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TROCKIO ŠALININKAI IR PRIEŠININKAI VI-1 Trockis Nori Gryžti At- 

SĄ DIENA ŠAUDĖSI MASKVOS GAT- . gaut Savo Galybę
I Washington. — Sovietų Rusi
ja pergyvena sukilimo katakliz- 

Savo mą, dviem komunizmo pusėm 
susirėmus Maskvos gatvėse.. Iš 
visų Europos sostinių gaunama 

P.Į-.Į pranešimai, bet dar ne oficiališ- 
UiLLiki. Jeigu teisingos žinios tai 

j šis atsitikimas butu vienas iš 
j reikšmingiausių didelės bolševi
kų valdžios krizių.

Tai ijh’a pirmas tikras susi
kirtimas tarp komunistų nuo 

<1917 metų, kada dabartine val-

VĖSE. DAUG UŽMUŠTA

Tikima kad Trockis Nori Gryžti ir Atgauti 
Vietą Jam Prigulinčią po Lenino.

IK DARBININKŲ ŽINIOS

RUSIJOJ MŪŠIAI 
TROCKIO

Bucharestas, Rumanija.
Įvairus gandai ėję iš Odesos 20 
'1. gruodžio įrodo jog Maskvoj 
del “Trockizmo” dalykai atsidū
rė ant slenksčio civilio karo.

Smarkiame mūšyje tarp prie
šingų pusių daug užmušta ir 
daugybė sužeista.

Kaip žinios skelbia, raudono
ji armija remia Trockį, sovietų 
armijos atstatytą komisarą.

Galutinas skilimas tarp Troc
kio ir kitų jo draugų įvyko ka- 

Larnbert ’ gu- da Trockis Įsakė kareiviams su- 
kompanija ir-1 areštuoti Staliną, generali sek- 
išdarbį dvigu- rotorių komunistų partijos. Sta

bai, dastačius dar 9.000 ketvir- linas 
tainių pėdų vietos dirbtuvei.

Stebueuville, O. —La . Bylių 
geležies liejykla pradėjo darbus 
su šia savaite pilnu saiku, 
ilgo laiko stovėjimo. Tūlos 
lįs tos dirbtuvės dirbs su 
nuošimčiais normalio.

Akron, Ohio. — Goodrich gu
minių išdirbinių kompanija pa
darė sutartį su viena' apdrau- 
dos įstaiga apdraudimui gyvas
čių savo 15,000 darbininkų. Vi
so apdraudos suma apima $25,- 
000,000. Ta kompanija didina 
savo išgales ir nori praplėst iš
davimą produktų.

Plečia savo dirbtuves ir Fire
stone kompanija.

Barberton, O., 
minių išdirbinių 
gi padidina savo

po
da-

s uždaryta kalėjiman kalti
nimu neteisingam užmetime 
Trockiui išdavikiškumo.

Rykov, sovietų komisarų pre
zidentas, ypatiškai nuėjęs kalė- 
jiman stengėsi Staliną 
susti. Kareiviai gi jam 
pavelijo.

Del to tai, anot žinių,

išliuo-
to ne-

priėjo
Ryko-Amsterdam, O., angliakasyk-1 skilimas tarp Trockio ir

Valdžios kareiviai 
ir visai su

griovę Trockio pasekėjų karei
vių barakus.

mūšiuose gatvėse, 
per visą dieną, sa- 
kareiviu ir civilių

la, po susitarimo su darbinin-1 vo šalininku, 
kais ant išlygų, po ilgo laiko - buvę padarę atak; 
stovėjimo ve 
Ji užlaiko 125 darbininkus.

Canton, O. — Industrialės įs
taigos šiame mieste priima dau-jkurie tęsėsi 
giau darbininkų. Per 68 didės- ] 
nes industrijas šiame mieste 
pereitą savaitę paimta 672 dar
kai daugiau; išviso tose dirbtu
vėse dirba 17,C86 darbininkai, 
kurių tiktai 320 penkiose dirb
tuvėse dirba apmažintą laiką. 
Tos 68 įstaigos normaliai užlai
ko virš 20,000, darbininkų.

Liverpool. O. — Puodininkys
tės industrija nujaučia 1925 m. 
busiant gausybės metais, kuri 
per pastarus šešis mėnesius tu
rėjo didesnę bedarbę negu ka
da per visų dešimties pereitu 
metų periodą. Dabar daugelis 
išdirbysčių pertraukė darbus 
iki po švenčių.

Bedarbių armija New Yorke. 
250 bedarbių armija, vadovau
jama tūlo Ledoux, kuris 1921 
metais “pardavinėjo” -----------
miesto aikštėje už aukščiausi 
pasiūlytą tam pačiam darbinin
kui mokestį, gruodžio 21 d. pa
rengė demonstraciją ir numar- 
šavo nuo Šv. Morkaus aikštės į 
Camp Memorial Kongregaciona- 
listų bažnyčią. Tas Ledoux da
bar vienam skiepe Šv. Morkaus 
aikštėj užlaiko valgyklą kur jis Į 
maitina alkanus darbininkus už I Arkliai ir Automobiliai 
5c duodamas kiek tik kas gali 
suvalgyti.

Houghton, Mich. — Kasykloj 
netoli čia užmušta du darbinin
kai ir keturi sužeista.

ei pradeda veikti.'
- vių barakus 

Aštriuose
Kurie tęsėsi 

! koma daug 
užmušta.

Sakoma jog Trockio pasekė
jai puolė ir užėmė daugelį val
diškų bndinkų. Smarkus mū
šiai įvykę Kazaniuje ir Nižni- 
Novgorode.

Austrijoj Bedarbių 
Riaušes

Vienna. — Penki tūkstančiai 
raitos ir pėkščios policijos sau
gojo miesto gatves gruodžio 22 
d. kad bedarbiai nesurengtų 
riaušių.

Bedarbiai išnešė rezoliuciją 
pareikšdami kad jeigu jiems ne
bus padidinta Kalėdų porcijos 
jie sugadys smagumą visų ki
tų gyventojų. Nežiūrint sten
gimosi nedaleisti jokių demon- 

’ bedarbius stl’acijų, buris bedarbių pakar-
lotinai bandė maršuoti linkui 
miesto rotušės.

Daug maršuotojų arkliais ap
mindžiota. Penkiolika vadų su
areštuota.

Valdžia nuskyrė 10,000,000,- 
000 kronų išdalinimui bedar
biams, išvengimui riaušių.

Detroite, Henry Ford, auto
mobilių išdirbėjus, padalino 36 
tūkstančiams savo darbininkų 
$2,000,000 pelno už jų Įdėtus 
pinigus Fordo įstaigon. Fordas 
išmoka 14 nuošimtį, kas atne
ša darbininkui daug naudos.

Dabartiniu laiku Suv. Valsti
jose ant kožno arklio naudoja
mo važinėjimui yra po vieną 
automobilį. Arba skaitlinėmis 
sakant, automobilių yra apie 18 
milijonų, ir tiek dar arklių esa
ma prie vežimų. Suv. Valstijų 
agrikultūros departmentas, ku
ris kas metai suskaito arklių 
populiaciją, praneša apie beveik 
nuolatiną mažėjimą arklių nau
dojamų važinėjimui, o savaime 
ir abelnai jų mažėjimą.

FRANCUZIJA NEBIJO
KOMUNISTŲ

Paryžius. — Premjeras Her
riot, dar vis gulintis lovoje del 
ligos, nuo kurios jis kenčia dvi 
savaitės,- pareiškė laikraščiams 
kad jis nori išsklaidyti gandus 

įleidžiamus apie Inomunistų vei- tartis su Vokietija yra legaliai 
kimus Franc^izijoje. Francuzi-J neturinti galės gavimui jokių 
jos visi svetimšaliai agitatoriai atlyginimų iš Vokietijos. V„ 
esą suvaryti į kampą ir valdžia 
nesibijo jų.

sovietu 
nuomone.

Popiežius prieš Sovietus
Roma. — Popiežius ■ šventoje 

konsistorijoje pasakė kalbą pa
smerkiančią Rusijos 
valdžią. Popiežiaus
visi taikos mylėtojai turi kovo
ti prieš komunizmo pavojų,

Šiaip jis pasižada gelbėt Ru
sijos žmones Rusijoje ir užru- 
bežiuose kuriems reiks pagal
bos.

AMERIKA NEGALIN
TI GAUT NIEKO 

Paryžius. — Ginčuose už 
Valstijų valdžios pastangas
nors gauti iš Vokietijos einant 
Dawes planu, Anglijos valdžia 
pareiškė kad įSuv. Valstijų su-

Vo
kietija savo sutartyje su Suv. 
Valstijomis negalinti duoti jo
kių prižadėjimų Amerikai atly
ginimus mokėti, nes jau Ver
sailles sutartyje viskas paskirta 
aliantams (Suv. Valstijos Ver
sailles sutartį nepriėmė, o pa
darė paskirą sutartį su Bėrimo 
valdžia).

reikalu
Anglijos užr ubeži ni ų 

ministerija pranešė S. 
valdžiai.

Kaunas. — “Lietuva” pagar- čiaus žodyno, 
sino šitokią žinią gruodžio 2 d.

“Gauta iš Karaliaučiaus te
legramas kad šiąnakt staiga 
mirė musų didis mokslinin
kas kalbininkas. Profesorius 
Kazys Būga.

* * *

Kaunas. — 
gruodžio 4 d 
apie Pre f. K. Bugcs par? 
mą laidotuvėms Į Kauną: 

šiuo reikalu gruodžio 
Universiteto auditorijoj 
kasi seniūnai.

Mirusiojo žmona ir

‘Lietuvos Žinios” 
įeinančiai praneša

3 d.

Sukilėlis prieš Maskvą yra 
Trockis, kuris tik. vienas reikš
mingas vadas liberalia suprati
mo naujų Lenino ekonominių 
teorijų, priešingas autokratiškai i 
kontrolei Stalino, Zinovjevo ir I 
Kamenevo pirmesnių komunistų 
nusistatytu budu. šie trįs vy
rai dabar yra Rusijos valdovai. I

Trockis turi spėką savo pu
sėje, bet tie trįs kontroliuoja Į 
visą politišką ir ekonominę' ma- j 
šineriją ir jų nuosprendžiu Tro
ckis liko ištremtas ant Kanka-[
zo ir visi jo rėmėjai išmesta iš j - 
reikšmingesnių vietų. rx) b federacijos

Po tuo SL,,U>W MVI.'k , W.U ‘ I 
lių guli svarbiausias kaulas —Ii išrinkt, 
geismas turėti savo rankose ga- j 
lybę. Trockis, sakoma, noriai 
klausė Lenino, bet atsisako nu- | 
silenkti šiam 
dabar išleista knyga užvardžiu 
“1917 metai

Ibanezui Grsia Areštas
Paryžius. — Anot laikraščių 

pranešimo, premjeras Herriot 
įsakęs traukti atsakomybėn Is
paną rašytoją Blasco Ibanez, 
kuris gyvendamas Francuzijoje 
ruošia propaganda ir ragina Is
paniją nusiversti karalių Alfon
są. Be abejo Ispanijos valdžia 
reikalauja iš Francuzijos perse
kioti Ibanezą.

Kongreso Nuoveikiai
Suv. Valstijų kongresas išsi

skirstė Kalėdų šventėms perlei
sdamas keletą bilių.

Tarpe tų yra paskyrimas 
$100,000 kovojimui su Europiš- 
ka naminių paukščių plėga.

Paskui, užgirta karo skolų 
atlyginimo sutartis su Lietuva 
ir Lenkija; užbaigta pirmesnio 
kongreso nebaigti biliai — ka
ro laivyno reikalams $100,000,- 
000 paskyrimas ir $18'1,000,000 
nedatekliaus del kareivių 
mokėjimo įvedimo.

Prof.
Volteris išvyko Karaliaučiun 
priimti ir parvežti a. a. K. 
Hugos lavoną.

Tarp 1905—1913 
metų Eiga ypačiai daug mede- 

I gos tam'žodynui surenka savo 
[ kelionėselpo Lietuvą. 1914 me
tais tam pačiam žodynui nema- 

j ža medegys Būga surenka ir 
, Karaliaučiuj (universiteto kny
gyne). 1916—1919 m. Būga 
dirba to paties žodyno reikalui 
jau Permės universitete profę- 

; soriaudamas.
I 1929 m. Bu>;i su savo žodyno 
skryniomis paigryž.ta į Lietuvą, 
čia tuojau paGda jam Švieti
mo Ministeriją suorganizuoti 

j Lietuvių kalbos todyno leidimą. 
Į čia, Kaune, Buga.su keliais ki
ltais mokslo žniOiemis sudaro 
netrukus ir Hum^ifarinio Fa
kulteto branduolį:’ ‘to bran.

to Fakulteto sudėti An(1.as 
|A. Juškevičiaus žody

Į- l

dabar tėra išėjęs PLpilyje.
i 1924 metų pradžioje pa0<|g jr 
K. Būgos sudarytas ‘\uvių 

Būga gimė 1879 m. Pa- kalbos žodynas” (i-as ąuvb 
(Dusetų par., Zarasų j nis, iki žodžio anč-trauka.
1897 metais, išlaikęs! K. Būga buvo vienintelLj, 

egzaminą, įstojo džio musu kalbos mokslo spL

Apie Prof. K. Būgą J. Jablons 
kis sekančiai “Lietuvoje” 

rašo:

Green Liko Gomperso 
Įpėdiniu

Amerikos Dar
ni irusio prezi- 

skilimu bolševikų ei-i<J-nto Gomperso tarnystei baig
ta William Green iš Co

shocton, Ohio, sekretorius-iždi- 
ninkas angliakasių unijos.

i Vice-prezidentaf, Dunean re- 
j0 I zignavo iš savo vietos kadangi

(jo nepaskirta į Gomperso vietą, 
pakartotinai var-1 Gomperso jauna žmona užve- 

toja frazę “Leninas ir aš”, kas i teismą del Gomperso turtų, 
yra gudri propaganda išrūdyti l'iirių liko $30,000, nes jis pali- 
kad jis dirbo su Leninu išvien. *<0 Ja' tik mažiausia kiek žmo- 
todel jis yra Lenino teisingas]113 gauti po vyro mirties, o 
įpėdinis. j kitus paskyrė savo sunams

Kiti komunistų vadai sukilo pirmutine žmona, 
prieš tą knygą, ir pasiryžo “pa- į 
taisyti” Trockiui, bijodami kad ] 
jis nepanaudotų armijos savo Į 
pusėje progai pasitaikius.

Dabar Trockis, kiek žinioms į 
galima tikėti, nori atgryžti Ma
skvon. Ar jam pasiseks gauti 
armijos paramą, kadangi jo pa
dėjėjas armijoje yra triumvi
rato šalininkas, sunku spėti.

Trockio pergalė, kaip žinovai 
tikrina, reikštų suminkštinimą 
komunizmo, prieinamesnės lik
tų jų dabartinės taisyklės, ir 
gal trečias internacionalas butų 
atskirtas nuo komunistų parti
jos. To trečio internacionalo 
maišymąsi politikoje yra prie- 
žasčia Amerikos ir Anglijos 
prieštaravimo pripažinimui Ru
sijos valdžios.

triumviratui.

Pra-

su

Muštynes Berline
Berlinas. — Daug susirėmi

mų komunistų su policija įvyko 
jsugryžtant į Berliną Erikui Mu- 
chesam, komunistų vadui, kuris 
buvo laikomas Bavarijos kalė
jimo penkis metus už dalyvavi
mą komunistų sukilime Muni- 
che 1919 metais. Virš 100 
nių sužeista. Apie 50,000 
rinko Muchesamą patikti.

Keliavimai į Romą 
sidėjo

• Roma. — Miestas jau užsipil- 
dęs pilgrimais atvykusiais ap
vaikščioti Šventą Metą. Šven
tė oficialiai prasidėjo Kalėdų 
dienoje, kada jubilejinės šv. 
Petro duris liko atidarytos, ku
rios atsidarė pirmu sykiu nuo 
1900 metų.

Vatikano sodne taipgi įreng
ta paroda visų šalių išdirbinių 
iš seniausių laikų, kuriuos su
rinko misijonieriai visose žemės 
dalyse.

Tacoma, Wash.-—Netoli Che
halis, Wash., medžiui užgriu
vus ant automobilio penki žmo
nės užmušta ir trįs sužeista.

žmo- 
susi-

Naujas Orlaiviams Mo
toras

Amerikoje išrasta naujas ir 
geresnis orlaiviams motoras ne
gu iki šiol pagarsėjęs Liberty 
motoras. Tas naujas inžinas iš
dirbtas Amerikono, ir orlaivių 
išdirbėjus stačiai užkerėjo. Jis 

I esąs mažesnis už Liberty inži- 
ną, 'sveria apie 200 svarų ma
žiau, sunaudoja mažiau kuro ir 
turi didesnę kėlimo ir skridimo 
spėką. Išradėjas jį pasiūlė Su
vienytų Valstijų karo laivynui, 
bet valdžia neturi tam pinigu. 
Dabar prie to S. Valstijos turi 
10,000 (Liberty motorų, kuriuos 
reiktų numesti. Tuo tarpu ki
tos šalis siūlo didelius pinigus 
išradėjui, ir kaip spėjama išra
dimas gali patekti kitur, kaip 
pateko submarinas, nors Ame
rikoje buvo išrastas.

Vienok dar rengiamasi tą 
klausimą pakeiti kongrese kada 
jis susirinks gruodžio mėli., gal 
ten bus nutarta tą inžiną pirkti 
ir bus paskirta pinigai.

Kaz. 
žiegėje 
apsk.), 
progimnazijos 
i Petrapilio kunigų seminariją, | listas, kurs tam mokslui vjv 
bet joje vienus metus teišbu-i kai atsidėjęs, tyrė visą Lietut 
vo. Po kiek laiko Kun. A. Dam-; kalbos giminę (visą Aisčių kĄ 
brauskas, Prof. Kun. P. Bučyslbą).

i ir Kun. J. Tumas, rodos, pir- s čiai
■ mutiniai pastebėjo
rupi kalbos dalykai, kad Bug 
-apie juos giliai nusimanoma, ba, jos, 
kad tais dalykais jo ir sergama, ginamas 
Toliau Būga pasižįsta su Ed. bos mokslas su didžiausiais sa- 

j Volteriu ir Kaz. Jaunium. Su- vo specialistais.
su Jaunium, 1 

j Būga tampa jo sekretorium; j 
a_ I besekretoriaudamas suvartoja. šulo, didžio 
ie | iš Jauniaus kalbos mokslo visa 1 šulo, č 

|ką galėjo prie jo bedirbdamas ■ mokslu 
Amerikoje ir i Prieiti ir sutvarkyti. masis

Išlaikęs 1995 m.
reiškė I egzaminą iš viso
amba-1 kurso, stoja tais pačiai: 

j Būga į Petrapilio univ
■ į jo kalbų mokslo skyr
■ b e s t u d e n t a u d a m a s 
I tiškas Studijas”.
mas Petrapiiyj ir 

į damas tenai arči;
žymiausiais to laiko kalbo; 

akademikai:;

bon ii |.

Japonijos Nėra ko Bai
mintis

Washington. — Amerikon at
vyko naujas rJaponijo's .atstovas. 
Jis savo kalboj pareiškė kad del I siari-nęs 1902 m. 
sulaikymo Japonų imigracijos 
nėra ko Amerikai gąsdintis Ja
ponų gręsiamu karu, ir visi tie 
gandai yra tik neapgalvoti pa
skalai leidžiami 
Japonijoje.

Suv. Valstijos taipgi i 
savo pasitikėjimą naują 
sadorių priimdamos.

Tirdamas tą mokslą pla\ 
giliai. Būga rūpinosi su-\ 

kad Būgai j vartoti jam visa ką gali tam 
mokslui duoti gyvoji musų kai- \

I u d o- E u r op i c ė i ų k a 1-

Su K. Būga musų kalbos mo
kslas nustoja didžiausio savo 

vo tyrinėtojo. To 
su musų

nustoja ir visas 
Indo-Europiečiu

Nslaimes del Šalčių
Gruodžio 19 ir toliau, visas 

Suv. Valstijas apėmė smarkus 
šaltis. Viduriniuose vakaruose 
nuo šalčio tiesioginai ir nuo vi
sokių nelaimių pasitaikiusių 
sniego ir šalčio, žuvo virš 
žmonių.

del

Chippewa Falls, Wis. — 
19 d. važiuojant traukiniui 
tiltą nukrito į vandenį parkuti- 
nis vagonas, ir toj nelaimėj už
mušta aštuoni 
žeista, 
nukrito 
koms.

monės,
Manoma kad 
pasiliuosavus

per

daug su-
vagonas
muter-

300,000 Negauna Dar
bų šiuo Metu

New Yorko mieste šias Kalė
das radosi 60,000 benamių ir 
apie 300,000 bedarbių, skelbia
įstaigos kurios duoda pašalpos1 mijos gauna suredaguoti i 
tiems varguoliams.

kalbos 
lygina- 
kalbos 

Petrapilyj I mokslas, musų Universiteto Hu-
gimnnzi jos , manitarinis Fakultetas, kalbos 

metai.-, mokslo jaunuomenė, musų kal
bos mokytojai Lietuvoje, visa 
Lietuva....

Kaip čia ką pradėsim tame 
i moksle nebeturėdami K. Būgos 
man seniui sunku ir suprasti: 
be jc lyg nebegalimas tas mok- 

Įslas. . . . Bet dirbkite, seniai ir 
rėjais — su akademikais Fil. | jaunesnieji mokslo žmonės, dir- 
Fortunatovu ir Al. šachmatovu, > bkite nenuleisdami rankų, ir tuo 
su Prof. Baudouin de Opurte-j bent, kad ir taip vėlai, atsily- 
nay. .. . Iginsit tam atsiskyrusiam iš mu-

Naudodamasis Petrai) i 1 i ojr.ii tarpo didžiuliui musų kalbos 
knygynų šaltiniais, tais mokslo 
žmonėmis ir savo paties paste
bėtais Lietuvoje žmonių kalbos 
dalykais, Būga ima dar 
dar rimčiau tirti musų 
ypačiai jos etimologijos daly
kus, žodyną ir kitus gilesnius 
lyginamojo kalbos mokslo daly
kus, susiduriančius 
su Lietuvių kalbos mokslu, u šiaip daugybė įvairiu organiza- 
to mokslo reikšme musų istori-1 ciju atstovll ir m;nios žmonill. 
jai, n- tt. .. . _ .XT lnnn , ,, . ., K. Būga mirė turėdamas vosNuo 1909 metu Būga atsido-Į
da ypačiai musų įkalbos žody- 45 metus amžiaus. Ingą gavo 
nui. 1912 m. iš Mokslų Akade- 11110 persidirbimo. Išvažiavo Į 

Karaliaučių gydytis, bot jau ne
leisti antrą tomą A. Juškevi-1 įstengė atgauti sveikatos.

Jau

bestudentau
ti sueina su

mokslo 
tarpu.

darbininkui! Tiek tuo 
Liūdna, skaudu!

kalba
Buga palaidotas su di- 
iškilmėmis gruodžio 6

Prof, 
dėlėmis
d. Iš Karaliaučiaus pargaben
tą velionio kūną pasitiko Lietu-

iaip ar taip ' vos Universiteto profesoriai ir

VžfižZ? -s .rx <r» r*

pRADĖKIT 1925 metus be rupesnio atnaujindami savo prenume
ratą už “Dirvą” dabar, nelaukdami perilgai. Mes raginame po

rą kartų, paskui sulaikome. Nepersiskirkit su “Dirva” neapsižiu- 
rėję savo prenumerata laiku. Kurie gavot paraginimus, siųskit pi
gus dabar. Kurių baigiasi tuoj po Naujų Metų nenaujinkit iškalno.

“DIRVOS” ADMINISTRATIVE KOMISIJA.

i

Buga.su


2 DIRVA

1 Iš Lietuvių Gyvenimo, |
AKRON, OHIO

Draugija Šv. Stanislovo laike 
savo priešmetinį susirinkimą 7 
d. gruodžio. Susirinkimas rin
ko naują draugijai valdybą se
kantiems metams, išrinkta: A. 
Oleknavičia — prezidentu; S. 
Rodavičia — vice-prez.; L. Li- 
pinskas — protokolų raštinin
ku; Jonas Sarafinas — finansų 
raštininku; Vincas Clesoraitis 
— iždininku; K. Bartkus/ir A. 
Lapinskas — iždo prižiūrėtojais. 
F. Martiniais — Maršalka.

Šv. Stanislovo Draugija gy
vuoja Akrone jau septyni metai 
ir yra nuveikus labai daug. Ji 
yra aukavus Tautos Fondui, 
Lietuvos našlaičių šelpimui, lei
do savo atstovus i Amerikos 
Lietuvių seimus kuomet buvo 
rūpinamasi Lietuvos neprigul- 
mybės išgavimu, ir tiems vi
siems reikalams yri išmokėjus 
apie 800 dolarių. Draugystė 
taipgi yra aukavus vietos Lie
tuviui parapijai i *00 dolarių, ir 
dengė lėšas choiai mokinti, ir 
iš savo iždo molč.jo už mokini
mą Lietuviško leno.

Draugija kap laiku surengė 
_aųLi.i i kAč15 ir atstovavo

Lietuvių tau* i* "a suien8us 
keletą prakU’ *-ea^r0 Akrone. 
žodžiu. be/s Įkalbos vieni 
Lietuviai plikai nebūtų gy
vavę T Paskutiniuose me
tuose dr8’^ buv0 aPsnuc!l's, 
turėjo PŪ'mininką kuris 
tik lar P1’0“08 iš draugijos 
pasini'0*-*’ ket nepasisekė, li
kosi -'šalintas. Dabar ir vėl 
drai,|a veikia. Po naujų mc-

Ja surengti kokį teatrą ar 
pp.ilbas. Draugija moka 87 
p.dpos ligoje i savaite ir $150 
mintinės. Nariais gali būti 
rai ir moteris.
J. Vaiveckas yra gal vienati

nis sportininkas iš Lietuvių šia
me mieste, mokanti^ gerai me
džioti bei žuvauti; sako gerai 
jam tas užsiėmimas sekasi.

Meiženis.

1 pos finansiškai ruošti vakarą su 
’.šokiais. Atlikimui to darbo pa
skirta komisija — Juozas Leš- 

! kys ir S. Adomkus. Nutarta 
senus metus užbaigiant o naujų 
laukiant vien TMD. 13-tos kuo
pos nariai ruošt privatinį vaka
rėlį. Susirinkimą sušaukti pa
vesta valdybai.

Nutarta kad susirinkimai bu-| 
tų laikoma kas mėnuo kolei 
kuopa sustiprės.

Baigiantis susirinkimui na
riuose kilo sumanymas kad jau
nutei kuopai, bėgantiems reika
lams, kiek paaukoti. 'Susirinki
me dalyvavę nariai sudėjo $10. 
Buvusi valdyba arba tvėrėjai 
kuopos pranešė kad pilnų narių 
kuopoj randasi 27.

Susirinkimą uždare gražiai 
pirmininkas Ambraziunas su 
draugiškais pasikalbėjimais.

Kurie nariai yra perskaitę 
gautą knygą “Iš Tamsios Pra
eities”. jos turiniu gėrisi ir lau
kia .dar svarbesnių knygų. “Pa
saulio Istorijos”.

Waukegano Tėvynainis.
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Linkėdami visiems “Dirvos” skaitytojams ir re- 
mėjams laimingų naujų metų, kviečiame stoti Į *
darbą su mumis platinti lairkaštį, prikalbinti po 
naują skaitytoją, ir siųsti visus draugijų spauods 
darbus čionai, kur patarnavimas greitas, geras,

4$ ir kainos prieinamos. . L

“Dirvos” Administrative Komisija: •ų»-
■** A. Lapė,
*’■" A. Praškevičius,
** A. Žukas,
* J. V. Mitchellis, • X
w V. P. Banionis.
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Q GERB.
^OPRAGILO KAMPELIO^/
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MILIJONAI ŽMONIŲ..
DABAR GYVENAN

ČIŲ NEBEMIRS.
Sudėjus Jono delirijas su

WAUKEGAN, ILL.
TMD. kuopos susirinkimas.
Gruodžio 10 d., 8 vai. vaka

re, Juozo Masiliūno namuose 
buvo laikoma TMD. 13-tos kuo
pos susirinkimas. Narių suėjo 
gražus būrelis. Pas dalyvavu
sius narius susirinkime ūpas 
buvo pakilęs, visi trokšta ap- 
švietai darbuotis. Tame susi
rinkime dalyvavo atvykęs sve
čias iš 'Racine, Wis., M. Kaspa
raitis, kuris drauge dalyvauda
mas svarstymuose paaiškino 
plačiau ir apie TMD. tikslus, 
reikšmę ir uždavinius.

1925 metams likos išrinkta 
13-tai kuopai valdyba suside
danti iš gabių nuo seno prity
rusių veikėjų: pirmininku — 
gerb. Ambraziunas; pagclb. — 
Stasys Adomkus; raštininku — 
Jonas Misevičius; iždininku — 
Juozas Masiliūnas; organizato
rium — Tautvaiša.

Ta išrinkta musų jaunutės 
13-tos kuopos valdyba yra at
sakanti užimti savo vietas; ji 
savo darbais ateinančiais me
tais be abejonės išaugins kuopą 
virš 100 narių ir sustiprins ją 
finansiškai. ‘Valio, prie darbo 
nauja ir darbšti valdyba.

Nutarta del sustiprinimo kuo-

WATERBURY, CONN,
šviesos Draugijos Vajus.
Waterburio Lietuvių šviesos 

Draugija surengė vajų, kuris 
prasidėjo su lapkričio 1 d. ir 

I tęsis iki vasario pabaigai 1925 
m. Vajaus tikslas — gauti kuo- 

Idaugiausia naujų narių į švie- 
i sos Draugiją, ir taigi Draugija 
Į sumažino įstojimą per tą laiką 
pusiau. Draugijon priimama ir 
moteris. Todėl visi kas tik jau- 

į čiatės sveikas ir drūtas esat 
‘kviečiami prisirašyti prie švie
sos Draugijos, nes vėliau pa
našiu progų gali daugiau nepa
sitaikyti.

W. L. šviesos Draugija jau 
gyvuoja nuo 1906 metų, moka 

■pašalpą ligoje ir pomirtinę, už
laiko knygyną kur randasi įvai- 
raus turinio knygų, ir jomis 

į nariai gali naudotis dykai; prie 
! to draugijos ižde randasi virš 
i trijų tūkstančių dolarių pinigų, 
kas reiškia nariams pilną užtik
rinimą kad prisidėjimas prie 

■šviesos Draugijos neš jums 
i naudą. Vajaus Komisija.

Lietuviai Ūkininkai
Pietinėse Valstijose

Vincas Normantas, Lietuvis 
ūkininkas Alabama valstijoje— 
pietinėje Suv. Valstijų dalyje— 
tenaitinių Angliškų laikraščių 
tankiai pažymimas kaipo gabus 
ūkininkas. Fairhope miestelio 
“Courier” rašo kad apie metai 
laiko atgal apie jį buvo rašyta 
kaipo gabų naminių paukščių 
augintoją. Adomas Benikas yra 
kitas Lietuvis ūkininkas kuris 
taipgi pasekmingai veikia toje 
pačioje linkmėje.

Jie. rašo tas laikraštis, nori 
patraukti daugiau savo vien
taučių čionai, sakydami jog nė
ra kitur tokios vietos kaip ši
čia kur galima taip pasekmin
gai žeme naudotis.

V. Normantas turi surašą 
tos valstijos Lietuvių, sulyg ku
rio tik dvylika jų yra Alabama 
valstijoj, šeši randasi Birming- 
hame.

šįmet, kaip “Courier” rašo, 
Normantas pasižymėjo išaugin
damas ypatingas’bulves, kurias 
buvo nugabenęs to laikraščio 
redakeijon parodyti. Bulvės bu
vo sodintos viduryje rugsėjo 
mėnesio, ir išaugintus ^eveik be 
lietaus, ir, ypatingai nepapras
tai, jos buvo jau trečia eilė šiais 
metais toje pačioje žemėje.

V. Normantas yra “Dirvos” 
skaitytojas.

Iš žemes reformos darbų
Pasak “Ryto”, jo gautomis 

. iš žemės Reformos Valdybos ži- 
■ niomis, žemės reforma palietė 
apie' 747,172 ha žemės. Tame 

Į skaičiuje ūkių nuo
80 iki 150 ha 143,539 ha 

150 iki 200 ha 71,081 ha 
200 ir daugiau 529,502 ha 
Iš šito ploto savininkams bus 

palikta apie 120,000 ha. Tuo 
' budu bus išdalinta žemės 630,- 
610 ha.

Iki šiol nusavinimo formalu-
' mai atlikta plotui 368.240 ha.
Lieka atlikti plotui 262,400 ha.

Atskirais metais buvo pro-
i jektuojama nusavinti toki plo-
1 tai:

1919 m. 11,967 ha.
1920 ” 50,506 ha.
1921 ” 10,280 ha.
1922 ” 13,757 ha.
1923 ” 147,730 ha.
1924 ” 134,000 ha.
Faktinai nusavindavo vienais

!metais daugiau (pav. šįmet),

SO. BOSTON, MASS.
Iš Y. J. šli ikio Teismo su Kun. 

Garmum.
Gruodžio 17 d. ryte teisėjas 

pranešė ‘jury’ nuosprendį Kun. 
Garmaus bylos užvestos prieš 
buvusį “Sandaros” redaktorių 

IV. J. Šliaki. Nuosprendis šį sy
kį išėjo be pasekmių, nes ‘jury’ 
balsavo septyni — nekaltas, o 
penki — kaltas.

Išnaujo tardymas prasidės 
prie naujos “jury” sausio 19 d.

Šis tardymas prasidėjo gruo
džio 11 d. ir tęsės iki gruodžio 
16 d. Advokatų ir teisėjo kal
bos pasibaigė kaip 3:30 vai. po 
pietų. Paskui “jury” ginčijosi 
iki po 11 vai. nakties. Pirmas 
balsavimas buvo šeši prieš še
šis, paskui vienas persimetė į

' Šliakio pusę.
Jei kas turi kokių faktą prieš 

Kun. Garmų siųskite “Sanda- 
I rai”. Geistina kad Sandariečiai 
ir paaukautų bylos vedimui ir 

j laimėjimui. Tikimės laimėti.
A. A. Tu lys.

NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZF 
ARTISTŲ DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai laiii ?r įspūdinga daina, kvartetui ir chorui ................................... 35c

DzirmJzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šaleles
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainele. Už abi. ... ............ 25c

Malda
Labai graži ir įspūdinga, tinkama visokiems vakarams ..........................30c

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri, graži, romantiška .............................. 50c

Stasys
Solo, romanlišk:i daina, r.riiži, liūdna ........................................................ 50c

Jieškojimas iš Lietuvos
Eortkevičaitė-Bogušienė-Paul, 

atvyko Amerikon rodos 1997 
metais ir gyveno Amsterdam. 
N. Y.

Liiitkauskus Vine. (William), 
atvykęs Amerikon 1910 m. ir 
gyvenęs Wilkes Barre, Pa.

Voronavičius Ambraz., atvy
kęs Amerikon 1909 m., ir gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Sarapinas Juozas, atvykęs 
Amerikon 1912 metais ir gyve
nęs. Shenandoah, Pa.

SI romilienė-Jarienė, atvykus 
Amerikon prieš 17 metų. Ro
dos gyvenus New Haven, Conn. 
Rodos buvo pasivadinę Tony 
Harris.

Strumila, Adomas, atvykęs 
Amerikon 1913 met., gyvenęs 
New Haven, Conn.

Pa.j ieškomiems turime svar
bių žinių, todėl jie patįs arba 
kas apie juos žįnantis prašoma 
atsiliepti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York City

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno

1925 Metu

KATA1OGO*

Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.
“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

| kitais metais mažiau.
Parceliacija prasidėjo 1919 

metais liepos mėn. Nuo parce- 
liacijos pradžios iki “žemės re
formos įstatymo” paskelbimo 
(iki balandžio 3 d., 1922 m.) 
faktinai buvo išparceliuota plo
tas 22.498 ha (projektuojama 
buvo daug daugiau). Iš šito 
ploto 1919 ir 1920 m. buvo iš
parceliuota 5618 ha ir 1921 m.
— 15,312 ha.

Tuo laiku aprūpinta 755 ka
riai. Jiems paskirta 11.603 ha. 
Ne karių aprūpinta 749. Pas
kirtas plotas siekia 10,895 ha. 
Tuo budu viso aprūpinta 1504 
žmonės.

Vidutinė aprūpinimo norma 
! bežemiams 15 ha.

Toliau žemės reforma ėjo pri- 
! silaikant “žemes reformos įs
tatymo”. 1922 metais, nuo to 
įstatymo išleidimo dienos, t. y. 
nuo balandžio 3 d., iki galo me
tų viso išparceliuota 14,888 ha.

Aprūpinta žeme: 486 kariai, 
kuriems išskirstyta plotas 6415 
ha; 446 bežemiai, jiems duota 
plotas 5809 ha; 489 mažažemiai 
su plotu 2,446 ha ir 81 mokyk
la — plotas 218 ha.

Išviso aprūpinta 1421 žmo
gus. Vidutinė norma: beže
miams — 13.1 ha, mažažemiams
— 5 ha.

1923 m., išparceliuota 102,- 
338 ha. Aprūpinta: 2996 ka
riai, kuriems paskirtas plotas 
lygus 31,757.6 ha; 2198 beže
miai — plotas 19,701 ha.; 4915 
mažažemiai — plotas 26,049.5 
ha; 156 amatninkai — plotas 
225 ha. Viso aprūpinta 10,256 
žmonės.

Be to paskirta žemes: žemes 
jukio mokykloms — 400 ha; pra- 
| džios mokykloms — 600 ha; 
parapijoms ir kapinėms — 280 
ha. Skirta parduoti 1750 ha. 
Likusi žemė sudaro nenusavina
mąją normą.

1429 metais (žinios negalu- 
; finos) išparceliuota 124,386 ha. 
į Gavo žemės: bežemiai ir kariai 
61,536.5 ha; mažažemiai — 21,- 

j 115 ha; amatninkai ir ekono- 
! miniai silpni dvarų darbininkai, 
skaičiuje 736 žmonių — 1447 
ha; žemes ūkio mokyklos — 615 
ha; pradžios mokyklos — 790 
ha; savivaldybes — 112 ha; 
parapijos -— 331 ha; savival

dybes (žvynui kasti keliams tai
syti) — 94 ha; miškų adminis
tracijos — 831 ha; agronomi
jos punktai — 18 ha; Teisingu
mo Ministerijos įstaigos (prie 
kalėjimų, kaliniams dirbti ir 
sau maistui gamintis) — 193 
ha; pramones įmonės — 391 
ha; Krašto Apsaugos Ministe
rija — 422 ha; servitutams lik
viduoti — 2,111 ha. Parduota 
dvarų centrų ploto 3,463.5 ha. 
Palikta ponams nenusavinama 
norma — 15,472 ha.

Tokiu budu, 1924 metais, su 
likusiomis neišparduotomįs dva
rų žemėmis iš 1923 metų, iš
parceliuota 155,000 ha.

Be to miestams ir mieste
liams praplėsti šįmet paskirta 
943 ha, o nuo pradžios parce- 

| Uncijos — 1.800 ha.
Iš tolesnių žemės reformos 

darbų yra kaimų skirstymas 
! viensėdžiais, šis darbas varo- 
I ma greta kitų žemės reformos 
darbų.

Nuo 1919 iki 1923 metų im
tinai išskirstyta kaimų viensė
džiais 197,528 ha. šįmet išskir
styta apie 25,000 ha, o 1925 m. 
numatoma išskirstyti 61,000 ha.

Iki šiol yra pareiškę norą iš
eiti viensėdžiais 1400 kaimų su 
plotu 450,000 ah. Nepadavu
sių pareiškimų, bet kuriuos taip 
pat reikia išskirstyti viensė
džiais, yra 1030> kaimų bendro 
ploto 504,000 ha.

Nuo pradžios parceliaeijos iki 
šių metu lapkričio mėnesio at
likta darbai 1525 dvaruose. Iš 
tų dvarų padaryta 29,998 skly
pai. Sutvarkytas žemes plotas 
— 304.559 ha. Išskirstyta vien
sėdžiais 770 kaimų. Iš jų su
daryta 15,975 sklypai-viensė- 
džiai.

Kultūringiems ūkiams nuina- 
t.vta palikti 9170 ha, o pavyz
dingiems — 2047 ha.

Dabar valstybe turi 8676 nuo
mininkus. Jie nuomuoja 142,- 
123 ha. Nuomos šįmet bus 
gauta 1,580,176 litų.

Parceliaeijos darbą dirba 210 
matininkų.

Melioracijos darbai atliekama 
drauge su parceliacija. žiūrint 
ilgio iškastų kanalų matome 
kad iškasta kanalų:

1920 m. 4,500 mtr.
1921 ” 49,998 mtr.
1922 ” 22,838 mtr.
1923 ” 65.945 mtr.
1919—1923 143,377 mtr.
Be 1o, atlikta drenažo:
1921 m. 10,700 mtr.
1922 ” 5.605 mtr.
1923 ” 6,300 mtr.
1921—1923 22.605 mtr.
Iš šito skaičiaus kaimuose iš

kastų kanalų ilgis siekia 60,495 
mtr. ir paliete 1988 ha plota.

1924 metais kanalų iškasta 
kaimuose 62,000 mtr. ir palies
ta plotas 3300 ha, dvaruose — 
<35,009 mtr. ir paliesta plotus 
1250 ha.

1925 melais numatoma iškas
ti 317,000 mtr. ilgio ganalų.

Meliorijos darbuose šių metu 
pradžioje dirbo devyni techni
kai ; dabar dirba 17 technikų.

Iškasimas vieno kubinio met
ro žemių atsieina 1.80 lt.

Prašymų nusausinimui laukų 
yra paduota 370 kaimų.

l'J25 METAI ATEINA — 
MILIJONAI ŽMONIŲ 
DABAR GYVENAN

ČIŲ NEBEMIRS
Kada Dievulis sutvėrė 

gerb. musų pirmutinius tė
vus, Adomą ir Jievą, jis no
rėjo kad tik jiedu du ant 
žemės gyventų, bai žvėrių ir 
paukščių ir visokių galvijų 
ir augalu sutvėrė po daugy
bę, o žmones tik du.

Orą užveisė jiaukščių pau
kščiais, vandenis apleido žu
vų žuvimis; žemę išplatino 
gyvių gyviais, ale žmogų iš
syk tik vieną iš molio nu
lipdė. Taigi tas rodo kad 
Dievulis norėjo tik vieną 
žmogišką karalių padėt ant 
visų gyvių ir visos žemės, ir 
nulipdė ji pagal savo pavei
kslo, tik barzdos neuždėjo.

Kada vienam Adomui nu-i 
sibodo karaliaut ant galvijų 
ir paukščių ir žuvų, ir užsi
norėjo karaliaut ant mote
riškės, tada tai Dievulis 
pamatė kad reikia jam ir 
karalienės. Tada iš Adomo 
šonkaulio padarė Jievą, ir 
tada Rojuje atsirado ir ka
ralienė prie karaliaus.

Ale tada gerb. Jieva su
rado užgintą obelę ir prade-' 
jo jos vaisių naudoti, už ką į 
abu liko išvaryti iš rojaus Į 
ašarų pašvietė. Neužilgo at-Į 
sirado Kainas, paskui Abe-i 
lis, ir po to jų vaikų vaikų,' 
vaikų, vaikų vaikai ir taip 
toliau ir 'be galo.

Ale kad visi jie buvo še-! 
tonui atiduoti, reikėjo juos 
atpirkti kad galėtų ineiti i 
dangaus karalystę po smer- 
čio. - Po atpirkimo, visi ku-! 
rie buvo geri ėjo ir ėjo Į, 
dangišką karalystę, o kurie! 
nebuvo .geri ėjo Į pragarą, j

Bet ėjimo nebuvo galimai 
sulaikyt, ir užsipildė dangus! 
ir pragaras, ir tada vienai 
syki Dievulis padarė seimą! 
su Liciperu ir nubalsavo! 
kad reikia paskirt 1925 me-Į 
tus nuo kada milijonai gy-j 
veliančių žmonių ant žemės 
nebemirtų, ba jų nėra kur 
dėti nei danguje nei pekloj. 
Peklą užversta kunigais, 
davatkomis, zakristijonais, 
vargoninkais, klierikais ir 
visokiais klaidingais biblijos 
pranašais kurie ilgai skelbė 
pasaulio .galą ir iš žmonių 
viliodami pinigus sau links
mai gyvenimą darė.

Dangus užverstas viso
kiais raišais, kurčiais, ak
lais, inkvizicija nukankin
tais, baudžiauninkais, ver
gais ir kitokiais kurie visą 
gyvenimą klausė kitų ir bu
vo persekiojami.

Gana jau, pasakė dangaus 
valdovas ir peklos valdovas, 
ir nutarė daugiau neprisi
imti pas save žemiškų dū
šelių, ba pamatė kad žemės 
dideli plotai dar visai tušti, 
neapdirbti, neaparti; juros 
neaiigyventos žmonėmis ir 
kalnai neaplipę žmogiškais 
sutvėrimais.

Ale to savo nuosprendžio 
žodžius pritaikė prie neku
riu senų Žydų pranašų kai-- 
-bu ir užspaudė juos biblijo
je iki ateis tikri biblistai ir 
išras tas paslaptis ir pagar
sins jas pasauliui kad va:

Povilo gromatomis išeina 
kad ateis ant svieto baisus 
karas, po kurio prasidės vi
sokie sumišimai ir nerimas
tis.

Sudėjus Petro raktus su 
Judošiaus trisdešimčia gra
šių išeina kad nuo 1925 me
tų milijonai žmonių dabar 
gyvenančių nebemirs.

Sudėjus Jokūbo vidurinę 
vardo raidę su Matjošiaus 
paskutine, Izajošiaus pir
mutine, Jeremijošiaus ant
ra, Tamošiaus ketvirta ir 
Ezekielio trečio nuo pabai
gos, išeina kad 1925 metais 
ateis ant žemės Kristus ir 
užviešpataus ant visų kurie 
tikės kad tai jis.

Šitas paslaptis išgavę, bi
blijos studentai išėjo su pa
mokslais ragindami žmones 
prisirengti Karaliaus atėji
mui, ir amžinam gyvenimui 
ant žemės.

Tuoj nrasidejo ant žemes 
baisus dantų graužimas ir 
ašarų liejimas.

Žmonės pradėjo parduoti 
savo žemės piečius kapinėse 
kuriuos buvo nusipirkę sa
vo ir savo šeimynų palaido
jimui.

Graužia pirštus kunigai 
kad nebus pagarbų ir netu
rės uždarbio daugiau už eg
zekvijas;

įVerkia graboriai kad ne
bus ką laidoti, ir jie turės 
badu gaišti, o negalės išgai
šti;

Susirūpino doubkasiai ir 
kapų sargai kad jie liks be 
vietos _;

Užsidarė grabų fabrikai 
ir žvakių ir grabnyčių lie
jyklos.

Visi kurie iš numirusių 
darė sau gražų gyvenimą,
dabar verkia aimanuoja ir 
nežino už ko imsis.

Kurie turi kapinių serus 
nežino ką su jais daryti, ba 
jau jie liko tik popieros ga
balai.

Kanuolių, šautuvų ir kul
kų dirbtuvės paliovė dirbę, 
ba jų Įnagiai negalės žmo
gui gyvastį atimti. Kartu
vės nepakars, ir peiliai ne
papjaus. Jei kas norės nu- 
siskandyti, vandenin Įšokęs 
bus išmestas lauk ant kran
to; ugnyje galės vaikščiot 
ir nejaus skausmo; o nušo
kęs nuo 29-to aukšto atsi
muš Į žemę kaip guminė bo
le ir pasiritęs toliau atsistos 
ir vėl eis.

Traukiniams susimušus 
žmonės atsistos ir juoksis 
vaikščiodami aplinkui subi
rusius vagonus, o kasyklose 
anglims užgriuvus arba ek
splozijai kilus, darbininkai 
pastums akmenis i šalį ir 
dulkes nusišluoštę varys sa
vo darbą toliau.

Gazu galės kvėpuot kaip 
paprastu oru, ir elektros 
pilnomis vielomis apsiraitę 
galės komedijas rodyt.

Nei vienas nenumirs sava 
mirčia, niekas negalės nu
žudyti ir pats sau galo pasi
daryt negalėsi.

Nereiks nei gert nei val
gyt, ba vistiek numirt ne
galėsi;. nei namų nereikės,
ba jokis šaltis nepakenks.

Dirbt irgi niekam nerei
kės, ba nereiks valgyt nei 
apsidengti, apsiaut nei užsi
kloti.

Katriems nusibodo gy
venti dar turit laiko pasi
daryt sau galą dabar, ba 

1925 metai ateina — mi
lijonai žmonių dabar gyve
nančių nebemirs. Amen.
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Nuo Redakcijos
RUSIJOJE KĮLA AUDROS

DUSUOS komunizmo im- 
v perijai gręsią sutižimo 

pavojus. Lenino žmogiška 
tyrimų laboratorija eksplo- 
duoja, jeigu tikėti žinioms.

Leninui mirus, Trockis, 
kuris skaitosi save teisėtu 
Lenino' Įpėdiniu, kitų liko 
ištremtas, ir didžiausiu įnir
timu valdantieji vyrai nori 
net iš pašaknių išrauti Ru
sijos komunistuose ir jų ša
lininkuose gerą mintį apie 
Trockį. Jis liko net išdavi
ku apšauktas — kuris tiek 
daug, truso padėjo Įkūrimui 
komunistų vienatinės (ir 
paskutinės) pasaulyje im
perijos.

Leninas-Trockis, Įsisteigę 
sau komunizmo laboratoriją 
pavartojo komunizmo ban- 

' dymams visus Įnagius ko
kius vartoja profesoriai sa
vo laboratorijose, tik daug 
didesniu saiku: visokias žu
domas mašinerijas, sprogs
tamas, nuodijamas, marina
mas įmones, ir tt.

Ir štai, per septynis ko
munizmo bandymų metus 
Rusijoje išžudyta, iššaudy
ta, numarinta badu milijo
nai žjnonių. Visos pastan
gos dėta iškrapštyti žmo
nėms iš minčių kapitalizmą, 
geidimą pinigo-aukso, norą 
turėt savastį, ir vietoj to 
grūsta kokis ten brolišku
mas, žmogui nesupranta
mas, nes žmogus prie to ne
priaugęs; kalta mintis ne- 
reikėjimo pinigų, o visais !S 
savo gaminiais 'dalinimasis 
su kitais.

O pasekmės —

niekaip kitaip Rusijos nepiešiat 
•kap lik rojumi. Gera viskas ką 
daro jūsų idėjų draugai, nors 

■ tas jų darvmas yra tik nagaika. 
durklu, kuika, kartuvėmis pasi
remiant.

Kas gali tikėti jus darbinin
kų užtarėjais esant ? O tokiais 
save vadinat, ir įslengėt ap
dumti nekuriu protus iki to kad 

. , „ - - ___  __ . s esant, ir
kai, nepaisydami jokių unijų iv i vįetoj perint savo būvi, pąsku- 
senesnių algų, gryžtų į darbą ir tinj cellta jums atidlIoda jusll 
dirbtų už mažą atlyginimą ir il
gesnes valandas.

Tą “Vilnis” gerai žino, kodėl 
Idai' žingeidaujasi kam kapitalis- 
j tai nori streiko?
i “Dirva” darbininkų kovų 
pasmerkiu, tik smerkia 
munistus kurie darbininkus 
duoda; pasmerkia ir tokių laik
raščių kaip “Vilnis” užstojimą 
visokių niekšų komunistų, ne
žiūrint kaip jie prieš darbinin
kus prasižengtų.

Jau tik pats gyrimas Rusi
jos yra vienas ir paskutinis nie
kingiausias dalykas kokį jus 
komunistai galit įstengti dary
ti: gerai 'žinot "kad tenai nėra 
nei žodžio nei rinkimų laisvės, 
kad tenai viešpatauja mirtina 
prievarta, kad net už kitaip pa- 
mislinimą darbininkai žudomi, o

kapitalistai i iškalno prisirengia 
nurtiušt darbininkams algas, su
naikinti uniją, ir panaudoja ko
munistų agitatorius ir kitus 
tokius parsidavėlius už pinigą 
įtraukti darbininkus į vargą, 
badą, skurdą, kad paskui, išba
dėję, alkani, apdriskę darbiniu- Jie mano juH Įokiaif.

ne
ko- 
iš-

geram pagyvenimui, o paskui 
mano kad kiti kas darbininkus 
išnaudoja. Nuo kitokių išnau
dotojų darbininkas gali pasiša
lint, bet nuo jūsų sunku, nes 
jų protas, apnuodintas.

Ir štai, “Vilnis” panaudoda
ma musų paduoto “Trimitui” 
prikišimo būdą, pati vietoj pa
siteisinti kad komunistų nėra 
parsidavėlių, kad komunistai 
nėra darbininkų priešai, tik pri
kiša “Dirvai” norėjimą patar
nauti išnaudotojams.

Taipgi norėdama iškelti viso
kį nesusipratimą tarp tautinių 
pažiūrų žmonių, “Vilnis” gaudo 
ir skleidžia savo sufanat i lieju
siuose skaitytojuose kožną žo
dį ką mes vienas ant kito pasi
sakėm, kad parodžius jog tarp

ATRASTA POJURINIS MIESTAS 
Kasinėjama Kauno Istoriški Požemiai

Pojurinė Archeologija 
pŠTIKRŲJŲ žemė neturi jokių 
l paslapčių, žmogus prieina, 
įsiveržia, dasisiekia ir dasine- 
ria, ir suranda viską kas verta 
suradimo. Tyrinėtojai nusida- 

tik burbu- va anl žemes ašigalių, ir nuke- 
lo sprogimas,~nes to įvykint liavo j Pačias giliausias dalis 
negalima šiuose amžiuose. 1 nepereinamų kontinentų, o mo- 

j'kslininkai padėjo Motiną Gam
tą ant ožio 
visus kodėl ir kaip ką "ji sau
giai bandė iškavoti 
gaus žingeidumo.
nūs mylių iki tolimų žvaigždžių 
žmogaus mintis nukeliavo. Sa
vo mikroskopu jis sužinojo pa
slaptis apie mažiausius gyvūnė
lius. Labai atsargiai išstudija
vo savo istoriją.

Antropologai išstudijavo žmo
gų kaipo gyvulį; etnologai iš
studijavo jo rasių įvairumą; 
filologai išstudijavo vystymąsi 
jo kalbos; archeologai išstudi
javo žmogaus darbą nuo anks
tyviausių laikų. Archeologai 
yra labai veiklus, ir jie pasiry-! trijų' metrų 75 sant. 
žo surasti viską ką žmogus yra mure įdubimą,

tomis. Kadangi

Greta to visko — greta 
liaudies mokinimo, komu

nistų vadai pasaliniai Įrėši 
vienas per kitą prie valdy
mo vairo, prie galybės, vieš
patavimo.

Ir visada pabaiga tokiuo
se atsitikimuose buna kad 
galiaus trečias pasinaudoja.

Susivaidijimas tarp savęs 
yra vienas iš teisingiausių 
komunizmo vadų pavyzdžių 
liaudžiai koki jie gali duoti: 
nes nei vienas komunistų 
vadovas nemanė ir nemano 
apie lygybę tarpe savęs, bet 
apie laikymą vergijoj liau
dies, spaudimą darbininkų, 
išnaudojimą jų savo labui, o 
tarp savęs — kruviną kovą 
už Įgavimą vyriausios val
džios.

Niekur dar tarp valdovų 
nesutikimai nesibaigė vieno 
visišku pasitraukimu ir jo 
pasekėjų tylėjimu. Trockis 
turi pasekėjų, ir jeigu tik 
jis turės gana sveikatos kil
ti — ir nebus pirmiau kitų 
nunuodytas (jo nesušaudys, 
nes kiltų dauo- lermo; nu
marins jį “savu smerčiu”) 
Rusija pamatys dar baisių 
kovų laikus.

Gaila tik paprastų žmo
nelių, kurie ir dabar kaip 
ir kituose atsitikimuose, tu
rės savo kraują lieti del ki
tų užgaidų, turės baudauti, 
mirti gyvulio vietoje.

ir privertė išduoti

nuo zmo-
Kvadrilijo-

vandeninio miesto ir manoma 
bus galima pasekmingai paruo
šti su ja raportus kaip atliktų 
ir pats žmogus matęs savo aki
mi.

Ištikro gamta negali paslėpt 
nieko nei žemėj nei vandenyje, 
žmogus neatgrąsinamas savo 
(ieškojimuose smagumo, ir ko
lei smagumas tūlos, užsispyru- 
sios žmonių klasės yra jieško
jimu žinijos gamta nieko nega
lės nuo jų paslėpti.

Atrasta Kaimo Požemiai 
Dailininkas A. Presas (Prof. 

Ark. Preso sūnūs), Archeologi
nės Komisijos pavestas veda 
Kauno pilies Nemuno ir Neries 
santakoje kasinėjimo darbus.

Pirmos
pabaigoj
senais dokumentais, bejieškoda
mas durų Į požemius, atkasė 
taip vadinamame karaliaus Zig
manto III pačios Bonos bokšte 

gilumoje
užmūrytą ply

šio Įdubimo

kasinėjimų savaitės 
jis, vadovaudamasis

kitų pjovynės, nesutikimai, o 
tik pas juos (komunistus) ge
rai.

Keistai “Vilnis” suprato “D.” 
paklausimą “Trimitui” del Ma
joro Rusecko leidžiamų “Nowi- 
ny”, ir tuo pasinaudojo savo 
išdavikiškai propagandai: buk 
tai mes vietoj pasiaiškinimo 
kad niekas nemoka mums už 
talpinimą Angliškų straipsnių 
užmetame “Trimitui” kad va, 
jus Kaune turit Lenkų apmoka
mą laikraštį Lietuvių klaidini
mui. .. .

Bet jeigu būtumėt norėję su
prasti tą faktą, o ne panaudot 
jį parodymui “blogumų” musų 
pusėje, butumet supratę kad tik 
todėl ir mes talpiname Angliš
kus raštus, ir jie leidžia Len
kiškus laikraščius kad norima 
tuomi pritraukai Lietuvius at
gal prie Lietuvybės.

Reiktų nors pasirodyt dau
giau išmanančiais it kitaip iš
naudoti kitų žodžius savo pro
pagandai. ,

MOTERŲ TAIKOS 
KONFERENCIJA

Astuonios moterų organizaci
jos Amerikoje šaukia konfe
renciją tikšlu apkalbėti karų 
priežastis ir jų išvengimą. Su
važiavimas įvyks Washingtone, 
D. C., sausio 18 iki 24. Faktas 
kad didelės organizacijos kaip 
Nationalė Taryba Young Wom
en’s Christian Association, Na- 
cionalė Taryba žydų moterų ir 
kitos šešios organizacijos šau
kia tokią konferenciją (parodo 
jog Amerikos moteris nėra ne
paisančios į kitų tautų pastan
gas įsteigti nuolatiną taiką. 
Jų priežastis taip daryti yra ta 
kad jos mano jog karas neturi 
būti įmone sutaikymui tarptau
tinių nesusipratimų, o musų ci
vilizacijai ištiesų grąsia moder
niniai karo metodai.

Amerikos materįs nori paro
dyti jog jos supranta nesusi
pratimus tarp tautų ir kad nori 
stengtis išrasti tų -nesusiprati
mų taisymui budus. Bus nu
statyta planai bendram elgimui- 
si, ir jeigu konferencija priims, 
delegatės gryš į 
šalyje kaipo su 
iš (konferencijos 
ryti.

Konferencijoj 
Mr 
bai plačiai 
dėjime šioj

namus visoje 
rekomendacija 

kaip reikia da-

pirmininkaus
Carrie Chapman Catt, la- 

iinoma moterų ju- 
šalyje ir užrubežy-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

ges jei kas bandytų Įžiūrėti jos veide žy
mių jos audringos praeities, nes dabar iš
rodė labai nusižeminus. Taip natūraliai 
rimta ir tvarki ji buvo kad žmonės negalė
tų tikėti kad tai ji buvo karžygė tiek dau
gybės intrigų ir Įvairių išdykavimų., Jei
gu kartais ir pasitaikydavo jai liuosiau 
kalbėti, jos išvaizda, nuo to kada ji pradė
jo laikyti save “Bažnyčios motina”, visada 
rodė ją rimtą ir pamaldžią.

Jos šypsą, kuomet pasirodydavo, bu
vo graži ir maloni, ir net rodė ją esant ge
ros širdies. Jos didelės mėlynos akis, tin
kamais tarpais, pastodavo patraukiančios 
ir glamonėjančios. Bet jei kas išdryso 
pažeisti jos didybę ar garbę, jos Įsakymus 
arba pakenkti jos reikalams, jos išvaizda 
pavirsdavo Į šaltą ir rustai bauginančią. 
Poni Grivois inėjo i kambarį, laikydama 
rankoje nuo Florinos gautą raportą apie 
tai kaip Andriennė praleido rytą.

Poni Grivois jau apie dvidešimts me
tų kaip tarnavo Kunigaikštienei Saint-Di
zier. Ji žinojo viską kas jos ponios tar- 
nei reikia žinoti arba nereikia, dar tose 
dienose kada ji vedė laisvą gyvenimą. Ar 
iš pamėgimo kunigaikštienė dar vis laikė 
pas save šitą moterį taip viską žinančią 
įpie jos jaunystės išdykumus? Pasaulis 
nežinojo apie toki tos tarnės laikymą; bet 
vienas dalykas buvo aišku, tai kad poni 
Grivois turėjo dideles privilegijas prie ku
nigaikštienės, ir su ja apsiėjo daugiau kaip 
su drauge, o ne kaip su tarne.

— Štai yra Florinos užrašai, madame, 
— tarė poni Grivois, duodama popierį ku
nigaikštienei.

— Aš juos tuojau peržiūrėsiu, — atsa
kė kunigaikštienė; — bet pasakyk man ar 
Andriennė čia ateis? Laike šios konferen
cijos kada ji bus čia, tu nuvesi į jos namą 
ypatą kuri tuoj čia pribus.

— Argi, madame?
(Toliau bus)

(Tąsa iš pereito num.)
Bėgyje paskutinių metų imperijos iš- 

naujo gyvavimo, karališkuose rūmuose bu
vo vienas galingas didžiūnas, tvirtas dva
sioje ir nepriklusmingas vyras, kuris ne
užsiėmė profesija (kaip dvasiški tėvai tai 
vadina), tai yra, kuris neužsiėmė šventais 
sakramentais. Aplinkybėms kuriose jis vai
kščiojo ir gyveno buvo permatyta pavo
jus ir jis buvo skaitoma duodančiu pa
vyzdi, ir labai pavojingą, kitiems savo to
kiu nesiskaitymu su bažnyčia. Taigi pas 
ji tuoj buvo pasiųsta Abbe d’Aigrigny; ir 
jis, žinodamas garbingą ir prakilnų pobūdi 
to bedieviško vyro, manė ’kad jeigu tik ga
lėtų rasti budus (kokie tie budai nebūtų) 
jį prikalbinti išpažinti bažnyčią, viskas bu
cų atsiekta ko reikia. Kaipo mokytas vy
ras, pats abbe mažai tevertino dogmas. 
Jis tiktai kalbėjo apie tinkamumą žygio, 
ir apie aukštą pavyzdi kuris butų visuome
nei jeigu tas didžiūnas sutiktų taip daryti.

— Gerbiamas Abbe, — atsakė ta ypa- 
ta kurią buvo bandoma paįtekmėti, — aš 
labiau regiliją gerbiu negu tu. Man išro- 
dytų didžiausias pažeminimas komunijos 
einant prie Dievo stalo be jausmo tikro 
persitikrinimo.

— Niekus kalbi, tu nepalenkiamas 
žmogau, — tarė Abbe-markizas šypsoda
mos pasalingai. — Tavo pelnai ir tavo pa
dėtis sykiu su tuo rišasi, tikėk man, jei pa
klausysi manęs. Trumpai sakant, mes pa- 
darytime tuščią komuniją tau; nes po vis
ko, mums reikia tik tavo pasirodymo!

Abbe-marzikas, išstatęs savo pasiūly
mus, apleido, nes jie buvo atmesti; bet poi 
to, tas pavyzdingas žmogus buvo pašalin
tas iš savo vietos karališkuose rūmuose. 
Tai yra tik vienas pašalinis faktas. Bėda 
tiems kurie atsidūrė priešginybėje reikalų 
ir siekių madamės de Saint-Dizier ir jos 
draugų! Anksčiau ar vėliau, tiesioginai ar 
netiesioginai, jie pasijuto žiauriai perdur
ti, paprastai nepataisomai — nekurie savo 
brangiausiuose santikiuose; kiti savo kre
dituose; kiti garbėje; kiti savo valdiškoje 
padėtyje; ir visi slaptu veiksmu, ramiai, 
nuolatinai, nežiniai, palieka be garbės, be 
turtų, be vietų kuriose tvirčiausia laikėsi, 
ir nuskęsta į pražūtį, matančiųjų baimei ir 
nuostabai.

Dabar galima suprasti kad po imperi
jos atgaivinimo Kunigaikštienė de Saint- 
Dizier patapo labai įtekminga ir reikšmin
ga. Revoliucijos laiku liepos mėnesį (1830 
metais) “susituokė”; ir, gan keistai, palai
kydama santikius su ypatomis ištikimomis 
supuvusiai monarchijai, ji vis dar buvo 
žmonių laikoma įtekminga ir turinti ga
lės. Leiskite priminti, pagaliaus, kad Ku
nigaikštis Sant-Dizier, miręs daug metų 
pirmiau, paliko savo didelį ypatišką turtą 
savo jaunesniam broliui, Andriennės tė
vui ; ir jis, mirdamas aštuoniolika mėnesių 
pirm šito atsitikimo, paliko tą merginą 
vieną ir paskutinę iš Rennepontų šeimy
nos narių.

Kunigaikštienė Saint-Dizier laukė savo 
dukteryčios labai dideliame kambaryje, 
kuris išrodė labai nemalonus nuo liūdno ža
lio patiesalo. Kėdės ir viskas, padengta 
tokia pat spalva, buvo gražaus darbo ran
kom išpjaustyto juodmedžio. Religiški pa
veikslai ir stovylos, ir baltas kaulinis kry
žius stovįs prieš juodu aksomu padengtą 
sieną, prisidėjo prie sudarymo to kambario 
pusiau dvasiškos išvaizdos.

Madame Saint-Dizier, sėdėdama prie 
didelio rašomo stalo, tik ką pabaigė dėti 
antspaudas ant daugybės laiškų, nes ji 
vedė labai plačią ir smulkmenišką kores
pondenciją. Nors jau buvo apie keturias- 
dešimts penkių metų amžiaus, dar išrodė 
graži. Metų bėgis jos sudėjimą kiek pa
storino, kuris, kitados buvęs pažymiai ele
gantiškas, dar vis buvo atsakančiai gražus 
kiek buvo galima patirti išpo tiesiai siūtos 
juodos suknios kurią ji dėvėjo. Jos plau
kai, sutaisyti visai paprastai, apdėti pil
kais kaspinais, irgi buvo matyt priduoda 
jai gražumo. Iš pirmo pamatymo, žmonės 
būdavo pagaunami jos išdidžia nors nesi- 
nešančia išvaizda; ir perniek butų pastan-

LAPKRIČIO-GRUODŽIO NUM.
(šis numeris yra žymiai padidintas)

MICHAEL ANGELO
Tąsa aprašymo apie tą garsų viduram
žių dailininką kuriam ir popiežius len
kėsi. Neapleiskit neperskaitę.

PUŠKINAS IR SOVIETAI
125 metai nuo to garsaus Rusijos poe
to gimtuvių sukanka dabar kada Ru
siją valdo sovietai, ir kaip jie atsineša 
į jį kuomet prie caro valdžios butų vi
sa Rusija iškilmėse klestėjus.

VARPAS
Eilės Dr. V. Kudirkos — pagarsėju
sios tuomi kad jomis Kudirka ragino- 
buclino visus Lietuvius keltis dirbti 
savo Tėvynės labui.

BIRUTA
Braižinis kaip ta garsi kunigaikštienė 
per dainą tuo vardu įsigyveno liaudy
je ir kaip per ją liaudis pažino musų 
senovės praeitį ir jos žmones.

TESĖJUS
Graikų legendų milžinas kuris nudai
gojo Minotaurą rijusį Graikijos jau
nuolius atgabentus kaipo donį Minos 
karaliui.

MEKSIKIETĖS MEILĖ
Tąsa gražaus romano iš pereito šimt
mečio Meksikos kovų už pasiliuosavi- 
mą iš po tiranijos.

KARO ŽVALGAS
Vaikutis kuris atidavė savo gyvastį už 
Italiją špiegaudamas medyje, kurį iš 
tolo pamatę Austrai nušovė.

Dr. Basanavičium Gryžo 
Vilniun

Kaunas. — Lapkričio 3 d. Dr. 
J. Basanavičius išvyko atgal į 
Vilnių. Gerbiamą musų tautos 
tėvą palydėjo gausus buris su
sirinkusių stotin įvairių organi
zacijų atstovų ir visuomenės 
veikėjų. (“L. Ž.”)

žo surasti visk, 
kur apie save palikęs.

Seni miestai yra užkasti. Pa- plytos buvo jaunesnes negu pa
prastai jie yra užkasti giliai polčios 
žeme, 
dalinai nuo jų nuslūgimo į
mę ir dalinai nuo susirinkimo | darbininkais laimingai įlindo į 
arba supuolimo meteoriškų dul- atidarytą požemį. Požemis rau
kiu kurios puola be paliovos antidasi keturių metrų gilume po 
žemės paviršiaus. Visai mažai j plytų skliautais; jis turi du su 
— ir tie yra sulyginamai nese-ji>use metrų pločio ir atidarytas 
ni — buvo užkasti vulkanų iš-1 keturių 
siveržimais. Civilizacija Babi-: Toliau 
lono, Assyrijos, Egipto, Trojos, i vei stas 
Chaldėjų, Ilelenų, Romos, Kar- 
tagos kasinėtoji! tapo atideng
tos, ir žmonės kurio mirė tūks
tančiai metų atgal tapo priver
sti pasakyti žinias apie save.

Dabar prasidėjo naujos rūšies 
archeologiški tyrinėjimai. Mie
stai yra paprastai užkasti žeme, 
bet kartais jie yra užsemti ir 
palaidoti po vandeniu. Ar tai 
nuo žemės drebėjimu ar laips
niškomis permainomis pajūrinių 
plotų, miestai tapo apsemti ir 

Vienas tokių 
netyčia atrastas Bou-Grara už
lajoj pietinėj Viduržeminių jū
rių pusėj. Nors mokslininkams 
nėra galima po vandeniu priei
ti, bet jie išrado budus ir tenai 
dasisiekti, kas yra prirodymu 
jog žmogaus nepergalimas žin
geidumas ir siekimasi prie pa
žinimo turi įsikūnyti. Automa
tiška krutančių paveikslų kame-

o.....  . 5 bokšto sienos, jis nutarė
Jų palaidojimas paeina j Įdubime pramušti skylę, ir lap- 

; kričio 28 d. Presas su dviem

norėdama nukreipti
ir kitų savo “tavorš-i liko po juromis, 
pasekėjų mulkinimo 
paskaičius “Dirvos”

Bolševiškų Išsisuiknėji- 
' mai ir Klaidinimai

“Vilnis” 
nuo savęs 
čių” savo 
nuožvalgą,
paaiškinimą kodėl kapitalistai 
samdo komunistus provokato
rius išvesti darbininkus Į strei
ką, dyvijasi kaip tai galėtų bū
ti kad kapitalistai nori darbi
ninkų streiko, prieš pačius ka
pitalistus.

Andai buvo apie tai paaiškin-
ia, ir dabar pakartojame, kad Į ra bus nuleista Į gatves to po-

Del susižeidimo viršeliu pie
šėjo išleidimas sutrukdyta.

ir pusės metro ilgio, 
požeminis urvas už- 

akmenimis, plytomis, 
Urvas eina Nemunosmėliu.

link. Jo Įdubime rasta labai se
no darbo juodo mol’o puodas, 
kuriame sudėta kaulai.

Iki gruodžio 2 d. dar nepasi
sekė surasti urvo galo. Kur tas 
urvas eina ir kas jame yra tuo 
tarpu dar sunku pasakyti, bet 
matyt ne be pamato senesni 
Kauno žmonės kalba apie ko
kius tai Kauno požemius.

Presas darbus tęs toliau, tik 
šiame reikale jam turėtų padė
ti ne tik archeologinė komisija, 
bet gal ir miesto valdyba, nes 
jam begalo stokuoja tam dar
bui lėšų.

Nemokame mes gerbti savo 
senovės liekanų ir nesistengia
me jų pažinti, o jose, gali būti, 
gludi daug musų praeities do
kumentų, musų praeities isto-

Susiįdomėkim Kauno pilimi!

$1 KNYGA Už gfa

“Algis ir Giedrutė”
Kurie pasiskubės su užsira- 

šymu dideles knygos — “Algis 
ir Giedrutė” — paveiksluotos, 
200 puslapių didumo, gaus ją 
tik už 50 centų. Tai yra retas 
atsitikimas kad galima gauti 
didelę knygą tik už tokią mažą 
kainą.

“Algis ir Giedrutė” yra tra
gedija iš Lietuvos krikštijimo 
dienų kada dar krikščionis su 
baime po Lietuvių kraštus vai
kštinėjo, ir kada jų musų pro
tėviai jau pradėjo baimintis gir
dėdami apie jų baisius darbus 
kaimyniškose šalyse.

Veikalas tinka lošimui ant bi
le scenos, ims apie tris valandas 
laiko perstatymui.

Draugijoms užsirašant iškal
no 12 knygų atiduodama už $5. 
Prenumeratorių vardai bus pa
talpinta knygoje.

Prenumeratas siųskit 
von”.

Ir kiti raštai ir gražios eilės.

“Dir

UŽSIRAŠYKIT DABARI 
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

Ketūnų Aktų Tragedija iš Kovų už Spaudos Atgavimą

Paraše K. S. Karpavičius

(Tąsa iš pereito num.) 
ATIDENGIMAS TREČIAS.

Mėnuo laiko vėliau. Sodnelis. Ant 
prikritę lapų.

žemės

Pats jai pasakojau 
pats ją mokinau, 

garbingumą musų 
rankom ją Į grabą

Scena L
Kunigas sėdi ant suolelio, užsimąstęs.

Kunigas — Sąžinė mane kankina kad per 
mane turėjo mirti ta nekalta mergaitė, 
vienatinė mano brolio dukrelė.... Ir 
dabar man vaizdinas jos motinos baisus 
verksmas per laidotuves, ir tėvo kartus 
susigraužimas.... ir broleliu ašaros, ty
lios bet liūdnos.... 
apie ateities laimes, 
pats kalbėjau apie 
tautos, ir pats savo
dėjau ir jos duobę pats 'pirmas pradėjau 
užkasti. ... Vieno tik nebuvo tarp gai
lėtųjų, kurio širdis butų plyšus’ — tai 
nabago Kazelio.... Ak, svietas pilnas 
niekadėju ir persekiotojų.... Vieni žū
sta del tėvynės, kiti del turtų, kiti del 
meilės.... Tėvynės meilė ir meilė savo 
širdies parinktojo yra dvi nepergalimos 
meilės del kurių daug sielų nukentėjo... 
Onute, Onute.... Tu taip gražiai j mane 
šypsojais ir raminai mane čia tarp sve
timųjų, bet dabar aš matau tik tavo mir
ties užmerktas akis ir kraujais pasriu- 
vusią burną, kada; tave tas niekadėjas 
peiliu perdūrė ir atskyrė tave nuo 
vųju šio pasaulio, nuo linksmų, ; 
širdžių.... (Susilenkia priešakiu 
braukdamas ašaras, rankas suėmęs, 
kunėni kelius parėmęs, Įbedęs žiuri Į 
mę.)

jaunų
i, nu-

al-
že-

Scena II.
Ateina Kazys. Apšiapęs.

Kazys (džiugiai) — Sveikas, Kunige! Ar 
aš nesakiau kad sugryšiu? Perdaug aš 
gudrus kacapams pasiduoti!

Kunigas (pašoka nuogandoj) — O! Kaze
li! Netikėjau kad gali numirėliai prisi
kelti ! O tu štai sugryžai! Ar savam ku
ne dar tu parėjai? (Apkabina ji glėbin, 
džiaugsmingai prisispaudžia.)

Kazys — Dar savais kaulais vaikščioju, 
ačiū Dievui! Tiesiai atsiskubinau čia. 
Dar visai namie nebuvau. O kur Onutė?

Kunigas (šaltai paleidžia Kazį, rankas nu
leidžia. Ilgai tyli. Kazys susimaišęs 
laukia atsakymo) — Onutė?.... Ar tu 
dar negirdėjai?....

Kazys — Nieko negirdėjau. Dar nespėjau 
nei vieno čionaitinių susitikti — ir neno
rėjau, Mano širdis mane čia traukė pir
miausia. Kur ji?

Kunigas — Onutės.... jau...•. nėra.... 
Kazys — Kaip tai? gal jau apsivedė su

Juozu? Ar į namus iškeliavo?
Kunigas — Iškeliavo, Kazeli, ji į amžinus 

namus.... Nėra jos čia nei niekur ki
tur tarp gyvųjų....

Kazys (griebia kunigą) — Ką kalbi, kuni
ge?! Kame dalykas? Ar ji mirė? Ar 
tiesa?.... (Širdies skausme nusisuka 
nuo kunigo.)

Kunigas — Taip, broleli, ji mirė, ir baisia 
mirčia — ir del tavęs, galiu sakyti, nors 
nemanyk kad aš noriu tave kaltint.... 
Ji žuvo nu(> niekadėjo Juozo rankos, čia 
pat kur mudu dabar stovim.... Aš
kitą sykį apsakysiu viską.... (Eina, ap
kabina Kazį) Žinau kad ir tu nemažiau 
kenti, broleli mano. ... ir tu del jos bū
tum žuvęs kaip aš tą viską nutėmijau... 
Bet jau pervėlai jos gailėtis, ir tavo liu- 
desis nieko negelbės.... Mąstyk kai]) 
viską užmiršti ir kai]) pasilengvint sau 
krutinę.... Man labiau širdį skauda, nes 
per mane ji taip nelaimingai, netikėtai, 
pačioj jaunystėj, su šiuo pasauliu ir su 
viskuo jai brangiu persiskirt turėjo....

Kazys — O tas niekadėjas kur dabar?! Aš 
jį ant vietos nudėičau!....

Kunigas — Sugautas jis, ir pagal musų 
geriausių priliudymų išsiųstas kator
gom... Netikėtai ir jis pakliuvo, lyg

tau

Prisirašė Nauji Nanai
68 kp. Detroit, Mich. — Marė 

Vaitkunienė, Juozas Mačionis,
' Povilas Mačys, M. J. Masionie- 
. nė, Petras Kugelis, Pranas šiu-

.... .... . , _ .. Ipys, Juozas Dovidaitis, Veroni-li'kimo į pinkles įvestas.... Daug jis;ka Jurgeliutė> j. Dumbrauskas, 
nekaltų mergaičių čia yra nuskaudęs ir:Kazys Samsonas.
paniekinęs, bet pražuvo kaip voras savo i
pinklėse, nors, tiesa, turėjo del jo žūti1 Žiugžda vėl prisiunčia du nau-

• i 1j 1— i» ir i ' iii noriu • Tiii*rri TZ’ovuo iialra ir
viena nekalta musele.... i----- ---- -----
gryždamas iš lauko tą naktį ant jo už
ėjo ir sugavo vos tik spėjus jam kruviną 
darbą atlikti....

Kazys — Kad taip aš jį bučiau sugavęs, ne
būčiau gyvo paleidęs!

Kunigas — Kaip paskui sužinojom, jis bu
vo pasirengęs sprukti užsienin, nes vis
ką turėjo gatavai.... Tik mergaites 
gaila....

Kazys (susigraužęs) — O, dangau aukš
čiausias! Kodėl tu leidai man ją pažin
ti kad negalėjai man jos amžinai atiduo
ti!.... Kas mane suramins, kas man 
teiks viltis moksle — dabar kada jos nė
ra.... Man tik nusižudyti noris.... 
(Tolinasi nuo Kunigo kairėn.)

Kunigas (priėjęs iš užpakalio apkabina) — 
Kazeli, jaunystėj savo tik džiaugtis pa
sauliu rengkis, o ne apie mirti mąstyk... 
Ji buvo tik šešėliu tavo gyvenime, ir ant 
Dievo lėmimo išnyko iš tavo akių, jos 
gyvenimo saulei nusileidus.... palikda
ma tau visas kitas šio krašto mergeles 
pasirinkti kuri tau labiausia patiks.... 
Užmiršk ją, bandyk salint nuo savęs tas 
mintis kurios tau apie ją primintų.... 
Tavo gyvenimo uždaviniai yra didesni 
negu del meiles kankintis.... Atmink 
prie ko mes rengiamės.... Neužilgo su
lauksim vėl to žmogelio, kuris mums 
knygelių atgabens.... Vėl naujų žinių 
Įpylęs sau Į mintis turėsi kuo save už
imti. ... Sėsk čia su manimi, papasakok 
kaip tu taip greitai ištrukai iš nagų iš 
kurių kiti iki mirčiai ištrukti negali?... 
(Apkabinęs Kazį vedasi ant suolelio so
dinti. Susėda.)

Kazys — Vargiai kada apsakyt galėčiau 
kiek kentėjau ir kiek paniekinimų per
gyvenau — tik pažvelgęs Į mane gali ma
tyt tų dviejų mėnesių iškalėjimo žymes 
ant manęs palikusias.... Bet nežiūrint 
visų kankinimų, nesisekė jiems sužinoti 
iš kur aš tas knygeles gavąu ir ar aš jas 
platinu.... Visą bėdą suverčiau ant ne
būto Žydelio kuris Vilkijon per kermo
šių buvo atsivežęs ir pardavė musų ’ber
nui, o iš jo aš atėmiau, ir taip toliau.... 
Neradę kitokių priekabių, man laikantis 
savo vienodos pasakos, paleido.... Nors 
už skaitymą tai gana atkentėjau.... Bet 
ar aš pernešiu ši skausmą kokį tavo kal
bos man suteikė.... (nusisuka nuo ku
nigo.) Onute, Onute, kaip man saldu 
buvo kentėti kada tikėjau kuomet nors 
ištrukti ir vėl pas tave pargryžti....

Newark, N. J., 41 kp. — A.

Mano bernas Uu nai’iu: Jurgį Karšauską ir 
i Antaną šernių.

Brooklyn, N. Y., 3-čia kuopa. 
Petras Svetka prirašė naują na
rį Steponą šiaučiulį.

Cleveland. Ohio, 20-ta kuopa. 
Prisirašė du nauji nariai: 
Bukis ir M. Savaitis.

Scena III.
Ateina Magdė, vadina Kunigą ant pietų. 

Pamačius Kazį, pasileidžia verksmu.
Magdė — Kazeli, tu parėjai jau, bet per

vėlai, pervėlai.... ((Pasiukčiodama ver-

J.

Užsimokėjo už 1925 m.
26 kp. Thorp, Wis. — ši “far- 

merių kuopa” susideda iš trijų 
tik narių, bet stiprių. Jų mo
kestis buvo užvilktos nuo 1922 
metų, tai visi susitarę užsimo
kėjo ne tik užvilktas mokestis, 
bet dar ir už 1925 metus. Tai 
sektinas pavyzdis.

Užsimokėję yra: T. 
liauskas, Kurtinaitis, F. 
lainis.

Kava-
Miko-

Kiti mokėję už 1925 metus:
103 kp., S. Manchester, Conn, 

A. Birietis.
52 kp.. Rochester, N. Y.. — 

Vincas Stanis, Ant. Balaišis, 
Emilius Strolls (ir už 1924 m.).

KODĖL TMD. NEBU-
JOJA

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
tikslas yra kilnus — leist kny
gas, kelt, šviest musų brolius. 
Kada Lietuvoj buvo visai niau
ku, TMD. nors ir mažomis kny
gelėmis gelbėjo įnešt spindulėlį 
šviesos bent į tokius kampus 
kur buvo geidžiama.

Nūnai pakitėjo laikai. Lie
tuvai tapus neprigulminga, įsi
kūrė keletas bendrovių ir pavie
nių knygų leidėjų; nors jie T. 
M. Draugijai kelio nepastojo, 
tačiau negalima užtylėt nepasa
kius kad T.M.D. nusistatymas 
ir tvarka netinka šių dienų rei
kalavimams kaip kad praeityj. 
Kaip visur pažangos srovei ple
čiantis gema lenktynės taip ir 
knygų leidime. Lenktynės ver
čia surasti budus, keitimą bei 
gerinimą savo išdirbinio, įvedi
mo ko nors įvairesnio, geresnio, 
kitoniakesnio, savęsp patrauki
mui ėmėjo. Mat, tai gamtiška 
taisyklė pirmynžangos, vysty
mosi, gerinimo, tobulinimo.

Neturiu mierio sakyt kad T. 
M. D. bandytų lenktyniaut su 
kitais knygų leidėjais,- vaizbi- 
niu išskaičiavimu; turiu ome- 
nyj apšvietos idėją kurią gali
ma siekt plačiu mastu, kitam 
kelio nepastojus, nes dirva pla
ti.

Sakiau, norint kad Draugija 
bujotų reikia visųpirma esa
mus narius aprūpint, patenkint. 
Primetimas knygos be apdarų 
visai nereiškia užganėdinimą. 
Stoka pinigų, gaukit daugiau 
narių, išleisim žadamas knygas 
•— panašus pasiteisinimas silp
no pamato.

TMD. nuo pat pradžios kada 
leido plonas knygeles, iki 
šių laikų, nors ir storesnes, 
riams duoda be apdarų.

Aš manau ne vienas esu 
nuomonės kad knyga be apda
rų — nepaisant jos turinio, ne 
knyga, o tik knygpalaikė, 
paskutiniu laiku kaip tik 
kiorii knygpalaikėm TMD. 
riai ir maitinami.

TMD. valdyba neprivalo 
ti iš niekur neapdarytų knygų. 
O jei pareina be apdarų, tuo
jau duoti visas apdaryti ir tik 
tada nariams dalint. Pavieniui 
norint apdaryt knygą vertės $1 
viršeliai kainuoja $2 vidutinis 
apdarymas. Valdybos pasitei
sinimas negavimu apdarytų 
knygų nepriimtinas. Lietuvos 
bendrovės bei ponaičiai mano 
kad Amerikos Lietuviai be sko
nio, be nuovokos, ką jiems įduo
si tai bus gerai, kaip gyvulė
liams, tik duokit mums pinigus.

Knygų apdarymo klausimas 
pas mus tebėra po skraiste. T. 
M. !D., kuri turi vadovaut savo 
pavyzdžiu knygų apdarais, duo
da nariams valią “kas nori su 
apdarais, o kas be”. Be apda
rų likusios knygos taip ir tuno 
kur sukrautos. Teko matyti 
pas vieną kelis tomus Kudirkos 
Raštų, be apdarų — suveltos, 
lapai nuplėšyti, suraityti. Gai
la knygos vardo. Raštai geri. 
Kilnios Draugijos darbai....

Kad TMD. bujotų ir siektų 
sėkmingai prie užbriežto tikslo, 
užganėdinimui 
rių reikalinga 
ti:

1. Nustatyt 
ir leist knygas su apdarais 
narių imt brangiau, bet duot 
pilną vertę.

2. Knygas leist vienodo 
durno, maždaug 5x8, ir ne 
žesnes 400 puslapių..

3. Knygų luobai (viršai) 
valo būti vienokios nustatytos 
spalvos, kurios privaloma, laiky
tis apdaryme visų TMD. leidi
nių, o ne maišyt kaip ikšiolei.

4. TMD. turi išdirbt savo žy- 
(emblemą) kuri turi- būti

pat
na-

tos

Gi 
to- 
na-

im-

j tvarkymas, kurs tik gero, o ne 
i žalos Draugijai padarys. Aš 
I kaipo TMD. narys, rašydamas 
šį straipsnelį geidžiu Draugijai 
labo, o ne grabo. Anis Rūkas.

Nuo TMD. organo redakci
jos: šis gerb. A. Ruko straip
snis yra tik audra giedroje, nes 
nieko nepasako daugiau kaip tik 
gązdina kad Draugija neaugs ir 
nebujos jei neduos knygų kie
tais viršeliais.

Kiti nariai jau senai pasakė 
kad paskutinė be apdarų gauta 
knyga, “Iš Tamsios Praeities”, 
yra labai puiki, ir jie džiaugia
si jos turiniu, žinoma, pareikš- 
dami ir tai kad butų buvę ge
riau gauti ją su apdarais, bet 
nekėlė lermo, o tik pasižadėjo 
darbuotis kad ateityje Draugi
ja visas knygas su apdarais 
leistų. Kitų narių nuomonė: 
“Nežiūrėk kad apdarai prasti, 
bile tik turinis geras”. Tai yra. 
optimistų nuomonė. <Bet gerb. 
Rūkas šaukia ilgame straipsny
je kad “Nesvarbu koks turinis, 

; bet be apdarų knyga yra nie-

kas”.
Kalbėti kad Draugija del to 

neaugs, o mažės, yra ne TMD. 
nario bet ardytojo darbas. Juk 
ir pats Rūkas yra ta TMD. kaip 
ir kiti nariai. Ką gi barti?

Kaslink vajaus naujų narių 
prirašymui. Rūkas sako kad 
nereikia kitų pritraukti prie T. 
M. D., o tik senus patenkint.^ 
Tai ne logiška kalba. Visos or
ganizacijos traukia kuodaugiau 
žmonių Į savo eiles .ir su\ dide
lėmis spėkomis visokius darbus 
Įvykina.

Kada dabar paskelbta vajus, 
kiti nariai su pasišventimu dir
ba ir prirašo naujų nUrių, net 
parašo gražius straipsnius, bet 
gerb. Rūkas, ir yra kitų tokių, 
laiks nuo laiko tik papeikimus 
ir pagrasinimus įstengia para
šyti. ’ ‘ O

I'MD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.
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motinoms Ir molinoms Jau
ny kūdikiu.

Kūdikių apriJplrJmu Ir p*- 
nčjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir (autai 
Ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes tu
rimo reguliariSkals 
tarplals atvirai tr Msml 
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STRAIPSNIS 104 
GYDUOLĖS IR VAISTAI

Gal' but gydytojas išrašys vaistų 
kūdikiui. Bet rašo tik po gero iš- 
egzaminavimo, sužinojęs visą padėtį. 
Kitais žodžiais tariant, jis žino kas 
yra bloga ir žino ką jis išrašo. Vai
stas yra tik jūsų kūdikiui ir tik tam 
tikroms ligoms, todėl tas pats vais
tas vargu galėtų pagelbėti tavo kai
mynės vaikui.

Daugelis kūdikių apserga nuo vai
stų kurie buvo skirti kitiems. Tas 
pats vaistas gali turėti kitokią veik
mę ant kitų kūdikių. Tik gydytojas 
gali pasakyti ko reikia jūsų kudi-

TMO. pirmyneigos klau- 
užsilikus.... Suinany- 
atlikime pareigų linkui 
narių apsileidus. Kalbėt

sirpe 
mais, 
esamų
apie gavimą daugiau narių, iš
leist vajus su dovanomis — pi
gus sumanymas, tik sunkus įkū
nijimas. Nudien mažai kas be
klauso pažadų, o daugiau žiuri 
darbo, kuo TMD. paskutiniu lai
ku negali pasigirt. Esami TMD. 
nariai nėra užganėdinti, o tik 
laikinai suraminti TMD. duoda- 

ggJmom knygom. Knygos turėtų
- Įimti nariams teikiama rištos, ir 
’ Į laiku, kad1 narys nesijaustų 

skriaudžiamas už savo mokamą 
Tada butų galima ma

nyt apie naujus narius. Duot

Kazys — Ar senai taip atsitiko, kunige?... 
Kunigas — Jau mėnuo laiko ątgal.... Di

delę klaidą padariau kad neleidau jai 
tuoj gryžti namon po tavo suėmimo. Ma
niau, pabus, atsipeikės kiek, paskui lai 
keliaus sau.... Nesmagu buvo paleisti 
ją visą susikamavusią į namus.... L— 
nelaimė musų — tas niekadėjas veikė 
smarkiau.... Ketai jis pas mane atei
davo, bet ją nuolat sekiojo....
šluosto ašaras. Kunigas, pamatęs) Ne
liūdėk jo;
dink man širdies....
visa ką su. ja būdamas rengeisi dirbti del 
Tėvynės atgimimo — dabar tik tam vi
sas savo spėkas padėk ir neleisk jokiam

* susigraužimui tau trukdyti — Lietuvos 
Atgimimui, apie ką tavo diedukas taip|Z°; 
aiškiai nukalba.... Mes nesam prana-l'” . . ,
sais, bet užtai mes turim gamtos mums'bct ro[los nei vienas kny\u rač. 
duotas spėkas uz Lietuvą dirbti.... gčjas nenQrės be viršelių).

(GALAS) I Prie tvarkos.

(Kazys duoklę.

hroluži, neliūdėk, ir neskau- nariams bile ką kad nuraminus 
Imk j mintis tai kaip vaikus, .. .s, toli gražu neatsa

ko pirmynžangai, nei kad TMD. 
galėtų bujoti.

TMD. leidžiamų knygų apda- 
r.vmas turėjo būti nustatyta 15 
metų atgal — kad jokios kny- 
“ >s nariam neduot be apdarų. 
Tačiau tas šiandien tebėra.

mę
ant visų TMD. leidinių.

5. TMD. valdyba turi steng
tis kad nariai gautų knygas lai
ku, ir ne už mažiau kaip už ver
tę ir pusę įmokamos duoklės.

Jei šis penkis punktus įkūny
tų ir stropiai laikytųsi, nerei
kėtų aimanuot kad pinigų stoka, 
nei sukt galvos naujų narių 
gaudymu. Su 1,000 narių gali
ma daug kas atsiekt. TMD. ro
dos apie 2,000 narių skaito.

Te TMD. nesiima leist dide
lių veikalų, o tik tokius kuriuos 
galima lengvai, be lūkinėjimo, 
savu laiku patiekti nariams 
kad nereiktų laukti; ir ne knyg
palaikėmis ramint, bet duoti 
kaip pridera, kad jaustųsi ne 
raminami, bet užganėdinti. To
kiu budu palaikysime esamus 
narius, ir nereiks leist vajų su 
dovanomis naujiems gaudyt. 
Pažadais gautas narys trumpai 
tetenka. Svarba ne naujų ga
vime, o senų palaikyme.

Dabartiniai vajai, prašymai 
gaut daugiau narių atrodo lyg 
vaikų pasakėčios, svaidytis žo
džiais, o ką parodysi naujiems?

Mano nuomone, duoti mažai, 
o gražiai kad butų miela pri
imt ir pažiūrėt. Nūdien išori
nio pavidalo išreiškimo gadynė, 
apie ką TMD. pamiršta.

Sena tvarka TMD. negali ti
kėtis bujot, augt, o greičiau lik 
merdėt.

Te dabarine TMD. valdyba 
neįsižeidžia už mano stačias 
mintis, nes ji seka savo pirm- 
takunų pramintom pėdom. Jei 
valdyba geidžia T. M. Draugi
jai gyvavimo, reikalinga per-

kiui. Jis praleidęs ilgus metus sun
kiame moksle kad ta dažinojus. .A

Jūsų kūdikiui verkiant, bandyk su- ' 
rasti priežastį. Ncbčgk tuoj prie, 
vaistų šėputčs jieškant kokio nors 
“raminančio sirupo”. Dažnai tie si
rupai turi svaigalų, kurie yra kenks
mingi kūdikiui. Jei kūdikis serga, 
šauk daktarą. “Naminės gyduolės” 
yr aperdaug pavojinga. Jei nežinai 
kas yra kūdikiui lai kaip gali jį gy
dyti.

motinos auklėjo savo kūdikius su 
Borden':. Eagle Pienu, dello kad šilą 
Eagle Pieną joms buvo rekomendavę 
draugės ir dėlto kad rado jį užganė
dinančiu. Bet ant nelaimės daugelis 
Amerikiečių ii’ Lietuvių motinų nie
kad pilnai negavo žinoti kojel tokie 
tokie puikus rezultatai buvo gauta. 
Eagle Pienas yra šviežiausias, sal
džiausias ir riebiausias pienas rūpes
tingai sumaišytas su gryniausiu cu
krum, kas padaro kūdikiams maistą 
kada motinos pieno nėra arba jo ne
užtenka.

Idant Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną Borden 
Kompanija atspausdino Lietuvių kal
boje pilnas instrukcijas pasakančias 
kaip paruošti Borden’s Eagle Pieną 
kūdikiams visokių amžių. Jei nori 
tų instrukcijų, teturi išpildyti kuponą 
musų laikraštyje telpančio apgarsi
nimo ir prisiųsti ji kompanijai, o ji 
noriai pasiųs jums visai dykai kartu 
su puikia knyga apie kūdikius.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
oasilaikyk juos ateičiai.

tn corp orxz fed

£focietij for gausmgs 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARB

KASLINK ATEINANČIO
METO

1924 metas visai jau kaip dingęs. 
Ar jus susitaupėt pinigų per 1924 
metus? Ar turit ką nors verto 
pasirodymui gale savo visų me
tų darbo?
Vienas iš geriausių būdų surinki
mui pinigų yra tai dėjimas ant
knygelės šiame laiko išbandytame 
banke. Specialiams tikslams pri
sidėjimas prie Kalėdų Thrift Klu
bo, dabar susidarančio, yra ypa
tingai patraukiantis dalykas.

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS ( TAUPYMŲ BANKĄ
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O TU, ŠILELI!
O tu šileli mano gimtinės, 
Turtai ir laimė mano krutinės.

Liekni medeliai, žalios pušelės 
Yra paguoda mano širdelės.

Kupstas eglelių kaip žalios rūtos; 
Braška nuo audrų pušelės drūtos.

O tu, šileli, turtas gamtužės, 
Esi brolelis tamsios giružės.

Tav’ pamylėjo raiba giegelė,
Per dienas tavyj skamb jos dainelė.

Šileli mielas pakrantėj upelės, 
Kur daina plaukia skaisčios 

mergelės,
Dainos aidužiai šile banguoja, 
Lyg smuikos stygos liūdnai dejuoja. 

Gerkanis. J. Gogelis.
w •

LYG GULBĖS....
Balti lyg gulbes debesėliai plaukia, 
Mane vilioja, plaukti sykiu traukia;
Tenai toli, žiemos kur nepažįsta,
Kur rožės žydi, amžių nenuvysta.

Širdie, kam bergždžiai dar tu laimės sieki? 
Viltis į kapyno mesk tamsųjį urvą;
Numiršti — saulėtą pasaulį palieki, 
O gyvas turi tiktai ašarų purvą.

Balti lyg gulbės debesėliai plaukia, 
Mane vilioja, plaukti sykiu traukia 
Tenai toli žiemos kur nepažįsta, 
Kur rožės žydi, amžių nenuvysta.

(“Kl. Ž.”) Iš Latviško, J. Paleckis.

RUDENS VAINIKAI
Sušlamo vainikai, vainikai auksiniai, 
Sušlamo širdyj ir saulutės takuos; 
Nešvelnus jie kojom, nešvelnus krūtinei, 
Saulutės bučiuotai marguose laukuos.
Nei pynėm mes juosius, nei jų pasiilgom:

i Mus tik ką žibutės žydėjo glėbyj;
Ir Dievo karvutė belaipiojo smilgom, 

I Ir žaidė gyvybė aplink nuostabi.
Ji žaidė kaip laimė, mirties nesapnavo;
Jos buvo pasaulis, ji buvo viešnia — 
Mes kaišomės lapais pageltusiais klevo, 
Kaip kaišėmės vakar alyva kvapnia.
Baltų rytmečių puikius plaukus žiluosius 
Rimtai padabino vainikai rudens,
O ilgesiu lietus skliautus mėlynuosius.... 
Neskinsi radastų nuo kieto akmens!
Kaip mirštančio rankos nusviro pageltę, 
Tai]) svyra į žemę dangus ir sapnai;
Lyg atgailą daro už rytmečio kaltę
Kad aušrą užvožė karste amžinai.
Nei laukėm mes jųjų, nei juos pasilikom —
Jie patįs išpynė visus takelius:
Mes vis atsigryžtam kur žiedus palikom, 
Ir aistrą ir meilę ir skausmus gilius.
(“Kl. Z.”) .1. Augustaitytė-Vaičiunienė.

W

Jeigu mes žmonijos nepageriname, 
tai bent padarome jai patogiau.

Bile kas gali važiuoti gerai geru ke
liu.

Knygos suveda mus į draugiškumą su 
didžiausias žmonėmis kokie pasaulyje gy
veno.

Jules Verne veikale vienas karžygis 
apkeliauja aplink pasaulį į aštuoniasde- 
šimts dienų. Kada nors per tiek laiko 
mes nukeliausime ant mėnulio.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

“ARTOJO” Liaudies
Dainų Kontestas u
PRASIDEDA SU SEKANČIU-SAUSIO MĖNESIO—NUMERIU

Nieko panašaus dar Amerikos Lietuviai iki šiolei neturėjo — Pirmu 
kartu Amerikoje taip gausiai pasklis musu senoviškos gražios-ma- 
lonios LIAUDIES DAINOS, kurias kitados patįs dainuodavome!!

“ARTOJO” Liaudies Dainų Kontes- 
• *■ testas tikrai bus žingeidus. Mu

sų sumanymas patiekti Amerikiečiams 
senų gražių liaudies dainelių atsiekia 
savo tikslo.

Pradėjus talpinti tas dainas su se
kančiu “Artojo” numeriu, turėsime 
progos patiekti savo skaitytojams tų 
malonių, gražių, meilių, liūdnų, prakil
nių, juokingų ir visokių dainelių ku
rias mes jauni būdami patįs dainavo
me, girdėjome kitus dainuojant, ir ku
rios musų širdis linksmino ar graudi
no. ...

Kontestantai supuola gan ypatingai. 
Iš Lietuvos gavome dainų nuo trijų 
vyriškių, o čia pat iš Amerikos gavo
me nuo trijų moteriškų.

Jau pereitame numeryje buvo minė
tap-lė ONA KAIRIUTĖ iš Brooklyn, 
N. Y., ir JONAS LABUKAS iš Prie
nų.

Vėliau gavome nuo MARES ŽU
KAUSKIENĖS iš Hartshorne, Okla., 
nuo E. BENDZAITYTĖS iš Chicagos, 
nuo JONO JANUDZENO iš Smailių 
kaimo, Nemunėlio Radviliškio pašto, 
ir nuo P. JANULIO, iš Gerkanio kai 
mo, Debeikių p., Utenos apskr.

Laukiama dar ntio kitų kurie žadėjo.
Nei vienas Amerikietis ir Amerikie

tė kurie paeina iš Lietuvos neturėtų 
praleisti progos neperskaitę tų dai
nų ir nepasilikę sau atminčiai ant vi
sados. Liaudies dainos iš musų smar
kiai nyksta, išnyks iš atminčių, liks 
tik raštuose-žurnaluose arba knygose, 
bet ir tai ne visos.

Taipgi būtina yra jas turėti musų 
čia augančiam jaunimui. Ir dalis jau
nimo žingeidaujasi tuomi. Kiti apie 
liaudies dainų Kontestą žino iš paties 
“Artojo”, nes gauna jį į namus tėvų 
prenumeruojamą. Kitiems tėvai už
prenumeruoja. Bet viena jauna mer
gaitė, Vladislava Paniekiate, iš Pitts- 
burgo, atsiuntė 60 centų savo sutaupy
tų pinigėlių, prašydama užrašyti jai 
“Artoją” pusei metų, nes ji mačius 
kad “Artojas” talpins liaudies daine
les ...

Musų jaunimas augantis dar Lietu
viškoj dvasioj, girdi savo tėvus tan
kiai dainuojant daineles ir jas mėgs
ta. Daugelis ir patįs tų dainelių mo
ka. Bet ir čia pamažu tos dainos nyk
sta, nutilo apseneję ateiviai tėvai, pa
liovė dainavę kada blaivybei inėjus li
ko šeimyniški-kaimyniški pasilinksmi
nimai prašalinti.

Visiems dabar bus proga — pirmuti
nė Amerikoje tokiu populiarišku bū
du, per laikraštį — gauti Lietuvos se
nų liaudies dainelių. Taigi pasinaudo
kite ja. Atnaujinkit prenumeratas vi
si kurių baugiasi, užsirašykit kurie 
dar neskaito! ar tik retkarčiais nusi
perka!. Prisiųskit dolarį paprastame 
laiške, ir viskas ko reikia.

Taipgi užrašykit “Artoją” saviš
kiams į Lietuvą, nes irgi tik už dolarį 
metuose galit užrašyti kurie prisiųsit 
pinigus ne vėliau gruodžio 31 d. Lie
tuvoje žmonės ras “Artojuje” daug la
bai žingeidžių kitokių raštų.

Artojo Redakcija.

*
* • * 

Meile, meile, motinėle, 
Tu mane paguodi, 
Nuo skausmų, nelaimių, vėjo 
Prie krutinės glaudi.
Nors^arge aš buč’ paskendęs, 
Alptų man širdužė,
Su tavim visuomet gera, 
Nors ir šėlst’ audružė,

Radasto žiedas. 
Alytus, 11-8-23.

Nuo Juoku Red.: šios gerb. 
Radasto žiedo eiles kalba ma
žais žodžiais apie vieną didžiau- 
sį pasaulyje dalyki) — meilę 
(kurios mes kitados įvedinėjome 
nėra). Meilė, šįio poeto nuomo
ne (nesakome patyrimu) yra 
motinėlė kuri paguodžia, skaus
muose ramina, prie krutinės 
prisiglaudžia. Ar ir audros šėl- 
tų, vistiek, sako, su meile butų 
(ar yra) gerai.

Su šiomis eilėmis vėl mes ga
vome progą prirodyti kad mei
lės nėra. Ir taigi gerb. poeto 
tiesijimaisi lieka beverčiai.

Prie meilės kaip ją supranta
me, niekas negali prisiglausti, 
ji negali paguosti, ir ji neturi 
jokios krutinės. Su ja negali
ma nei būti audroms siaučiant, 
nes jos kaipo tokios nėra.

Kaip poetas turėjo mintyje, 
gal prie mergelės kurią myli, 
prisiglaudęs jaustųsi ramus ne
paisant visokių negerovių. Taip 
gali būti iš dalies.

Bet iš kitos pusės, žinome ki
tų poetų verksmus čia, kurie 
skundėsi kad su meile (su mer
gele ar berneliu) tik ašarų ta
kai, tik kančios, tik nerimastis 
teviešpatauja.

Taigi mes nenorėtume tikėt 
ir gerb. Radasto žiedui kad 
meilė yra tuo kaip jis ją bando 
mums {tikrint esant.

Šios gerb. Radasto žiedo eilės 
yra vienos iš tų kurias jis iš
siuntinėjo visiems Amerikos 
laikraščiams, norėdamas, kaip 
yra ir daugiau tokių poetų, 
greitai pragarsėti. Bet taip ne
atsitinka. Kas, kas o poetai tai 
tikrai tik po savo mirties su
laukia išgarbinimų.

Jas čia panaudojam dėlto kad 
nematėm dar iki šiolei jų nie
kur kitur spausdinamų. Gal but 
irgi pažino kad visiems laikraš
čiams jos siųsta, o gal laiko jas 
už neteisingas (kaip mes jau 
viršuje Įrodėme) ir netalpina. 
Ir mes talpiname tik šiame 
kampelyje, kur gauname progos 
gerb. poetui paaiškinti apie jų 
vertybę, ir iš ko jis gali pasi
mokyti kaip reikia atsargiai su 
žodžiais žaisti.

4/
Bet gal iki dabar jau ir pats 

gerb. Radasto žiedas apie meilę 
kitaip mano, nes jo eiles rašy
tos pusantrų metų atgal. Gal 
jau jis patyrė daugiau apie mei
lę, ir gal ta mergelė (meilė) ku
ri jį tada ramino, prie krutinės 
glaudė, dabar parodė savo prie
šingą veiksmę.

Kiti poetai tik apie dainas ši
taip dainuoja: sako kad dainelė 
juos ramina, guodžia, skaus
mus, nelaimes mažina. Tokių 
dainelių mes daug užeiname ku
rios kalba apie dainą lygiai taip 
kaip gerb. Radasto •žiedas apie 
meilę.

Nežiūrint kaip bedieviškas 
“Tėvynės” redaktorius yra, vis
tiek savo laikraštyje vartoja 
seną nudėvėtą “A. t A.”

Tiek to su tom “A. A.”, bet 
kam tas kryžiukas prie Dr. V. 
Kudirkos aprašymo, kuris mirė 
ne dabar, bet 25 metai atgal?

pirkti laikraščių sako:
“Aš noriu popierą”.
“Kokią popierą norite?” 

paklausia pardavėjas.
Tada pasako kokio nors laik

raščio vardą.

Linkėdami visiems skaityto
jams ir draugams ir rėmėjams 
laimingų naujų metų, mes šiuo- 
mi išnešame protestą prieš vi
sus manytojus buk mes esame 
senas, žilas, labai didelis vyras
ir dar su barzda.

Juoku Red.

Apmislinėjant apie ateinan
čius naujus metus ir visus dar
bus ir dalykus kokie jų bėgiu 
nusidės, mums užėjo į mintį se
kantis :

Nei vienas dar nepasakė kad 
jam čeveryko pade esanti išlin
dus vinis jam padą kutentų.

Lietuvos kalbos taisytojai be
bėgdami nuo vilko užbėgo ant 
meškos. Nepatiko vardas “uly- 
eia” dėlto kad skamba Lenkišj- 
kai ir Rusiškai, ir įvedė “Gat
vė’5, kas skamba Angliškai, nes 
paeina nuo “Gate-way” (kelias 
per vartus).

Tas jau atsitiko senai, ir dar 
dabar naujinant kitus žodžius 
nesurasta kad “gatvė” yra sve
timas. O mus kaltina už pa
vartojimą Angliškų žodžių.

Vidurnakčio mintįs. Vienas 
iš maloniausių pasaulyje prieti
kių žmogui yra tai išbudus nak
tį iš nedėldienio į panedėlį per 
miegus susimaišius manyti kad 
dar Ateina tik nedėldienio rytas.

Iz
Vienatiniai dainininkai šiame 

pasaulyje kurie uždyką dainuo
ja ir neturi minčių kada nors 
gauti piniginį atlyginimą (ir 
nesididžiuoja savimi) tai pauk
ščiai. .. .

Lietuvos karo komanda pa
vertė kareivius ir oficierius į
karius ir karininkus dėlto kad 
tuos visi ruprato ir žino; bet fu- 
ražirų ir kvartermeisterių ne
paverčia i nieką kitą, nes, mat, 
tie vardai nesuprantami.

Tam tikslui ir kariai ir kari
ninkai Įvesta kad, butu nesu- 
prantamiau, kad tik labiau ne
suprantamai viskas butu.

P. S. Neužmirškit kad nauji 
metai prasidės sausio 1 dieną.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją” 
Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 

Užrašykit jiems “Dirvą”

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsaaml loc.
“GYDYTOJAS” 

4454 So. Vvesiern Ava 
Chicago. UI.

S. K. GRISIUS
Agentas “Dirvos” iš Cleveland, 
Ohio, ir “Vienybes” iš Brooklyn, 
“Varpo” iš Chicagos —tautiškų 
laikraščių. Norint užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

3123 W. (ilsi STREET
CHICAGO, ILL.

Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmu ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, i paduk
varančių skausmų, kuomet skaudi 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų 
nepaanislini apie

Šekit “Artoją” — temykit jo kožną numerį. Dainų bus visą metą!

“ARTOJAS” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
Mes irgi pykstame ant tūlų 

musų suamerikonėjusių vien
taučių, kurie, kaip tenka iš pa- 
šalies nugirsti, atėję Į “Dirvą”

Įreg. S. V. Pat. Olise. 
tuojaus ir negaišinda- 
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitu pa- 
lengvinim:).

šeimyna negali būti be 
l>onl:o> siti gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen 
kilo.
F. AD.RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinejant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas

Visokios daržovės yra sveikos ir 
! maistingos, bot išrodoma jog žirniai 
yra maištingiausi už visus. Žalius 
žirnius sunku užlaikyti “šviežius”. 
Taigi dėžių (canned) žali žirniai už
laiko savo originali skonį geriau ne
gu “švieži žirniai”. Yra daug rusių 
žalių žirnių pardavimui, kaip: smul
kus, paprasti, Francuziški ir kt. Pri
dėjus prie šios vakarienės valgio se
kantį receptą pamatysi kad kiekvie
nas šeimynos narys pasiganėdins ir 
turės sveiką ir skanų valgį.

Į ŽALIŲ ŽIRNIŲ SMETONINE ZUPĖ
1 V.i puoduko eveporated pieno 
2% puoduko šalto vandens
1 šaukštukas cukraus
M: šaukštuko kapotų svogūnų
2 šaukštai sviesto ar kitų riebalų
1 Ys šaukšto miltų
J šaukštukas druskos 
Yz šaukštuko pipirų
2 puodukai dėžinių ar virtų žalių 

žirnių
Sudėk žirniu’s, cukrų ir svogūnus 

į šaltą vandenį ir virink per 20 mi- 
nutų. Paskui pertrink per sietą; su
pilk evaporated pieną, peršildyk ir 
sutirštink su miltais maišytais svie
tu ir kitais uždarais.

Virtuvės Reikaluose

Naminiai Pasigclbėjimai
Jeigu užlašysi kamparo spirito ant 

suteptų staltiesių pirm skalbimo, dė
mės išnyks laiko skalbimo.

Aštraus juodylo plėtmus galima iš
imti iš staltiesių pamarkius suteptą 
dalį druskos ir vandenio skystime ka
da jau buna perskalbta ammonijoj.

Negražius plėtmus nuo sienų gali
ma nuimti patrinant biskiu magne- 
sijos karbonato ant plėtmų. Kada 
jis nudžiusta po dienos laika nutrink 
ji minkštu šepečiu.

Patartina drapanas visiškai išvaly
ti (pirm atidėjimo ant žiemos. Tas 
prašalins visus kandžių kiaušinius iš 
drapanų.

Grožės Patarimai
Pučkų išgydymui reikia laiko ir 

kantrybės. Pučkų priežastis gal /pa
eina nuo valgymo perdaug saldžių, 
riebių valgiu ar riebių mėsų arba 
nuo blogo skilvio stovio, nevirškini
mo, prastumo kraujo ir tt. Kada puč- 
kai apsireiškia, reiškia kad neturit 
valgyt nekuriu valgių; reikia gert 
daug vandens; mankštintis kiek tik 
galima ir išvalyt taukiai vidurius. 
Yra daug vaistų pardavimui del gy
dymo pučkų, bet patartina pirmiau
sia pasitart su gydytoju pirm naudo
jant bent kuriuos. Kada jis išžiūrės 
jus, jis patars kokius maistus valgyt 
ir kokius vaistus imt.

Niekad nevirkit kopūstų uždeng
tam puode, nes jie nustoja skonį ir 
savo spalvą.

Verdant morkas palirsit kad jau
nos morkos išvirs į apie pusę valan
dos, o senoms ims virti bent valan
dą ir pusę.

Kad nepokšėtų kepant kiaušinius, 
užkratyk ant skarvados biskį kuku
rūzą miltų (corn flour).

Kad druska nesuliptų ir nesukie- 
tėtų, įdėk Į druskinyčią kelis grudus 
ryžių arba biskį krakmolo.

Nuėmimui riebalų nuo zupės, pa
šlapink švarų šmotą roto audimo 
(cheese cloth> vandenyje ir pertrauk 
per zupės viršų. Taukai prilips prie 
šalto audeklo.

Ypatiška Sveikata
Sena Angliška patarle sako: “Val

gyk smegenimis lygiai kaip ir bur
na”. Bet ar daug mes taip darom ? 
Mes valgom viską ką matom prieš 
save ir nieko kito nesvarstom kaip 
tik apie jų skonį.. Reikia pažiūrėt į 
valgio naudą mums. Jeigu taip da
rytume mažiau butų vidurių užkie
tėjimų. Mes turim valgyt daugiau 
rupios duonos, sėlenų bandukių arba 

■ sėleninių blynų, nes minkšti valgiai, 
| nukoštos zupės ir kitokie padaro sis
temą tingia. Juo mažiau musų vi
duriai darbo turi tuo silpnesni jie pa
lieka. Taigi, maistą kurį valgai tu
ri iškalno persvarstyti kaip svarstai 
apie kitus gyvenimo dalykus.

MES REKOMENDUOJAME
Kuomet naudojat pieną darymu’ 

pudingų, pajų, sosų arba zupių, bu 
tinai naudokit Borden’s Evaporated 
Pieną, nes Borden’s yra tyriausia.

SEKANČIUS PRODUKTUS:
ikio pienos su palikta jame smeto- 
1a. Visada prašykit Grcserninko 
cad duotų jums Borden’s, ir neim
kit jokio kito

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

š Prosnect 2420 Central 1763 Į

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Į Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- į 
į tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- i 
į kuojam, išleidžianti ir sukraunam. :
į 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

----- -
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

o neEikite tikrą Specialistą, 
prie kokią Neišlavintų daktarų, 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
aiklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegza.minavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jusu tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgcno ir pilnas Dakte- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiaafcj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpne juslus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. l<J5th St. Cleveland 

ANTKOS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo fi iki 8 vakar® 

Nedeldieniais nuo 10 Iki 1.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
g Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos c 

organizacija Suvienytose Valstijose, E
kurios turtas siekia arti §500,000.00. q

t Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 5248.587.30 >1 
h pomirtiniu. Pašalpų išmokėta S247.687.la.

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

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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By Junius

end of 
“When 
Akšis.

prohibition is in sight, 
did it begin?” asks P.

UNDER THE RUS
SIAN YOKE

--------o--------
“Guess my girl at college has 

changed her mind about basket
ball. She evidently is going in 
for something

“How so?”
“Now she 

has made the

more useful.”

“There are two sides to every 
proclaimed the sage, 
said the fool, “and

writes that she! 
scrub team.”

--------
little Willie can’t add, Į 

worry. He will make a Į 
golfer some day”, says j

In 1831 the spirit of rebellion [ 
awoke in Lithuania, but it was 
supressed with ruthless brutal-! 
ity. Suvalkai shared the fate I 
of the other governments. The 
Russian Government decoyed, 
the Lithuanian peasantry by1 
the abolition of serfdom, so 
that they took but little part in 
the second insurrection of 1863. i 
General Muraviev devastated 
the land. He asked only forty 
years to obliterate the Lithu
anian national character. The 
Russian sword bit deeply into i 
the Lithuanian flesh, and theį 
Ukase of May 22, 1864, effaced, 
the name of Lithuania from 
the map of the world, from
which date all Lithuanians be-I landed 
came subjects of the Russian 
North-West Provinces. Kal
mucks and Tartars were let 
loose on the land to put down 
all manifestations of national 
sentiment. Only Russians took 
part in the administration of 
both governments and towns. 
In 1894 a secret edict bereft 
Lithuania of all remaining hope. 
To be eligible for employment 
on the railways, in the post 
offices, even to repair the roads 
one had to be Russian.

Worst still, Russian tyranny 
extended to the intellectual and 
spiritual life of the people, for 
it was hoped the more easily to 
wean the Lithuanians, 
eger for education, from their j th 
national allegiance by compel
ling them to go to Russian 
sources for their mental pabu
lum;

After the first rebellion the I’ll tell you when it start: 
university of Vilnius was closed (ing.” 
down 
sions 
Kiev, 
cow.
fell the higher schools. Eight-1 Miss Redwitz?” 
een institutions directed by the | 
Jesuits, the ■ Basilians and Į 
other 
were 
three 
lius, 
normal schools, a few incomp
lete gymnasia at Vilnius, Kau
nas and Suvalkai, while in these

schools the Orthodox Russian i 
reigned as master. Every high 
official received from the Gov
ernment an allowance for the ‘ 
education of each of his child-! 
ren.

The suppression of the mon- ■ 
asteries and the substitution of | 
the Russian State religion for ’
Roman Catholicism menaced; question 
the existence of the popular! “Yes’, 
schools, which were directed by; there are two sides to a sheet 
the monasteries and Catholic I °f fly paper, but it makes a 
parishes. Private schools were! mighty big difference to the 
strictly prohibited. On the 
other hand, a school was found
ed for every district with a po
pulation of fifteen to twenty 
thousand inhabitants. Happy 
the district which possessed 
two or three of these schools. 
The well-to-do peasants and the 

proprietors sometimes 
, instructors who went
from place to place to teach the 
children, but the school organi
zation was notoriously inade
quate. In bad weather many 
children could not travel the 
distance separating their homes 
from the schools 
of

fly which side she chooses.” 
-------- o--------

Every dog has its day. and 
unfortunately every day seems 
to have plenty of dogs.

-------- o--------
Small (Boy—Mama, when did 

you first get to know daddy?
Mamma—Several year;; 
married him. 

-o--------  
the world 
the other
And it is

I

One half of 
not know how 
gets that way. 
as well.

does 
half 
j ust

and the task 
educating the children fell, 
before, upon the family.

ANOTHER REAR-SEAT
IDRIVER

-------- o--------
There are two kinds of 

licity, notes Geo. W. Leddon. — 
the kind you want and the 
that is easy to get.

pub

kind

First
t, , I a box atIt was a dear old lady s first [ Second L • 

ride in a taxi, and she watched | j 
with growing alarm the driver 1 opera continually putting his hand\ pjn

even' outside the car as a signal to 
following traffic. At last 

she became angry.
“Young man”, she said, “you! 

look after that car of yours, and , 
watch where you are going.;

ain-j

and its precious posses- 
were scattered among 

St. Petersburg and Mos- 
With the university also

the ■ Basilians 
were suppressed. There 
left in Lithuania only 
large seminaries, at Vil- 
Varniai, and Seinai, two

CONGRATULATIONS 
“Are you still engaged

“No.”
. “You lucky 
you when you 
you get out of it?”

“I married her.”
-------- o--------

A town in Montana is called 
Euraliar, probably as a result 
of seme political campaign.

-------- o--------
Lifter :■ I heard 

the show.
Hardly that; but 
to get a pair of 
and a ^diamond

vou

“If
don’t
great
George Baltrukonis.

-------- o--------
“A net loss”, murmured the 

girl as she rearranged her hair 
after having been out auto 
riding.

------------ O-------------
Onions are said to be health

ful. Other things are said 
about them too.

-------- o--------
A hick town is a place where 

Central can tell you which 
member of the family the doc
tor was called to see.

-------- o--------
The average flapper has been 

altered.
between

“The

AVĘ. progos pasinaudojame pareikšti savo padė
ką ir apvertinimą už parėmimą ir kooperavimą 
gautą t.š daugybės musų Lietuvių Draugų, kaip 
skolinime taip ir pasidėjime pinigų pas mus,

praėjusių metų bėgiu

Visiems linkime širdingiausia Linksmų Kalėdų ir 
ateinanti Nauji Metai butų Jums Gausi, Linksmi ir
mmgiausi.

921 Huron Rd.

kad
Lai-

“Have you ever read the 
‘Tale of a Tub’, by Swift?”

“No, I never read these ris
que modern sex stories.”

Now it is anywhere 
eighteen and eighty. 

--------o--------  
reason a lot of us do

not hesitate to make a promise” 
says A. Zdanis, “is because it is 
so easy to make another.” 

-------- o--------
“Better figures make bigger 

profits” — is a slogan that 
Mack Sennett believes in. 

-------- o--------
George Washington said, “I 

cannot tell a lie”, and today 
George says, “Well, whatta you 
going to do about it?” and 
smacks the teacher.
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rnsidekit Dabar ir Turėsit Užtektinai Pini
gų Sekančių Metų Kalėdoms

ANTANAS BARTKUS

DR.HUMPHHEY5’

citizens who are paid for

that
He

manage 
glasses

Klesa 500
Nariai mokėdami $5 savaitėj 
penkiasdešimts savaičių, gaus

Klesa 200
Nariai mokėdami $2 savaitėj 
penkiasdešimts savaičių, gaus

Klesa 25
Nariai mokėdami 25c savaitėj per 
penkiasdešimts savaičių, gaus - -$12.50

NUO UŽKIETĖJIMO

are white people.”

S

win
some

If 
else.

Dabar 
Nupi
gintas 

iki 
$6.5

you can’t carry anything 
carry hope.

-------- o--------
Somebody or other says the

DRY CLEANING

-------- o--------
Sir Oliver Lodge reports 

there are cats in heaven, 
heard them during one of his 
seances. That must have been 
the cat’s meow.

-------- o--------
A Jazz band is a group of 

play

ADVOKATAS IR TEISIU 
PATARĖJAS

padare patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

man ! I pitied j 
were. How did1

Jonme (looking from a 
dow) — “Mamma, there’s

,I girls on horseback and they’ve 
got those funny looking clothes 
on.”

Mamma—“What ? Knickers ?
Jennie—“Oh, no, mamma — 

they

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo- 
kit šia proga. Musų padidin
to.! studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

savęs!

ir yra 
su lai-

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie 
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie 
Naudokite

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tij 
nešvarių baltų lupynčlių pirmų pasirodymu 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų. 
Bonka 05c. aptiekose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

Tikrai turėsit pinigų sekančioms 
Kalėdoms jei prisidėsit prie vie

nos ar daugiau iš šių klesų:

Klesa 50
Nariai mokėdami 50c savaitėj per 
penkiasdešimts savaičių, gaus. .$25.00

Klesa 100
Nariai mokėdami $1 savaitėj per 
penkiasdešimts savaičių,' gaus. .$50.00

per 
$100.00

per 
$250.00

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisiu Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimą.

LABAI 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS 

Rodo meto 
12 'mėnesy, 
7 savaitės 
dienas, 31 
dieną mė
nesio, me
nulio per
mainas, ir 
miliutas ir 
sekundas. 
Laiko tik
rai laiką ir i 
yra gražus Į 

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
us, ir jus didžiuosites. Jis vertas 
lauir daugiau.

NESIŲSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
uokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
16.35 pačtorini kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 Willinm St. New York City.

Bus dadėta 'penktas nuošimtis jei
gu mokesčiai bus reguliariai mo

kama, arba iškalno.

& Loan Co
3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

W
.W

.W
/A

V
.’.V

,

Išvalom, Sutaisoni Visokias Drapanas, Sudedam Naujus 
Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis.

Testingąs Patarnavimas. Painiam iš namu. Telef. Randolph 7906

* ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★
6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin.
,%W7.%V.W.V.V.'.VA’.V.WWA".V/.VW.WA,.V/W^.V.

Hv Tnornlon Flshe;Mr. i. Knowiti Ippy Hoovenzcson paper-banners

Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

“DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

t
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DIRVA
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327 E. Street“SANDARA

komitetui

Nak-

VILNIJOJ

Šventadieniai drabužiai bu-

r1

už S10 gaus du laikraščiu dy-

Knygą surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pirkiniui:

šis išpardavimas tęsis nuo dabar iki Kovo 1, 1925

Pinigus su užsakymais siųskit sekančiu antrašu:

n., 
ir

Lapkr. 1:
Kleeko v

ardyti.
savai-
14 d.,

buvo

Be šitų aukų, Krašto Apsau
gos Ministerija medeginių nuo
stolių neturi. Vedama stropus 
tardymas.

didesnė pusė netekėjusių mote
rų yra tarp turinčių iki 25 me
tus.

Tuo bildu vedimo amžius Lie
tuvoj yra gana aukštas.

REVOLIUCIJA............10
CHEMIJA.....................25

vo padaryta pasikėsinimas su
sprogdinti parako sandeli Ant-

kranto link.
Pasirodė tame name prie dil

ini ant žemės gulėjo sukruvin
tas pirklis Benčkauskas.

Bandč susprogdinti. Naktį iš į valgomų daiktų, banditai be jo- 
lapkričio 14 į 15 d. Vilniuje bu- kiti klinčių pabėgę.

llllHIIIIIIIIIHIIIIIIIIinililllElllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllHIillll!.
5 ____ _ __ ____________ ______________ — — - si? >PO LIETUVĄ

PASIDAIRIUS
Auksinis Kontestas 5

7

| Veda Leonas Gurauskas =
5iiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!ir

Nužudė Savo Tarnaitę
Kariumenes Teismas nesenai 

nagrinėjo įdomią Prano Mikai
los bylą. Kaip teisme liudinin
kai tvirtina, buvo toks baisus 
atsitikimas.

Pakropų kaimo (Alytaus ap.) 
ūkininkas Pranas Mikaila 1922 
metais laikė pas save atvykusią 
iš okupuotos Lietuvos tarnaitę, 
jauną mergaitę pavarde Teofilę 
A vinaitę. Ji kiek laiko ištarna
vus, pasiskundė savo tetai Prašr 
kevičieilei ir dėdei Pranui Jo
kūbaičiui kad Mikaila su ja gy
venąs ir kad ji iš Mikailos pri
kaitės esanti nėščia, todėl jisai 
privaląs ją vesti: jei nevešias 
tai ji apskųsianti jį kunigui. 
Praslinkus kiek laiko po to pa
sikalbėjimo, Teofilė Avinaitė 
rugsėjo 20 d. 1922 m., žuvo. 
Mikaila pranešė policijai kad jo 
tarnaite pavogus pinigus ir pa
bėgus, bet neprašė sustatyti 
apie tai protokolo ir sakė kad 
j ieškoti pabėgusios A vinaitės 
nereikalinga, nes jis dovanojas 
tuos jai pinigus.

Tarnavęs pas Mikailą berniu
kas Kostas Aleksiunas tą dieną, 
prieš Avinaitės dingimą matė 
ją ramiai kasančią bulves. Nak
tį Pranas Mikaila nenakvojęs, 
kaip visuomet, su Kostu Alek
siumi klojime ant šieno, 
čia Aleksiunas girdėjęs kaip 
Mikaila išvedęs arklius iš tvar
to in kinkęs juos į vežimą. Pas
kui jis nusnūdęs, bet netrukus 
jį išbudinę troboj Teofilės Avi
naitės šauksmas: “Jėzau o, Jė
zau! Kostantai, ratavok!” Tas 
šauksmas buvo taikoma berniu
kui, bet jis nieko blogo nema
nydamas, kadangi dažnai jiedu 
mušdavęs!, užmigo. Rytą ank
sti pabudęs berųiukąs rado' gre
ta savęs miegantį Praną Mikai
lą. Išginęs karves berniukas 

■ pastebėjęs po pries vinie pakiš
tus Avinaitės kruvinus drabu
žius kuriais ji kasdien dėvėda
vo.
vo rasta pas Avinaitės tetą kur 
ji laikydavo. Vakare berniukas 
parginęs karves jau neradęs 
kruvinų Avinaitės drabužių po 
priesvirne.

Kartą piemenukas prasitarė 
Mikailai kad jis nakčia girdėjęs 
žuvusios Avinaitės riksmą ir 
Mikailą kinkant arklius. Tuo
met Mikaila pažadėjęs jam pi
nigu ir įtaisyti gerus drabužius 
jei tylėsiąs ir nesakysiąs ką gir
dėjęs, o jei pasakysiąs tai jis ir 
jį nušausiąs. Teofilės Avinai
tės lavono rasti nepavyko nors 
buvo padėta didžiausių pastan
gą •

Teisme Pranas Mikaila gynė
si nenužudęs Teofilės Avinaitės 
ir nežinąs kur ji yra.

Teismas pripažino Mikailą 
kaltu ir nubaudė iki gyvos gal
vos kalėjimu, atimdamas visas 
teises.

Tokios žvėriškos žmogžudys
tės ištikrųjų niekuomet nepri
siėjo girdėti!

karnai nereagavo ir visą atsako
mybę prisiėmė sau.

Lapkričio 22 d. (darbininkai, 
kaip paprastai, anksti rytą su
sirinko į darbą ir pradėjo ardy
ti minas. Prižiūrėtojas tuo me
tu Į sandėlį dar nebuvo, atvykęs. 
Prie tokiu aplinkybių ir įvyko 
katastrofa. ■ >

Toj vietoj reginis baisus. Iš 
didelio medinio trobesio riogso 
vien griuvėsiai. Aplinkinių san
dėlių nuplėšta stogai, išgriauta 
sienos. Per kelis šimtus metrų 

laplink katastrofos vietą laukas 
nuklotas lentų ir kitos sandėlio 
medegos skeveldrų. Kas liūd
niausia tai šios katastrofos au
kos. Užmušta vienas sargybi
nis kareivis ir dar du sužeisti, 
vienas sunkiai, kitas lengviau. 
Be to, žuvo šeši dirbę sandėlyje 
darbininkai. Septintas į darbą 
dar nebuvo atėjęs. Griuvėsiuo
se pažinta tik užmuštas karei
vis ir vienas darbininkas, kitų 
surinkta vien atskiros kimo da-

Vedimas! Lietuvoje. Statis
tikos biuro daviniais, tarp vy
rų nuo 15 ir daugiau metų ne
vedusių yra 46.2 nuoš., vedusių 
— 48.7 nuoš., našlių — 3.9 
persiskyrusių — 0.5 nuoš. 
nežinomos šeimos padėties 
0.7 nuoš.

Tarp moterų to paties am
žiaus netekėjusių yra 41.1 nuo
šimtis, ištekėjusių — 42.8 n., 
našlių — 14.7 nuoš., persisky
rusių — 0.7 nuoš. ir nežinomos 
šeimos padėties — 0.7 nuoš.

Didesnė pusė nevedusiu vyrų 
yra tarp turinčių iki 30 metų:

Katastrofa Ankštojoj 
Fredoj (Kauno priem.)

Lapkričio 22 d.. 7 vai. rytą, 
Aukštutinėj Fredoj sprogsta
mos medegos sandėly.}, kur bu
vo ardoma netinkamos minos, 
įvyko sprogimas, turėjęs gana 
liūdnų pasekmių.

Dar liepos 31 d. Krašto Ap
saugos Ministerija buvo parda
vus vienai privatinei firmai se
mi netinkamų minu, kurias spa
lių 11 d. firmos pasamdyti dar
bininkai, prižiurint specialistui 
pitotechn ik ui, prade j o 
Praėjus tačiau kelioms 
tems, butent lapkričio 
Ministerijos specialistų
pastebėta kad darbininkai tam 
darbui nėra tinkami ir patarta 
pakeisti juos specialistais, bet 
pati firma, pasitikėdama prista
tytu specialistu, į įspėjimus tin-

$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANU!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit i AUKSINIO KON
TESTO Vajų! Prade-kit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodama tam tikras nuošimtis Ko

miso kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko nepralaimi, bet viską laimi.

Ternykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą”
Visi įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite “SANDARĄ” kur gausite visas informacijas 

reikale AUKSINIO KONTESTO. Visais! reikalais asmeniškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adr:

So. Botson, Mass.

į

KLAIPĖDOS KRAŠTE
Nedarbas. Klaipėdos miesto 

ir kaimų apskrityj padidėjo žy
miai bedarbė ir rugsėjo mėn. 
beveik visose įmonėse ir užsi
ėmimų šakose įvyko paliuosavi- 
mų dalinai didesniame mašta
be. Kai kurios įmonės, ypač 
miško medegos pramonėj, bu
vo delei finansinių aplinkybių 
priverstos uždaryti savo dirb
tuves, per tai labai pablogėjo 
darbo rinkos padėtis. Užsire
gistravusių bedarbių skaičius 
siekia nepilnai 700, bet fakti- 
nai yra daug daugiau. Kai ku
rios įmonės skelbė trumpu lai
ku paliuosuosiančios didesnį
darbininkų skaičių, todėl reikia į 
tikėtis kad bedarbių skaičius j 
dar daugiau padidės. L- —, 
prasidėjus šalčiui, reikia staty
tis didesniais paliuosavimais iš 
statybos pramonės. Laivų ju
dėjimas uoste labai mažas.

Tai mat 
ma. Kelk 
kad »ori. 
kaltiniiRą 
kad tokiis 
drausiąs.

kokių žmonių esa- 
žemės ūkio kultūrą, 
Dailydonis traukia 

teisman, kur tikisi 
niekšus teismai su-

(T

pri-
prie

Ka
ne-

kalnyje. Trįs piktadariai 
Tado Kosciuškos gatvės 
šliaužė niekelio nepastebėti 
sargybinio kareivio ir šovė 
kelis kartus iš revolverio, 
daugi buvo tamsu, šūviai
■kliudė kareivio ir šis keliais šū
viais iš šautuvo išsklaidė puo
likus, kurie pabėgo Olandų gat
vės linkui. Spėjama kad tai 
bus diversinis darbas atliktas 
vietiniam komunistų 
padedant.

Žmogžudyste
Kiaukliai, Gruzdžių vai. — 26 

d. spalių, dienai auštant, tapo 
nušautas eigulys Aldiponas Sto- 
nevičius ir peršauta jo duktė. 
Be to, matyt kad daugiau gyvy
bių norėta nužudyt, nes tris 
kulkas suvarė palei duris erdve- 
rijon. Stonevičiutė sugis, nes 
tik koja peršauta. Spėjamieji 
kaltininkai buvo suimti.

Nori žinot
Kas dedasi Lietu.ojc> plačiaiie 
pasaulyje, ore ir i.nt van(icr. . 
kaip gyvena artinu i. to|irni k.,_ 
mynai, koks jų gydimas r 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ
Jame rasi visa trumpai, aišMį 
ir visiems suprantama kalba fa. 
rašyta: apie naujausius išrak
inus, Įvairiausius nuotikius tau. 
Lų ir žmonių Įvairiose epochose, 
gražiausiu paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražiu apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių jvairianybių, juokų poil-

REIKALAUJAM 
AGENTU 

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

Cleveland, O.
CLEVELAND, O.

B

dinti'Ų pasiskait

Lietuvių

knygos formato, 32—48
Prenumerata Amerikoj
“TRIMITO” Adresas:
Laisves Al. 26. 1

l puslapių.
j $3 met.

Kaunas, 
Lithuania.

Lietuvos Konsulatai

Sudeginta kaimas, 
d. Nesvyžiaus apsk., 
sudeginta Biidejcvičių kaimas. 
Degančiuose namuose ėmė spro
gti granatos, kurias buvo, ma
tyt, paslėpę sukilimo organiza
toriai. Patirta kad tame kaime 
ketino susiorganizuoti naujas 

i sukilėliu buris.

Patįs muša, patįs rėkia. “K. 
Be to, I Wilcnski” praneša kad naktį į 

Į lapkričio 8 d. Kiemeliškiuose, 
Švenčionių apsk., vietinę klebo
niją užpuolė keletas ginkluotų 
banditų, kurie, užmušę kleboną 
V. iBanevičių ir smarkiai sumu
šę jo tarnaitę, pradėjo grobti 
turtą. Pasigrobę drabužių ir

VIS! IŠNAUDOKIT ŠIĄ PROGĄ
Tėvynės Mylėtojų Draugija yra pasiėmus išleis

ti didžiausi Lietuviu literatūroj veikalą (yra jau 
spaudoje) " — Wells’o “PASAULIO ISTORIJA”, 
kurios išleidimas atsieis Draugijai arti $10,000, tai
gi del sukėlimo pinigų ir praplatinimo TMD. se
niau išleistų knygų, mes esam sutarę su “Dirvos” 
Clevelande ir “Varpo” Chicagoje leidėjais duoti 
premiją perkantiems TMD. knygų sekančiai:

Kas pirks knygų už $2 ir pridės $1 gaus vieną iš 
minėtų laikraščių ant metų.

Kas pirks knygų už $3 ir pridės 75c. gaus laik
raštį ant metų.

Rž $1 pirkdamas knygų gaus laikrašti už 50c.
Pirkdamas knygų
Pirkdamas knygų 

čių ant metų uždyką.
O kas pirks knygų

kai ant metų, arba vieną laikrašti ant dviejų metų.
Kas norėtų kad laikraštis btil.ii siunčiamas į už- 

rubežj turi -pridėti: i Kanadą ii' Meksiką 50c., Į Lie
tuvą ir kitur $1.

už $5 gaus laikraštį už 25c. 
už $6 gaus vieną tų laikraš-

SOCIALIZMAS............ 10
ŠIRDIS, su apdarais. . 1.50 
KAIMIEČIŲ KOVA SU PONAIS..........................
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai ...................
JONO JONYLOS RAŠTAI, tris tomai, su apd. . . .
DVASIOS GYVENIMO MECHANIKA, su apd.........
TECHNIKOS STEBUKLAI, su apdarais .................
10 METU KULTŪROS DARBO LIETUVOJ, su apd. 
LIETUVOS ISTORIJA, sp apdarais ........................
KULTŪROS ISTORIJA, tris tomai, su apd............
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS ............................

. . .10 

.$10.00 

. 1.50
.60
.50
.50
.75 

4.00 
1.00

J. SOLIS — T. M, D. Centro Knygius
903 West 33rd Street Chicago, III

Nužudė Mylimąjį
šilvėnų k.. Plokščių vai., 

vo toks atsitikimas.
To sodžiaus 

Martinkcvičaitė. 
kaimynu Juozu

Lithuanian Consulate 
60S So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.

Ona

Laikraštis kreipia dėmėsi į 
tai kad užpuolimas įvykęs čia 
pat po nosimi esamos prie baž
nyčios policijos nuovados.

Tokios keistos užpuolimo ap- 
įkybės ir policijos abejingu

mas sukėlė visuomenėje daug 
trukšmo. Endekų dienraštis 
“Dziennik Wilcnski” šio užpuo
limo net nepaminėjo. Tuo tar
pu “Slovo” pasiskubino praneš
ti kad užpuolikai esą Lietuvos 

j šauliai. Toks “Slowo” išsišoki
mas perdaug aiškiai įrodo kaip 
sudaroma Vilniaus krašte prieš 
Lietuvą opinija.

mylėjosi su
Česnavieium, 

kuris ketino ją vesti, bet vestu
vių laiką vis atidėliojo. Pra
slinkus nekuriam laikui Martin- 
kevičaitė pastebėjo kad Česna- 
vičius pradėjo draugauti kitą 
mergaitę, A. P., su kuria ketino 
daryti vestuves ir Martinkevi- 
eaitės broli pakvietė piršliu.

Martinkevičaitė tai pastebė
jus pradėjo atkalbinėti česna
vičių vesti kitą mergaitę ir kal
tino kad jis ją, Martinkevičai- 
tę, apgaudinėjo.

Kartą atėjus česnavičiui pas 
Martinkevičaitės broli, ji nuėjo 
į brolio kambarį, pasiėmė re
volveri ir paslėpus ant kruti
nės po drabužiais, pakvietė J. 
Česnavičių pasikalbėti; išėję 
oran pradėjo bartis, ir Martin- 
kevieaitė šovė į ičesnavičių, ku
riam pataikė stačiai į širdį ir 
jis tuojau mirė. Nužudžius sa
vo mylimą, revolverį prisidėjo 
sau prie kaktos ir bandė pati 
save nusišauti, bet šovinis ne-
degė ir jos brolis suspėjo atbė
gęs 
ginklą.

Mariampolčs Apigardos Teis
mas nusprendė Oną Martinke- 
vieaitę keturiais metais kalėji
mo, be to apmokėti išlaidas ku
rios ’pasidarė česnavičių palai-

Drąsus Užpuolimas
Kaunas. — Lapkr. 29 d. 9 v. 

-vakaro, Birštonu gatvėje staiga 
j kas lai pradėjo verkti ir rėkti 
'‘Užmušė!’’ Praeinanti žmonės 

'tuojau leidosi Į vietą iš kur tie 
I skaudus šauksmai buvo girdi- 
■ ma.

Itoni.i g. 21) kai kurie sutiko bė
gančiu du asmenis kariškai ap
sirengusius su revolveriais ran- 

! koše, kurie šaukė ‘‘Gaisras”. 
Jie abu nubėgo Gardino gatvės 
link. Trečias bėgo Nemuno

atimti nelaimingosios

Niekšiškas Darbas

ilguoeių kaimo ūkininkas Daily- 
donis kildamas Kaune parodoje 
pamate kad kulti, malti ir kitus

lių jiegos, galima pavartot daug 
pigesnę jiegą — žibalini moto-

šiaip taip surinkęs pinigu. 
Šiauliuose nusipirko motor;} ir 
pradėjo kult. ^Pastebėję to pat 
kaimo kiti ūkininkai liko pagau
ti pavydo ir vienas iš jų — Su- 
šinskis — pradėjo girtis kitam 

yaj_ kad Dailydonis ilgai nedirbs su 
kai ir žmona skaudžiai verkė ir J1'0 motoiu. Ir lapkričio 6 d. 
roke. Benčkauskas gulėjo ir 
tik smarkiai kvėpavo. Iš dide
les skylės pilve tekėjo kraujas. 
Telefonas, pasirodė, buvo per
trauktas. Pasirodė, kad trįs su 
kaukėmis asmenis, kariškai ap
sirengę, užėjo į pirklio Benč- 
kausko namą ir sušukę ‘‘Rankas 
aukštyn”, tuojau visi trįs į ji 
šovė, žmona, atidarius langą, 
pradėjo šaukti pagalbos, bet 
plėšikai revolveriais privertė ją 
tylėti. Plėšikai apsidirbę išbė-i ?a Žaizda ir platinasi dclto kad nebu 
go, ir matyt kad išsisukti pra-

atėjęs į klo- 
liudną. vaizdi}.... 
akmeniu sudaužy- 
dėžė nuimta, taip 

put prigrūsta akmenų ir dar 
pridergta. Žmogus iš apmaudo 
nežinojo nei ką daryt. .. .

rytmetį Dailydonii 
j imą randa 
Motoras su 
tas, nuo jo

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

Lietuvos Atstovybės Antrašas:
Lithuanian Legation

2622 — L6th Street, N. W.
Washington, 1). C.

prazuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
sžnai esti sugadinama ko- 
u nors mažu iš pažiūros 

tu. *
TĄ yra pinku jeigu gali laip 

aryl, jog kitiem paliktum.
' , dažnai koks mažas 

dalikĄ gali neleisti jums eiti 
pirmin

Payy jeigu žmogaus 
dantis y nešvarus, tai jus Do
roms arwnoroms turėsite ta , , 
kaipo užnŲima tam žmogui. O 

 

tuo tarpu Vai-but toks pat už
metimas yh daromas ir jums.

Listcrine, jantu tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio; surado sustato 
kurs ištikro Leičia nedrasky
damas dantų epalės — tas sun
kus uzdavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai;

Louis, U. S. A.
&

Nuo

(iant.u

Vilet AilcrSlrop Razor

it

Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas —■ 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir aug'š.

mai

piltas i bankas ir labclinotas 
Laboratori jojo. Parsiduoda 
visose

kus Įvairus valgis, mandagus r 
tarnavimas, didelės denis, be

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

naudojimui.

skirvio ir viduriu 
ir skausmų dėlei 
.... "■ nėra nieko

sauųus Rudi- 
Giuosuotojas.

Wi^sww’s

Complete in Itself

E “ RU ® M A
kad justi bu- Pagelbėjo ūmiose negero-

per Penkiasdešimts metu.

UNITED STATES LINES
45 Broadway New Yor
Hofei Cleveland Bide. Clevolan

viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Valdantieji operatoriai del 
United States Shiuuin^ Board

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

yy?W»VAV?/'^VWAV/AWiV)Zi.W.%V.’.W»VjyWl’*WlW
■

GRAFAFONAI

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskyrnus. Nekar
tą mažas susižeidimas beka pavojin- 

vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, Įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša- 

Ali,„čdvtni-iu ..A !U3- vis°sc dalyse kūno ir visokiuoseAtocgo „,yd.vtojas, kuns ap- .Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
Žiūrėjęs pareiškė jog pirklis I kitas mostis, ir nėra geresnes mosties 
mirtinai sužeistas. Užpuolimo £^^=^1™^ T^^k’t 
vieton taingi pribuvo gaisriniu- 1 tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy- 
k-ii kurioms buvo nrnnp"fn hurl iduoliW nei nuodijančių daiktų, tik vien kai, Kili icms buvo pianesta kad žoliy padjrbtlf mostį. Rašykit pri. 
čia nėra gaisro. Sužeistasis nu-1 siųsdami 2c štampų. (ii)
gabenta ligoninėn. (“L. Ž.”) į 131 wa^ut^t^Ho/X, Masu.

|| Namų Rakandai
Žiema ateina — rūpinkitės apie 

g pečius — ir eikit: jų apžiūrėti ir 
® ° pasiteirauti apie kainas pas mus.

Mes turime daugiausia Įvairių pečių virtuvei 
ir kambariams, gazinių ir anglinių.

Puikiausi rakandai už. prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pes
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

C

$ ©leveSand Furniture į
6412 Superior Avenue į



į iSCas (Sairdet ©leveJande-Apieiinkese
Telefonas Prospect 2835. Ofisas atdari vakarais iki 9 vai.

SADAUSKAS NUTEI- pagellininkas. /. l^/l’
STAS VISAM AM
ŽIUI KALĖJIMAM

Vladas Sadauskas, kuris lan
gučio 7 d. atsivijo iš . Detroito I j.- vį/on. tos kompanijom
savo meilužę, Zigienę, pas jos į s.ei*^tor.'tA nuteistas 

 

motiną, ir tenai po ginčų ir bar-' tcrhjni po 16 mėnesiu.

nių nušovė senę Tvaskienę. at-j 'r‘i(Mrtimesni viršininkai ga 
rastas kaltu žmogžudystėje ir ĮV(3'į/14 mėnesių, kiti po ne
nuteistas visam amžiui kalėji-ĮA / 
man" i. .Vskind ir K

Kuomet teisėjas Kramer ap-'pi? kaUinimaį:
reiske bausme, Sadauskas tikL,prendf, kad jie bausme galijmenč 
patrankė pečiais ir nieko day-^buli vienu svkiu jrių,vo pc penkisy/met/S, jeigu dar Į 

nau.pose tejšmy®e neišsisuks, Į 
Įneš ie kreipia/1 1

PATĮS PRISIPA
ŽINO

“Clevelando Lietuvių žinios"’ 
(lapelis leidžiama.-; vietos l.ie- 

Į tu riu katalikų reikalų apsigar- 
clviem Į tinimui) N. 4, kur minima apie 

Vilku taiėio1 penkiolikos
sukaktuves,

i Kun.
.Įmetu kunigavimo

giau nesakė.
Jury Sadauską rado kaliu i

rekomendavo suteikti pasigalė
jimo, taigi vietoj' mirties e/k- 
triškoj kėdėj jis gavo tik lalė
jimą iki gyvos galvos.

Teisme paaiškėjo kad Gdan
skas nenorėjo motiną jašauti, 
bet jieškojo savo meibzes Zi- 
giėnes, kuri spėjo per angą iš
šokti ir nubėgo pas Zaimynus.

Zigienė teisme suJ'jo su še
šetu savo seserų ir tėvu.

Teisme liudininkai prirodė 
kad Tvaskienė gyvenus jau su 
ketvirtu vyru nuo pasimetimo 
su savo tikru vyru, ir kad jos 
vienas brolis randasi pataisos 
namuose už prasižengimus.

Fanatikai Lankia Naujo 
Pasaulinio Karo 

ir Svieto Galo
Clevelande randasi fanatiškas 

kunigas Carl F- Woeitz Refoi- 
rnuotos Septintos Dienos Ad
ventistu bažnyčios, kuris skel
bia jog “Suv. Valstijos stovi 
ant briaunos naujo pasaulinio 
karo tūkstančiu sykių didesnio 
negu praėjęs pasaulinis karas.”

Anot jo, “Šis karas prasidės 
Mažojoj' Azijoj už religiškus 
skirtumus. Visos tautos bus 
jin Įtrauktos ir tie žmonės ku
rie nežus mūšiuose tiesioginai, 
išmirs nuo didelio bado ir ligų 
vasario 6 d., 1925 m., kuomet 
bus pasaulio galas.”

Koks kvailas pranašavimas: 
iki vasario 6 d. visos tautos ne 
tik kad nespės badu išmirti, bei 
nei toks karas nespės susikur
ti. O yra tokių kurie tam fa
natikui tiki ir klauso jo tauzi- 
jimų.

Kosciuškos Paminklas
Gruodžio 16 d. suėjo 20 metų 

nuo to kai Lenkai pastatė Cle
velande paminklą Lietuviui kar
žygiui Tadui Kosciuškai. Pa
minklas stovi Wade Parke, šalę 
dailos muzejaus. Už paminklo 
pastatymą tarp Lenkų dvieju 
srovių ėjo karšta kova. Pa
minklo pamatui žemės buvo at
gabenta iš Krokuvos mušialau- 
kio ir išbarstyta colio gilumo, 
toj vietoj kur paminklas staty
ta.

Dabar, atgimus Lietuvai ir 
Amerikonams daugiau ir dau
giau gavus žinių apie juos, su
žinojus kad Kosciuška buvo Lie
tuvis, Lenkams nesmagu daro
si. Keletas metų atgal plačiai 
apie Kosciuškos Lietuviškumą 
aprašymas tilpo vietos dienraš
tyje “Plain Dealer”. 

——————

j “Tatgi šiandieną mes Cleve- 
nuteisti tri- lanrto Lietuviai katalikai, jai 

bet teismas r>u*'v'1Tle turėję sąžinišku visuo- 
'""■'ė.'. veikėju, gabių iniciato- 

Į riti, gal būtume šiek tiek kul- 
turnigesni, — šią dieną daugiau 

Į ar mažiau šiv.oni tuom būtume

Esama Suklastuotų Po
pieriniu Pinigų

Į Clevelande pradėjo platintis 
j suklastuoti popieriniai pinigai 
Į — iš penkinės padarytos dvide
šimtinės. Ant skaitlines 5 vi- 

| suose kampuose esą užlipyta 
(skaitlinė 20, kurios neatsargiai 
pinigą ciupinėjant negalima at
skirti.

“ALGIS IR GIEDRUTĖ“ lo
šėjams: Įsitėmykit, repeticijos 
Įvyks nedėlioj, gruodžio 28 d., 

' V. P. Panionio namuose, ant E. 
174tli St., nuo 10 vai. ryto ly- 
Į giai. Meldžiama visų nesivė- 
Į luoti. Direkt.

pažymėję pagerbimui savo dva
sios vadovo gerb. klebono su
kaktuves. Bet deja....”

Šiuose trumpuose jų pačių 
išreikštuose žodžiuose daug kas 

j pasakyta. Visųpirma sako: — 
Į “Jeigu mes turėtume sąžiningų 
* visuomenės veikėjų....” čia 
j patįs aiškiai pasisako jad jie 
nors yra ir katalikai, bet jų tar- 

| pe nesiranda sąžiniškų. Mes 
j jau senai taip sakėm. Bet tik 
J dabar jus patįs prie to prisipa- 
j žinote.

Toliau, prisipažįsta kad jiems 
trūksta gabių iniciatorių. Na 
ir kaip gali rastis pas tokius 
žmonių kurių smegeninė yra 
aptemdinta dogmų prietarais.

Labiausia mes turime būti 
jums dėkingi už prisipažinimą 
nekultūringume. įčia tai gana 
drąsus pareiškimas ir teisin- 

Į gas prisipažinimas. Tas paro
do kad turite sąžinės kuri ne
leidžia jums teisybę užslėpti. 
Puiku. Patįs sau taip kailį iš- 
sipėrėt kad geriau nereikia.

Jeigu kiti butų taip pasakę, 
j arba jau ir pasakė, tai baisiau
sia pykote, ir 'visokiais apšau
kėte: bedieviais, tikėjimo ir 

Į bažnyčios griovėjais, ir viso- 
Į kiais eretikais. Bet ką dabar 
Įdarysite kai jūsų orgšnaš taip 
Į pareiškė ir prie gėdos stulpo 
į pririšo ? žinoma, niekas dau- 
Į giau nelieka kaip tik tyliai ken
tėt ir Dievui ant garbės tas 
kančias aukauti. Iniciatorius.

Ghvo

____ KRUTA.V1I PAVEIKSLAI ------ | 
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rodomi 
NEDĖLIOJ

Pradžia 3 po pietų, i 
■7017 Superior Avenue I

Dovanai—Kolektu NėraIžą nea

r1

“THE MIRACLE” JAU 
PRASIDĖJO

Panedėlį Clevelandas pamatė Į 
j vieną tikrai didelį scenos spėk- Į 
Į (aklį — “The Miracle” (“Ste- 
Ibuklas”), kuris bus statoma iki! 
sausio 10 d. kasdien išskyrus. 

Į šventadienius. Pirmą perstaty
mą matė 6,000 žmonių — daų- Į 
giau negu statant tą veikalą Į 
New Yorke.

Ruošėjas, Morris Gest, gavo; 
telegramų su pasveikinimais iš Į 
žymiausių Amerikos dailos mė-1 
gėjų, teatrininkų, ir iš Viennos i 
(Autsrijoj) nuo paties auto-1 
niaus, Reinhardto.

Vaizdinimas taip įspūdingas 
gražus kad keletas moterų 

smarkiausia auga i bežiūrėdamos apalpo, reikėjo iš
sprendžia kurioj Įvesti laukan.

Lietuviai privalėtų pasinau
doti šia proga, aplankyti Cleve
lando miesto auditoriją (ant E. 
6th St. prie St. Clair) ir pama
tyti tą viena puikų perstatymą 
iš viduramžių pasakų atsitiki
mą, vaizdinamą be žodžių, su

|Ohio Valstijai Lemta Di
delis Augimas

Ohio Bell Telephone Co. po 
ilgu tyrinėjimų pareiškia kad 
šiaurrytinis kampas Ohio vals
tijos, sritis didelių ir augančių 
miestų, namai plieno, gurno ir 
automobilių dirbtuvių, ir toliau 

Itaip vystysis ir augs dar per 
Idvidešimts penkis metus. Ton 
isrintin ineina ir Clevelandas.

Telefonų kampanija tyrinėji-i 
mus daro periodiškai, aut kurių į il
tyje miestai 
remiantis ji 
srityj imtis plėsti savo užvedi
mą ir leisti naujus pinigus. Ta 
paminėta sritis, imant nuo San
dusky iki Pennsylvanijos rube- 
žių, augs dar daugiau ir pervir
šys gyventojų skaičiumi likusią 
didelę valstijos dalį. Šioje sri
tyje miestas smarkiausia . auga; gausia muzika ir dainomi:
ir visas srities veidas taip grei-j Auditorijos priešakis kur yra 
tai keičiasi kad bėgiu sekančios scena perrengtas į viduramžių
gentkartes ji bus panaši į Ruh- 
rą, sritis koksų, plieno ir chemi
kalų išdirbinių, tiesioginės prie 
angliakasvklų gaminamos elek
tros spėkos ir atgijusios ang
lies industrijos, prasiplėtusių 
elektriškų ir šiaip išdirbinių fa
brikų, veiklių gelžkelių ir upių, 
vieškelių ir telefonų, vieta dau
giau negu dusyk tiek užgrūsta 
negu dabar yra.

Telefonų kompanija turi pa
skyrus $60,000,000 naujiems 
įrengimams ir šakojimui savo 
veikimo.

Clevelando Budavojimo Ama
tų darbdavių organizacija tur
būt bus pirmutinė darbdavių 
grupė Suv. Valstijose atsilie
pus į malia votojų ir tinkuo
tojų unijų reikalavimą duoti 
45 valandų savaitę, arba dirbti 
po penkias dienas į savaitę.

Darbdavių taryba pasmerkia
tuos reikalavimus “neteisingais 
ir ne-ekonominiais”, pareikšda
ma jog tai yra kenksminga pub
likos interesams. Darbdaviai 
nusmerkia organizuotų darbi
ninkų reikalavimą didinti algas 
jau ir taip peraukštas.

Municipal Co. Viršinin
kai Nuteisti

Penki buvę viršininkai The 
Municipal Savings and Loan Co. 
liko nuteisti už finansinį žlugi
mą septynių subendrintų kom
panijų kurias jie vadovavo ir
kuriose bendrai įvelta $23,000,- 
000 suma.

SLA. 14-ta kuopa rengia pui-| 
kų vakarą sausio 18 d., Lietu-Į 
vių salėje. Bus sulošta kome-j 

Į dija “Pirštlybos”, prie to bus Į 
' gražus koncertas, dainuos vie
tiniams ir abelnai Amerikoje 
žinomi dainininkai, p-lė Julė M. 
Baltrukoniutė, J. Krasnickas, ir 
pianu skambins p. Biruta žiu-

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Magde Baltrušaitiene ..Lt.500
Dominikas Lesis.................. 200

Į S. Lipinskas ........................ 30

Sol Peskind ir jo vyriausias kiai.

rienė. Dainuos visas “Mirtos” i ,,
Choras. Po programo bus šo-Į ‘Dirvos Agentūra

3352 SUPERIOR AVE.
* i. / £ i i-i
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Naujų Metu Belaukiant
IZALĖDOS jau čia pat ir neužilgo pasibaigs 1924 metai. Šiuo me- 

v to ‘laiku paprastai visi mes sustojame pagalvoti ir suprantame 
kaip smarkiai laikas bėga ir pranyksta.

Negalit padaryt geresnio apsisprendimo kaip tik apsispręsti pra
dėti dėti savo "pinigus taupymui j The A. B. Savings and Loan Com
pany arba padidint tą ką jau dabar turit pasidėję. Viena vietinė 
vaistinių kompainja skelbia jog ji yra biznyje del jūsų sveikatos. 
The A. B. Savings and Loan Co. yr abiznyje del jūsų pasisekimo.
(J Mes mokame Penktą (5';) nuošimti nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo. Ši kompanija yra konservativiai saugiai vedama virši
ninkų patyrusių taupymo, bankiniuose, budavojimo ir nejudinamos 
nuosavybės bei paskolų transakcijose. Šios kompanijos pinigai in- 
vestinama tik ant pirmų mortgečių ant geresnių clevelando nuosa
vybių — saugiausio investment© visame pasaulyje.

i.^

iž*-
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(įsi-

101-
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kįft-

**' £JfMes priimame taupymus didelius ir mažus ir musų viršininkai 
suteiks jums geriausius patarimus visame nežiūrint didumo jūsų 
padėtų čia taupymui pinigų.

The A. B. Savings and Loan Company, jos Valdyba ir Direktoriai 
linki savo draugams ir depozitoriams linksmų Kalėdų ir laimingų 

.Naujų Metų.

* THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
> 3354 SUPERIOR AVE. Kampas East 34th Street

katedrą, ir žiūrėtojas atė jęs i Į 
salę atsiduri kaip kokioj kated
roj, ne teatre, ne svetainėj. ;

Tarp vaizdų yra vienuolių di- Į 
dėlės procesijos ir 'revoliucijos 
baisybių vaizdai.

— I

Milijonai Keliams
Ohio valstija pasiryžus užim-i 

ti didžiausi kelių statymo pro- Į 
gramą savo istorijoj, ir prašysi 
valstijos seimo paskirti tam ti-: 
kslui $43,752,390 dviejų metų1 
periodui.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Piumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

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

“Dirvą” Galima Gauti 
Pavieniais Numeriais

Ketverge vakarais
sekančiose vietose

2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

79th St., Kopecnv’s vaistinėj, 
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.
1417 E. 21 St., pas G. Garnių. 
0603 St. Clair Ave., pas Kaupą. 
G502 Superior Ave., kampas E.

65th., pas J. Pilvelį.
6602 St. Clair Ave., pas Langą.

DR, A. A. IVINSKAS 
—REUMATIZMO K ENTĖJIM AS— 
Nemanykit kad einant Į senatvę jau 
ir turit kentėt Reumatizmą. Paleng
vinimas gali ateiti greičiau negu jus 
manote. 'CHIROPRAKTIKOS Siste
ma (Spinal Adjustment) suvalnys su
stingusius sąnarius ir prašalins ta 
kentėjimą. Kreipkitės —

1172 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakaro.

Ofiso telefonas Pennsylvania 1321 
Rezidencijos tolei’. Garfield 5772-J.

Į— Biznių Pardavimai — 
ItESTAURANTAS, 2125 Orange av., 

savaitinis pelnas $150. Turi bū
ti parduota iš priežasties pusininkų 
nesusitaikymo.

ČEVERYKŲ TAISYMO dirbtuvėlė, 
nešanti gera pelną, 4527 Lorain 

avė., savaitinis pelnas $100. Kreip
kitės prie Zimerman, 13313 Miles 
Ax'euue. (1)

'PARSIDUODA KAMPINĖ SALDAI-
.Nil" KRAUTUVĖ ir Delikatessen. 

(randasi 1398 E. 60lh St. Savaitinė 
ir.eiga $150 garantuota. Nėra kom- 
peticijos. Kreipkitės prie Zimerman 
229 Euclid Av. Cigarų stand. (52)
PARSIDUODA ant 8821 Quincy Av.

Cigarų ir Saldainių krautuvė, daro 
' biznio $600 savaitėje. Taipgi kam- 
I pine grosernė. Turi būti parduota 
del skilimo partnerių. Garantuota 

Į S500 savaitėj ineigtt. Randasi 4503 
W. 35tb St. Važiuokit W. 25th St.

Į karu. Kreipkitės ten arba prie— 
' Zimerman, 13313 Miles Av.£2)

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokie 
mierj — Parsiduoda Mažais > 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

Ar Pažystai Savo Gyvenamą Miestą?

64

ŠĮ pamokinanti ir (palinksminanti krutanti paveikslą pagamino

THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO

The Heart of Cleveland”

s <

$100.000 Loraino Nu- 
kentejusiems

Lorain, Ohio. — National Tu
be Co., vyriausia Loraino indus- 
tria, paskyrė 8100,000 savo dar
bininkams gyvenantiems Lorai
ne nukentėjusiems nuo audros 
pereitą birželio 28 d. Apie 330 
žmonių gaus įvairaus didumo 
sumas žiūrint pagal jų nuken- 
tėjimo didumą.

Ta kompanija jau tuoj po ne
laimės yra davus $50,000 nu- 
kentėjusiems sušelpti.

Clevelando 

“Miracle 
Rėmėju Komitetas 
Puri už garbę per
si aty t didžiausj pa
saulyje spektakli 

paruoštą

“THE MIRACLE’ 
Max Reinhardt’o

PUBLIC 
AUDITORIUM 
CLEVELAND

karas (išskyrus ne- 
dčldienius) iki

Sausio 10 8 vai.
Popiečiai kas Utar- 
ninkas 
lygiai

ir Ketvergas 
nuo 2 vai.

šimtai
niy po......................
ir klioštorines po $4 
visiems vakarams.

puikių sėdy-
Sl, $2, $3,

DREHER’S 
1226 HURON RD. 

Po 6:30 tikietM tik 
Auditorijoj to pat 
vakaro naudojimui.

Nėra Galima Jokiam Clevelandiečiui apvertint 
Clevelandą iki Jis. Gaus Progą Matyt Vaizdą

Pamatykit Clevelandą iš oro, kaip 
nufotografuotas iš $25,000 or
laivio paruošto Glenn Martin.

Pamatykit žingeidžiausias dalis in
dustrijų kurios padarė Clevelandą 
ketvirtu miestu industrijos svar

bos Suvienytose Valstijose!

Pamatykit stebuklus atliktus su 
elektra, operuojančia daugiau- 

negu-žmogiškas mašinas.
Pamatykit tai per pagalbą foto
grafijos lygiai bent kurioms rodo- 
doms krutančių paveikslų persta

tymo teatruoseš

“Clevelando širdis”, 35 minutų ilgio rodymo paveikslas, bus parody
ta dykai bile miesto organizacijai, klubui, kuopai, mokyklai ar kitai 
grupei užtikrinančiai žiūrėtojų 75 ar daugiau. Aplikacijos parody

mui reikikia paduoti i

THE ILLUMINATING PUBLICITY DEPT 
917 Illuminating Bldg


