeny
bės ant kitų gyvių, mažiau už juos protin
gi] savo kaimenių, kad patsai pavojus išnyk
ti visai sumažėjo '(tąsai bet gi pavojus' bu
vo labai rimtas laike pirmojo pusmįlibriio 
metų žmogaus buvimo ant žemės).

Mes matėme, kaip tie senovės musų 
pirjntakunai palerigvėlia1'irėsi pirmyn ir 
štai, dėl dar nežinomų mums priežasčių, 
žmonės, gyvenę Nilo pakraščiais, greitai 
pabėgėjo priekyn ii’ sudarė pirmutinį civi
lizacijos centrą.

Toliaus mes matėme Mezopotamiją, 1 
“kraštą tarp dviejų upių”, — tai buvo an- * 
troji didžioji žmonių giminės mokykla.

' Matėme taip jau, kaip visą eilė mažų salų 1 
sudarė lyg ir tiltą ant Aigėjų Jurų, kuriuo 
ėjo senųjų rytų civilizacija ir mokslas į 1 
jaunuosius vakarus, kur gyveno Graikai.

/ Kiek toliau matėme Indo-Europiečius, 
vadinamus Elenais, kurie pirm tūkstančių 
metų apleido Azijos vidurį ir kurie vienuo
liktame šimtmetyje prieš musų gadynę pa
sistūmė pirmyn, į kalnuotą Graikijos- pu- 

r siausalį ir kurie, nuo to laiko, jau yra žino
mi mums vardu Graikai. Ir mes matėme 
mažus Graikų miestus ištikrųjų buvusius 
valstybėmis, kur senojo Egypto ir Azijos j 
civilizacija persikeitė į kasžin ką tai nau
jo, kasžin ko tokio, kas buvo ir gražesnis 
ir prakilnesnis už visą ikišiol buvusio.

Pasižiurėjus į žemlapį, matoma kaip 
tų laikų civilizacija aprėžė pusratį. Ji pra
sidėjo Egypte, ir, eidama per Mezopotami
ją ir Aigėjų Jurų salas, slenka linkui vaka
rų, iki pasiekia Europos kontinentą.1 Per 
pirmuosius keturis tūkstančius metų Egyp- 
tėnai, Babylonai ir Poinikai ir didelis įvai
rių Semitų tautų skaičius (atsiminkite, 
kad Žydai buvo tiktai vieną is daugelio Se
mitų tautų) nešė tą žibintuvą, kurs turėjo 
apšviesti pasaulį. Dabar jie perduoda tą 
žibintuvą Indo-Europiečiams Graikams, 
kurie lieka mokytojais kitos Indo-Europie
čių tautos, t. y. Romėnų. Bdt tuo tarpu 
Semitai pasislenka vakarų linkui, žiemių 
Afrikos pakraščiais ir lieką valdonais va
karinės Viduržemių (Mediterano) dalies 
kaip tik tuo laiku, kuomet rytinė dalis pa
tenka Graikų (arba Indo-Europiečių) įta
kon.

Visa tai atrodo lyg ir painu, bet jei 
pažinsite šituos kelis principus, tai visa li
kusioji musų istorija bus daug lengviau 
suprasti., < .

Po Čitos trumputės pertraukos eisime 
vėl prie musų pasakojimo ir pasižiūrėsime

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

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

Linkime lai
mės pil
nus kiše- 
nius;

Džiaugsmo, sma
gumo kad but 
ikąočiai, 
kai ant len
tynos gie
da ąsočiai,

Ir kad tie me
tai Jturie už
stoja butu lai
mingi ir iš
sižioję,

Kad jums ne
truktu nie
kada nieko, 
kai karvė jo
ja ant šlu
bo slieko.

Lai smertis ju
sti ir neužmirš
tą, kai duonos ra
tai niekad ne
ap virsta.

’Juoku Red.

Na tai ir mes parašėme eiles, 
ir jus privalot sutikti jas su di
deliu džiaugsmu, nes tai -rodos 
pirmos musu eilės nuo pereitų 
metų čia jums linkėjimo, p jei
gu ir ne pirmos, tai vištiek pir
mos su Naujų Metų linkėjimais.

Dar svarbiau, mes jas rašėme 
nauju stilium, labai praplitusiu 
Liętuvoj (turbūt (bepročių na
mo durjso-nebuvo gerai uždary
tos). Norom nenorom mums 
Amerikiečiams reikia prie Lie
tuvos rašybos ir stiliaus taiky
tis. .štai va tenaitiniai rašyto
jai kritikuoja visas musų išleis
ta^ knygas: visi musų laikraš
čiai jiems-' “plačlapiais” išrodo, 
ir sako Įjąd Lietuvos žmonės jų 
jau nesupranta. (Nors Ame
rikos laikraščių daugiau Lietu
vos žmonės skaito ir labiau pa
mėgo juos negu Lietuvos laik
raščius.)

Koks liūdnas likimas kad mes 
Amerikiečiai ėmėm ir suameri- 
konėjom ir dabar nesutinka 
musų rašyba sifjų gryna suru
sėjusia ir net subolševikėjusia 
(paikumo atžvilgiu). Dabar jie 
liko pirmaeiliai, o mus jiems 
kelią parodžiusius atstume Į už
pakali. Dabar jų rašyba kuo 
daugiau sudarkyta Rusišku mo
dernizmu 

' viškesnė.

Gerb. Svajonė (iš Lietuvos) 
rašo: ■ “Linkiu iš širdies ‘Dir
vai’ linksmybės ant Kalėdų ir 
geriausios kloties Naujuose me
tuose, kad ateinanti mėtai butų 
laimingi, kad kasmet vis dides
nė armija rinktųsi prie ‘Dir
vos’, nes ji tai yra kelrodis gy
venimo teisingo ir šviesaus. O 
taipgi širdingiausius likėjimus 
siunčiu ir Juokų Skyriui, linkiu 
kad ateinanti metai butų lai
mingi, kad visi poetai ir poetės 
eiles rašytų taip puikias (ir mei
lias kaip gegužio malonu's ry
tas; kad Juokų Red. niekados 
nestigtų poezijos ir šiaip' me- 
degos: linkiu kad raštų butų to
kia gausybė kaip dabar Euro
poj pinigų, kurių ir mokyčiau
sios galvos nebesu'skaftliuoja. 
Taipgi linkiu kad Juokų Skyrius 
surengtų ateinančiais metais 
gerą kon testą.”

Už visus linkėjimus širdingai 
ačiū; Juoku Red.

Jpjiąs Zigmantas 
N. Y.) rašo: “Aš 
‘Dirvos’ skaitytojas 
stomš linksmų švenčių 
mingų naujų metų, taipgi lin
kiu '• linksnių švenčių ir 
Spragilui ir jo šonkauliui; 
evangeliją.”

(iš Rome, 
kaipo senas 
linkiu tam- 

ir lai-

tuo vadinama Lietū-

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ”

PASIDĖKIT TUOS BONUS ARBA 
PINIGINES DOVANAS ČIONAI

Jie daug daugiau reikš jums 
sutaupyti—negu praleisti.

Depozitai padėti ant arba 
pirm Sausio 4 dienos neš nuo
šimti nuo Sausio 1-mos.

'gerb. 
už jo

užsi

Incorporated 

gocietg for 
in the of Cleveland

PUBLIC SQUARB

Clevclando Didžiausias ir Seninusias Taupymų Bankasšvęsdami Kalėdas, mes 
ėmėm apgalvoti kiek (pasaulis 
turėjo religijų įsteigėjų — civi
lizuotų ir kultūriškų, ne lauki- - 
nitiį ir štai pasirodo kad Kris
tui panašių vyrų-mokytojų ’bu
vo net keli, iš kurių ir krikščio
nybė dikčiai paėmus į mokini
mus kaipo Kristaus. Net ke
lias Kalėdas turėtume švęsti jei 
visų užgimimą minėti.

Daugelis religijų prasidėjo su 
grupe dievybių, bet neturėjo jų 
įsteigėjo; taip buvo įsisteigus ir 
Lietuvių senovinu tikyba. Ti
kėta į viršgamtiškas jiegas, ku
rias valdė vyriausias dievas, bet 
nebuvo kas toks vienas jų įs
teigęs. Tos religijos gimė iš 
baimes gamtos, kurios žmonės 
negalėjo suprasti.

Filosofines religijos — su mo
kymais ir tam tikromis dogmo
mis įgyvendintos — yra kelios. 
Jų įsteigėjai: Konfucijus, kuris 

' daug taip: Konfucijus, kuris 
gyveno 'ir mokino Chinijoj apie 
500 metų pirm Kristaus; Bųd- 
da, kuris gyveno ir mokino In
dijoje, apie 600 metų pirm Kri
staus. Apie 800 metų pirm 
Kristaus Persijoj gyveno ir mo-' 
kino Zaratustra arba Zoroast- 
ras. Apie pora tūkstančių me
tų atgal Galilėjoj kilo ir moki
no žmones Kristus. Apie pen
ki šimtai metų po Kristaus, 
Arabijoj kilo ir išplatino savo 
tikybą Mohametas.

Iš visų tų svetimų mokytojų 
labai daug—ar net viskas—pa
imta ir sutalpinta į mokinimus 
Kristaus. Užtai krikščioniškas 
mokslas yra toks prakilnus ir 
plačiai apimantis įvairius gyve
nimo klausimus.

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

ir Bremen’aKada važiuosit j savo 
tėvynę šią žiemą, fa

savo kelfonę 
didelių Suvic- 

alstijų Linijos 
Keliaukit ant 

tvirčiausio ir greičiau
sio juru Milžino—S. S. 
LEVIATHAN — di
džiausias ir puikiau
sias laivas pasaulyj, ir 
gausit linksmumą ku
rio niekad neužmiršit.

vienu i:

Suvienytu Valstijų Valdžios laivai siūlo jums greitą ir smagią 
kelionę. Dideli kambariai, visokie patogumai, atskiri kambariai po
roms ir šeimynoms, dideli pasivaikščiojimui deniai, rūkymui kam
bariai, sociales sales, daug įvairią ir geriausiu valgiu padaromi^ pa
tyrusių virėjų, tarnų mandagus patarnavimas ir po globa Suvie
nytų Valstijų Valdžios per visą kelionę.

Rašykite reikalaudami knygutes" su pilnais aprašymais, atspaus
dintos jūsų kalboje, ir kitų informacijų i: -

UNITED STATES LINES
Hotel Cleveland Cleveland, Ohio

Lokaliai Agentai visuose miestuose.
• Valdantieji Operatoriai del

UNITED STATES SHIPPING BOARD

mes imtume tikėti ką .
‘di

džiūnai” (rašytojai) sako, ir 
manytume kad mes tikrai atsi- ' 
likom nuo Lietuvių gyvendami 
šiame- šone balos, jeigu iš Lietu- j 
vos liaudies negautume pasi- 

, džiausimų kaip jiems ten Lie
tuvoj musų spauda “nepaken
čiama”, Gavę iš Amerikos lai
krašti, žmoneliai per naktį ne
migę skaito, vienas kitam sko
lina ir nuleidžia per rankas į ke
lintą kaimą.

Gavę iš Lietuvos jų “augšta- 
nosius” žurnalus mes skaityda
mi jų nesuprantame. Ir reiktų 
su nusiminimu verkti kad jau 
ištautėjome jog net savo krašto 
rašybos neįskaftome.

Bet mes žiūrime į liaudį.
Tie patįs “riestanosiai” savo 

žurnaluose kalba jog tik liaudis 
ir jos kalba išlaikė Lietuvą. O 
kadangi liaudis musų rašybą su
pranta-ir, mylį, o priešingai, ne
supranta jų rašybos, esame tik
ri kad Lietuvos “riestanosiai’’ 

! kažin kur nužirgliojo su savo 
“Lietuviška” rašyba, o ne mes 
Amerikiečiai.

Labiau 
apie Amerikiečius Lietuvos 

sako,

1IAI

tlvuo-
5UF

d, O.

75c
1.50

$2.00
2.75

25

Gerai, — jus. sakysit, — anie 
pirmieji gyveno (pirm Kristaus, 
tat galima buvo paimti iš jų ir. 
prikergti Kristui jų mokinimus. 
Bet ką galėjo krikščionybė pa-

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

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

1465. IS ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
še kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 

, pusi. 171 ....................... . .■.......
Tvirtais apdarais __ _____________________

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

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tų 
knygų kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498______
Su tvirtais apdarais _________________ ’

895 Dainos Vasaros Grožybių .......... p. 33
Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 

praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu ______________ $3.00

Reikalaukit “Dįryąs” Knygyne

©s
1.25. © 

© 
© 
© 
© 
©

©©©©©©

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15;

•
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį *"Tė- 
vjrnę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

2 iki 5 po piet 
Nedaliomis 

nuo 10 iki 11 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki f 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Inėiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

DOCTOR BAILEY “Specijalistas
Sil PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

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

Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.

Žiemes reikmenis: Gaziniai ir J

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmeneš.

DIRVA

Auksinių Daiktų
ad-

ha;

Prospect 202.
I Dr. T. A. Hanlen Į 
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✓

be youflis 
the vthile.

the stove poker? 
the coat hanger? 
the lawn mower? 
the meat grinder? 
the biscuit cutter? .

If 
days

being that thait public 
has any musical taste 
pay any attention to

Begin the new year
Determined to fight
With strenght and courage
For that which is right.
There should be no cause 
For fear of despair, 
When doing the right, 
Misfortunes are rare.

it,
your recollection blot it; 
wet day the owner’ll spot

We think of the work 
The old year has done, 
Its good imitate, 
Its evil we shun. no 

has

P. Praškevičius suggests that 
a little more enthusiasm over 
the success of others, and others 
will be more enthusiastic about 
you.

makes 
barber, 
scrape

your troubles;
what is past, 
a helping hand, 
be the last!

Of ho valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

Forget
Forgive
Stretch
Do not

to the difficulties of the Lithu
anian intellectual people.

(To be continued)

galimu Rauti visokias

authorities continue to ren- 
the acquisition of land by 
local Lithuanian population 
- Blancruss'ians extremely

Pass it on.
—Atlanta Journal.

(Continued)
The treatment inflicted bcihl

’ The old year goes out — 
A man old and gray, 
The New Year c’čmės ih— 
A child light and gay.

Išdirbam ir importuojam visokius 
piniros Liesos ranku darbo ITALIŠ
KUS AKKORDEONUS

Čia _ 
menas už prieinamą kainą, Aliui 
nius žiedus, visokius laikrodėli; 
špilkas, orier.taljus perlus, ifont 
nines plunksnas, britvas ir tam p 
našius visokius daiktus.

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

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbėjų. Dykai Ąkkor- 
deonų grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai.

RIJATTA SRRENELLI & CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 96 

Chicago, III.

NEW YEAR 
By Walter R. Baublis.

amongst foreigners while they 
themselves want the land Indis
pensable for their existence.

East 9th Street 
arti Euclid

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

Maudančios Gražuolės 
Tikras New Yorko Per
statymas, garsus lošėjai. 
Popiet 25-50c. Mot. 25c.

Rūkyt ant Mezonine ir Balkono

DEL
VYRŲ

ir užsisehėjųšių I.i- 
pasekmingas. 25 metų štūdi; 

'efektų ir gydymų leido man pagelbėti 
tūkstančiams vyrą kurie Jaii buvo nustojš vilties. Jeigu ėsi už

sikrėtęs, ateik pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.
Jeigu nebusi užganėdintas po atsilankymo pas mane už mano 

patarimus nieko nereikės mokėti.
UŽTIKRINTOS PASEKMĖS UŽ ŽEMIAUSIAS GALIMAS

MEMOIR
-Presented by the Lithuanians of Vilna Territory to the Council 

’ and Delegates of the Fourth Assembly of the League of Na- 
j tions.

I throws them out to the street. 
The Lithuanian Sanitary So

on the Lithuanian as well as on ciety at Vilna which possesses 
the Blancrussian and Jewish a pharmacy (Vilną Street) 
populations of the contested ter-]where poor people can get med- 
*itorięs by the Polish au’thou-! icines at reduced prices, has 
(ties 'forms on the other hand;been notified by the Polish 
the subject of our earnest ap-1 authorities to cease this sale in 
peal to the League of Nations. | the future.

There existed alt Vilna (12 
Dominican St.) a 'kind of re
fectory (restaurant) in which 
needy Lithuanian intellectual

* As we have taken liber ty to j 
state already, the Polish ele
ment in the Vilna district forms 
a small minority of not exceed
ing nine per Cent, of the pepu- persons could have meals |at 
lation. If it is mere accentua- moderate prices. The Polish 
led in the town of Vilna owing I authorities requisitioned this 
to the large number of officials j place for no reason whatever. 
ahdemploye.es that have recoritlt, They have no use of it, never- 
ly come from Poland, it is quite j thelcss they have thus added
insignificant in the country.! 
From the beginning of the oc
cupation of the Vilna district 
the Polish Government strove to 
change as much as possible the 
character of our country. Hav
ing filled it with the' troops of 
their police, as well as with a 
body of their secret agents, the 
Government of Warsaw next 
proceded to carry out the. ex
termination of the Lithuanian 
and Blancruissian intellectual 
classes as well as the destruc
tion of our agricultural and 
economic establishments, with
the object of extinguishing ev
ery expression of our national I 
life. We shall confine, ourselves > 
to the statement of certain facts 
alone, abstaining from adding 
the least comment.
Destruction of the. Lithuanian 
Financial and Economic Estab
lishments at Vilna

The Polish authorities in oc
cupation have dosed down the 
Lithuanian Commercial and In
dustrial Bank at Vilna and have, 
confiscated its capital.

They have likewise clcced the 
sole center of the Lithuanian 
and Blancrussian co-operatives, 
which maintained branches ;hi 
nearly every locality of any im
portance in the country. The 
Lithuanian co-operative such 
as Laime, of Vilna, which was 
hot a part of the union of co
operatives, have suffered the 
same lot.

By various fiscal measu'.es, 
notably by imposing excessive 
taxes, by the application of 
vexatious measures, the occu
piers have rendered the exist
ence of establishments for priv
ate trade impossible thus com
pelling them to put an end to 
their activity (Lithuanian-Am
erican Sales Corporation).
Colonisation

As was the case at the time 
of the Russian regime, the Po
lish 
der 
the 
nnd
difficult; they have undertaken 
at the same time the colonisa
tion of the country by Poles 
sent from Poland. The Diet' of 
Warsaw voted for this purpose 
important credits. The local 
population is indignant at See
ing the great landed property 
broken up, and distributed

Destruction of the Lithuanian 
Charitable Institutions at Vilna

The Polish Government does I 
not hesitate to destroy even 
charitable institutions. Now it 
simply shuts up the Lithuanian 
Orphan Asylums, abandoning 
the. unfortunate poor children, 
now it requisitions the premises 
where the children are (Bubccz 
Street 16 and 23, at Vilna) and

As the year goes out, 
Never to return. 
Some laugh, while some cry 
And its partiiig mourn.
The New "Year will bring 
New joys and new work; 
Seek td accomplish, 
Do not Seek to shirk!

Turn over a leaf
And start out anew, 
KeOp your hopes up high, 
And your spirit too.
An optimist’s smile 
Should be oh your face, 
A pessimist’s scowl 
Would be out of place.
Cheerful and happy, 
You’ll soon see the way 
That leads to Success 
And not to dismay.
A song in y’oiir heart,
A debonair smile, 
Success will 
To have all
So take my
Forgive and 
Keep right oh working, 
There’ll be no regret.
So when this New Year 
Will be old and gray, 
Departing ’twill find 
You happy and gay.

ous and sleep ones, like your
self) have got fo bed.

-------- oo--------
A cat is an animal that sticks 

its fail under your chair.

s

■r-' .'.-b—

A. Zdanis says the less a man 
has ’in his skull the more he 

j needs in his pocket.
A---------------O---------------

A. Žukas says, Stenographers 
are good-looking girls who can’t 
spell cat.

PASS IT ON.
If you have a good umbrell, 

pass it on.
’Tisn’t your, you know full well;

Pass it on.
If you know just where you 

got
From
Some

it.

If you know a kind work, 
Pass it on.

Give it wings like a little bird, 
Pass it oh.

Everyone 'likes a 'little praise, 
Someone’s spirits it will raise, 
And help to shorten these long 

old days.

-------- oo--------
A rolling stone gathers 

moss; but a tramp always 
a two days’ growth.

-------- oo--------
Mouse, according to the

vertisemehts, is one Of the pop
ular new shades in 
That

—------------00---------------•

Rich kinfolks arė prosperoue 
Irelatives who give you advice 
and lend you no money.

Poor kinfolks are improvident 
relations who want to borrow 
money and refuse your 'advice.

A mail’s wife kinfolks are her 
relations to whom he is proving 

i he is some account.
-------- oo--------

J. Brazauskas thinks lots of 
mouths need new break linings.

-------- oo--------
Halt passer-by and weep a tear 
For these remains recumbent

near,
The poisoned corpse of

EDWARD HAINES.
His wife suspected other janes.

-------- oo--------
, Britain -proposes, France dis

poses, and Germany just poses, 
sayš V. P. Banionis, brilliantly.

-------- oo--------
Our idea of the ideal ’'girl is 

the one who tallies a rule bock 
to the basket ball game and 
looks up the answers to her 
questions instead of asking us.

-------- oo--------
“It mu'st be put of order”, 

said the absent-minded Cleve
land man as he tided to fill his 

į eversharp in the library ink 
: well.

silk hose, 
reminds Jphn Virbickas, 

of the old' fashioned girl whore 
“feet, beneath her petticoat; 
like little mice, creep in and 
but.”

---------------O---------------

In terms of thė advertising 
column, not a few of the White 
House visitors aire going there 
under the head of “Advice Giv
en”, when what they really 
mean is “Situation Wanted”., 

-------- o--------
Prayer of a Cleveland 'suitor 

who has just been rejected for. 
the third time for financial 
reasons:

“Now I lay me down to sleep; 
pray the Lord my girl to keep 
Until I have cash enough to 

redeem her.”
-------- oo--------

The charming new frocks are 
appearing in abundance. The 
only tight lines are those about 
dad’s mouth.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA:

GARY. IND.
CENTRO VALDYBA: 

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

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

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

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

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

——rr“-ri00h-r——

Snappy advertising can bring 
customers io a store, says Peter 
Stankus, almost if not quite as 
fast as a snippy clei’k can drive 
them away.

. —-;--------00^---------L

A Kitchen Calamity
The fire died ih the kitchen 

range and an investigation as 
to the cause of her death 
started. .

Did
Did
Did
Did
Did
Some one asked: Where 

the coal bin ?
-------- oo--------

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

į - DYKAI VERTĖS $5.00 —
? Kaipo Kalėdų Dovanoms, ir del išplatinimo savo Biznio, pri-

S 'siusiu kiekvienam VIFNĄ SVARĄ, angštos rūšies tikro. RU
SIŠKO TABAKO, Baksiukų Cigarų ir Kataolgų. " '

į 35c. Štampais del apgarsinimo ir prisiuntimo lėšų.
C LAUJAM AGENTŲ.

į GEO. STANKS
20 E. Jackson Boulevard, Chicago, Ill.Room 800

’‘.WAVAWtWAW..W

Pnpiuskit 
KEIK A- 

(51)

QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

trupučio.

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet ji sugaus motina!

Motinos, *nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalj savo rpaisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 

_ . —duokite jiems Bambino be jokio
atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St» BROOKLYN, N.Y.

Kaina 35c. 
aptiekoso

DR. J. ŠEMOLIUNAS B
Akių Gydytojas į

Ofiso valandoi “■

“GYDYTOJAS”
paveiksluotas sveikatos

■ • žurnalas.;
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisių'sdami 15c.
“GYDYTOJAS”

4454 So. Western Ave.
Chicago, I'll.

Ar tik ką pradedat naują šeimynini gyveni
mą, ar jau senai užlaikot savo namus — jums 
nuolat reikia įvairių rakandų-, ir juos čia ra
site- Naujai atvažiavę i šią didelė Lietuvių 
Koloniją ir manydami Įsisteigti sau gyveni“ 
mą, ateikit musų krautuvėn rakandų pasižiū
rėti pirma negu pirksit kitur,

r Anglių Piečiai. I;

Ateikite persitikrini. Kainos prieinamos.

Kampas Superior Ave. ir East 65th Street
. M BACEVIČIUS, Vedėjas. į

.r.\VAWAV.V.V.VAW.V.WAV.V.W

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

Wė don’t know whether he 
both ends meet, but the 

geq^rally manages to 
along, 

o--------
’-------- oo-'-------

you’ve ever spent a few 
in a hotel, you have pro

bably had occasion to remark 
how noisily foci's rush in when 
angels (that is the self-righte-

“Forecasting an affair of Hearts” — Revival of fortune telling 
by cards is noticed Among passengers on United States Liners

advice, 
forget,

1885 E. 8 Street 
Cleveland. Ohio.

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

visokias vielukes.
Ir mes garanluojam visą savo 

darbą.
4140 SUPERIOR AVE.

Keyra Bottling Co 
saldžiųjų Gėrimų specialistai 

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRĮMŪŠ:.
Orange Cloudy, Ginger Ale, Roęjt JBeėr, 

Cherry, Strawberry į Grape, *rL 
Cream Soda, Loganberry?“ 

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

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

Vienna scientist, now visiting 
America, says that we do not 
cat enough. He misinterprets 
the facts—we arė merely trying 
to reduce.

Jazz, says the New York Her
ald, has not appreciably injured 
the public’s musical taste. The 
answer 
which 
doesn’t 
jazz.

—Cleveland Plain Dealer

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų. Pečių, 
Kvarbą, Varnišiu, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pą.< tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktaru. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinėš kokia liga sergi it kur 
skauda. Jisai pats ta junti pasakas, 
po išegzaminavuno. Daugybė dakta- 

'^%\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apslpaiinlmo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligoo. 
klano aparatas Radio-Scope-Raggl-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ii 
tvirtybe. Jeigu turite nusilpnėjusiua 

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

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

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

Nedoldieniais nuo 10 iki 1.

ahdemploye.es


ŽINIOS-IS LIETUVOS
Persekios Svetimšalius 

Neturinčius Pasų
Piliečių Apsaugos Departa

mentas praneša kad piliečiai su 
užsienio pasais, kuriems laikas 
pasibaigęs; bufe skaitomi įgyve
nančiais visai be dokumentų ir 
kaipo tokie, bus traukiami atsa
komybėn.

Kauno miesto ir apskrities 
Viršininkas išleido įsakymą ku
riuo leidžiama Lietuvoje gyve
nantiems kitašaliams 'ginklus 
sulyg duotų leidimų laikyti tik 
ilki 1924 mėtų sausio 1 d. Lei
dimų laikui išėjus, jie nebus nei 
keičiami nei pailginami. Kita- 
šalini 'fares savo ginklus perleis
ti Lietbvos piliečiams turin
tiems leidimus ginklams laikyta.

Lenkai Vagia Kryžius
Vėlinių (Ūždušinių) dieną 

Vilniečiai norėdami aplankyti 
mirusius draugus, atsilankė 'ant 
Rašų kapų, čia jie pastebėjo 
didžiausį okupantų barbarizmą: 
nuo Lietuvių kapų išvogta visi 
kryžiai.

VINCAS KUDIRKA
(Dr, V. Kudirka gimė gruo
džio 31 d., 1858 m., Paežerių 
kaime, Vilkaviškio aps. Mirė 
džiova lapk. 16 d., 1899 
Naumiestyje, šakių aps., 

ilsisi ir dabar.)

m., 
kur

D I R V A

Apvogė Žarėnų Paštą
Naktį į lapkričio 8 d. nežino

mi piktadariai įlindę pro dangą 
j Žarėnų paštą pavogė grynais 
pinigais 1844 litus 55 c., pašto 
ženkleliais 361 1. 54 c., žyminio 
mokesnio žžpklaia 713 1. 19 c., 
du laiškus su 8 dolariais ir ap
draustą pakietą kuriame buvo 
250 lit., 23 dolariai, 1 sv. ster
lingų ir' 40 šilingų.

Vilniuje Streikai
Vilniuje prie streikuojančių 

elektros stoties ir vandentrau
kių darbininkų prisidėjo dar vi
sų lentpjūvių ir didesniųjų fab
rikų darbininkai. Mieste nėra 
nei šviesos, nei vandens.

Banditai' Lenkai Veikia
Lapkričio 5 d. Balstogės .ra

jone užpuolė ėjusį į Viilžibor 
traukinį 50 . gĮpkAųoitų .banditų. 
ApiElfišę.rtrąukiDi3r
banditai pasislėpę. Pasakojama 
Xad tai padarę vietinės kariume- 
pės dalies kareiviai, civiliai per
sirengę; f? .» ■

Konfiskavimai
Lapkričio 11 d. Vilniuje oku

pantai vėl konfiskavo Lietuvių 
laikraštį “Lietuvos Keliais’’. Del 
kokios priežasties laikraštis su- 
konfiškuota nepranešta.

Vilniuje uždaryto Lietuvių 
laikraščio “Lietuvos Rytai” re
daktoriui T. Juodvalkiui oku
pantai pranešė kad taikos teis
mas uždėjo jam pabaudą 100,- 
000 markių už tai kad kalbamo 
laikraščio administracijoje buvę 
knygų kurios nebuvo 
truętos kaipo knygynas.

įregis-

Dar De Jure
Pietų Amerikos respublika 

Ekvador pripažino Lietuvą de 
jure.

Anglų-Lietuvių Dr-ja
Kaime žada susikurti Anglų- 

Lietuvių kultūrinio susiartini
mo draugija.

Meno .Mokykla
Lietuvos meno mokykloje šį

met yra 90 mokinių. Mokyklos 
kursą sudaro keturi semestrai. 
Baigusieji mokyklą gauna gim
nazijos mokytojo teises paišy
bą dėstyti. Mokykla šįmet įsi
gijo įvairių mokslo įmanių: tu
ri iš 1500 knygų knygyną; de
dą pagrindą dailės muzejui rink
dama., gerųjų dailininkų kurinių, 
reprodukcijas, šiai mokyklai 
Kaune baigiama statyti nauji 
trijų augštų rūmai.

(“Trimitas”)

Anais laikais maža tebuvo in
teligentų 'kurie butų galėję da
lintis savo darbais. Tarp tų lai
kų inteligentų, žymiausias buvo 
Vincas Kudirka, (kurio veikimas 
buvo labai platus ir įvairus. To
dėl negalima nepaliesti ir nepa- 
nagrinėti to milžino musų Tau
tos veikėjo, publicisto raštų.

Kaip jau žinome, V. Kudirka 
rūpinosi muziką; dailiąja litera
tūra, mokė p'ėr laikraščius Lie
tuviu visuomenę /kasdieniniame 
(kultūros gyvenime, ir šiaip daug 
teikė visokių (praktikos nurody
mų. Tam darbui jis buvo gry
nai pasišventęs. Teorinį darbą 
V. Kudirka skaitė visuomenei 
nenaudingu. Nebūdamas teori
jos šalininkas, daugiau mėgo ir 
brangino publicistikos darbą.

Kalbant apie publicistiką; rei
kia gerai suprasti ir pažinti žo
džio “publicistas” reikšmę, žo
dis ‘'publicistas” reiškia litera
tas, rašantis apie visuomenės 
dalykus ir nagrinėjantis įvairius 
gyvenimo klausimus. Publicis
tikos straipsniuose paprastai 
yra rašoma įvairus dalykai ku
rie liečia visuomenės gyvenimą. 
Publicistas vadovaujasi prakti
kos motivais ir populiarizuoja 
mokslo išvadas. Jis aprašo tuos 
dalykus ‘kurie gali pakreipti vi
suomenės bėgį tirikamon pusėn, 
publicistika, kokia ji dabar yra, 
atsirado 
dynėje. 
didėjo 1 
spaudai.
pradžia galima laikyti 
atsiradimą.; Didžiausias (darbuo
tojas publicistikos dirvoje buvo 
V. Kudirka. Griežtai galima sa
kyti kad tuo laiku nebuvo nei 
vieno svarbesnio Lietuvių gyve
nime klausimo'Į kurį jis' neatsi
lieptų, neatsakytų; Jis keldavo 
aikštėn ..visus iškrypusius iš vė-

'kur 
kur 
nu- 
laii-

SOMIMMKNINI

naujosios'istorijos ga- 
O ypač jos svarba pa- 
pasirodžius periodinei

Musų publicistikos
“Aušros”

B

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 Karužiutčs
ir kitų. 'Taipgi čia rasit gražių Lietu
viškų molonogų Lušnakojo, taipgi ir 
kitų. Juokų turėsit ganą ilgais žiemos 
vakarais.
Grafo fonai yra Columbia išdirbimo ir 
visokių kainų tinkamų kiekvienos šei

mynos namams ir kišenini.

pasirinkti sau tin-Pasistengkit ateiti anksčiau ir 
kalniausius rekordus, geriausius grafofonus 

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

laikas pradėt rinktis sau Ka
lėdų reikmenis.

Krautuvė atdara ir vakarais.

Kauno Krautuve
2271 ST. CLAIR AVENUE

dvasiose, nęs tada, slegiami 
svetimos ir žiaurios, sunkios at
mosferos, kitokiais ir buki ne
galėjo. Todėl, sakau, garbė 
tam inušų dvasios auklėtojui V. 
Kudirkai kaipo publicistui!

A. Dilba.
(“L. U.” Jaunimas.)

Reikalauja Grąžint Pa
skolą

Anglai; kurie; davė paskolą 
įrengimui Vilniuje vandentrau
kių ir kanalizacijos, dabar rei
kalauja tą paskolą grąžinti. Gi 
miesto kasa yisąi' tuščia. Bloga 
padėtis “ponams’’.; (L.U.)

Šaulių Sąjungos Pirmi
ninkas

Prof. Vincas Krėvė-Mickevi
čius, žymus rašytojas ir visuo
menės veikėjas, šaulių Sąjun
gos visuotiname suvažiavime iš
rinktas antriems metams Lie
tuvos Šaulių Sąjungos Centro 
Valdybos Pirmininku;

(“Trimitas”.)

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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

žiu visuomenės dalykus. Gerai 
supratęs Tėvynės vargus, jos 
gyvenimo trukumus, dar tvir
čiau stvėrėsi darbo, dar griež
čiau juos aiškino. Kito ‘tekio 
publicisto mes tada neturėjome, 
net ir dabar neturime. Jis vi
somis pajiegomis budino ir kėlė 
tautos (sąžinę. Visų daugiaulsia 
gražių pamokymų V. Kudirka 
teikė Lietuvai “Varpo” kroni
kos straipsniuose, "Tėvynės 
Varpai” pavadintuose.

Skaitydami tuos ‘Varpo’ kro
nikos raštus, aiškiai įsivaizduo; 
jame tų laikų sunkų, vargingą, 
prispaustą žmonių gyvenimą, ir 
tarytum jaučiame patraukimą 
prie suvargusių brolių. Be to, 
'dar Įkvėpia begalinėm energijos, 
noro dirbti ir dirbti.... Kar
tais V. Kudirka, pasigriebda
mas satyros botagą, plakdavo 
surambėjusius, miegančius vi
suomenės narius. Ką ir .išsita
rė “Varpo” pasakėčioje: “Kas 
darbininkas ir kas dirbti gali, 
ant tavo balso prie darbo te- 
imas. 6 kur atrasi tinginį mie
gelį, tegul neliaudams jį budin 
gaudimas”. Garsusis publicis
tas V. Kudirka gyveno labai 
sunkiose sąlygose, bet nenusto
jo dirbęs. Kartais jis viena 
ranka plunksną vedžiojęs; o 'ki
ta degtuką laikęs. Taip vieną 
sykį jis ištarė':1

“Kiekvienas (iš musų turi ži
noti kur Lietuvis verkia, o 
džiaugiasi,’ kur vargsta, 6 
turtuose, kur apleistas ir 
skriaustas, o kur (Kuosas ir
mingaš, idant matytume katrą 
brolį reikia gelbėti, o nuo katro I 
prašyti pagalbos; turime žinoti I 
jausmus, mislis ir darbus visų 
Lietuvių! idant butų aišku ant ; 
ko gailimą yra remtis, noriu taip Į 
ginti savo Tėvynę ir suteikti jai 
laimę.”

Be to, dar V; Kudirką rūpino
si 'ir kitais 'Visuomenės klausi; 
Imais':' alfabetu, alkoholizmu, 
spaudos reikalu, tautos Klausi
mu, emigracija, ir kt. Visi tie ! 
jo straipsniai turi publicistikos 
pobūdžio. Pagalios, V. Kudirka 
augš'tai statė Lietuvių kalbą, 
Lietuvybę' ir be jokio pasigai
lėjimo plakė istaultėlius. Ištau- 
tėlių sąžinės sužadinimui V. Ku
dirka prisimena senovės. Lietu
vius ir jų galybę, žiūrėdamas 
i Daugirdo iškastus senovės dai
ktus, V. Kudirką lyg persikelia 
j aną pasaulį ir lyg girdi kal
bant bočių kaulus:

“žiūrėkit ant musų prietaisų 
— kuomi gynėme Tėvynę ir ko
kius išdarbius vartojame savo 
gyvenime. Negražus ir neišmis- 
liai padirbti tie daiktai, o vienok 
mums jų užteko, vienok džiau
gėsi iš mus Lietuva, ir gėrėjo
si mumis! Ar džiaugisia iš jus! 
Męs už garbę, sau laikome va
dintis Lietuviais, o jus Igėdina- 
tės to vardo! Teisybę turite, 
geda jums prieš Lietuvą, nes jai 
daug- esat prasikaltę! Gėda 
jums, iišgamošj gėda!.'...”

Savo apsakymėlyje “Iš Mano 
Atsiminimų Keletas žodžių” V. 
Kudirka aiškiai pasisakė kaip 
jis buvo virtęs Lenku, ir tik vė- 

. liau jau pasijutęs esąs Lietuvis'.
Ękomonbmijos dirvpje V. Ku- 

1 dirka ragindavo žmopes 'tVertis 
daugiau amatų, prekybos ir pra
monės. čia jis_dažnai/susidurda
vo su žydais; kuriems iškalbda
vo aršiausią kovą. Be to; 
parašęs nemeža recenzijų 
Lietuviškus elementorius, 
le.ndorius, o taipgi ir 'apie 
matinius veikalus: kaip Gužučio 
“Ponas ir Mužikai”.. Kudirka 
rašė ir paprastų koerspondenci- 
jų, bet daugiausia į Lenkų laik
raštį “Glos”. ■

Visi tie V. Kudirkos publicis
tikos raštų' nurodymai, pamoky
mai daro didelės intakes į yisuo- 
nės gyvenimą. Kiekvienas per
skaitęs vieną-kitą jo raštų strai
psnelį prisimena silpnąsias sa
vo puses, ir .eidamas nurodytu 
keliu stengiasi pakreipti gyven- 
mo bėgį tinkamesnėn pusėn.

Anais laikais patriotizmo (jau
smas ne tik V. Kudirkoje dau- 

r giau pastebimas; bet ir daugely- 
! je kitų to amžiaus darbuotojų

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekos

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVĖ.
Kamp. E.' 55 th St; Cleveland;

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietį). Atdara 
sūbatomis ir kitais vakarais;

JOHN TIDD
•SIUVĖJAS 

ŽIEMINIAI PLOščIAI 
VISOKIŲ MADŲ ANT 

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

Ne vedusios Moterįs — 
Temykit!

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

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

įuo neinteresingos vie- 
Adresuokit laišką ši-

yra 
apie 
ka- 

dra-

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

Supply
6401' SUPERIOR AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos — •

"T R I M I T A S”
‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos Šaulių-? 

Sąjungos leidžiamas. Jainę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi- —I 
liečiu bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas" drąsiai kovoja' 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakelių, istorinių įvykių ir įžy- į 
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki-Jl 

—mų ir moksliški; išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor-1;
tą, ir it. ,±

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

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo. kaina |( 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų SOc. Atskiras numeris 5c. ■ ■'

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir • 
savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

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

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Roohi 816) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVES AL. No. 26.

Sandara belaukdama savo J ūbi le j aus, kuris bus Sausio 14 d., 1924, 
kad tinkamai ji paminėjus, skiria Amerikiečiams Lietuviams do
vaną 510,000 vertes knygomis. Knygos yra padalintos j tris koru
li ictus: kiekvienas kompletas vertės $2.00. Tat kuris iki Sausio 14 
d. 1924 m., užsiprenumeruos “Sandarą” prisiųsdamas $2.50, tas ga
lės gauti vieną kompletą knygų kaipo Jubilejinę Dovaną. Tat pa- 
sinaudekit šia puikia proga, nes tokių retai kada pasitaiko. ‘‘San
dara” Lietuvon kainuoja 53,00. Už prenumeravimą taipgi duoda
me dovanas.

“SANDARA”
327 E Street :: :: Boston 27, Mass.’

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

Prenumerata nuo Naujų Metų bus $4. 
.Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama avi .dideles dor 
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1923 
m. ir baigiasi su Id. Sausio ‘ I 924 'm.’’' Tik 
tame laikotarpvj bus duodama dovanos. įin-.-.m

DOVANOS
1. —$1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pa

sirenkant iš šešių grupių.
2. —Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys

“VIENYBĘ” ant metų tam metine prenu
merata bus tik $3.50.

Adrcsuokit:

Brooklyn, N. Y.193 Grand Street

S

PAS VISUS TELLING 
PARDAVĖJUS

Subatoj ir Nedėlioj Tiktai

PRAŠYK PARDAVĖJŲ 
TELLINGS

L ESKIMO PIE
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| Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese |
Telefonas Randolph 6153. . Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.
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ijo be praneša, kurie tik laukė progos Isidėjus imtynėms 
žieminio ant Samsono ‘užpulti. Samsonas šauta.

Rytas buvo slapias, įsu biskeli 
sniegu lynojo, bet sniego neli-Įkojų sėdėdamas, 
ko; Į pavakare 
užėjo didelis vėjas.

Lietuviai Kalėdas praleido vi- 
•sa<p. Vieni neturėjo kur pasi
dėti, .praleido dieną tai namie 
tai gatvėj. Kiti apčankė teat
rus, kiti gi, laikydamiesi seno 
papročio kad pirmą dieną Kalė
dų nereikia niekur eiti, namie 
jas “šventė” betraukdami nami-

Kalėtics CIevelande pr 
sniego ir be paprasto ; 
šalčio.

ne. .

Gražus vakarėlis Goodrich au- 
ditoriume. Nedėlios vakare, 30 
d. gruodžio, nuo 7 vai., Goodrich 
svetainėj, 1429 E. 31 St., bais 
muzikalis vakaras, kur publika, 
ypatingai tos apielinkės, širdin
gai užkviečiama. Keliolika na- 
Tių iš Cleveland Symphony Or
chestra gros ir taipgi bus trum
pas paaiškinimas apie fnnkc.ijias 
skirtingu orkestro instrumentų. 
Šis gražus vakarėlis parengia-
ma
mu vedėjų Goodrich House ir 
Clevelando Orchestra. Kviečia
ma kuoiiaugiausia atsilankyti.

užsnusta, prie Delilos 
Tuo tarpu jai 

apciipagadijo ir Į besidžiaugiant kad ji galės su 
Samsonu išbėgti nuo to žiau
raus 'kunigaikščio, jie juodu ap
spinta durtuvais ir priveria De- 
lilą nukirpti Samsonui plaukus. 
Ji nukerpą, suklykia, tuo tarpu 
Samsonais išbunda, jie ji suima, 
išsiveda, išbado akis ir nusiga
bena į kalėjimą'.

Laikui bėgant, Delilos tėvai 
vėl rengiąsi ją apvesdint su ku
nigaikščiu Laike iškilmių mie-Į 
sje, kur ir Delila nueina pama
tyti Samsono, jis atvestas Į di
delį maldnamj galiaus tą malū
nam; sugriauna ir užmuša tūk
stančius Pilistėnu ir tą Delilii 
žadėtą kunigaikšti.

Tai tik šiurkščiais žodžiais at
pasakojimas ’ 'tragedijos kurią 
Clėvelandiečiai turės progos ma
tyti ant scenos už trijų savai
čių. Tragedija “Samsonas ir 
Delil: 
Lietuvių salėj.

“Dirva” persikeis naujon vie
ton. Neužilgo “Dirvos” redak
cija ir spaustuvė bus perkelia 
arčiau miesto, taip pat ant Su
perior, prie E. 34 tos gatvės.

Ten jai’. Įrengta naujas dviejų 
angštų bųdinkaš šalę The A. B. 
Savings and Loan Co., taipgi 
naujai pastatyto dviejų ąugštų

D.elila bii.vč duktė Pilistėnu 
kunigaikščio, kuriai buvo lemta 
Samsoną pražudyti, 
ją mes visi gerai 
lijps. ’ 
vo ver
dai sakė jog Dievai 
dė svetimųjų

Tą is tori- 
žinome iš bib- 
Izraclitai ibų- 

ijoj Pilistėnu__ Jų vą=-
juos pave-

nevalion už pasi
davimą kitų intekmei ir pradė
jimą garbint balvonų.

Samsonas buvo viltis Izraeli
tų išsįliuosavimo. 
pergalima ginklo

policistas nu-

DR. T. A. HANLEN
Linki Lietuviams savo rė
mėjams turėti laimingus 
sekančius 1924 metus ir dė- 
kuoja už prisiminimą ir pa
ramą jo praeityje.

Į ^F===IF===ir^=H^=ll=-=----

‘Dirvos” Agentūra^
Ant Scoville Ave., šeimininkė 

peršovė vieną Italą kuris atėjęs 
Į jos namus pradėjo bartis su 
ten buvusia merginą ir pradėjo 
ją mušti.

Clevelando budavotojai ir bu- 
davojimo amatų darbininkų uni
jos jau iškalno rūpinasi, vieni 
apie išvengimą streiko, 'kiti apie 
geresnes algas baigiantis seni] 

Į algų kontraktui. Kontraktas iš-' 
į sibaigs tik kovo 1 d., bet buda- 
j votojai tuoj po naujų mėtų im- 
Įsis derėtis su unijomis naujam 
■ kontraktui kad del greito nesu- ,] 
sipra.timo nekiltų streikai; nes 
nujaučiama didelis budavojimo 

j veikimas sekančiais metais po 
I visą miestą.

pievėlande, policija sako, lyrą 
,0.00 “šlapius” gėrimus panla- 
i'nėjančiii karčiamų, nors visos 

veikia po priedanga “minkštų- 
bus lošiama sausio 20 d. Į jų gėrimų’’. Jeigu būtų Įsaky- 

i msis kaip reikia, Į pora mėnesių 
Įjuce visus galima butų išnai-

i

Fitchvville, O., du ūkininkai 
Susiginčijo už religiją. Vienas. 
63 metų senis, nušovė 48 metu 
'•.kininką įsikarščiavęs ginda-| 
mas savo religiški

SI.A. 14 kuopos mėliais su-j 
rinkimai Įvyks ketverge, sausio 
3 d., Lietuvių salėj, nuo 7:30 v. 
vakare. Naujoji valdyba už
ims savo vietas. Bus Įvairus ra- Į 
poetai ir kiti svarbus dalykai. 
Nariai kviečiama ateiti. Vald.

KAS YRA PASNINKAVIMAS, 
I Pranašas Izajošius kalbą 58: 

’ 4-7 šitaip. Šiai jus pasninkau
jate besibardami ir su'sivat'dy- 

’ darni, ir mušatės tarp savęs be
dieviškai... Ar tai butų pasnin- 

, kavimas man patinkąs kad žmo- 
[’I gus savo ktinui tą dieną pi'kto 
* nedaro, arba savo galvą nulei

džia, kaip p] u še, arba ant maį- 
| šo pelenų guli ? Ar tai norite 

adinti ir diena Ponui
Dievui intikinčia? Ale tai yra

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą'šios ypątos

Jonas Sasnauskas... 
Katre Kaušienė,.... 
Marė Strimaitienė'...’; 
Jonas Makauskas..; 
Jurgis Višniauskas.. 
Ona Zagreckienė.... 
Oną Alas'evičieriė.... 
Marijona Bladaiiienė........L450

Visiems siuntėjams paleido
me priėmėjų pasirašytas 

kvitas.. 
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
79.07 Superior A v. Cleveland,

. .L300 
. .$5.00 
. .LIOO 
. .L200 
. . L100 
. .L200 
. . L200

o.

ANTANAS BARTKUS

7907 Superior Ave

Siunčia Pinigus į Lietuvą ir Parduoda Laivakortes

][ ][ ][

jis buvo ne- 
jiega, ir 'tuks- 
prieš ji neap
tartai ptisinau-stojo. Pilistėhai 

’lojo silpna -.vadinama moteriška 
— Delila — sugavimu1! ir nukan- 
kin'iniui to Izraelitų užtarėjo.

Baugštus Pilistėnai, (kurie at
virai engė bejiegius Izraelitus, 
neika-ntriai žiurėjo' Į Samsoną ir 
i jo galingus darbus. Jiems rū
pėjo kaip jį pašalinus, nes grė
sė sugriuvimas Pilistėnu riešpą- 
tavimo ir galybės.

Jie pajuto kad Samsonais su
sipažino pas upelį su Delila, jau
na duktere vieno kunigaikščio; 
kurią tėvai norėjo išleisti vy
riausiam. kunigaikščiui, žiau
riam engėjui, už moterį. Bet ji 
spėjo pamilt Samsoną, ir prasi
deda kova tarp meilės ir ’mir
ties, valstybes ir j^pątų; Kuni
gaikščiai suseka kad Samsonas 
atsilanko pas Delila. Jie pasi
naudoja proga vieną vakarą, ir 
ji nežinant pareina į namus tą 
vakarą kada Samsonas pas ją 
ateis. Ilriverčia jai užtylėti kad 
jie visi namie, ir tyko Samsoną 
aiudurt su ja sėdintį. Bet ne
pasiseka tą vakarą, ir jie per- 
širdę būtinai verčia Delila iš
gauti kame Samsono spėka ran
dasi kad jie jo neapgali.

Samsonas tūrėjo ilgus 
Rus ir buvo su barzda, 
matydama kitus v\tus su 
pais plaukais, pradeda i 
dautis kodėl Samsonas nenusi- 
kerpa savo. Išsykio gražiai kal
ba, bet. paskui 'ima meiteriškus 
argumentus — ašaras. Ir Sam
sonas — savo pražūčiai — pasi
sako jai kad tuose jo plaukuose 
slepiasi visa jo spėka, ir be jų 
jis paliktų teks kaip ir kiti vy
rai. Delila Samsoną myli, tai
gi sužinojus pasižada užtylėt yi-

i plau- 
DeliGa 
tru.n- 

žlngei-

Bet tamsoje paslaptai jų pri- 
si'klaiisinėjo kunigaikščių pasta
tyta vergė. Ji tuoj Pilistėnams

CIevelande, Wesf Steel Cast
ing dirbtuvės užvaizdą Marinelki j pą^nink 

liko peršautas,' o jo užpuolikas '_ J........... ....... .... ...........
Sepek, irgi Lenkas, rasta negy-1 pasninkavimas kurį aš mėgstu: 
vas tuščiame vagone. Sepek paleisk kuriuos sų neteisybę su- 
peršove—užvaizdą (už paleidimą | rišai. Laužk išalkusiam .savo 
iš darbo, paskui pats nusišovė.! duoną, ir bėdoje esančius įvesk

Į į namus savo, ir jei nuogas ap
lydyk jį... Apaštalas Povilas 
dar aiškiau sako: 1-mas Laiš
kas Korintu 8:8: Bet valgis ne 
padaro mus geresnius Dievui.

Nušovė pdlicistą. Lorain, O.
— Policistas Webber liko nu
šautas karta norėjo suareštuoti 
žmogų, šovikas tuoj suimta ir 
patalpinta kalėjimam Kada ap-|.Tei valgome tai mes del to ne 
sireiškė miestelio žmc-nčse su-1 busime geresni; jei nevalgome 

prieš žmogžudį, jį i tai mes del to nebusime menkes- 
Elyria, kad nenuly.n- ni.

Matom kaip dar žmonės ne- 
patamse i-yte važia- supranta, nes jie nori Dievui pa- 

Kelyje sidaboti pilvu, šitoj temoj bus

bruzdimas

čiuotų.
Policist

vo paimt girtą žmogų.
pamalė vieną su revolveriu už-1 kalbėta ateinanti NEDĖLDIE- 
puolusi du vyru ir apvagianti NT, 2:45 po pietų, 7017 Sude
juos. Policistas šoko iš auto- rior A v. Inžanga Dykai—Ko- 
mobilio ant to užpuoliko, ir pra-' lėktų Niekas Nebūna.

PUIKIAUSIĄ STUDIO 
Visada j tisų pavei
kslai isrqdys artis- • 
tiškai jeigu fotogra- 
fuositės musų stu
dijoje. Darbas pa
daroma atsakančiai

žios pozos. 1 rau
kiama vestuvių ir 
kitokios grupes, ir 
pavieniai. ir vaikai. 
Artistiški' 
sotiems 
lams.

1197 East

rėmai vi- 
paveiks-

7 9 th Street

Padėka už Aukas
Lietuvos Respublikos Atsto

vybė Londone viešai, reiškia gi
lios padėkos Chicagos Lietuvių 
■Klubui už ’prisiųstą per Adv. 
F. P. Bradchulj Atstovybei vie
ną šimtą dolarių ąu'kų Atstovy
bės darbams, sąryšyje su infor
mavimu Anglų ’presos įvairiais 
Lietuvos klausimais.

Lietuvos Atstovybė Anglijoje 
daug yra indėjusi darbo ir lėj, 
šų spaudos reikalams. Jos lu
pesniu, tarp kitko, išleista Ang
lų kalboje tokie raštai kaip “Li-. 
thuanian-Polish Dispute”, 3-sė, 
tomuose, “Memel Convention”, 
“Vilna Problem” ir kt. Dabar 
rengiama spaudon stambi kny
ga kurion bus sutraukta visi do
kumentai sąryšyje su Klaipėdos 
byla. Be to Lietuvos Atstovy
bės Londone rupesniu Anglų 
periodinėje spaudoje dažnai tel
pa rimtų straipsnių apie Lietu
vą, kas turi didelės reikšmės 
musų valstybės tarptautiniuose 
sentikiuose.

, šitoksai pasaulio informavi
mo būdas yra labai svarbus, te-
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ISTORIŠKAS TEATRAS!

M

Mi

(Lietuvių Didysis Kunigaikštis Keistutis Sutinka Kryžeivių Didįjį Mistrę.)

“IŠGRIOVIMĄS KAUNO PILIES”
Keturių Aktų Drama.

STATO SCENOJE LIET. VYČIU 25-TA KUOPĄ
Nedelioj, Gruodžio-Dec. 30 d,, 1923 Germania Turn. Hall, 1610 E. 55 St.

Durįs atdaros nuo 3:30, pradžia 5 vai. vakarę. Cleveland, Ohio
Tarpe aktų bus solo Dainuos jrerb. Muziku ČIŽAUSKU mokiniai. -Vakaro programai ir ŠOKIAMS gros pui
kus Orkestras. ' Kviečia LIET. VYČIŲ 25-TA KUOPA.

Įžanga ant teatro: SI, 75c., ir 50c. Vaikams 15c. Ant šokių 35c. ypatai.
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Cleveland, Ohio J?
J L

čiau jis ne visados gali būti 
plačiai vedamas vien del Stokos 
lėšų. Todėl tat Chicagos Lietu
vių Klubo suteiktoji piniginė 
parama yra priimta Atstovybės 
su didele padėka. Jei Chicagcs 
ir kitų Amerikos didžiųjų mies
tų Lietuvių organizacijos nepa
mirš remti musų valstybės dar
bus pasaulio informavimo (sri
tyje tai ir patsai darbas galės, 
būti daug plačiau pastatytas.

T. Naruševičius, 
Lietuvos Atstovas Anglijoje.

NAMAI NAMAI NAMAI 
Pardavimui įvairiose miesto 

dalyse.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

barnus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. .1 

Rand. 6153.

NAUJIEMS METAMS

LIETUVĮAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškoji m«u- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
taigi ateikit ir jus kurie dar nebu
vot. KAINA TIKTAI 25c.

921 St. Clair Ave.

Geriausia Lietuviams krautuvė 
brangmenims pirkti, turim vi
sokių, nužemintom kainom, k. 
t. Laikrodėlių, žiedų, Retežėlių, 
Špilkų, taipgi sidabrinių daiktų,' 
ir lietsargių. Taipgi'tąispm vk 
sūkius daiktus.
V. D. Štaupas, Jewelry
6704 Superior Avį. Cleveland.

Prospect 2420 Centra! 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO. / 

Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojanti, išleidžiam ir sukraunanti.
„3400 St. Clair Ąvenuė Cleveland, Ohio.
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Prisidėkit
Dabar

B

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

SAVAITINIS MOKESTIS Į KLUBĄ YRA SEKANTIS-
50
50
50
50
50

.25 Klesa,

.50 Klesa,
$1.00 Klesa,
$2.00 Klesa,
$5.00 Klesa,

per 
per 
per 
per 
per

savaičių sudarys .. 
savaičių sudarys .. 
savaičių sudarys .. 
savaičių sudarys .. 
savaičių sudarys ..

.0 $12.50
$25.00
$50.00

£100.00
$250.00

nuošimtį 
nuošimtį 
nuošimtį 
nuošimtį 
nuošimtį

Hnetrukdykit, nes trukdot tik patĮs sau. ? Ateikit?

ir 
ir 
ir 
ir

Neatidėljokit,
ir bukit vieni iš pirmutinių narių šio Kalėdinio Klubo, p ‘ešam’ 
tikri kad sekančių 1924. metų Kaledose busite mutns dėkingi.

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

Klubas atdaras dabar, nariai gali prisidėti tuojau, ir pasirinkę kurią viena 
ar daugiau iš viršiij pažyhiėtų 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 valandai1.

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

Ateikit pamatyt musų naujai rengiamą Bankinį Budinką
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