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GINKLU DIRBTUVĖS VEIKIA IR KAREIVIU 

LAIKO DAUGIAU NEGU PAVELYTA.

Francuzijoj Kalbama jog prieš Lenkiją Vokiečiai 
Ruošiasi ne prieš Francuziją, su kuria Taikos 

Keliu Gali Daugiau Laimėti.

DARBAI 

02 DARBININKŲ ŽINIOS

VOKIETIJA NEŠITAI- 
KO SUTARČIAI

Paryžius. — Aliantų milita- 
rės kontrolės komisija paskel
bia sekančius dalykus apie Vo
kietiją.

Versailles sutarties taisyklės 
kaslink nusiginklavimo nepil
doma.

Vokietijos generalis štabas 
po senovei veikia, kaip veikė 
prieš karą.

Vokietijos ginklų dirbtuvės 
išdirba naujus karo įnagius ir, 
priešingai sutarties išlygoms, 
Vokietijoj yra gatavų kareivių 
daug daugiau negu leidžiama 
(urėti Versailles sutarties nu
statymu.

Militate alir.t.tų komisija sa
ko kad Vokiečiai darė visokias 
pinkles jos tyrinėjimo darbams 
ir sunkino kiek galėjo patyrimą 
šalies dalykų stovio.. Bet, sako, 
tos kliutįs nepakenkė atrasti 
dirbtuves kurios išdirba ginklus 
ir amuniciją, ir atrasti daugybę 
naujai išdirbtų šautuvų ir ka- 
n uolių.

Tą raportą manoma perstaty
ti ambasadorių konferencijai su 
tikslu pasmerkti Vokietijos ap
siėjimą ir pertvarkyti kontrolę. 
Francuzija nori kad Vokietijos 
kontrolė butų pervesta Tautų 
Sąjungai iš aliantų rankų.

Francuzijoje eina nuomones 
jog Vokietija ginklucdaniasi ir 
laikydama didelę kariumenę la
biau ruošiasi prieš Lenkiją ne 
kaip Francuziją, nes karu ma
žiau iš Francuzijos laimės negu 
ramiu keliu. Vokiečių atsiker
šijimo noras Lenkams esąs di
desnis negu Prancūzams.

Detroite automobilių dirbtu
vės ruošiasi prie smarkaus vei
kimo ir artinasi prie pilno sai
ko išdarbio. Pavasariui ateinant 
tikisi daugybės užsakymų.

Chevrolet kompanija pradėjo 
dirbti dieną ir naktį. Penkis 
tūkstančius daugiau darbininkų l 
paima j darbą.

Willys-Overland kompanija 
dirba su 6,000 darbininkų, aukš
čiausiu skaičium nebu buvo nuo 
pereito pavasario.

Youngstown. (>. — Plieno ir 
geležies dirbtuvės veikia netoli 
pilnu saiku.* 1vtLos—iliwinn 
darbininkų skaičių.

Lorain, O. — National Tube 
Co. dirbtuvės su šia savaite ap- 
mažino išdarbio saiką 3 nuoš., 
dirbs su 85 nuoš. normaliu. Ke
turi tos kampanijos departmen
tal, koksų, besemero ir kitokių 
žiemai reikalingų dalykų dirbai 
pilnu saiku.

Akron, O. — Goodyear kom
panija nuo sausio 1 d. atidarys 
subankrutijusią guminių pro
duktų dirbtuvę Cuyahoga Falls, 
kurią ji nupirko nuo jos įsteigė
jų. Tenai prasidės darbai.

Lewis išrinktas. Angliakasių 
unijos valdybos rinkimuose pre- 
zidentu tapo išrinktas tas pats, 
John L. Lewis, didele dauguma 
balsų prieš kitą kandidatą.

Streiko nepabaigia. Scranton, 
Pa/— Pittstone laikyta skundų 
komiteto susirinkimas reikale 
12,000 angliakasių streiko, bet 
ir po išklausymo visų praneši
mų streikas neįstengta užbaig
ti. Rekomendacija kad streikas 
butų baigtas apkalbėta bet ne
imta balsavimui.

Clevelando tramvajų darbi
ninkai šiose dienose turėjo slap
tus balsavimus už aš prieš kom
panijos siūlomą 5c į valandą al
gų padidinimą. Kompanija siū
lo tą pakėlimą penkių metu lai
kui, kad per tą periodą darbi
ninkai nereikalautų daugiau, o 
tam laikui išėjus pasibaigtų ir 
sutartis su kompanija apie jos 
teisę neimti darban ne-unijistų 
darbininkų.

Clevelande mūrininkai kurie 
dirba tuneliuose prie prirengi- 
mo vandens nuobėgių ir kito
kių požeminių darbų, gauna $2 
į valandą, ir tai yra didžiausia 
mokestis už darbą kokia pažy
mėta valstijos statistikų biu
rai! susiųstuose raportuose.

Paprasta mokestis mūrinin
kams yra 81.50 į valandą, nors 
kaip kur mokama ir $1.25.

Mašinistai Clevelande gauna 
iki $1.25 j valandą. Krutančių 
paveikslų operatoriai $1.67 Į v.

Marx Atsistatydino
Berlinas. — Vokietijos kanc

leris Marx rezignavo, bet ant 
prezidento prašymo pasiliko to
je vietoje iki susidarys nauja 
valdžia. Kaip ir kada ta nauja 
valdžia susidarys nėra žinios, 
nes po rinkimų dalykai išėjo 
taip kad įvairioms partijoms 
reikia tartis ir politikuoti kad 
kaip nors susidarius į kokią di
dumą.

Išardė Komunistų Par
tiją Jugoslavijoj

Belgradas. — Serbijos val
džia, pasiremdama šalies apsau
gos įstatymu, išardė komunis
tų partiją. Valdžiai tą nuspren
dus padaryti, policija darė kra
tą partijos raštinėje ir suėmė 
raštus bei uždarė laikraščius.

Areštuoja Riaušininkus
Niles, Ohio. — Viso trisde

šimts devynios ypatos areštuo
ta iš suvirš šimto įtartų dalyva
vime ku klukserių riaušėse lap
kričio 1 d. Vieni kaltinama už 
kėlimą muštynių, kiti už nešio
jimąsi slapta ginklų.

Maskvoje Riaušės Troc
kį Išlydint

Berlinas. —Trockį ištremiant 
atsibuvo kruvinos riaušės Mas
kvoje tarp jo draugų ir priešų. 
Pirmu kartu po to kaip Trockis 
sivaidijimo su kitais sovietų 
vadais jo pasekėjai išdryso iš
eiti viešai nežiūrint Čekos už
draudimų. Jie išsipylė į gatves 
Maskvoje atsisveikindami su 
juo jam išvažiuojant.

čeką ir kiti Trockio priešinin- 
| kai taipgi išėjo su demonstra- 
icija, iš ko ir kilo susirėmimai. 
Peštynės užsitęsė vėlai į naktį.

Rusų raudonoji armija parei
škė savo palinkimą prie Trockio 
ir atsisako pripažinti Maskvos 
sovietų pildomos tarybos įsaky
mus, kuri prašalina Trockį nuo 
armijos vado. Prieš Trockį ei
na Zinovjev, ir Rykov, kuris iš
rinktas į Lenino vietą, niekaip 
neįstengia jų sulaikyt, čičeri- 
nas sakoma laikosi su Trockiu.

Žuvo 40 Žmonių
Japonijoj siaučiant audrai, 

jurose nuskendus laivui prigė
rė 40 žmonių.

Meksika Linksta prie 
Bolševizmo

Pastarose dienose važinėje po 
Meksiką gerai tą šalį žinanti 
žmonės sako jog tenai aiškiai 
matosi žymės linkimo į bolše
vizmą. Mano jog tuoj busią 
bandoma pamėgdžioti sovietų 
Rusiją.

Meksikoj yra daug tokių ku
rie jaučiasi kaip Leninai ir no
ri savaip daryti. O Meksika, 
kaip Rusija, yra atsilikus tam
si ir biedna šalis, ganėtinai nu
skurdus ir turi noro bandyti tą 
prie ko sąžinė neleidžia aukš
čiau pakilusias tautas.

Meksika ir taip pergyveno 
ilgus juodus laikus laike arti 
dviejų desėtkų metų revoliuci
jų, bolševizmas dar tą vargą ir 
nelaimes apkarūnuotų pražū
ties vainiku.

Bolševikas Ruthenberg 
Neišsisuka

Lansing, Mich. —- Chasles E. 
Ruthenberg, buvęs Clevelandie- 
tis, Rusas komunistas ir vadas 
raudonųjų Suvienytose Valsti
jose, turi atgryžti į teismą pri
imti jam 1923 metais paskirtą 
bausmę, nes jo pastangos per
versti teismo nuosprendį nieko 
negelbėjo. Jis su kitais atras
tas kaltu už sulaužymą Michi
gan valstijos sindikalizmo įsta
tymo.

Kadangi Ruthenberg neišsi
gelbėjo nuo kalėjimo, reiškia ir 
Foster ir 28 kiti raudonieji su
imti užpuolime komunistų kon
vencijoj Bridgemane 1922 me
tais turės panešti bausmes.

Susprogdinta Dinamitu
Bartow, Fla. — Keturi juo

dukai suplaišyta į atomus kada, 
dinamitas išsprogdino jų namą. 
Dinamitą padėjo vyras mote
ries su kuria jis nesugyveno, ir 
su jo motere užmušta kiti tris.

PABRANGINS PAŠ
TO KAINAS •

Washington. '— Suv. Valsti
jų pašto viršininkas New siūlo 
padidinti mokeštį ant nekuriu 
pašto siuntinių sukėlimui $68,- 
006,000 kas metai padengimui 
siūlomų pašto tarnautojų algų 
padidinimo.

Pabranginimu^ paliestų visas 
siuntinių rūšis išskyrus laiškus.

Laikraščiai p<?r metus turėtų 
mokėti $10,876.000 daugiau už 
.siuntimą, delei to laikraštinin
kų sąjunga pasiskubino su pro
testu, nes tas apsunkintų laik
raščių leidimą kadangi reiktų 
dint prenumeratą arba laikraš
čiai turėtų visai nesiųst paštu 
savo leidinių kitur.

Atvirlaiškius Siunčiant reikė
tų mokėti vieną centą ir pusę, 
vietoj dabar vieno cento.

Kunigo Žmogžudžio 
T eismas

Mt. Vernon. Ill. — čia tar
doma buvęs kunigas Hight ir 
jo mylimoji Sweetin kurie nu
žudė pirmas savo pačią, antra 
savo vyrą iš didelės meilės vie
nas prie kito.

Teismui prasidėjus, kada jie 
liko sugauti, pradingo jų meilė. 
Ypač moteris pradėjo kaltint 
buvusį kunigą, pati teisinasi.

Jie dabar pradėjo kovot ku
ris iš jų kaltesnis ir kuris išliks 
nuo bausmės.

Bažnyčios Turės Susi
vienyti, Sako

Atlanta, Ga. — Dr. Cadman, 
iš Brooklyn, N. Y., kalbėdamas 
pasakė jog kada nors ateityje 
visos proteštonų tikybos, Rymo 
ir Graikų katalikai susilies į 
vieną tikybą.

Bažnyčios nesiplečia bet ma
žėja, o jų principas yra maž
daug tas pats, todėl geriau bu
tų joms po vienokia skraiste 
būti ir dirbti. Turės atgryžti 
daugiau prie Kristaus mokslo, 
pamesti savo klaidingus apsiėji
mus.

Nužudė Dukterį ir Save
Chicago. — Moterų išdyku

mo vaisius. Tula 27 metų am
žiaus motina negalėdama išeiti 
iš namų į kazyriavimo vakarą 
kotelyje kur jos laukė jos kitos 
draugės, nes jos duktė, penkių 
metų amžiaus, sirgo, iš didelės 
nerimasties pagriebus revolverį 
nušovė mergaitę ir sau galą pa
sidarė.

Niekšysčių Kaina Didėja
Chicagoj tūkstančiai bankie- 

rių, savo suvažiavime, išklausė 
ekspertų raportų apie krimina
listų darbus kurie padaro dide
lius nuostolius bankams, kaip 
tai vagystės, suklastavimas če
kių ir kitoki apgavimo budai. 
Ir tas metas po meto didinasi. 
Didžiausi nuostoliai bankams 
tai kada banditai užpuola pini
gu nešėjus gatvėse; bankus ap
vagia tiesioginais užpuolimais, 
ir kada išmokama suklastuoti 
čekiai, nežiūrint visokių atsar
gumų.

Angliakasiams pakeliama mo
kestis. Uniontown. Pa. — Dau
gelis paskirų kasyklų ir koksų 
kompanijų pakėlė mokestis sa
vo darbininkams ant 20 nuoš. 
Algų padidinimas paliečia dau
giausia kasyklų ramstytojus, 
gelžkelių tiesėjus ir vežiotojus.
Jie gaus po $7.55 j dieną, jų 
pagelbininkai $6.55.

PO $110,000,000 KA
RO LAIVYNUI

Washington. — Suv. Valsti
jos, anot laivyno sekretoriaus, 
turi padėti po $110,000,000 kas 
metai p'er sekančius dvidešimts 
metų ant kariško laivyno jeigu 
nori palaikyti savo laivyną lygų 
su Anglijos ir didesnį už Japo
nijos.

Tikriau sakant, $92,000,000 
reik kariškam laivynui, o $18,- 
000,000 laivyno orlaiviams.

Gavo Regėjimą, Nustojo 
Muzikalio Gabumo

Bolivar, Mo. — Talentuotas 
muzikantas vartojęs šešis in
strumentus, tūlas Amos Cody, 
po operacijos atgavo regėjimą, 
bet nustojo savo muzikalio ga
bumo. Jis buvo aklas nuo kū
dikystes. Jis muziką išmoka 
nuo ausies, niekad jos nestudi
javo. Dabar po operacijos jo 
talentas dingo, ir stengiasi at
sigriebti naudodamas po vieną 
instrumentą antsy k.

Moteris Buvo Vyru
Los Angeles, Ca.l — Čia mi

rė “tūlas” Povilas Beach,, sakė
si dirbęs ant gelžkelio. Mirus, 
paaiškėjo kad tai yra moteris. 
Ji buvo 45 metų amžiaus. Ji 
taip lošė per 24 metus, septynis 
metus ji buvo vedus su kita 
motere. Iki 21 metų savo am
žiaus ta vyras-moteris gyveno 
mergišku gyvenimu, po to din
go iš namų ir kitoj valstijoj at
sirado kaipo vyras. Daugelyj 
vietų ji ding'o iš darbo kaip tik 
buvo pradėta pajusti jog tas 
“vyras” yra moteris.

Persiskyrimai Didėja
Suvienytose Valstijose persi

skyrimai didėja greitesniu žing
sniu negu apsivedimai, kaip ro
do pereitų metų statistikos.

1923 m. persiskvrimų buvo 
11 nuoš. daugiau negu 1922 m., 
o apsivedimų buvo tik 8.4 nuoš. 
daugiau negu 1922 metais.

1923 metais apsivedimų buvo 
1,223.825. o 1922 metais buvo 
1,129,045. Persiskyrimų buvo 
165,139 prieš 148.815.

Amundsen Skris ant
Šiaurinio Žemgalio

Norvegas tyrinėtojas, Raould 
Amundsen, kuris atrado pieti
nį žemgalį, rengiasi skristi or
laiviu ant šiaurinio žemgalio. 
Vienas milijonierius, Ellsworth, 
iš Akron, O., sutiko finansuot tą 
kelionę. Su Amundsenu vyks 
ir to milijonieriaus sūnūs, bu
vęs Pasaulinio Karo lakūnas ir 
mokslininkas, kuris tik ką už
baigė tyrinėjimus Pietų Ameri
kos kalnynų Andų del John 
Hopkins universiteto.

Galima tikėti kad šis pasikė
sinimas bus pradėta vykinti, 
ne kaip kiti kurie buvo suma
nyta ir palikta.

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.

Samuel Gompers Mirė
Viešėdamas Meksikos sosti

nėj kur nuvyko dalyvauti nau
jo Meksikos prezidento įvesdini
mo iškilmėse, Samuel Gompers, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, apsirgo, ir kelyje 
į Suvienytas Valstijas, spėjus 
pervažiuoti rubežių, mirė Texas 
valstijoj.

GcĮirjpers gimė 1850 metais 
Londone, iš Žydų-Holandų tėvų. 
Mirė turėdamas 75 metus. Ame
rikon jis atvyko būdamas 13 
metų amžiaus, jau buvo dar
bininku, dirbo prie cigarų dary
mo. Iš pat jaunų dienų jis rū
pinosi darbininkų reikalais, da
lyvavo jų organizacijose, pas
kiau pats jas organizavo ir ga
ilaus liko įsteigėju Amerikos 
Darbo Federacijos, kuriai prezi
dentavo nuo 1882 metų iki da
bar, išskyrus vieną metą.

Jis buvo vadinamas tėvu 
Amerikos darbininkų judėjimo” 
ir darbavosi nenustodamas per 
visą savo amžj. Jis ir lapkričio 
mėn. dalyvavo Suv. Valstijų ir 
Meksikos Darbo Federacijos su
važiavime El Paso, Tex., ir ten 
buvo išrinktas 43-čiu kartu Fe
deracijos prezidentu. Iš to su
važiavimo iškeliavo i Meksiką, 
kur liga jį apėmė. Norėdamas 
mirti Suvienytose Valstijose, 
ils reikalavo kuogroičiaiųsia ga
benti jj atgal.

Gompers visu Darbo Federa
cijos vadovavimo laiku atsižy
mėjo darbininkų kovose; su juo 
skaitėsi ir kalbėjo prezidentai, 
kongresmanai ir kapitalistai. Jo 
klausė ir darbininkai, ir į pa
baigą savo gyvenimo, pastarais 
metais, kada darbininkai daug 
jau ko buvo atsiekę, ir Gom- 
persas įgavęs galės, jis pasitar
navo ir kapitalistams, už ką ne 
sykį buvo sukėlęs prieš save no- 
apikantą iš darbininkų pusės.

Jo labai nemėgo radikališki ir 
bolševikiški darbininkai ir jų 

( vadai. Gompers buvo dideliu 
' priešu komunizmo ir prieštara
vo Amerikos pripažinimui Rusi- 

I jos.
Jo pastangomis, ir darbinin

kų susipratimui augant, iškovo
ta visa tai ką dabar Amerikos 
darbininkai turi: teise organi
zuotis, streikuoti, boikotuoti ir 
atkalbinėti darbininkus nuo dir
bimo streiko laiku, kas pirmiau 
buvo prasižengimas. Daug įs
tatymų naudingų darbininkams 

i liko įvesta šalyje ir valstijose 
ačiū Gomperso ir Darbo Fede
racijos pastangoms.

Visur kur galėjo, Gompers: 
stengėsi ir naudojo savo įtek
mę. Amerikos Darbo Federa-j 
cija turi į 3,000,000 narių, tai
gi Gompers galėjo ir grasino I 
politikieriams. Iš nepasekmin- 
gų jo bandymų panaudoti savo 
įtekmę buvo parėmimas kandi-
daturos ant Suv. Valstijų prezi
dento La Follettės.

Jam panašaus įpėdinio Ame-

w 1925W 

rikos Darbo Federacija neturi 
ir negreit gal susilauks.

Gompers palaidotas Washing
tone, kur dalyvavo daugybė pa
žymių darbo vadų ir unijų vir
šininkų.

mas 
įtiksi.

V alstyb es Sekretorius
Hughes Rezignuos

' Prezidento Coolidge kabineto 
tvirčiausias žmogus, gabus po
litikos žinovas ir diplomatas, 

iValr.tj’bės Sekretorius Hughes 
mano atsistatydint kovo mėne- 
sį. Prezidentas bandys perkal
bėt jj pasilikt, ir gal pasiseks. 
Suv. Valstijų administracijoje 

(Valstybės Sekretoirus yra. sykiu 
ir užrubežių reikalų sekretorius 
arba ininisteris, ir skaitosi be
veik kaip premjeras.

Miręs Prezidentas Harding, 
užimdamas vieta nerado geres- 

: nio žmogaus kaip Hughes ton 
vieton, ir visu laiku iki dabar 
kas atlikta užrubežiniuose rei
kaluose buvo tiktai tada kada 
Hughes ant to sutiko, taip pa
tvarkė ar norėjo. Paprastai 
užrubežiniuose reikaluose dau
giau sprendžia pats preziden
tas, ir Wilsonas prezidentauda- 

pilnai vedė užrubežių poli- 
Bet nei Harding, pąpras- 

, L.- inka-.-redaitiorii^i,' 
nei Coolidge, paprastas advoka'j 
tas, nėra užtektinai gabus dip
lomatai. ir jie tik prezidento 

(vardą nešioja.
Hughes buvo nominuotas ant 

prezidento iš Republikonų par- 
tijos 1916 metais, bet pralaimė- 

I jo prieš Wilsona. 1920 metais, 
dideliais politikavimais, kurie 

(išsiveržė įvairiais skandalais 
Washingtone, nominuota Har
ding. Harding ir visa partija 
(tėjo didžiausias pastangas Įpra- 

išyti Hughes užimti Valstybės 
I Sekretoriaus vietą.

Rečiau pasitaiko tokių tarp
tautinių dalyku žinovų ir gabių 
diplomatų kaip buvo Wilsonas 

j ir kaip yra Hughes. Ir visada, 
i jei prezidentas buna silpnas ir 
nesumanus, stengiama valsty
bės sekretorium gauti tokį ku- 

! ris stovi pirmoj eilėj diploma- 
’ tiškuose gabumuose, o kur pre
zidentas yra diplomatas, sekre
torius buna tik taip sau, bile tą 
I vietą užpildo.

Helium Gazas Brangus
Helium gazas, naudojamas

Suv. Valstijų gaziniams orlai
viams pumpuoti, iki šiol pada
ryti kainavo $500 už tūkstantį 
kubiškų pėdų. Dabar jis išdir
bamas kiek pigiau, apie $450 
už 1000 kub. pėdų.

Helium gazas yra neeksplo- 
duojantis — tikra laimė tokia
me reikale, nes visi kiti gazai 
nuo bile kibirkštėlės užsidega 
ir orlaivį susprogdina.



444444 4'4444 4 4 4 4 4 4 44 4 H- 4 4 4 4444 44 4 4 4 4 IH

Gudri Vagystė.
Gruodžio 6 d. Simoną Baliu- 

konį, gyvenantį po> num 
zam St., gudriai apvogė. Jis
rengėsi pirkti namą ir buvo pa
siėmęs iš banko $3,019 ir par
ėjęs namon kartu su savo mo- 
tere skaitė tuos pinigus. Tuo 
tarpu pas Baliukonius buvo tū
las svečias Rusas atėjęs ir jis 
kartu sėdėjo prie stalo laike pi
nigų skaitymo. Suskaitę pini
gus, Balukoniai surišo juos į 
skepetaitę ir nunešė į kitą kam
barį ir padėjo į skrynią, o jų tas 
svečias tuojau išėjo. Už poros 
valandų Baliukoniai pasižiūrėję 
savo padėtų pinigų randa tik 
surišta skepetaitėje paprastų 
popierų gniužėtę ir vieną dolarį 
uždėta ant viršaus. Ir tas jų 
svečias daugiau 'akių neparodė.

Manoma kad tai to svečio to
kio gudraus butą kurs Baliuko- 
niams įkeitė paprastas popieras 
ant pinigų dar prieš nunešant 
tuos pinigus padėti į skrynią.

Baliukonis yra paprastas dar
bininkas ir jam ėmė daug laiko 
kol sutaupė tokią sumą pinigų.

PITTSBURGO ŽINIOS dirbti, o plieno liejyklos Pitts
burgo priemiesčiuose jau dirba 
neblogai, tik pačiame Pittsbur- 
ge dar kol kas nesimato pasige-ž ViRZ- Į . . _rmimo. Korespondentas.

Iš Sandariečiu Veikimo.
Sandaros 36-ta kuopa rengia 

balių tuoj po Kalėdų, subatos 
vakare, gruodžio 27 d., L.M.D. 
svetainėje. Pirmiau ši kuopa! 
turėjo pora balių, labai gerai 
nusisekė, taigi rengia ir trečią 
ir mano dar geriau surengt.

Taipgi tuoj po Kalėdų mano 
sulošt teatrą ir surengt vaka
rienę su gražiu programų su- 
kviečiant visas Pittsburgo nui- 
zikales spėkas.

Kuopos metinis susirinkimas 
nutarta laikyti sausio 4 d., L. 
M. D. salėje ir visus narius pa
kviest per atvirutes, nes bus 
valdybos rinkimai ir kiti svar
besni aptarimai.
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Musu Laukiamos Požėlos 
Ristynės.

Požėla yra garsus ristikas ir

Lietuviu Kapiniu Bendrovės 
Nariu žiniai.

L. K. B. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 4 d.. L. 
M. D. name, nuo 2 vai. po pietų. 
Visi šėrininkai malonėkit daly
vauti. Taip pat draugijos ku
rios priklausot prie bendrovės 
prisiųskit delegatus ant minė
tos dienos.
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^/ĮSIEMS “Dirvos” skaitytojams, bendradarbiams, agentams, 
rėmėjams ir platintojams linkime Linksmų Kalėdų ir lai

mingų Naujų Metų. Kviečiame visus dirbti su mumis išnaujo, 
su nauju pasišventimu ir atsidavimu darbininkų švietimo labui 
ir apsaugojimui jų nuo visokių išnaudotojų, globėjų ir priete- 
lių kurie tik savo naudai darbininkus prie savęs traukia-vilioja.

Dirbkime apšvietos labui, Lietuvystei ir visuomenės gerovei 
nenuleisdami rankų. Daug musų žmonelių nuėjo klaidingais 
keliais, paklausydami visokių viliotojų, juos reikia apšviesti ir 
parodyti tikrą kelią. Taigi visi stokit su mumis prie “Dirvos ’ 
ir platinkite ją visomis išgalėmis, kaip ir mes darome.

Paėmę laikraštį Į savo rankas mes paėmėm sunkų visuome
nišką darbą. Laikraščio pavieniui niekam iš musų nereikia — 
reikia jo visiems kuriems rupi Lietuvystė, apšvieta ir darbinin
kų gerovė. Todėl visi ir turime dirbti jo platinimui.

“Dirvos” Administrative Komisija:
A. Lapė,
A. Praškevičius,
A. Žukas,
J. V. Mitchellis,
V. P. Banionis.

K. S. Karpavičius 
Redaktoirus
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Skundai
Bolševikai iš 128 kuopos, Car

negie, Pa., buvo atsivežę skun
dą prieš S. Bakaną kaipo Ap
skričio raštininką. Tik ant jų

TETULĖ RENGIA GRA
ŽIAS ŠVENTES

dar Amerikoje niekas jo nėra 
paritęs, nors jau jis jau yra ri- 
tęsis Chicagoj, New Yorke, Bo
stone, Detroite, ir visur jis iš
ėjo laimėtoju. Visur Požėla yra 
publikos mėgiamos, tik dar iki 
šiol Pittsburgiečiai neturėjo 
progos pamatyti Požėlos narsu
mo, o Pittsburgiečiai sporto mė
gėjai tuo labai įdomavo ir norė
jo savo akimis pamatyti Požė
los narsumą. Gruodžio 22 d. 
Pittsburgiečiai turės progą pa
matyti South Side Market .Hali 
Ijaip Požėla susikiS© si/ Lenku 
galijotu. Vietos ‘Lenkai sporto 
mėgėjai tikrina kad Požėlai bus 
riestai nuo jų galijoto. Pama
tysim keno bus viršus ar Lietu
vių ar Lenkų.

Bolševiku Prakalbos.
Gruodžio 5 d. vietos progre- 

sistės bolševikės buvo surengu
sios prakalbas. Kalbėjo tūlas 
P. Buknys iš Chicago. Prakal
bos įvyko L. M. D. mažojoj sve
tainėj. Žmonių buvo prisirinkę 
apie 30 ypatų; šiuo kartu to 
kalbėtojo kalba buvo visai ne 
bolševikiška, nes neužgavo jo
kios kitos partijos ir nei žode
lio neprisiminė apie bolševikiš
ką rojų Rusijoj, nei apie bolše
vizmą, vien tik pasakojo apie 
moterų vargus ir kad reikia or
ganizuotis, šviestis ir -mokytis.

Na p kiek laiko atgal bolševi
kų kalbėtojai skelbė kad nerei
kia šviestis, o tik reikia revoliu
cijos, ir kiek drūti niekindavo 
kitokių įsitikinimų žmones.

Mat kaip neklydo tie žmonės 
kurie sakė kad ir bolševikišką 
karštį gyvenimas pagydys, o 
tas šiandien jau pradeda apsi
reikšti.
Iš Rūtos Building and Loan 

Veikimo.
Ši ekonominė (Lietuvių orga

nizacija dar nėra nei metų lai
ko kaip suorganizuota, o jau 
turi gero pasisekimo visais at
žvilgiais; jau turi šėrų išpurda
vus už apie $300,000, ir daug 
yra jau pagelbėjus savo na
riams del įsigijimo nuosavių na
mų, ir antra tai dauguma išmo
ko taupumo atidedant ten po 
kelis dolarius kas savaitė, ir at
sitikus nelaimei ar taip kokiam 
reikalui turi kur griebtis.

Jei apie pasisekimą kalbam 
reikia neužmiršti kad šiais me
tais iPittsburge nepergeriausi 
laikai, nes darbai nepergeriau
sia eina, o jei darbai butų veikę 
gerai tai Rūtai butų dar geriau 
sekąsi. .

Darbai.
Darbai Pittsburge ir apielin- 

kėje jau po biskį taisosi, nors
dar ne visur. Anglies kasyklos 
ir gelžkeliai kiek geriau ima

Be to, bendrovė rengia balių 
Naujų Metų vakare L. M. D. 
salėjo. Visi nariai privalo da- 

I lyvauti, nes bus duodama ir do- 
Įvana prie įžangos tikietų, kurią 
I galėsit išlaimėti.

L. K. B. Komiteto vardu
J. Virbickas.

—

BRIDGEPORT, Conn,
į Bruožai iš Lietuvių Judėjimo.

Mažėjant Lietuvių skaičiui ir 
j vĮsas .. Lietuviškas judėjimas 
[šioj kolonijoj apmirė. Lietu
vių išsiskirstymo priežastį pa
didino bedarbė.

Savišalpinės draugijos veik 
visos nariais mažėja, sykiu ir fi
nansiškai silpnėja. Nekurtoms 
trumpoje ateityje gali būti ne- 

j gerai. Iš kitos pusės, pašaipū
nėms draugijoms pavojumi yra 

i ir musų Lietuvių parapijų kle
bonai.

Iki šiolei veik visose draugi
jose radosi narių kuriems pa
simirus yra pageidaujama pa
laidoti su bažnytinėmis apeigo
mis. Laidotuvių patarnavimui 
reikalinga keleto narių iš tų 
draugijų, kaip tai karsto neši
mui į bažnyčią ir į kapines, ko 
veik visos draugystės savo įs
tatuose reikalauja, ir nariai iš 
eilės taip pasitarnauja vienam 
pasimirus. Kada prisieina taip 
pasitarnauti tokiam kuris ne
priguli į parapiją, musų kuni
gai protestuoja ir bando nepri
leist ne-parapijonus patarnavi
mui prie mirusio.

Tat del tos priežasties dau
gelis draugijų narių turės liktis 
neaprupintais bažnyčios patar
navimu arba neteks nuo savo 
draugijų pomirtinio patarnavi
mo. Šis klausimas jau pradeda 
kelti draugijose nesmagumų.

■ Čia turim Jaunų Vyrų Drau
giją, vieną iš skaitlingiausių 
nariais; ji užlaiko nuosavą sve
tainę, kuo pasitarnauja vietos 
Lietuvių pažangiajai visuome
nei, nes visos draugijos ten tu
ri prieglaudą. Ton draugijon 
priklauso įvairių srovių ir įsiti
kinimų žmonės. Galima tikėtis 
kad ateityje savišalpinės drau
gijas užtikus pavojui, Jaunų 
Vyrų Draugija galės užimti pir
menybę ir globoti mirštančias 
draugijas.

Antrą vietą čia „užima S. L. 
A. 51-ma kuopa, kaipo šaka vie
nos didžiausios pašalpinės or
ganizacijos. Ši kuopa auga pa
sekmingai, jei tik bolševikuo-l 
janti musų broliai nepradės jo
je kokios betvarkės vykinti.

.Vieša Vakarienė
Lapkričio 29 d. čia Įvyko Lie-

me įvyko SLA. 3-čio Apskričio 
metinis suvažiavimas; dalyvavo 
dešimts kuopų su 37 atstovais.

Suvažiavimo vedėjais išrink
ta: pirmininku J. Gataveckas ir 
raštininku E. K. šiurmaitienė. 
Po šitų ypatų išrinkimo bolševi
kai delegatai pasijuto smagiam 
upe, kadangi jiems pasisekė 
pravesti savus nors dviejų bal
sų diduma. Mat, dar kelių kuo
pų atstovai buvo pasivėlavę ant 
rinkimų tai jiems išsyk ir se
kėsi, o pribuvus visiemš dele
gatams jie iš vėl pasijuto mažu
moje. Gaila to jų ožiško užsi
spyrimo užvaldyti 3-čią Apskri
tį; jeigu ir jiems priešinga pu
sė tiek prakaituotų prieš bolše
vikus kiek jie tai bolševikai ne
turėtų progos nei išsižioti.

Po Apskričio valdybos rapor
tų priėjus prie neužbaigtų rei
kalų nutarta leisti išlaimėjimui 
automobilį laike baliaus Naujų 
Metų naktį, ir jei bus kiek pel
no tą skirti į Našlių ir Našlaičių 
Fondą. Aptarta keletas kitų 
dalykėlių mažesnės vertės.

Priėjus prie naujų sumany
mų pirmiausia buvo įnešta kad 
3-čias Apskritis organizuotų be- 
dabrių šelpimo fondą. Suma
nymui iš principo pritarė ko ne 
visi delegatai, tik pasiskirstė 
nuomonės delei sumanymo įvy- 
kinimo: vieni laikėsi nuomonės 
kad Apskritis ragintų kuopas 
prie savo iždų įsteigti tam tik
rą fondą iš kurio butų galima 
šelpti savo narius netekusius 
darbo arba ištiktus ligos ar ko-

tuvių vieša vakarienė surengta 
bendrai pastangomis dviejų kal

riųjų kuopų. Vakarėlis pavyko 
pusėtinai, nors llaug trukumų 
ir buvo iš rengėjų pusės. Da
lyvavo skaitlingas būrelis Lie
tuvių.

Programą išpildė musų vieti
niai jaunuoliai, tai yra priau
ganti karta, kurių čia randasi 
gražus būrelis. Visi dalyviai 
savo užduotis atliko gerai.

Pažangiųjų draugijų pastan
gomis čia pavyko įsteigti Lie
tuvių Viešas Knygynas, iš ko 
galima tikėtis naudos musų 
vientaučiams, nes dedama pa
stangos Įtaisyti naudingų kny
gų-

Antras pagirtinas dalykas tai 
Įsteigimas jaunuoliams vakari
nės mokyklos 'Lietuvių kalbos, 
skaitymo ir rašybos. Mokykla' 
įsteigta pastangomis keleto įžy
mesnių veikėjų su pagalba Jau
nų Vyrų Draugijos; njokytojau- 
ja J. Mockaitis. Lanko ją apie 
50 Lietuvių vaikų ir mergai
čių, kurie naudojas proga pra- 
simokintL savo tėvų kalbos ir 
rašybos. Linkėtina pasisekimo
tame naudingame darbe.

žilvitis.

Apskritis tokį fondą įsteigtų, ir 
I šis pasiūlymas diduma balsų li- 
1 ko priimtas, ir nutarta kad kuo
pos liuosnoriai mokėtų fondan 

i kiek gali.
Antras nutarimas tai kad at

einantį pavasarį Apskritis su
rengtų prakalbu maršrutą .'per 
visas savo kuopas.

Trečias, kiek svarbesnis. įne
šimas tai išnešimas protesto re- 

j zoliucijos prie Lietuvos krikš- 
| čionių valdžią už atėmimą sti
pendijos Mariampolės Realinės 
Gimnazijai ir už persekiojimą 
Lietuvoj pažangiųjų mokytojų. 
Pirmiausia už rezoliuciją kal
bėjo J. Virbickas nurodydamas 
kad •,Lietuvoj klerikalų valdžia 
atėmė stipendiją Mariampolės 
Gimnazijai vien del to kad ta 
mokykla yra pažangi ir ne po 

I klerikalų globa. Antras kalbė
jo S. Bakanąs už rezoliuciją 
ir prieš klerikalų valdžią, pažy
mėdamas kad SLA. 3-čio Aps
kričio V r a pareiga išpiešti pro
testą, nes SLA. yra didžiausią 
auką sudėjus del tos gimnazi
jos. Po Bakano kalbos gauna 
balsą. J. Urbonas, 152 kp. at
stovas. Jis pasako karštą kal
bą prieš rezoliuciją, ir pasak 
kalbėtojo, nereikia jokių rezo
liucijų nei (protestų, nes esą ir 
gerai kad Lietuvos žmones kle
rikalai persekioja, kam jie ne
sukria; jei juos dar daugiau 
klerikalai persekiosią tada gal 
ir sukilsią kada. Nereikia jo
kių rezoliucijų, nes SLA. orga
nas “Tėvynė” (irgi klerikalus rė
mė tai esą butų juokinga pro
testuoti prieš klerikalus. Kiti 
taip vadinami bolševikai irgi 
panašiai išsireiškė kad nereikia 
jokių protestų. Žinoma, jiems 
buvo nurodyta kad jie neteisy
bę kalba buk “Tėvynė” remian
ti klerikalus ir kad jie nemoka 
atskirti Lietuvos valstybės nuo 
valdžios. Po apkalbėjimo pri
eita prie balsavimo, ir diduma 
balsų buvo už rezoliuciją; prieš 
buvo keletas bolševikų balsų.

Pasirodo ' kad bolševikai yra 
Į gana geri prieteliai Lietuvos 
klerikalų valdžios ir Lietuvos 
klerikalai turėtų jų neužmiršti 
už jų tokį bendradarbiavimą. 
Kiek žinau tai jau ne pirmas 
bolševikų pasitarnavimas Lie
tuvos klerikalams. Kada pažan
gios draugijos kėlė protestus 
prieš registracijos mokestį tai 

| bolševikai būdavo priešingi tam 
I protestui, o kai tie protestai 
j privertė Lietuvos valdžią at
šaukti registraciją, bolševikų 
kalbėtojai važinėdami gyrėsi 
kad jie savo protestais privertę 
Lietuvos valdžią panaikinti re-

nelaimės nei patįs skundėjai 
nedryso balsuoti už skundą, ir 
skundas vienbalsiai buvo atidė
tas į šalį. Mat, Bakanas yra 
didelis kaulas bolševikams. Pa
gal jų supratimą, jei ne tas ne
labas Bakanas.tai jie jau senai 
butų 3-čiame Apskrityje įvyki
nę bolševikišką revoliuciją. O 
aš'turiu pasakyti kad Bakanas 
turbūt yra (daugiausia spėkų 
padėjęs del SLA. ir del 3-čio 
Apskričio, ir. kiek man žinoma 

. tai ir 3-čias Apskritis ^yra šųpy- 
ganizuotaS’ pasidarbavus S'. 'Ba- 

I kanui, Dr. Baltrušaitienei, J. 
I Baltrušaičiui, S. Kirminui ir ki- 
I tiems Pittsburgiečiams rodos 
1914 metais, ir S. Bakanas ir 
po šiai dienai tebesidarbuoja 
3-čiame Apskrityje, todėl Ba- 
baną atstumt nėra taip lengva, 
nes SLA. nariai katrie linki ge
ro del SLA. moka įvertint ir 
gerus darbus dirbančių del or
ganizacijos.

Na bet gal kam bus įdomu 
sužinoti kame Bakanas prasi
žengė prieš Cžirnegies bolševi
kus ir ką bolševikai turėjo su
rašę į savo skundą ant Bakano. 
Ogi tas kam Bakanas buk sau- 
valiai rengęs Apskričio vardu 
Butėnui koncertą ir buk nesąs 
užtektinai veiklus, buk neiš- 
siuntinėjęs kokias ten blankas 
ir ką kitą dar neatlikęs. O kaip 
reikia, pasirodė kad Apskričio 
komitetas buvo nutaręs ne 1 ik 
Butėnui koncertą surengti, bet 
ir su kitais artistais susižinoti 
ir jiems patarnauti rengime. 
Kad Apskritis surengė sėkmin
gą Butėnui koncertą tai jau iš
eina didelis prieš bolševikus 
prasižengimas. Tas yra dau
giau negu juokinga, ir esu tik
ras kad ateis toks laikas kad 
bolševikams reiks rausti prieš 
tokius savo naikus išsišokimus.

Suvažiavimas uždaryta apie 
4 vai. po pietų. Delegatas.

gitsraėiją. Ar reikia didesnės 
veidmainystes ?

“Choro Repertuaras” — 
Muzikos Leidinis

Su pirma diena sausio, 1925 
m., So. Bostone pradės eiti mė
nesinis muzikos leidinis vardu 
“CHORO REPERTUARAS”.

Jame tilps muzika vien tik 
chorams ir kvartetams. Jį leis 
jaunas musų muzikos žadinto
jas A. Bačiulis, kuris yra jau 
keliolika muzikos veikalėlių pa
rašęs ir išleidęs atskirais leidi
niais.

“Choro Repertuarą” galima 
pas jį užsisakyti visiems me
tams už $2. O kurie užsisakys 
prieš Naujus Metus, tie gaus 
už $1. Adresas:

A. BAČIULIS
Box 16, So. Boston, Mass.

— Tegul bus pagarbintas, 
vaikeliai.

— 0, sveika-druta, tetule, 
ir vėl tu pas mus, nors an
dai taip rusta išėjai iš mu
sų.

— Nors prieš galą svieto 
reikia gražiuoju gyvent, ir 
man dar butų smagiau kad 
tu atsakytum “Ant amžių”, 
kada aš pas jus ateinu.

— Tetule, mainosi laikai, 
ir nyksta seni papročiai su 
jais. O Dievuliui ir dasiėda 
girdint jo vardą bereikalo 
minavojant.

— Vaikeli, Dievą garbint 
reikia visada ir be paliovos 
jeigu norim apturėti jo ba- 
gaslo vijimų.

— Tai butų labai negerai 
jeigu Dievas ištikro tik gar
binimų iš žmonių reikalau
tų. Vargšai neturi kada nei 
dirbt, nei save apsižiurėt 
kurie; tik maldomis gyvena.

— Vaikeli, Dievas sutvė
rė mus ant. garbės savo tai 
ir reikia, ji nepaliaujamai 
garbint.'

— Tetule, bereikalo tu ši
taip man kalbi, nes pati ne
darai taip.

— Kaip tai nedarai: kur 
tik nueinu, visur sakau “Te
gul bus pagarbintas”; gul
dama ir keldama kalbu po
terius; prieš valgi visada 
persižegnoju.

— Bet kas iš to kad tarp 
žegnonių ir kitokių maldų 
tik nuodėmes pildai. Ar ta
vo maldos kam vertos jeigu 
neperstojamai nuodėmes ir 
blogus darbus pildai.

— Jeigu netyčia sugrieši- 
ju, aš išsispaviedoju. ir vėl 
lieku nekalta sutvertojo a- 
kyse. 0 visada gerus dar
bus darau: pildau bažnyčios 
Įsakymus, einu spaviednės, 
duodu ant. mišių, aukauju 
ant 'bažnyčios, ir užlaikau 
pasnykus ir šventes. Štai li
pas jus atėjau užkviesti ant 
šventų Kūčių. Aš labai gra
žiai pasirengiau, nusipirkau 
pas vargamistrą plotkelių, 
išsivirsiu kisieliaus, klecke- 
lių išsikepsiu, turėsim pui
kias šventes.

— Bet užmiršai paminėti 
dar vięną dalyką.

— Ką tokį?
— Degtinės irgi užsirau- 

gei-
•— Žinai, vaikeli, be to ne 

Kučia ir ne Kalėdos — bis- 
kelis nieko nekenkia.

— Jeigu tetule prie Kalė
dų rengtumeis kaipo prie 
pasilsio dienos, butų nieko 
tokio pas ju suželti, bet da
bar, ruošiesi didesniam pa- 
durnavojimui.

— Vaikeli, kas do durna- 
vojimas jeigu biski išsigeri 
ir būni linksmesnis?

— To neužtenka; vikso 
atsibuna nuo tų linksmybių 
— kiti ir galą gauna.

— Reikia su protu, vaike
li, tada nebus bėdos. Neat
sisakykit ateiti, turėsim ly
giai tokias Kūčias kai Lie
tuvoj. Aš tankiai prisime
nu Lietuvą ir visas šventes 
kokias ten turėdavom. Kaip 
jos buvo iškilmingos, links-j 
smos, visi jų laukdavo. Vi

si žmonės ten buvo geresni,- 
o čia, ištvirko, atsitolino 
nuo tikėjimo, neuvožoja jo
kių bažnytinių švenčių. Ne- 
dykai svieto galas ateina.

— Tai tetulė ištikro lauki 
svieto galo?

— Vaikeli, ponas Jėzus 
pasakė: “Laukit ir budėkit, 
ba nežinot kada ateis jūsų 
valanda”. Tas aiškiai pasa
kyta Šventame Rašte.

— Bet rašte nepasakyta 
kada, ir todėl bereikalo tu 
lauki.

— Vaikeli, visokie ženklai 
bus duodami iškalno žmo
nėms prisirengti, o tie žen
klai jau pasirodė.

— Bet bereikalo tetulė ti
ki kad jau ir laikas paskir
ta, kaip andai man pasakei. 
Juk biblija sako nežinosi! 
niekas kada galas ateis.

— Tu vis mane už durną 
laikai. Yra žmonių kurie 
tą nuspėja iš visokių ženk
lų.

— Bet tetulė gerai žinai 
kad yra ir tokių kurie iš tų 
pačių ženklų aiškina jog su 
kitų metų pradžia daugiau 
žmonės jau nemirs. Tai ar 
gali Dievulis vieniems vie
nokius ženklus rodyt, ki
tiems kitokius, ir visus su
vedžiot ?

— Kiti yra tik suvedžio
tojai kurie kitaip sako, ba 
nemirt niekas negali, o svie
to pabaiga turi ateiti.

— Tetule, aš tau jau sa
kiau kad jokiu užsimany- 
mu niekas negali žemės į 
pelenus paversti ir vėjai iš
nešioti. Taigi mes nuo jos 
nenušeksime kolei ji po mu
sų kojų bus.

— Jeigt/tu tikėtum Į Die,-' ‘ 
va, žinotum kad jis gali vie
nu akies mirksniu žemei ir 
mums galą padaryti.

’ — Ne taip tetulė sakai: 
aš tau šitaip pasakysiu: jei- 

įgu tu žinotum, tada netikė- 
, turn kad žemes galas arba 
gyvenimo galas priklauso 

j nuo keno nors užsigeidimų 
j su mumis žaisti arba, mums 
keršyt. Užtaigi nurimk ir 
nusipirk dar porą čeverykų, 
matau suplyšusiais vaikš
čioji.

— Vaikeli, aš nieko nepir- ' 
. ksiu ir nedarysiu, ba nieko 
jau nereiks. Kiek turiu, po 
Kalėdų nunešiu' atiduosiu 

j kunigėliui ant mišių kad iš
prašytų man dangaus kara- 

į lystę.
— Tetule, neik iš gaivos: 

verčiau duok tuos pinigus 
man, ne kunigėliui.

— Matai, tu kaip Jude
sius nori pinigų ir nori pra- 
puldyt mano’dūšią.

— Ne, tetule, aš tau tik 
gero linkėdamas prašau. Aš 
tau juos atiduosiu po tos 
dienos kada “svietas pasi
baigs”, nes tau reikės, o iš 
kunigėlio atgal negausi.

KAS KUR DEDASI
Youngstown, Ohio — gruo

džio 27 cl., subatos vakare, nuo 
7 vai., Lietuviu Progresivis 
Klubas rengia gražų balių nuo
savoj svetainėj, 628 Franklin 
Ave.

Arnold City, Pa., — SLA. 120 
kuopa rengia didelį balių suba- 
toj, gruodžio 27 d., Lenkų sa
lėje. Pradžia 6 vai. vakare.

Milwaukee, Wis., — SLA. 177 
kuopa ir 10-tas Apskritis ren
gia prakalbas nedėlioj, gruod. 
28 d., Bonk’s salėj, 719 — 1st 
Avė. Kalbės S. V. Valančius 
iš Chicagos. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

, Racine, Wis. — A. L. T. S. 
35-tos kuopos 'L. Dramos Klu
bas rengia sausio 1 d., Naujų 
Metų dienoj, Karnivalą ir šo
kius. Atsibus Union svetainėj, 
Wisconsin gat., tarpe 4-tos ir 
5-tos gatvių. Pradžia 3 vai. po 
po pietų.
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linkėjimas Naujiems
“Dirvos” Leidėjams
Nebūdamas nuolatiniu “Dir

vos” skaitytoj ir nepastebėjau 
nuo kada “Dirva” perėjo j nau
ju leidėjų rankas. Ta sužino-

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

M1RE ŽYMUS MUSU MOKSLININKAS
pROF. Kazys Būga mirė— 
1 tokią liūdną žinią pa
skelbė “Vienybė” gavus te
legramą iš Kauno.

“Vienybė” ir plačiau kal
ba apie Prof. Būgą sekan
čiai:

i trauksi Į Sandarą.
Jeigu kas nors sumanytų ko

kią centralinę organizaciją ir 
kalbėtų apie tvėrimą jos išnau- 
jo, visai panašią j Sandarą ar 
Susivienijimą, ar Tėvynės My-

Šis “Dirvos” numeris 
yra Kalėdinis ir turėjo 
būti padidintas kaip skel
bta, bet del spaustuvės ne- 
apsidirbimo priedinės da
lies nepagaminta, už ką 
skaitytojai teiskis atleis
ti. Redakcija.

“Gimęs iš neturtingų tė
vų, Dusetų parapijoj, Auk
štaičių Lietuvos dalyje, vėl. 
Būga per savo įgimtą prisi
rišimą prie savo tėvų žemės 
ir savo brolių artojų meilės, 
visą savo gyvenimą pralei
do studijose mokslų apie 
Lietuvių kilmės istoriją ir 
kalbą. . . Pirmutinį gar
są vėl. Būgai suteikė jo mo
ksliškas veikalas ‘Aistiški 
Studijai’, kuriuo greitai su
sidomėjo ir svetimieji kal
bos srityje mokslininkai. 
Vėliau iš po jo plunksnos 
pradėjo eiti vienas po kito 
tos rūšies straipsniai ir vei
kalėliai, kurie šiandien su
daro ištisą eiklių Prof. Bū
gos raštų. . . Vienintelis 
jo mokslo studijoms šaltinis 
buvo pati Lietuvos liaudis, 
jos kalba, papročiai, padavi
mai. . . Galvoti, protau
ti, pačiam kurti iš pamatų 
— tai buvo jo kelias.

“Taip gimė pas Būgą ži
nomoji ‘Aisčių teorija’, t. y., 
kad Lietuviai yra ainiai tų 
Aisčių kurie nuo gilios se
novės yra gyvenę ant Balti
ke jurų krašto, o nėra atė
jūnai iš Mažosios Azijos 
kaip pirmiau paviršium spė
liojo musų istorikai Narbu
tas, Daukantas ir kiti, o dar, 
vėliau gana plačiai ir taipgi 
nuodugniai savo ‘Trakiško
se studijose’ išvystė Dr. Ba
sanavičius, o paskui jį Dr. 
Šliupas.” Ir tt.

Jau anksti rudenį buvo 
rašyta kad Prof. Buga sun
kiai susirgo nuo persidirbi- 
mo, ir dabar matome kad 
liga paėmė savo viršų, pa- 
kirsdama Būgą iš musų tar
po ir sulaikydama darbus 
kokius jis buvo pasiėmęs at
likti.

lėtojų Draugiją, jiems sakytu- 
I me jog tas jau yra, kam naujų 
I reikia . Bet piliečių organzaci- 
j ja yra paskiras kūnas. Piliečių 
I Klubai gyvavo jau pirm Sanda
ros jsisteigimo. Jie gyvuos ir 
toliau. Amerikos Lietuviai gi la
biau ir labiau stengsis ineiti į 
Amerikos politiką/ nes šitaip 
kaip iki šiol darėme, musų nie
kas nematė.

Kitos tautos jau senai turi 
prie daugybės savo organizaci
jų ir centralines Amerikos pi
liečių organizacijas. Nesibai- 
dykime mes to. Piliečių klubai 
gyvuoja, Įsteigti, steigiasi, tik 
reikia juos suvienyt. Jie patįs 
gyvuos ir pasilaikys. Sandaros 
ir Tėvynės Mylėtojų ir Susivie- 
nimo labui mes galėsime dirbti 
po senovei.

“Vienybė” pritaria tokiam pi
liečių succntralizavimui ir sa
ko kad jei ne mes tai kili jais 
pasinaudos.

Mes persiaurai žiūrime i gy
venimą. Sandariečiams abelnai 
turėtų būti aišku kad kuodau- 
giau Sandarą remiančių laikraš
čių turėsime tuo stipresnė orga
nizacija bus; kuo daugiau bus 
musų pusėje didžiųjų organiza
cijų tuo tvirtesnė bus musų 
srovė.

Naujas Sumanymas
“Dirva” gavo sekanti:
“Lietuvos Filatelistų Draugi

ja norėdama prisidėti prie Lie
tuvių kultūros istorijos rašymo 
yra pasiryžus parašyti plačią 

i Lietuvos pašto ženklelių istori
ją. šiam reikalui' reikalinga 
kuoplačiausia medega. kuri ran
dasi pas paštininkus, filatelis
tus, kolekcionierius, laiškų ra
sojus ir gavėjus. Nes tam rei
kalui reikalinga ne tik oficiali- 
nė faktinė medega, bet ir viso
kie gandai, paskalos, anekdotai 
surišti su Lietuvos pašto ženk
lų sistemo išsirutulojimu ir paš
to ženklų naudojimu. Todėl 
Lietuvos Filatelistų Draugija 
.nuolankiai prašė visų kas to
kios medegos turi patiekti ją

“Lietuvos Filatelisto” Red. 
Nepriklausomybės Aikštė 4, 

Kaunas, Lithuania. 
▼ ▼ ▼

Jau prasideda mirtįs nuo ap
sinuodijimo visokia degtine pa
gaminta Kalėdoms. Kaip viso
se šventėse taip ir per šias Ka
lėdas šimtai žmonių nueis pas 
Abraomą. Lietuviai, vengkit to 
pikto, nenaudoki! palis, neduo
kit nei savo draugams.

KOVA SU NARKOTIZMU CLEVELANDE
Italija Praviršys Visus Aukštump

ORGANIZUOJA KO
VĄ SU NARKO

TIZMU
Pasislėpę Clevelande biednų- 

jų gyvenamose srityse ii- tur
tuolių distriktuose, žinomi tik
tai parazitams kurie aprūpina 
juos nuodais, yra iki 5,000 vy
rų ir moterų naudojančių nuo
dingus vaistus, narkotikus.

Italija Statys Didžiausi 
Pasaulyje Budinką

Chicago/ pastatyta aukščiau- 
sis bažnytinis budinkas, kurio 
stiebe kryžius yra 568 pėdos 
augščiau gatvės. Jokis kitas iš 
senų laikų budavotas bokštas 
jokioje pasaulio dalyje nėra taip 
augštai iškeltas, šis viršija Šv. 
Petro katedros Romoje kryžių

Profesorius Būga stovėjo 
pirmoje eilėje žymiausių 
Lietuvos mokslininkų, mu
sų tautos praęities ir musų 
kalbos tyrinėtojų, todėl po
litikos gyvenime jo vardas 
visai veik nebuvo girdėti.

Kazys Būga ir jo atlikti 
darbai Lietuvių tautoje nie
kados nebus užmiršti.

Del Lietuvių Piliečių 
'Centralizavimo

Musų laikraščiuose kilo su
manymas sudaryti Amerikoje 
Lietuvių Amerikos Piliečių ben
drą centrą. Ir vienu laiku kilo 
sumanymai iš dviejų sričių — 
Newarke, N. J., liko sumanyta 
sudaryti tik New Jersey vals
tijos piliečių organizacija.

Clevelande kilo sumanymas 
kad butų suorganizuota visos 
Amerikos Lietuvių Amerikos 
piliečių organizacijos i vieną 
kūną, o klubai kolonijose butų 
tik kuopos.

Nekurie Sandariečiai ir “San
daros” redakcija piliečių orga
nizacijai yra priešingi. '/Sako, 
visi gali eiti į Sandarą ir veikti.

Pasakymas lengvas. Bet da
lykas stovi kitaip.

Sandara yra Lietuvių politi
kos organizacija, bet ne Ame
rikos. Sandara turi savo kuo
pas ir tose kolonijose kuriose 
yra. piliečių klubai, o klubai ten 
vistiek gyvuoja. Ir niekad San 
dariečiams neužėjo Į mintį pa
sikviesti piliečių klubus prie sa
vęs. Bet apie tai nei kalbos ne
gali būti. Yra ir kitokių orga
nizacijų ir draugijų kurių nesu-

Daugiausia jų yra mažiau 25 
metų amžiaus, daug taipgi že
miau 20 metų. Jeigu yra se
nesni, jie gal 'but pradėjo nau
doti tuos nuodus pirm 25 metų 
amžiaus.

Nėra tinkamų būdų sulaiky
mui tų nuodų atgabenimo ir 
platinimo. Policija ir federaliai 
agentai žino kad pasiekia tiktai 
paviešį. Mažai jų yra gaudyti 
tuos platintojus, ir mažai pasi
seka retkarčiais pagauti.

Dar nesurasta tikro budo pa
gydymui įpratusių nuodus nau
doti. Išgydyti ne visada pasi
lieka išgydytais, nes pardavė
jai vėl juos pasigauna. Tik tris 
vietos Clevelande tėra kur de
dama pastangos gydyti — mies
to ligoninė, Warrensville patai
sos namai ir apskrities kalėji
mas. Bet dvi pastaros vietos 
nėra tinkamos gydymui tokių 
ypatų kurios nėra kriminalis
tais.

Šiose dienose suorganizuota 
Clevelande Baltojo Kryžiaus 
skyrius, tarptautinės organiza
cijos kovojančios su narkoti
kais.

Sakoma jog apie 40 nuošim
čių kriminalistų yra nuodų var
totojai. Jais jie apsvaigsta iki 
to kad gali papildyt žmogžudys
tes, ir eina vogt kad turėtų už 

Iką pirkti. Tie nuodai taipgi pa
traukia prie paprastų vagysčių, 
paleistuvystės ir kitokių prasi
žengimų.

Kadangi heroinas, morfinas 
ir kokainas taip lengvai pasta
rais metais sekasi įgabenti, ga- 
lėdimi jų gauti net mokyklų 

| merginos ir vaikinai kurie lin- 
jkę “bandyk viską vieną sykį”, 
. pabandę paskui lieka amžini li- 
| goniai-naudotojai.i

120 pėdų, ir net aug.ščiausi bok
štai Kologno katedros 56 pėdo
mis trumpesni už šitą. Taip iš
keltas kryžius bus kožną naktį 
apšviestas kad visi jį matytų.

Už poros dienų po to Chica- 
gos maldų ir religiškiems reika
lams skirto budinko atidarymo 

j atėjo žinios iš Italijos kad Mus
solini, Italijos valdovas, užgyrė 
Romos architekto planą staty- 

: mui Romoj toli augščiausio už 
[visus kitus pasaulio budinkus. 
i Tas budinkas butų 80 gyvenimų 
ir pats viršiausias jo galas ar 
bokštas butų 1,100 pėdų nuo pa
žemio. Taigi butų 100 pėdų au
kštesnis už viršūnę Eifelio bok
što Paryžiuje ir virš 300 pėdų 
aukštesnis už Woolworth bu
dinką New Yorke.

Žmones Daugiausia Yra 
Vaikų. Proto

Clevelande kalbėdamas, Prof. 
Goddard iš Ohio State universi
teto, pasakė kad “tiktai 30 nuo
šimtis šios šalies suaugusių gy
ventojų stovi protiškai aukš
čiau kaip 13 metų vaikas”, o 
70 nuošimčių protiškai stovi že
miau to. Ir tie 70 nuošimčių 
valdo anuos 30 nuošimčių.

Ohio valstijoj yra palaidų be 
užžiuros 10,000 silpnapročių.

Dr. Goddard pirmiau buvo 
Ohio valstijos nepilnamečių ty
rinėjimo biuro viršininku, taigi 
jis pilnai apsipažinęs su žmonių 
protišku stoviu.

Greitumo rekordas. Prancū
zas lakūnas sumušė pasaulinį 
greitumo rekordą padarydamas 
po 449 kilometrų į valandą. Iki 
to greitumo rekordą turėjo S. 
Valst. lakūnas Williams, 429 ki
lometrus.

jau tik iš “Vienybės” No. 148. 
Taigi siųsdamas pasveikinimą 
naujiems ‘Dirvos’ leidėjams ne
galiu iškęsti nepasakęs kaip aš 
suprantu skirtumą tarpe priva
tinių ir kooperativio visuomeni
nio laikraščio leidimo.

Man labai smagu yra pažy
mėti tas faktas kad musų visuo
menė jau pradėjo suprasti laik
raščių svarbą ir jų naudingumą 
visuomenei, stengiasi perimti iš 
privatinių leidėjų į visuomenės 
rankas. Tiesa, visuomeninis lai
kraščio leidimas yra sunkesnis 
negu privatinių biznierių kurie 
tankiai laikraščius leidžia ne 
tiek visuomenės gerovei kiek 
del savo biznio.

Kooperativis visuomeninis 
laikraščių leidimas yra surištas 
daug labiau su visuomene, už
tai tokie laikraščiai daug labiau 
ir rūpinasi laja visuomene ku
rios delei jie yra pasišventę tar
nauti, stengdamiesi duoti tai 
visuomenei tyrą apšvietimą ir 
vesti ją šviesiu tautiniai demo
kratiniu keliu į šviesią ateitį 
neatsižvelgiant nei į tai kad 
kartais pats laikraščio leidimas 
būna sunkokas.

Taigi gerbiami nauji “Dir
vos” leidėjai, gal ir jums prisi
eis pergyventi ne lengvas lai
kas leidžiant tą visuomenės 
švietėją, laikraštį “Dirvą”. Bet 
bukite stiprus savo sieloje ir 
pasiryžime taip kaip buvot pir
mutinėje dienoj kada ėmėte lai
kraštį į savo rankas. Jus ne
pailsę užlipsite ant didžio kalno 
viršūnės užvesdami kartu su 
savim ir visą Lietuvių visuome
nę kuriai jus pasiryžote tar
nauti ir ją šviesti vedant į skai
stesnę ateitį. Ta visuomenė ei
dama paskui jus, jūsų garbei 
šauks: Valio, švietėjai, valio 
musu vadai!

Antgalo dar negaliu susilai
kyti nepalinkėjęs naujiems 
“Dirvos” leidėjams kurie kartu 
yra ir Sandariečiai, kad besirū
pindami “Dirvos” leidimu ne- 
pamirštumet ir Sandaros, prie 
kurios jau esate nemažai ir sa
vo sunkaus darbo pridėję, bet 
stengkitės ją auklėti kiek tik 
jūsų laikas ir aplinkybės pave
lys.'

Valio Cleveland© Sandarie
čiai! vaiio nauji “Dirvos” lei 
dėjai.

P. P. Jaras.

J. Vaitekūnas (iš Columbus, 
Ohio) rašo:

‘^Linkėdamas naujiems ‘Dir
vos’ leidėjams geriausio pasi
sekimo ir pasižadėdamas ją pa
remti siunčiu $5.00, atnaujini
mui savo prenumeratos ir už
rašau ‘Dirvą’ savo broliui į Lie
tuvą, kurio antrašas apačioje 
telpa. Linkiu geriausių pasek
mių.”

Del susižeidimo viršelių pie
šėjo išleidimas sutrukdyta.

$1 knyga Už SQf
“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 krikščionįs su 
baime po Lietuvių kraštus vai
kštinėjo, ir kada jų musų pra- 
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 “Dir- 
von”.

(Tąsa iš pereito num.)
Ši staigi ir visiška permaina linksmos 

ir atsižymėjusios moteries, ypatingai kad 
tas buvo garsiai ir plačiai visiems pareikš
ta, daugumą jos artimų žmonių privertė 
stebėtis ir pagerbt ją. Kiti, mažiau pai
santi, tiktai juokėsi.

Vienas anekdotas, iš tūkstančio, bus 
gana parodymui bauginančios įtekmės ir 
galės kokią kunigaikštienė atsiekė nuo jos 
susidraugavimo su Jėzuitais. Šis anekdo
tas taipgi parodys gilų, laisvą, ir beširdį 
pobūdį tos kurią Andriennė de Kardovi- 
ilutė, visai nenujausdama kas dėsis, dryso 
eiti susitikti ir kalbėtis.

Tarp tų kurie daugiau-mažiau juokėsi 
iš kunigaikštienės persivertimo buvo ir ta 
jauna porelė kurią ji taip žiauriai buvo 
suardžius pirm pasitraukimo nuo išdikavi- 
mo scenos kurioje ji gyveno. Ta jauna po
relė laibiau dar pamilo viens kitą: jie susi
taikė ir apsivedė, pergyvenę audrą kuri 
buvo juos perskyras; ir jie nesiėmė kito
kio atkeršijimo tai moteriai kaip tik gra
žiai pasijuokiant iš jos tokio dievobaimin
go persimainymo.

Už tūlo laiko, žiaurus prietikis patiko 
tą meilią porelę. Vyras, iki tolei aklai ne- 
nuožvalgus, staiga užsidegė nuo anonimiš
kų laiškų. Pakilo baisus 'sumišimas tarp 
jų, ir ta jauna moteris dingo.

Kaslink vyro, ypatingi gandai, toli 
neaiškus, vienok reikšmingi ir perimti pa
slaptingumais, be paliovos ėjo, ir tūkstan
tį sykių bjauresni negu pirmiau, buvo pa
leista apie jį su tokiu gabumu, velnišku gu
drumu, ir įvairiausiais keliais, kad jo ge
riausi draugai, biskis po biskį, pasitolino 
nuo jo, taip pasiduodami 'lėtai, neatlaiko
mai pasalingai kalbai, kuri ėjo maždaug 
taip:

— Ar žinai ką? — sako vienas.
— Ne, — atsako kitas.
— Žmonės labai bjauriai apie jį šne

ka.
— Argi? Ką tokio?
— Aš ’nežinau! Blogos žinios. Kal

bos labai atsiliepia jo vardui.
— Nejaugi? Tai didelis dalykas. Ne 

dykai dabar su juo visi labai šaltai kalba 
ir nedraugingai į jį atsineša.

— Aš jo irgi vengsiu.
— Taip ir aš. — Ir tt.
Toks tai pasaulis, kuriame tankiausia 

niekas kaip tik tušti gandai pasmerkia 
žmogų kurio laimė kartais kitiems pavydą 
sukelia. Taip buvo ir su šiuo vyru apie 
kurį kalbama. Jisai matydamas plečiantis 
aplink save tuštumą, jausdamas (taip sa
kant) kad po jo kojų žemė traukiasi, neži
nojo už ko griebtis ir kur surasti tą prie
šą kurio smūgius jautė; ne sykį jam at
ėjo mintis nužvelgti ant kunigaikštienės, 
kurios jis nematė nuo jos paskutinio prie
tikio su juo. Geisdamas sužinoti kodėl jo 
visi lenkiasi ir neapkenčia, jis gabaus no
rėjo išgauti iš savo seno draugo kame da
lykas; bet gavo tiktai keistai nepatinkamą 
atsakymą; būdamas tuo užgautu, jis reika
lavo pataisymo. Jo priešininkas atsakė: 
“Jeigu tu gali rasti dvi musų pažįstamas 
ypatas, aš einu su tavim dvikovon!” Tas 
nelaimingas vyras negalėjo nei vieno pri
sikalbinti.

Pagaliaųs, visų apleistas, net negavęs 
jokių paaiškinimų apie jo apleidimo prie
žastį — kentėdamas sunkiai iš netekimo 
savo žmonos kuri jam dingo, jis pašėlo iš 
susigraužimo ir desperacijos, ir nusižudė.

Jo mirimo dienoje kunigaikštienė pa
sakė jog taip ir reik, ir tinka kad kas taip 
begėdiškai gyvena turi taip pat begėdiš
kai ir numirti, ir kad tas kuris taip ilgai 
šaipėsi iš visų įstatymų, žmogiškų ir die
viškų, kitaip negalėjo užbaigti savo pra
keiktą gyvenimą kaip tik papildant pasku
tinę niekšystę — nusižudanti Ir kunigai
kštienės draugai skalijo tai ir visur pakar
tojo tuos pačius baisius žodžius, su pakeltu 
upu, lyg ištiesų taip butų buvę! Bet tai 
dar ne viskas. Sykiu su niekšystėmis ėjo 
ir atlyginimai.

Dalykus permatą žmonės kalbėjo jog 
tie kurie patiko Kunigaikštienės Ęaint-Di- 
zier religiškai gaujai pakilo į pasižymėjimą 
ir aukštas vietas visai lengvai ir greitai. 
Dori jauni vyrai, kurie buvo prisirišę prie 
religiškų apeigų, buvo apvezdinami su tur
tingomis našlaitėmis iš Šventos širdies 
Vienuolynų, kur jos buvo laikoma rezerve 
tam tikslui; vargšės mergaitės, kurios per- 
vėlai sužinojo ką reiškia turėti dievobai
mingą vyrą parinktą ir paskirtą joms bū
rio davatkų, tankiai karčiomis ašaromis 
apraudojo prigavingą joms duotą progą 
išeiti į pasaulį kur tik veidmainiai ir niek- 
šystės radosi, ir ten jos pasijuto svetimos 
be pagalbos, nuslopintos jeigu dryso nu
siskųsti del savo apsivedimo kurin jos bu
vo nusmerktos.

Madamės de Saint-Dizier vieškamba- 
ryje buvo nuskinama prefektai, pulkinin
kai, iždininkai, atstovai, akademikai, vys
kupai ir valstybės didžiūnai, iš kurių nieko 
daugiau nebuvo reikalaujama atsilygini
mui už jiems suteiktą galybę ir vietas, kaip 
tik nuduoti dievobaimingais, kartais vie
šai priimti komuniją, prisiekti žiaurią kovą 
prieš bedieviškumą ir revoliuciją, ir virš 
visko, susinešti atvirai visuose “parinktuo
se dalykuose” su Abbe d’Aigrigny, kas, iš 
dalies, buvo gana mėgiamu užsiėmimu; nes 
tas abbe buvo draugingiausias žmogus pa
saulyje, apsukrus, ir, virš visko, labai pa
klusnus. Sekantis dalykas yra istoriškas 
faktas, reikalaująs kartaus ir atkeršinan- 
čio pajuokimo Moliero arba Pascalo, atsi
lyginimui.

(Toliau bus)

RIOJAS’
LAPKRIČIO-GRUODŽIO NUM.

(šis numeris yra žymiai padidintas) j

MICHAEL ANGELO
Tąsa aprašymo apie tą garsu 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 
i jį kuomet prie caro valdžios butų vi
sa Rusija iškilmėse klestėjus.

VARPAS
Eilės Dr. V. Kudirkos — pagarsėju
sios tuomi kad jomis Kudirka ragino- 
budino 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 praeiti ir jos žmones.

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

MEKSIKIETES 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.

Ir kiti raštai ir gražios eilės.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PASTABA: Užsisakykit “Artoją” 1925 
metams — su Sausio numeriu pradės jame 
eiti LIAUDIES DAINOS — kurių nei vie

nas neapleiskit.
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ATGIMIMASi

Keturių Aktų Tragedija iš Kovų už Spaudos Atgavimą

T. HL D. RtlIALAI
Parašė K. S. Karpavičius

(Tąsa iš pereito num.)
.Juozas — Nebūk gi jau tokia pikta.... juk 

tu mane senai pažįsti. .. . Visas laikas 
aš tave myliu, tai kodėl tu manęs nenori 
mylėti?....

Ona — Senai tai senai tave pažįstu, bet už
tai gerai žinau visus tavo darbus, taigi 
nenoriu tavęs daugiau pažint.... (Juo
zas užpyksta.)

Juozas (atsipeikėja) — Durnele, ką tu vie
na dabar veiksi? Juk Kazį vargiai kada 
iš kalėjimo išleis.... Gaila man, bet ką 
padarysi. ... Pasižadėk man....

Ona — Dar bene yra kokia gailestis pas 
niekadėjus! Pasižadėt aš tau? — nieka
dos!.... (Pauža) Myliu aš tą kurį 
mylėjau, ir tu, užkenkęs tam viskam, su
ardęs musų gyvenimo laimę, dar drysti 
rodytis prieš mane....

Juozas (paima ją už rankos) — Onute, kas 
gi tau yra? Kaip širšė kokia — pik
ta.... Buk mano, aš tave linksma ir 
laiminga padarysiu.... Girdėjai, atsi
ėmiau dalį, pinigų turiu kaip šieno.... 
Mudu gyvensim Kaune, kurį tu taip 
mėgsti....

Ona (traukiasi iš jo) — Atsitolink! Ne
liesk tu manęs!

Juozas — Tai tu manęs ištiesų nemyli?...
Ona — Ir nemylėsiu niekados. ... Nieka

dos !
Juozas — Tai reiškia tu myli Kazį?....
Ona — Taip, ir visados.... (Piktai rodo 

šalintis.) O tu prasišalink iš čionai!
Juozas — Tu ir dabar myli jį — tą kuris 

už kelių mylių nuo čionai kalėjime už
rakintas, kuris jau, galima sakyti, mi
ręs, kurio jau neregėsi gyvo?.... Juk 
gal ryt po ryt jis liks pakartas, ar su
šaudytas. ...

Ona — Tegul Jis ir mirs, bet mano meilė 
prie jo niekados nesunyks.'...

Juozas (ironiškai) — Tai tu sakai jog nie
kados jau už nieko netekėsi?

Ona — Ne už tavęs, nors ir tekėti iš vargo 
man reikėtų....

Juęzas (smarkiai sugriebia jai už rankų, 
trukteli į save) — Sakyk, ar myli ma
ne?!

Scena II.
Pareina su šake ant pečių Bernas. Žiovau

damas. lėtai nuvargusiai eina toliau |
sodnu. Užgirdęs juodu, sustoja už 

krūmo, pasiklausydamas.
Juozas (sugriebia ją bučiuot, ji nesiduoda, 

ištrukus kerta jam per žandą. Jis vėl 
sugauna, tvirtai laiko) —i šiąnakt turi 
prisižadėt mano būti, kitaip tu čia liksi! 
tik lavonas!

(Bernas persigandęs pritupia ant že
mės.)

Ona — Lai čionai mano kraujas išsilies, 
bet jis iššauks atmonijimą tau pačiam... j 
O mano lupos niekados neištars tau-mei
lės žodžio....

Juozas (išsitraukia iš kišeniaus peilį, ro
do, Ona sudreba) — Matai tą? tai yra 
tau parengtas.... (laiko ją stipriai už 
rankos.) Dabar klausyk: aš iskundžiau 
policijai Kazį, ir nors tai yra iš keršto

Scena III.
Atbėga Kunigas, tuojau šeimininkė, mažai 

apsidengę. Atbėga pašalinių. Pribuna 
žandaras.

Bernas — Žmonės, laikykit, žmogžudį pa
gavau !.... (Žandaras tuoj puolasi prie 
Juozo, surakina. Bernas rodo visiems 
negyvą Oną. Pripuola prie jos Kunigas 
ir Magdė, su riksmais.) Peiliu nudurė 
Oną! (Rodo Oną, Juozą, peilį, kurį pa
ima nuo žemės.)

Žandaras — Kaip tas atsitiko?
Bernas (su baime, nervingai) — Taip, po

nuli. Jis, ponuli, mylėjo Oną....
Žandaras — Bet kaip atsitiko žmogžudys

tė, aš klausiu!
Bernas — Šitaip: aš ėjau su šake vėlai iš 

lauko, ba pamigau po žirnių kupetų....
Žandaras — Kalbėk mums apie dalyką, ne 

apie žirnius....
Bernas — Mat, ponuli, viskas nuo to prasi

deda. ... Gulėjau taip ilgai kad net va
karienę pramigau. Išbudau pačioj tam
sumoj, ir šakę ant pečių užsidėjęs einu 
pėkščias namon, nes jokio arklio nera
dau. ... Kada žiovaudamas priėjau prie 
darželio, čia išgirdau šitą neprietelių su 
Ona kalbant. Kuomet jis ėmė ją grąsint, 
laukiau kas bus. Jis tik ką jai pasakė 
jog Kazys Vaičiūnas, kurį andai per jo 
liežuvį suareštavo, yra nekaltas, jis tą 
darė tik iš pavydo, ba jis mylėjo Oną. 
Dabar atėjo paklaust ar Ona jį myli. O 
kada ji pasakė kad ne, jis peilį išsitrau
kęs nudurė ją.... Viskas....

Žandaras — O kodėl tu viską tą matyda
mas ir girdėdamas nesulaikei jo ir nie
kam nepranešei?!

Bernas — Ponuli, sulaikyt nepaspėjau, o 
pranešt irgi niekam negalėjau, ba jis 
vistiek tuo laiku butų ją ntfduręs ir pa
bėgęs ....

(Žandaras griebia už rankovės berną.) 
Žandaras — Tu, klausyk, kaip tavo var

das?
Bernas (nusigąsta) — Ne, aš nieko, ponu

li. aš visai nieko....
Žandaras — Aš tavęs ir nekaltinu. Rytoj 

ateik į raštinę, gausi pusę rublio už suga
vimą žmogžudžio. Jus kiti galit eit dar 
sau gulti, aš čia paliksiu šitą žmogų sau
got lavoną. (Bernui) Tu pagal mano 
įsakymo saugosi čia lavoną per naktį. 
Rytoj duosim žinią į Kauną, pribus gy
dytojai revidavot. Ryte ateis kitas tave 

- pavaduot.
(Žandaras timpteli Juozą, nusiveda. 
Kunigas ir šeimininkė liūdnai priklau
pia prie Onos. Visi kiti nueina.)

Bernas (nuošaliai stovėdamas) — Nelinkė
ki kitam blogo ir negeiski to kitam kas 
nemiela tau pačiam.... Kokį grūdą 
dirvon sėsi, tokį reiks ir išsikult.... Jei 
kitam duobę kasi, pačiam teks tau jon 
įpult.... (Šitą turi pasakyti labai su
judinančiai.)

Bernui kalbant, uždanga palengva 
leidžiasi.

(Bus daugiau)

KUOPOS, RINKITE 
VALDYBAS

Ateina 1925 metai — vieni 
i iš didžiausių TMD. darbų metų. 
Į Tais metais TMD. nariai gaus 
I “Pasaulio Istoriją”.
| Taipgi reikalinga kad ją gau- 
itų kuodaugiausia Lietuvių gy- 
I veliančių Amerikoje ir Lietuvo- 
|je.

Smarkus kuopos augimas ir 
narių prirašymas Į Draugiją 
priklauso nuo veiklios kuopos 
valdybos.

Taigi, visos kuopos bandykit 
išrinkti veiklią ir sumanią val
dybą savo reikalų vedimui, ta
da veikimas kuopoje neužges, 
gyvumas plestės.

Nekurios kuopos jau gruodžio 
mėnesio bėgiu išrinko sau val
dybas 1925 ’metams, bet kitos 
dar ne. Kitos net retai susirin
kimus laiko.

Naujiems metams ateinant, 
kiekviena kuopa privalo atlai
kyti susirinkimą ir išrinkti sau 
valdybą, ar užtvirtint senąją.

Taipgi nuoširdžiai prašoma 
rinkimų pasekmes pranešti į 
organą.

Organo redakcija prašo visų 
kuopų išrinkti korespondentus 
aprašymui savo kolonijų veiki
mo abelnai, ne tik kuopos rei
kalų. Tas parodys jūsų koloni
jos gyvumą, jūsų veiklumą, ir 
paragins visus dėtis prie T. M. 
D. kuopos.

Kur neišrenkama paskiri ko
respondentai, kuopų sekretoriai 
meldžiama tuo užsiimti ir pra
nešti organui viską.

padaryta, bet niekas to nežinos! Tu ku
ri tai sužinojai, pasakyti negalėsi....] 
(Užsimoja peiliu) Ar myli mane?!

Ona •— Žmogžudį? — niekados! (puola 
ant' kelių išgąstyje. Bernas persigandęs 
nori bėgt, vėl susilaiko.)

Juozas — Na, tai čia tavo galas! (Perdu-
2 ria peiliu, Ona miršta, suslugsta ant že

mės. Juozas meta peilį.) Lai Kazys tai 
sužino! O aš šią pat naktį išjoju linki 
Prūsų.... (Bailiai apsidairo.) Ir ma-l 
no nei pėdsako čia neliks... . (RengiasiI 
bėgti kairėn. Bernas prisitaiko su šake 
po kojų Juozui, parverčia jį, ir smarkiai] 
šokęs ant jo, griebia smaugti.)

Bernas (visa gerkle šaukdamas) — Gelbė-j 
kit! Policija! Žmonės! Skubinkitės! 
Žmogžudis! (Juozas spardosi, prismau
gtas, bet pabėgt negali.)

Doviernastįs
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 ręikia kokių raštų.

‘DIRVA”
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

VAJAUS REIKALE
Nuo paskelbimo TMD. Va

jaus nekurios kuopos jau gero
kai pakilo. Jos staiga ėmėsi 
darbo ir traukė kiekvieną Lie
tuvi kuri tik sutiko, i savo tar
pą. Nekurios kuopos jau senai 
pasigyrė prirašę po desėtką-ki- 
tą naujų narių. Kitos dar pa
sekmių neskelbia. Bet nėra abe
jonės kad tūlos kuopos visai ne
dirba. Negražu pasilikti užpa
kalyje.

Nekurios kuopos, kiek žino
ma, laiko susirinkimus tik tada 
kada ateina nauja knyga, ĮSu- 
siėję kn’ygas išsidalina ir vėl 
jų veikimas užmiršta.

Ne taip reikia daryti. Jeigu 
nėra gana narių laikyti susirin
kimus svetainėj, laikykit paei
liui kas mėnuo namie pas vieną 
ar kitą narį. Aptarę organiza
cijos ir kuopos reikalus forma- 
liškai, darykit neformališkus, 
draugiškus pasitarimus apie au
ginimą kuopos, apkalbėkit koki 
vientauti reikia pakalbint pri- 
sirašyt, Jpasiskirkit kas jį ma
tys ir pakvies, ir tt.

Su vasario pabaiga baigiasi 
TMD. Vajus. Iki tam laikui 
dar gali pasižymėti kiekviena 
kuopa.

Nariai ypač turės naudą pa
sidarbuodami, nes yra paskirta 
už prirašymą naujų narių trįs 
puikios dovanos:

Pirma -r- Dr. V. Kudirkos 
Raštai — šeši tomai.

Antra — “Pasaulio Istorija”, 
tris tomai.

Trečia — “Kultūros Istorija” 
tris knygos (arba “širdis”).

Apie tai visas informacijas 
kuopos jau turi. Raginkite sa
vo narius pasižadėjusius Vaju
je dirbti. Kožname susirinki
me reikalaukit raportų, ir apie 
pasekmes praneškit organui.

K. S. Karpavičius, 
T. M. D. Pirm.

Complete in Itself
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 

skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augs.

i ,

Vdel/Iūto^Slrop Razor

Montello, Mass.
Lapkričio 16 d. T. M. D. 85- 

ta kuopa turėjo surengus drau
gišką vakarienę paminėjimui 
Dr. V. Kudirkos 25 metų mir
ties sukaktuvėms. Vakarienė 
įvyko Sandariečių svetainėje, 
729 No. Montello St., nuo 6 v. 
vakare.

Išpradžių buvo manoma kad 
žmonių mažai pribus tai rengė- 

< jai ir valgių mažai buvo paga
minę. Bet apie 7 valandą, ap- 
šviestesnių Lietuvių į parengi
mą tiek daug suėjo kad net sė
dynių truko. Net iš (Bostono 
tris automobiliai svečių pribu
vo.

Svečiams pavalgius vakarie
nę, vakaro vedėjas Pranas Alu- 
sevičius perstatė iš eilės kalbė
ti vietinės kuopos valdybos na
rius. Kuopos pirmininkas Pra
nas Bagužis paaiškino vakarie
nės tikslą ir T.M.D. užduoti. 
Kuopos organizatorius J. Me- 
džiauskas paaiškino apie TMD. 
išleistas ir leidžiamas knygas. 
Taipgi pranešė apie kuopos sto
vi — kad kuopa turi pilnai už
simokėjusius 43 narius. Iždi
ninkas Jonas Balionis kalbėjo 
temoje: “Kodėl mes Lietuviai 
turime prigulėti prie T. M. D. 
ir kokią naudą apturėsime”.

Paskui buvo perstatytas kal
bėti specialiai pakviestas kalbė
tojas, K. J. Paulauskas iš So. 
Bostono, buvęs “Sandaros” ad
ministratorius. Jis savo ata
tinkamoj kalboje išdėstė Dr. V. 
Kudirkos biografiją. Jo kalba 
publikai labai patiko ką liudijo 
gausus plojimas.

Po jo kalbėjo V. M. Čekanau- 
I skas, dabartinis “Sandaros” se
kretorius. Jis kalbėjo apie Dr. 
V. Kudirkos raštus ir jo gyve
nimą. Taipgi ragino visus pri
sirašyti prie TMD. kuopos.

Paskiau kalbėjo dar nekurie 
vietiniai TMD. nariai.

Turiu pastebėti kad 85-ta 
kuopa turi laimę turėti pusėti
nai prasilavinusi narį Stasį Ba- 

j roną kaipo gerą kalbėtoją ir 
rašytoją. Jis lankė čia Ame
rikoje aukštesnes mokyklas ir 
dabar studijuoja literatūrą. Jis 
yra išvertęs Lietuvių kalbon 
keletą veikalų kurie tilpo neku- 
riuose musų laikraščiuose.

Po prakalbų-prakalbėlių, va- 
vakaro vedėjui papročius paau
kauti kiek Dr. V. Kudirkos pa
minklo statymo fondan, surink
ta $7.80. Ant pabaigos buvo 
sudainuota Dr. V. Kudirkos pa
rašytas (Lietuvos 'Himnas. Tuo 
vakarienė ir užsibaigė.

Nekurie svečiai prisirašė prie 
kuopos, o kiti pasižadėjo vėliau 
pristoti.

Varde TMD. 85 kuopos turiu 
sau už garbę tarti ačiū skait
lingai publikai už atsilankymą 
ir gražų užsilaikymą. Tariu 
taipgi ačiū poniai Alusevičienei 
už gardžiai pagamintą vakarie
nę. Turiu pažymėti kad Aluse- 
'vičiai yra vieni iš darbščiausių 
Montellos biznierių. Jie nesi
gaili laiko, truso ir aukų kultū
ros darbui. Taipgi tariu ačiū1 
ponioms Stukienei ir Jezukevi- 
čienei už pasitarnavimą laike 
vakarienės.

Darbavimosi del Vajaus 
i Tėvynės Mylėtojų Draugys- 
Į tės narių vajuje musų kuopa 
I sparčiai darbuojasi. Trečią do- 
] vaną jau dabar laimėta, bet tuo 
nemano užsiganėdinti.

Turiu pažymėti kad narys P. 
Norkus daugiausia naujų narių 
prie kuopos prirašė. Tai yra 
garbė tokį narį turėti.

Knygą “Iš Tamsios Praeities” 
apturėjome. Nariams ji labai 
patiko,, ypač kad paveiksluota. 
Tik gaila kad neapdaryta, nes 
nekurie nariai bepjaustydami 
lapus sudraskė.
x Nariai žingeidžiujasi ir klau
sia kaip greit gaus “Pasaulio 
Istoriją”.

Montelliečiai kurie interesuo- 
jatės ir mylit apšvietą ir nori
te prigulėti prie TMD. arba ku
rie seniau prigulėjote, meldžiu

prisirašyti prie kuopos ir prisi
dėti prie apšvietos darbo. Už 
mažą mokestį gausite brangias 
ir garsiausių pasaulinių rašyto
jų knygas.

Po Naujų Metų kuopa mano 
surengti keletą prelekcijų ir 
prakalbų.

Jonas Medžiauskas, 
TMD. 85 kp. sekr.

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA S1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

s'® KŪDIKIU ®\
GEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO K3 

MOTINŲ IR JŲ įO 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®

4

Bi»me skyriuje mes laikas 
mo laiko gvildensime rei* 
kalus įdomias būsiančioms 
motinoms Ir motinoms Jau
nę kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvoj 
svarbos Šeimynai Ir tautui 
ir mes jaučiame, kad UI 
yra dalykas, kurį nes tu
rime regu Hari Akais 
tarpiais atvirai Ir trfgrrJ 

^pcrjvlldc^l.. (

STRAIPSNIS 103

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir , 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraškymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin- < 
era žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, Įsi-U* 
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša

lins. visose dalyse kūno ir visokiuose 
i Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karšti iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c stampa. (14)

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

kos j;s pats bandys vaikščioti, bet' 
pirm to nereikia jo raginti. Jei po \ 
dvylikto mėnesio jis nei nemano ban
dyti, tada pasitakr su/ gydytoju.

Jūsų kūdikis gerai gyvuos ir nuo
latos augs stipryn ir vikry n jei duo- 
šit geriausią priežiūrą ir maistą. Vi- <•; 
kri ir stipri sveikata yra dalis dau
gelio tūkstančių vaikų kurie buvo iš
auklėti ant Eagle Pieno, kaip dėkin
gos motinos liudija. Šioms motinoms' 
nėra geresnio maisto ir pasekmių » 
kaip Eagle Pienas. Saugu sakyti •
kad daugiau vaikų tapo išauklėta 
ant Eagle Pieno negu ant visu kitų 
dirbtinių maistų krūvon sudėtų.

Neeksperimentuok su kūdikiu da- 
vinėjant abejotiną maistą, Borden’s 
Eagle Pienas yra sveikas kūdikių 
maistas, nes jame nieko kito nėra 
kaip t ik grynas pienas ir grynas cu
krus. Nėra jokiu abejonių apie jo 
grynumą arba puikias pasekmes. Gy
dytojai rekomenduoja Eagle Pieną 
tūkstančiams ir tūkstančiams kudi- , 
kių kurie buvo nedaaugę ir menki. \ 
Eagle Pienas yra lengvai suvirško- 
mas ir patikėtinas kūdikių penėjimo. ?VAIKŠTINĖJIMAS

Nėra paskirta laiko kada kūdikis 
turėtų pradėti vaikščioti. Tai pri
klauso nuo jo abelno augimo, o ypač 
sąnarjų. Abelnai kalbant, kūdikis 
turėtų pradėti vaikščioti būdamas 
apie metų laiko, bet nekurie prade
da dar vėliau.

Šiame dalyke svarbiausia reikia 
atminti kad nereikia ragint kūdiki 
vartoti savo sąnarius jei jie nėra 
perstiprųs. Nėra jokios naudos jei 
kūdikis pradės vaikščioti anksti, ir 
ankstumas nerodo jo protiško išsivy
stymo. Nekurios motinos verčia kū
dikius anksti vaikščioti, nes joms 
smagu, arba gali pasigirti kaimy
nėms. Bet tokis papratimas yra la
bai neišmintingas ir gali pažeisti 
kūdiki.

Gamta pati geriausia gali nusprę
sti kada kūdikiui reikia vaikščioti. 
Raila kūdikis pajunta užtektinai spė

Kiekviena laukianti motina kuri 
geidžia pasilaikyti geroje sveikatoje, 
privalo valyti savo dantis po kožno 
valgio su Colgate’s Ribbon Dental 
Cream. Dantjs suruošia maistą ku
ris duoda stiprumą ir sveikatą moti
nai ir jos kūdikiui. Colgate’s valo 
dantis švariai, saugiai ir pilnai.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
nasilaikyk juos ateičiai.

Reigalinga Agentų—
Specialis Kalėdų pasiūlymas—už
dirbk $10 iki $25 į dieną visą arba 
dalį laiko. Patyrimo nereikia. Ra
šyk prašydamas sampelių ir paaiš
kinimų. (50)

WILLIAM AND LAURIN 
163 Washington St. Providence, R. L

KALĖDŲ DOVANA
Kalėdų Dovanų skiriame labai naudingą knygą — ANGLIŠ
KOS KALBOS ŽODYNAS. Šita knyga bus nepamirština, 
nes ji' yra labai reikalinga kiekvienam šioje šalyje. Reika
laudami ŽODYNO prisiųskite savo adresą ir 25c. pinigais 
del padengimo pašto ir supakavimo išlaidų. (51)

LITHUANIAN BOOK EXCHANGE 
837 W. 34th Place ’ ~ Chicago, III.

DUOK BANKINĘ KNYGELĘ SU
BISKIU PINIGŲ

Viena dovana yra kurią jauni 
labiausia apvertina — bankinė 
knygelė su pradėtu taupymu.
Tai yra protinga ir vertinga 
Kalėdų arba Naujų Dovana ki
tokia negu paprasta.

Greitas patarnavimas tiems ku
rie neturi daug laiko, patogioj 
vietoj.

Incorporated 1643

for (Savings
in the City of Cleveland 

PUBLIC^SQUARB

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS į TAUPYMŲ BANKĄ”

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs! 
N audokite

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—ti> 
nešvarių baltu lupyndlių pirmą pasirodymu 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragina augimą jūsų plaukų. 
Bonku 65c. aptickosc, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

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



Muitinio

DIRVA

SENOVĖS KELIONĖS
(Iš Wells “Outline of History”—V. K. R.)

(Tąsa iš pereito num.)
Pradžioje, metalas buvo vartojamas 

šmotais ir prie kiekvieno apsikeitimo pre
kėmis buvo sveriamas. Tie šmotai ženkli
nama buvo tam tikromis imygiamomis ant- 
spaudomis parodančiomis jų gerumą ir už
tikrinančiomis jų tyrumą. Pirmieji, kiek 
žinoma, aukso pinigai buvo atmušti apie 
600 m. pirm Kr., Lydijoje, Mažosios. Azi
jos vakaruose, kur buvo kasama auksas. 
Pirmus aukso pinigus pradėjo mušti Lydi
joje Krezas, kurio turtai net patarlėn pa
teko; jį įveikė Persijos Kyras, tas pats 
kurs 539 m. pirm Kr. užkariavo Babiloną. 
Bet galimas daiktas kad Babilonijoje buvo 
vartojama mušti pinigai ir pirma to.

‘Įmygtas šekelis’ (sealed shekel), šmo
tas sidabro su antspauda, buvo beveik ir 
pinigas. Prižadas išmokėti sutartą sidab
ro kiekybę,, surašytas ant “odos” (perga- 
mino), su žinomos firmos antspauda, yra 
taip pat kaip ir pinigas sena, gal dar ir se
nesnė, maino įmonė. Kartagėnai vartoda
vo tokius “odos pinigus”. Visai nedaug tė
ra žinoma apie smulkiosios prekybos bu
dus. Šiaip žmonės, kurie senovės laikais 
buvo priklausomais nuo kitų, kaip atrodo, 
visiškai neturėdavo pinigų; jie savo preky
bą atlikdavo tiktai maino keliu. Anksty
bieji Egipto paveikslai tai parodo.

Mes pasidarome tos gadynės žemėlapius, 
matome jį visą, sulygindami ji su jo pra- 
eičia ir ateičia. Mes jau aiškiai sužinome 
kas darėsi vienu ir tuo pat laiku Egipte, 
Spanijoje, Medijoj, Indijoj, Kinijoj. Savo 
vaidentuvėje mes galime dalintis tais ste
buklais kuriuos matė Hanno jūreiviai; ga
lime įsivaizduoti sau ir tą žmogų kurs pir
mutinis sukurė pajūryje ugnį. Mes žino
me kad tie deganti kalnai buvo ne kas ki
ta kaip tik deganti nudžiuvus žolė, kas ru
dens metu dažnai atsitinka. Kas metai, 
musų Žinija vis eina platyn ir platyn.. At
eityje žmonės dar daugiau žinos apie pra
eities gyvenimą, iki pagaliau visiškai jau 
supras ir išsiaiškins.

VATZDAS RUDENS
GIRIOS
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RODYKLĖ No.

pą, nes kitos akįs taipgi žavė- 
jančios, kito apglėbimas taipgi 
malonus....

Visa tik dirbk, -stengkis, j ieš
kok, bet NEGEISK tuščiai.

■ ■■ —............. - ■ ---- ^nusitolinsi skaityti žvaigž-
T t t -r r t o L J6* neatsiekei garbes 
] U U K 1 S iu bandymu (tik ne tuščiu 

smu, o rimtu darbu), varyk 
ir Svietas Juoksis syib<?s savo darbą toliau. Jei

kiu su Tavimi Pelne* turtų vienu užsimoji-
_____________________ u ir vienu laiku, stengkis bu-

" 1 naudingas ir storotis toliau.
MANO ŽVAIGŽDĖ Tas paįs apje mergeies jr apįe , 

Aš žiurėjau Į mėlynę oernelius. Jei vieno ar vienos J 
Ir skaičiau žvaigždes negavai, nelydėk savo širdį į ka- 
Nors gyvenimas api 
Bet žiurėjau į mėly: 
Gal tenai viena žv;’ 
Rodo mano buities 
Ir niekad neges? 
Nors gyvenimas aj 
Bet žiurėjau j mėl 
Ir skaičiau žvaigž

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Pirmutiniai Keleiviai
Supratus kad pasaulyje, pirm Aleksan

dro Didžiojo laikų, nebuvo patogumų ne
šioti ir laikyti smulkių pinigų, galima sau 
Įsivaizdinti kaip toje gadynėje buvo sun
ku keliauti. Pirmutinės “užeigos” — be 
abejonės, karavanserajų rūšies — atsirado 
kaip paprastai visų sakoma, Lydijoje, tre
čiame ar ketvirtame šimtmetyje pirm Kr. 
Bet šita data, tur būti, neatatinka teisybei. 
Jos turėjo būti daug anksčiau. Yra gerų 
priparodymų kad jos buvo jau šeštame 
šimtmetyje. Aischylus du kartu mini “už
eigas”. Jis vadina jas “visų-priėmėjais”, 
arba “visiems užeiti nemai”. Toje gadynė
je Graikijoje ir jos kolonijose šiaip kelei
viai turėjo būti jau žinomas dalykas. Bet 
tos kelionės dar buvo sulyginamai kalbant 
naujas dalykas. Ankstyvieji istorikai, He- 
katajus ir Herodotas, plačiai jau keliauda
vo. “Aš manau”, savo profesorius Gilbert 
Murray, “kad šitokios kelionės’ ‘istorijos’ 
ar ‘išradimų’ tikslais, buvo veikiausia Grai
kų sumanymas. Solonas, sakoma, tuo nau
dojosi; net ir Lykurgas.... ” Ankstyvieji 
keliauninkai buvo pirkliai keliavusieji ka
ravanais arba laivais, gabenusieji su sa
vim savo “minas” ir šekelius iš metalo ar 
brangių akmenų, gabenusieji gražius au
deklus; tai buvo taip valdininkai, keliavu
sieji su savo valdžios rekomendacijų laiš
kais ir tinkamais jų vietoms tarnais. Ga
limas dalykas kad tokių keleivių tarpe bū
davo tyrinėtojų, gi kitur galėjo būti 
kybinių maldininkų.

Ankstyvoje gadynėje, pirm 600 
pirm Kristaus, pats vienas “svetimas
gus” kelionėje būdavo nužiūrimas asmuo, 
ir tokio keleivio padėtis būdavo pavojinga. 
Jis galėdavo patekti i žiaurunų rankas, nes 
tuokart, turbuti, nebuvo ir įstatymų kelei
viams apsaugoti. Todėl nedaug ir buvo 
tokių pavienių keliauninkų. Kiekvienas 
gyveno iki savo mirties, prisirišęs prie savo 
patriarkinės šeimynos jei jis buvo noma
das; arba prie kokios nors bendruomenės 
jei jis buvo civilizuotas; arba prie kokios 
nors didelės bažnyčios. Kiti buvo tiktai 
vergai, galvijų vietoje laikomi. Žmogus 
tuokart nieko nežinojo apie pasaulį kuria
me gyveno, išskyrus gal keletą baisių pa- 
sakų-legendų. Mes šiandien žinome apie 
pasaulį iš 600 metų pirm Kr. daugiau negu 
apie jį žinojo tuo metu gyvenusieji žmonės.

ė

Kakar girioj vaikštinėjau, 
Ką mačiau ten, ką regėjau,

Čia bandysiu aprašyt: 
Vaizdus tuos ką akjs matė, 
Įspūdžius ką persistatė

Mano mintyse ši ryt’.
Sausi lapai žemę kloja,
Medžiai pusnuogiai linguoja,

Šakas ties’, apsikabint;
Lyg norėtų susiglausti,
Žiemos šalčio kad nejausti,

Kad nuo vėjo apsigint.
Nėr žalumo, vien pušelės
Apdulkėję šalę kelio z

Stov’ liudnumu apimtos;
Nors jų spygliai vis žaliuoja, 
Bet juos dulkės storai kloja,

Gedulingai tamsios jos.
Kai kur liekne gluosnis žalias, 
Gelsvai žali jo lapeliai,

Bet trumpai jis besipuoš;
Pasalomis žiema slenka, 
Žalumynus visur renka,

Ir jo lapai nuruduos.
Žiogų choras sutartinę
Gieda maldą vakarinę,

Jų garsai kila aukštyn;
Pilkai rausvas dangaus tolis;
Saulė lyg ugnies kamuolis

Rieda, leidžiasi žemyn. 
Apuok’s medyj čirškia, tarška, 
šikšnosparnis laksto, barška

Tarp nuogų medžio šakų. 
Toks tai vaizdas rudens girios 
Kada grožė su ja skirias

Del ilgų, šaltų naktų.
Gan įdomus tokis vaizdas —
Jame tas naujumas keistas,

Kas vasarą nematyt. 
Vienodumas nusibostų, 
Nors ir auksu kas apjuostų,

Ar tarp gėlių pastatyt’.
Vėjas vėsus, tyras oras,
Bėgti, lėkti ima noras

Virš lapelių gulinčių.
Menu, ir aš taip gulėsiu
Kai gyvybę 'palydėsiu,

Nustelbta žiemos, šalčiu.
Viskas sukasi Į ratą, 
Ir pradingsta, nesimato;

Viską laikas sunaikin’ —
Grožę ir visą gyvybę
Laikas savaja galybe

Amžių jūron paskandin’.
Eleonoi-

ir ti-

metų 
žmo- ŽODYNAS

Lieturlškai-Angliškaa Ir

Nuo Juokų Red.: lezl" . 
nome ar musų gerltams j 
patinka tokie musu en a" 
rai” (P. S. Ir mes‘a™es ‘ 
vartoti svetimus ž< kalP 
daro Lietuvos laik J’Į?' 
kų Red.), ir neži ar ®*° 
kampelio skaityto>eresuo' 
jasi jais, vienok ^e^ame’ 
kaip kunigas, kur110 ar ,J0 
mišios kam reiks’ 0 Jas 
laiko ir laiko...

Bet šį kampeldami meS 
turime progos . sav0 
visokiausias mi’eras ne' 
geras, malonia Papiktinan‘ 
čias, pagiriančilus^as‘ 
gu kitur jas 'irĮtume tu0J 
gautume pas paskirų 
skaitvtoj u kriUna ®anda' 
ros” redakt. nu0 visokivJ 
komisijų.

O čia pa* tokios mint»s 
kurioms t?sia reikalinga 
minčių užr° ma3inos> nes 
tuo tarpu » ir nyRsta- Ge- 
rai kad paa nors su
talpinti. tai yra liudymas 
kokios m.j ^alva užeina ir 
kaip laba'^yi°S-

Virimo Receptas
Geriausios vaisių košelės yra pa

saldintos su cukrum. Košeles gali
ma padaryt verdant vaisius nedau- 

1 gyje vandens, išspaudžiant skystimą 
ir dadedant cukraus, paskui išga- 
ruodinant iki paliks beveik tiršta. 
Iš tokių vaisių kaip pineapple arba 
vynuogės negalima padaryt tinka
mos košelės nedadėjus kitų vaisių | 
sulčių (kaip obuolių, orandžių žie
vių ir tt.), kurie veikia kaipo kie- 
tintojai kada jų dadedama. Pada
rius košelę (jelly), naudok ją pada
rymui blynų su košele. Kožnas pa
mėgs namie darytus blynus su vai
sių košele.

JELLY SUKTINIS BLYNAS
4
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Gerb. Audra Rašo: Gerb. 
Juokų Red.: Labai esu linksma 
kad patiko mano sumanymas, 
ir kad matote reikalingumą to
kios mašinos kuri mintis užra
šytų, ir net kontestą apskelbė
te už sugalvojimą tinkamo var
do tai mašinai. Man rodos tin- 
kamiausis ir tikrai Lietuviškas 
vardas tai mašinai bus “Minti- 
rašis”, bet jei kas tinkamesni 
išras nepavydėsiu, o jei kas j 
tam vardui išras aparatą tai Į 
tikrai busiu laiminga, nes jis Į 
man labai reikalingas. Gaunu I 
laišką iš Lietuvos, motina rugo- 
ja kad jai tankiai nerašau, ant 
rytojaus keldama iš lovos ma
nau, šiandien būtinai parašysiu 
mamai laišką. Skubinu rengtis, 
bet pirmoj vietoj reikia atlikti 
tą iš ko duoną valgau, na ir ei

nu ar važiuoju darban mislyda-1 "iško karščio pečiuje. . ....
I kruoto popicrio, greit aptepk

Gerb ' e’^s Vra atvaizdis 1 
nuolati)nei’aliaujamlJ’ amži’ 1 
nll jr dinių žmogaus norų, 
keiiuopdžiuose sudėtų, nors 
butu dar mažiau žodžių 
prie minties išreiškimo pa- 
naud'

Pę, sako kad gyvenimas 
jį aje, todėl žiurėjo į mėlynę 
jr ysė žvaigždes.

jys rodos, gyvenimas »įne- 
apj nei vieno, tik kiekvie- 
naerdaug iš gyvenimo nori, 
0 mažai trusiasi laimėjimui.

vyzdžių daug galėtume iš- 
r,ti, bet gaila kad vietos la- 
į-stoka.
les perdaug iš gyvenimo rei- 
aujame — beveik visko ko 
musų maža galvelė gali iš- 

ajoti. Mes reikalaujam tur- 
į, grožės, garbės, meilės, pa- 
ukštinimų, narsumo, tinginia

vimo, ir visko, visko ko tik jus 
sugalvojai (ir mes sykiu). O 
kaip svajonėse niekad neapsi- 
stojam ant ko vieno, tik nuolat 
kitų ir visų ant sykio dalykų 
geidžiam, ir kad tie kurie tulus 
tų dalykų atsiekę nepasitenkina 
jais ir daugiau nori, gal but tas 
kas mums visa tai (ar po vieną 
ką) duoda, visai ir nepaiso mu
sų geidimų ir nepildo 
kia tenkintis tuo ką 
vis vilėtis, vilėtis ko

4/

ma ką mamai rašysiu. Tai vėl 
ką įdomaus perskaičius ar pa
mačius gaunu įkvėpimą para
šyti eilutes ar šiaip straipsne
lį, noriu moterims parašyti apie 
savo patyrimus >— norėdamos 
būti laimingomis turi žinoti ko- į 
kiam tikslui jas Dievulis šutvė-1 
rė — ir taip viską sudedu kuo- 
puikiausia, 
Prasimaniau nešiotis paišelį ir

kiaušiniai
puodukas cukraus

! šaukštai tarpyto sviesto arba 
sviesto pavaduotojo

! puodukai miltų
/i šaukštuko druskas 

šaukštukas kepamos pudros
i šaukštai pieno
. šaukštukas lemono skystimo, 

košelės ar vaisių.
Suplak kiaušinius ir cukrų į krū

vą per 20 minutų, išimk plaktuvą, 
įsi jok miltus, druską ir kepamą pau- 
derį, dadėk pieną, vaisių skystimą, 
ir tarpytą sviestą. Ištaukuok dide
lę skarvadą sviestu ar taukais, ap
dulkink miltais, įpilk mišinį ir išplė- 

| tok lygiai. Kepk 12 minutų viduti-
Išimk ant cu- 

košele 
ir tuojau susuk. Blynas truks jei
gu tepimą ir sukimą neatliksi grei
tai. Supjaustytas toks suktinis 
skanus su kiaušiniene.
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Angllikal-laturli lesia

turtas žmogui, kuris ji turi, Afrikoj gy- 
Teipa jame visi žodžiai ir vier prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katro kalbos lo
tame skyriuje ir randi. Vakuojančiam j

32
Naminiai Pasigelbėjiniai

Išskalbimui mezginių tinkamai, 
markyk mezginius Įkišant ir ištrau
kiant į šiltas putas ir paskui išplauk 
ir išspausk. Padėk jas ant turkiško 
rankšluosčio ir uždengk švariu ska
ruliu; paskui prosyk per tą iki mez
giniai išdžius. Pamatysi kad jie iš- 
rodys kaip nauji.

Prašaiinimui pirštų žymių nuo bal
tų dažytų rakandų, trink rakandą 
švariu skaruliu pamarkytu kerosine 
ir nutrink kitu skaruliu išgręžtu kar
štame vandenyje.

Pataisymui lietsargio rankenos ka
da pasiliuosuoja, pripilk skylę kurion 
rankena kišama sutarpytu alumu ir 
paskui greitai įspausk rankeną ir 
laikyk iki užšals.

Prašalinimui purvo plėtmų nuo 
drapanų, ištrink drapaną šepečiu ge
rai ir paskui pertrink silpnu mišiniu 
amrnonijos ir šilto vandenio.

Grožės Patarimai

yra

Virtuvės Reikaluose 
Išvengimui skystimo lipimo 

audeklo kuomet darai jelly sirupą, 
pirmiausia pamerk maišiuką į ver
danti vandenį paskui išgręšk sausai 
paskui gali pilt per jį vaisių skysti
mą.

v Išvirimui trukusio kiaušinio gerai, 
tik reikia parašyti, pramušk ir kitą kiaušino šoną ir ta- 

•* ’• u. da įdėk greitai į verdantį vandenį.
, ‘ „ L Palivuota skarvada laikys ilgiauknygutę, parašau kelis žodžius, jeigu įdėsi Į skarvada su vandeniu, 

mintis neužbaigta, o reikia lip
ti iš tramvajaus, o darbe turiu 
visa atsiduoti darbui, nėra ka
da mintis užrašinėti. Parėjus 
vakare pailsus, noriu rašyti, 
mintįs nesiriša, pažiūriu kny- 
gutėn, keli žodžiai užrašyti, ne
atmenu ką norėjau toliau saky
ti, manau gal rytoj nebusiu taip 
nuvargus, viską atsiminsiu, 
taip 
kad 
prie 
kas

Pirmiausia pagalba gydymui kojų 
užtrinų ir Įaugančių nagų yra tai 
prašalinimas spaudimo ar trynimosi 
tose vietose. Skausmingų užtriną 
gydyti uždek kelis sluogsnius lim
pamo plastcrio (adhesive plaster) 
kad butų kai paduškaitč. Prašalini- 
mui popadinių užtrinų išmarkyk koją 
karštam vandenyj ir patrink pumika 
(pumice stone). Daryk tą regulia
riai iki užtriną pranyks. Paliuosa- 
viniui pavargusių kojų reikia devčt 
šviežias paneiakas kasdien. Reikia 
mainyt ir čeverykus kas antra diena. 
Svarbu duoti žemesnei daliai savo 
kūno tokią pat užžiurą kaip ir liku
siai savo sistemai.

prie

Palivuota skarvada laikys ilgiau

Tegul vanduo užverda ir atšala. Tas 
neduos skarvadai sutrukti ir suma
žins apdegimus.

Pjovimui mažų steikų naudok ma
žą siaurą peili; pjaustymui kepsnių, 
naudok peilį kurs platokas.

Ypatiška Sveikata

Pažymus gydytojai tankiai pasako 
kad tik mažuma žmonių žino kaip 
tinkamai stovėti. Priežastis to yra 
kad dauguma žmonių visai apie tai 
nemano. Vienas iš svarbiausių to
kio apsireiškimo yra silpno skojos. 
Stovėjimui teisingai reikia laikyti 
kojas taip kad vidurines pusės pėdų 
butų tiesioj linijoj. Kurie taip sto
vės niekad neturės atsikišusių kau- 
lukų. Labai svarbu mokyti jaunus 
vaikus kaip storėti. To tikslas yra 
kad visas kūnas gautų lygią dalį 

spėkos ir spaudimo. ____________

MES REKOMENDUOJAME
Kuomet naudo jat pieną darymu 

pudingų, pajų, sosų arba zupių, bu 
tinai naudokit Borden’s Evaporated 
Pieną, nes Borden’s yra tyriausias kit jokio kito.

SEKANČIUS PRODUKTUS:
akio pienos su palikta jame Smeto
na. Visada prašykit Groserninko 
kad duotų jums Borden’s, ir ncim-

jų. Rei- 
turim ir 

daugiau.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

li- 
išsisklaido visos mintįs. O
tokią mašinukę turėčiau 
savęs, tik imu ir siunčiu 
kam skirta.

Ne be reikalo man toks su
manymas Įlindo galvon. iGerb. 
Juokų Red. bijosi kad jo visos 
mintįs nebūtų matomos rašte. 
Ogi labai lengva, gerb., jei tik 
kokia nelemta mintis lenda gal
von, padėk “Mintiaršą” nuoša
liai, ir nematysi jos rašte.

Mintirašą kas išrastų, 
Daug naudos tas mums

Į atneštų;
Daugumui pasitarnautų, 
Išradėjo garbę gautų.

4^
Gerb. Akstinas pasiūlo min

čių užrašymo mašinai sekantį 
vardą — “Mnemografas”, kaip 
ir visi kiti grafai, fonai ir tt.

Bet ir jam nematome galimu 
dovanos skirti. Kas daugiau?

Žiūrėti Į mėlynę ir skaityti 
žvaigždes nei vienam nepatar
tume. Tai yra tuščias daiktas 
jeigu to skaitymo niekam ne- 
sunaudoji. Jeigu tėmiji moks
liškais tikslais arba tyrinėji ir 
aprašai, tai nieko. Šiaip gi ten 
besidairant galima pražiūrėti 
daugelį dalykų Ipo musų kojų, 
kurie tankiai ^mums labai rei
kalingi.

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

3423 W. 6ist STREET 
CHICAGO, ILL.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o na 

prie kokią Neišlavintų daktarą. Tik
ras Specialistaa arba profesorius na- 
siklausinės kokia liga sergi ir Irar 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzavminavinio. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas P.adio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu uš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu įurite nusilpnėjusiufi 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijamo 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo § iki S vaXxiZ* 

Nedėldieniais nuo 10 Iki 1.
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Didžiausias 
randamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neuimfšus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vieAS parvažia
vęs Lietuvon negales apsieiti, nes tenai bis reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kuro patįs nosi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietaroja žmonos 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!

Katalogo No. 314S. Drūtais apdarais ..........
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtai...........

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
. S1LOO

Mes suprantame gerb. Aro 
žiūrėjimą į žvaigždes ne tiktai 
paprastu žiurėjimu ir Skaitymu 
jų, bet ir jo atsitolinimu nuo to 
kas yra žemiška. O tas yra 
blčdingiausias pasielgimas, nes 
nelieka progų gauti ką nors iš 
gyvenimo. Jeigu viename at
vejyje gyvenimas suvylė, rei- 

I kia neatsitolint nuo gyvenimo 
bet tykoti kitų progų. Jeigu 
nepasisekė viename kovos iau- 
ke dar gali tikėtis laimėti kita
me (jei priešui nepasiduosi, t.

“Artojas” už $1.00 Į Lietuvą! Extra
Kurie iki GRUODŽIO 31d. šių metų užrašys “ARTOJĄ” sa
viškiams į Lietuvą, gaus jį tik už $1.00 ant metų (dabar kaina 
$1.25 Į Lietuvą). Skubėkit užrašyti saviškiams “ARTOJĄ” 
Kalėdoms— už $1.00 metuose pralinksminsit visą kaimą.
Srnskit sykiu su savo prenumerata — viso $2 ant metų. Šku
kit, nes po Naujų Metų vėl į Lietuvą bus $1.25 ant metų,

ARTOJAS” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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gų Sekančių Metų Kalėdoms
ANTANAS BARTKUS

r mid

old

1197 East 79th Streethave

Vytis” 
symbol 
relaga- 
Polish 
<From

-------- O--------
A man must not only build

o--------
°LEVER 
on>ridge al

r a man’s argu- į 
’more likely it is 

L,ed with a liberal
words, says P.,

Gardinas. The

Maybe, says A. Žukas, 
war veteran is chasing

A Cleveland girl, tattles A. 
i Zdanis, wears curls when her 
hat is on, but when she takes 

chronized with the French Re-i her ^ai s^e wears a boyish

1 icky.
-------- o-

.5 IMO

sea

* 'NTIXMATIOKAL cartoon CO. rt y

Jei jos Pa vargą, 
Naktimis ir
Rytmečiais 

Turėk Tyras, 
Sveikas Akis

Teka, jei skauda, arba Prisinešu 
naudokit Murine tankiai. Atgaivina,

ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiem 
Parsiduoda visose vaistinėse.

Rašyk knygelės iŠ M j „ Eyo R.medy Co., 9 Ban Ohio St.. Chicago

-i . 1. Knowitt Any v ay. Known ‘ s n democratic so 111

Valandos: 2—4- 6—8:30 vakare.
Ofiso telefoną:

j stead of in m y pocket. 
•’ t i r. b- v

:her—So I’ve caught you 
g gum, have I?
Ly—No, mum; I wasn’t

; I was jest keepin’ it

UNDER THE RUS
SIAN YOKE

Under the government of the 
King of Saxony, Augustus (be
tween 1733 and 1763), internal 
chaos reached its apogee.

The various national parties 
appealed for aid alternately to 
Prussia and Russia. Frederick 
II of Prussia, in conjunction 
with the two Empresses Marie
Theresa of Austria and Cathe- 1 volution and the fall of the Bas- į bob-

It was found out that when 
she had her hair bobbed she 
saved her curls and pinned 
them in her hat.

-------- o--------
A lot of Cleveland men who 

say they owe everything to 
their wives never settle up.

-------- o--------
YOU FIDGETY THING YOU!

They sat on the sofa, 
Quiet and still;

And looked at her mamma, 
Susie and Bill.

iniscense. And few among the 
resurrected nationalities of post 
-helium Europe can entertain 
hitter memories of such a past 
than Lithuania.

In 1795 the greater part of 
the country was attributed to 
Russia. It may be cited as one 
of history’s little ironies that 
this subjugation of the Lithu-| 
anian people should have syn- j

Poland forefathers upon the scaffold, 
present j But this national emancipa- 
Vilnius j tion did not extend to St. Pe- 
largest j tersburg. True, the rights of 

Lithuania were confirmed on 
paper, but this was the last 
respite, and by 1793 the Russi
fication of the country was be
gun with the governments of 
Vilnius and
Lithuanians were expelled from 
office and replaced by a horde 
of Russian functionaries. The 
government of Suvalkai alone 
enjoyed ostensible autonomy.

misery and igno- 
“'Lietuvos 
Knight), 
past, was 
with the 
dustheap, 
the Black

MOTHER HUBBARD 
UP-TO-DATE

Old Mother Hubbard
Went to the cupboard
To get her big dring of gin, 
When she got there, 
The cupboard was bare, 
And the old man was wiping 

his chin.
-------- o--------

Peek’s Bad Boy
Small Kid: Got any dry fish? 
Dealer: Yes, my boy, plenty. 
Kid: ■ Then give ’em a drink. 

-o--------
REPAID IN KIND 

“Now I’ve had my revenge,”

rine Ii of Russia, proceeded to' tile, which put an end to the 
partition the defenceless conn-. pleasing political maxim “L’ 
try. In 1793 there was a sec-1 Elat, c’esl moi”. In 1793 Louis 
ond and in 1795 a third and' XVI. expiated the sins of his 
final partition of both 
and Lithuania. The 
provinces of Kaunas, 
and Gardinas, i.e. the
part of the country, were at
tributed to Russia; the. govern
ment of Suvalkai was attached 
to Prussia, who in 1815 ceded 
it to Russia.

Such was the end of Lithu
ania, which failed to evoke a 
single effecive protest. This 
ancient land, which in the past 
had subdued the power of the 
Teutonic Knights and repulsed 
the Tartar invasion, was sold 
into bondage like so much vile 
merchandise. At the debut of 
her history Lithuania had pro
duced a Gediminas, a Keistutis, 
and a Vytautas; at the time of 
the partitions nought remained 
save an enfeebled and deprav
ed nobility and a people who 
vegetated in 
rance. The 
(Lithuanian 
of a glorious 
ted together 
Eagle to the 
that moment
of Russia spread its sombre 
wings over Lithuania, who was j 
destined to retrieve her nation-1 
al dignity under the Muscovite 1 said the shoe-shop proprietor 
claws. j to his friend, as a customer left.

Only sympathy and know- “Revenge? How so?” 
ledge can help us to picture thei “Well, the young lady who 
sufferings of an entire people j just went out is a telephone 
subjected to an alien yoke. For j operator. I gave her the wrong 
the American the thing is but i number.” 
a dim historical tradition. But 
f r thousands, nay millions, of 
. '.rubers of the smaller peoples, his character, but, C. Petraitis 

not yet much beyond middle I says, he must employ a night 
ages, it is a dire personal rem- watchman to guard it.

.uuiLY’S TRICKS

\ not'/ DAtse L 
J COWS OP ON .. 
TWS 6 o
BELOW immediately!

THAT MftN HftS 
A Perfect

RifcHV TO BS UP 
ON TVllS OeCHL- 
MES AS 4,000 aS 
ahxboot etseJj

D I R V A

Home, says L. P. Baltruko- ■ 
nis, is i 
sit by the living room fire to 
peel potatoes or clean spark 
plugs.

j sot That Kind 
(lighting last Fatima) j 
' to offer you a ciga- ret
’’Don’t bother. I never smo .. , ,, rette butts.

-----o--------
9, NEVER

11 I to be given such 
”ameWitience and I’ru- 
cnce’»t now. not now!

—o--------
The . r ment is 

to be pt' 
supply 6 
Akšis.

But Mamma went out soon— 
Some mammas will;

They sat on the sofa—
Susie
and

(Bi!l.
-------- o--------

A gold fish may not 
any privacy, but, John Brazaus
kas says, it at least doesn’t 
have any nosey neighbors to 
ferret out its income tax re
turn.

A good wife will forgive her 
I husband for snoring provided 
I he has no other very bad habits 
1 when he’s awake.
i -------- o--------

When a wife meets her hus
band’s affinity the following 
odds are offered:

5 to 1 the wife wins;
3 to 1 she wins by a knock

out.
Even money—the loser never 

recovers.
-------- o--------

A bean king recently disap
peared from his home in New 
Vork. ’ 
some 
him.

“Mr.
putting

“The 
eh ?”

-------- o--------
and Mrs. Coogan are 
up a new house here.” 
house that Jack built,

don t result in all the roads in 
our country being dragged this 
week, I miss my guess, remarks

........_______  ...... ___ jv. K. Yurgilas.
difficult to pick out the fore-) -------- o--------
man. i Employer (taking a look at

-------- o--------: I him): Married, of course.
According to the paper, a Applicant for Job: No, sir

I farmer found a quarter while I fell down a flight of steps 
dragging the roads. If this (yesterday.

The annoying'’ thing about 
a place where one can! having a bunch of loafers 
,.i. i:...—™ f;..„ watching the job, thinks P.

Akšis, is that they make it so

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ 

PATARĖJAS
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo >r pa
tarimo, ofise pas

GEORGE KAUPA & CO.
6603 St. Clair Ave.

! Kas Antradienis ir Trečiadienis
| vakaras nuo 7 iki 9 vai.
;tlilllįlilli'i1Hiti.ill1oiiiiu<ii.lllllin ,iiiiU,<i.lii:iiiiiali'l->'ililii.|..ini|in.i,i'|i1i| -nilliliilii, lc.i.5

stood
night

Aml 1 saat good 
song, \

“I stood on ri(lge at 
mid nigh

But I didn\d there long
I stood on th,

midnight, °
While the st,. whistle 

blew,
And the bridgSre T stood 

at midnigh
Divi(le(1 i,n(l le through.

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Cleveland© 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

I ADAR

į 1925 m. Kalėdų Klubas
Į Prisidėkit Dabar ir Turėsit Užtektinai Pini

Tikrai turėsit pinigų sekančioms 
Kalėdoms jei prisidėsit prie vie

nos ar daugiau iš šių klesų:
Klesa 25

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

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

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

Klesa 200
Nariai mokėdami $2 savaitėj 
penkiasdešimts savaičių, gaus

Klesa 500
Nariai mokėdami $5 savaitėj 
penkiasdešimts savaičių, gaus

per 
$100.00

per 
$250.00

DR. A. A. 1VINSKAS 
—REUM ATIZMI > K ESTĖJ IM AS— 
Nemanykit kad einant į senatvę jau 
ir turit kentėt Reumatizmą. Paleng
vinimas gali ateiti greičiau negu jus 
manote. CH1ROPRAKTIKOS Siste
ma (Spinal Adjustment) suvalnys su
stingusius sąnarius i) 
kentėjimą.

VISAI NZ
LIETUVIši

Columbia Rfegų] 
T,KX' $50

Štai jūsų proira padidin,.uvj*_ 
kų rekordų skaičių. Jie 
COLUMBIA REKORDĄ11^* 
lių, abiem pusėm, paskia^^;_ 
sti, niekad pirma negrotfĮru_ 
mentaliai, šokių, koncertų^ 
solo, duetai, juokai ir tt.—1 ’ 
rai žinomų Lietuvių artistėj 
zikų (Čižausko, čižauskici’oe_ 
trausko, Plieniuno, Lūšnai įr I 
tt.). Mes turim parduot vi‘ _ 
sų sandėli ir todėl duodam 
išimtinai žemą kainą $5.00 q 

Lietuviškų rekordų (40 -vairų 
lykų). NESIŲSKIT PINIGŲ 
KALNO. Tik prisiųskit savo 
dą ir adresą. Užmokėsit ališk 
šiui $5 kai pristatys už tuos 
parinktų Lietuviškų rekordų, 
kelis centus už persiuntimą. 
rteturim katalogų nes nežinom 
kie rekordai bus likę iki jūsų l 
sakymas ateis. Bet garantuojai 
kad jums bus pasiųsta rankios ■ 
įvairių šmotų muzikos ir dainų, 
jog busit užganėdinti juos gav{ 
jei ne, grąžinsime jums pinigus.----

PECO SALES CO. T=
.. . 1QA i Telefonas Main GiliDept. 130

32 Union Square * r> i Eff? p £ ¥ Q
New York City i •

į baigęs Teisių Mokyklą Cumbcr- 
-------  - . j land Universitete, darbuojas su 

Teisiu Ofisu advokato
C. D. AINGER

307 WILLIAMSON BLDG.
.... _•__ j ■

Rus dadėta 'penktas nuošimtis jei
gu mokesčiai bus reguliariai mo

kama, arba iškalno.

3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

S3R. HUMPHREYS5

Alfred I. Soltz
ADVOKATAS

g H

422 LEADER-NEWS BLDG.
Cherry 1658.

Atlieka visokius legalius darbus ir 
teismiškus reikalus.

ur su visais teisių reikalais 
įetuviai, Slavai, Lenkai, ir 
ūsai draugai kreipdamiesi tu
fe teisingų patarnavimų.

D.-i> 
N v 
gils

=>Tavo Pareiga Jais Rūpintis
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidų 

riai užkietėja, jie nežino kau jiems kenkia. Tai yra reikalas jų- 
motinos! Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriu 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei upsircikSlų nors mažiausia vidurii 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugų 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net proso dauginus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptickose ar tiesiai iš laboratorijos. .

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

LARAI 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS 

Rodo meto 
12 mėnesų, 
7 savaites 
dienas, 31 
dieną mė-' 
nėšio, mė-;

O nulio per-! 
—' A 4 ui a i n a s, ir 

L ik m i nu ta s ir I 
W sekundas.

Laiko tik-

yra gražus 
opsiduotohetalo. Juo leožnas džiaug
sis, ir jįjį didžiuosites. Jis vertas 
dauir dauųu.

NUSIUS PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savįvardą ir adresą. Mes ap
mokant paiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pačtoui kada atneš, 
grąžinsim tgu nepatiks.
BARGAIN XWELRY CO. —... - 

233 Willifr St. Xeiv York City.

Pinigus

Dep. 260

Sy Tfyrnton Flsr-^
Bur wg Discove-Rebl 

syMProts of smp.lv 
PQX"CN4(tO THE DWf

DRAPANŲ SIUVĖJAS 
SIUVA. VISOKIUS VYRIŠKUS DRABUŽIUS PAGAL 

NAUJAUSIOS. MADOS.
EDWARD DVORAK

1221 St. Clair Avenue N. E.

NF XT MONDAY MORNING—

Own This Inexpensive, Full-Equipped Washer^
Lai si mašina skalbia jūsų skalbinius ir paliuosuoja jus nuo rū

pesčio ir vargo. Ja galit pasitikėti ir atliks nuo gražiausių plo
nų ir kitokių audimų ir išskalbs storiausius šmotus su lygiu geru
mu. Pasitoiraųkit pas mus apie kainą.

| SUPERIOR HOME SUPPLY 
i= Panel 2506 6401 Superior Avenue
5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiii

DRY CLEANING
Išvalom, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus 

Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis.
Tcsingas Patarnavimas. Painiam iš namų. Telef. Randolph 7906

★ ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★
6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin.
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Senų Skolų Mokėjimas
Lietuvos1 Ministerių Kabine

tas priėmė įstatymo projektą 
kuriuo visi vekselių, įkaitų ir 
kitų skolų, taip pat ir sutarčių 
pasižadėjimai išmokama 
tant vieną Rusų rublį 
dviem litam. Kalbamos 
ginės prievolės sukeltos
rubliais po 1915 metų rugsėjo 
1 d. iki 1919 metų saysio 1 d. 
atlyginama po vieną litą už 
kiekvieną Rusų rublį, o tuo me
tu sukeltos Vokiečių markėmis 
ar auksinais, atlyginama po 50 
centų už kiekvieną markę ar 
auksiną. Tos pačios prievolės 
sukeltos po 1919 m. sausio 1 d. 
iki 1922 m. spalių 1 d. atlygi
nama litais, atsižiūrint Suvie
nytų Valstijų dolario kurso, 
prievolės kilimo momentu.

įnešti iki 1922 m. spalių 1 d. 
į Lietuvos iždą depozitai mar
kėmis ar auksinais apmokama 
litais, skaitant vieną litą lygų 
175 markėms ar auksinais, o 
įnešti po 1922 m. spalių 1 d. ap
mokama litais įnešimo į iždą 
dienos kursu.

Lietuvos piliečių skolos Rusų 
žemės bankui, kurios einant 
Lietuvos ir Rusijos taikos su
tartimi tenka Lietuvos 
apmokamos po 5 litus už 
vieną rublį.

padėjus nusakytu budu 2,000 li
tų. Lapkričio 12 d., apie 10 v. 
ryto, sakomon išeinamojo)) vie
ton atėjo vienas nežinomas as
muo, kurs, nieko pikto nemany
damas, tuojau paėmė juodą pa
keli su 2,000 litų ir jau mėgino 
prasišalinti, bet čia slaptosios 
policijos buvo sulaikytas ir pa
sirodė esąs pik (Liudas Pajuodis, 
gyvenąs tuose pačiuose namuo
se kur ir pik Subockis.

Suimtasis gynėsi nekaltas 
esąs. Bet stebėję ir sekę pik
tadarį policistai patįs savo aki
mi matė kaip Pajuodis prieš in- 
eisiant pasiimti pakelio su pi
nigais, gerokai apsidairė aplin
kui ir smarkiai žengė vidun, 
kur greit sučiupęs pinigus ir 
manė pasprukti.

įkliuvo muitininkai. Nesenai 
Prekybos Departmentas padarė 
reviziją Germaniškių muitinėje 
ir Vimbų praeinamame punkte 
ir rado daug nusižengimų prieš 
muitinės įstatymus. Del šios 
priežasties muitinės ir pereina
mo punkto viršininkai paleista 
iš tarnybos ir traukiama atsa
komybėn.

iždui, 
kiek-

Lie-Naujas muilo fabrikas.
t u vos Kooperacijos Bendrovių 
Sąjunga yra sumanius įsteigti 
nuosavų muilo fabriką.

Kainos įvairiems 
ir prekėms spalių 
rai paėmus, pakilo 
nuoš.

'•’žiniai (17.9 nuoš.) ir 
(7.3 nuoš.). Daržovės 10 
atpigo.

produktams 
mėn., bend- 
Lietuvoj 1.9 

Ypačiai pabrango kiau- 
r ūgiai 
nuoš.

Kiek pagaminama ir išgeria
ma degtinės. Per pirmus de
šimts šių metų mėnesių paga
minta 4,432,976 litrai 40 laips
nių degtinės ir 146,349 litrai 95 
laipsnių spirito.

Per tą patį laiką parduota 
4.387,709 litrai degtinės ir 143,- 
355 litrai spirito. Už parduotą 
degtinę ir spiritą gauta 28,371,- 
391 litų pajamų, kurių didesnė 
pusė tenka Kauno rajonui.

išskirstyta

1919 
išda- 

116,371 ha., 
viensėdžiais 
343,899 ha.

žemės
Žemės dalinimo darbai. 

—1923 metų dvarų 
liula visoj ‘Lietuvoj 

kaimų
197,528 ha, iš viso 
Apie 1924 m. žemės dalinimą 
dar tikrų žinių nėra, nes dar 
tebeina darbai, tačiau apitikriai 
šiais metais išdalinta 135,000 ha 
dvarų ir 25,000 ha kaimų že
mės išskirstyta į vienkiemius.

1919—1923 m. Žemės Ūkio 
Ministerijos aprašyta išskirsty
ti 609,289 ha kaimų žemės į 
viensėdžius ir 210,699 ha. dva
rų žemės išdalinti, viso 819,988 
ha. Liko neišparceliuota ir ne- 
išskirstyta į viensėdžius viso 
476,089 ha. dvarų ir kaimų že
mės.

Kokainistai. Kauna I nuova
dos policija lapkr. 16 d. vėl su
sekė kokaino pardavinėtojus li
jo vartotojus. Suimta septyni 
asmenis.

Naujas laikraštis. Lapkričio 
14 d. išėjo pirmas numeris nau
jo savaitraščio “Lietuvis”. At
sakomuoju redaktorium pasira
šo Pteras Vaičiūnas. Kaip ma
tyti, tai yra mirusio “Tautos 
Vairo” įpėdinis, naujas Pažan
giečių organas, tik daug skys
tesnis ir menkesnis.

Nepavyko sumanymas. Lap
kričio 10 d. Kauno miesto pilie
čiui Salockiui Leveliui buvo pri
siųsta anonimis laiškas (kuriuo 
grasinta jis nužudyti jei lapk. 
12 d., 9 vai. rytą, nenunešiąs 
.nusakyton vieton į juodą popie- 
rį įsukęs 2,000 litų, kuriuos tu
rėjo prikabinti už adverijos; 
tuos pinigus privalėjo laikyti 
aštuonių dienų laikotarpyje kol 
jų reikalaująs asmuo nepasiims. 
Nurodyta vieta buvo viena iš
einamųjų vietų.
ko nelaukdamas pasitarė su po- į 
licija, kuri sugalvojo atatinka
mus budus piktadariui sulaiky
ti. Anoniminio laiško nurody
toje vietoje buvo pastatyta sla
pta sargyba, žinoma, anksčiau

Subockis nic-

Klaipėdos 
gini. Teko 
Pagėgiuose

‘Heimatbimdo’ žy- 
sužinoti kad įvykęs

Klaipėdos krašto

Auksinis Kostas
$600.00 DOVANŲ $600.0'/ANV!

v Vyrams, Moterims, Vaikinams
Didžiausia gigantiška "SANDAROS” užrašinjimo kampanijąitė stokit į AUKSINIO KON- 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Klekinąs Lietuvis UKSINIAME KONTESTE užsi- 
TESTO Vajų! Pradčkit lenktynes anksti. Vsi norinti dalyi 
registruokit SANDAROS Administracijoj daba,

Apart DoVanJ bl.IS Atl)(|anla įam tikras nuošimtis Ko-
Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTES’O Lenktynčse,pralaimi, bet viską laimi, 

mišo kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame onteste vajuj

’Tėirtykite Skelbimus, ^.įkaity,, j[Ur gausjte visas informacijas
Visli įdomaujanti AUKSINIU KONTESTUskaitykite “^laiškais kreipkitės sekančiu adr; 

reikale AUKSINIO KONTESTO. Visais eikalais asinei

327 E. Street
__ PJ'.WJ'JW.V.t

SANDARA So. Botson, Mass.

Lietuvos '
Jieškau savo brolio Vinco Ma-1 

Čiulevičiaus, iš Darsūniškio m., I 
Kruonio v., Trakų aps. Ir gi- j 
minaičio Prano Zykaus, iš Gc- j 
gužinio, Darsūniškio par., Jez1- Į
no vai., Alytaus apsk. Jų pa- I

čių arba kas apie juos žino pra
šau atsišaukti šiuo antrašu:

Pr. Maciulevičius,
Kruonio p., Darsūniškio m.
Trakų apsk. Lithuanai,

Mfc l@ve It
Nuo visu skirvio ir vidurių ,<c. 
negerovių ir skausmų delei 
dantų auginio, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kudi- 
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labeiiuotas 
Laboratoriįoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Mrs. Winslow’S 
Syehup

“Heimatbundo” susirinkimas 
nutarė įteikti Tautų Sąjungai 
skundą kad Lietuva nepildanti 
Klaipėdos kraštui duotų pažadų 
— nerealizuojanti autonomijos: 
nedaro rinkimų į Seimą ir Sei
melį, persekiojama esą Vokie
čiai, jų kalba, ir tt.

Tai dar vienas įrodymas kad 
jau metas daryti Klaipėdos kra
šte rinkimus ir rimtai susirū
pinti Klaipėdos krašto reikalais.

Okupuoto] Vilnijoj
Murzyn može išč spač. .. ‘Vil

niaus Balsas’ rašo: ‘■'Šiomis die
nomis (spalių mėn. pabaigoj) 
Vilniuje vieši maršalas Pilsud
skis. Niekas sienų nebeteplio- 
ja žodžiais “Niech žyje Pilsud
ski”, niekas policijos įsakytų 

nebėravėliavėlių nebekabinėja, 
garbes eskadrono. O kaip ne
senai tai visa Vilnius mate.

Švenčionių gimnazija Seime. 
Eltos žiniomis. Vilniaus kurato
rius Gąsiorovskis viešėjo Var
šuvoj ir seimo komisijoj besi
gindamas pasakė jog Švenčio
nių gimnaziją uždaręs nesiva- 
duodamas politika, o Vilniaus 
Lietuvių gimnaziją laikąs tik 
del politikos. Seimo komisija 
vis dėlto reikalavo leisti Šven
čionių gimnaziją ‘ atidaryti, ir 
seimas reikalavimą patvirtino.

Šis faktas įrodo kiek teisėtas

VISI IŠNAUDOK1T ŠIĄ PROGĄ ‘
Tėvynes 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.1 
premiją perkantiems TMD. knygų sekančiai: :•

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

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

Už $4 pirkdamas knygų gaus laikraštį už 50c.
Pirkdamas knygų už $5 gaus laikrašti už 15c
Pirkdamas knygų už $6 gaus vieną tų laiky

čiu ant metų uždyką.
O kas pirks knygų už $10 gaus du laikraščiu I- 

kai ant metų, arba vieną laikraštį ant dviejų n4-1!-
Kas norėtų kad laikraštis butų siunčiamas už- 

rubežĮ turi -pridėti: i Kanadą ir Meksiką 50c., Lie
tuvą ir kitur $1.

, „ . . . ižda-buvo Gjsiorovskio 
rant šięnčionių gir

ir
m.

gynęsis nuo jį užpuolusių su ak- 
menais “Litvomanų”. Jis iš
siųstas Lydon tardyti, o pusgy
vį Joną tėvas išvežė Vilniun.

Vihiiiius dviklas^J“ 
internatas. Atsic' . . ... . sei mo-vilmaus Lietuviu, iii, i ■ • ' buvo 31 kvklaS sunkioj p: , , , • . vyriau- . suvalstybinta. , , ■, _ • et palai- ;sybe pasizadejc 1 _. 
, ,. t ■ , , os pačiuskyli Lietuvybe , ., , . rp’tu tais pamokyto ] us. T< . , , -■ • ' . . . rialo buvociai/s metais iLr. , . , ... .... , Viskintaitepašalinta mok , ... , , u skaičiaus, neva del maz ■ , , . , . spektoriatas, šįmet vilnų”1, vu noro, per- visai nesiklai , J , , , .kykla Lenkukele Lietuv • -, i , , jasahno moky-mokyklos b' .. • ,, . r, žinoma, potoja šepetį.. . ... . , 
dvieju-trij.1^ X1S1Skal tQ 
mokvkla lV0‘ G1 11U0 se- 
, • , * .ara buvusi moliai dar r. / , .
kvklos irnn11’ kursl? 
atėmė ii- r«'Lenkl.' mokyk- 
i • ..lietuviu visuome- lai. Ai?„r • ‘U brutalumu labai ne tokiu * . ,
pasipildr nels"eic’° geruo
ju savan nck\ iestų norį susincšti.

Pajieško Pa veide jų
Jurgis Ampušait ar Ampu- 

saitis, Lietuvis, kuris gimė Ka
raliaučiuj, Vokietijoj, apie 1852 
metus, atvyko į šią šalį daug 
metų atgal ir praleido tūlą lai
ką šiaurvakariuose ir yra buvęs 
Alaskoj dvidešimts penki ar 
daugiau metų atgal, 
miręs ir paliko apie $35,000, o 
nėra jokių žinomų jo turtų pa
velde jų.

Kas žinotumėte ką nors apie 
jo gimines praneškite advoka- 

- tui John J. Dwyer, 44 Wall St., 
New York, N. Y.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. Varnišlai. 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

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

Jis dabar Pasiteirauki 
apie patogi'

J12 tU-

tokius kamba
rius del U, 4 arba 6 žmonių. Pui
kus įvairus valgis, mandagus pa
tarnavimas, didelės 
koncertai ir visokio: 
mai ir patogumai.

B „Tamstos vaistai yra kaip 
ę lik tokie kaip jus sakot yra 
įį ir verti daug daugiau negu 
įj jus prašot”.

James Pearson,
3 Box 192. Drummond, Wis.

denis, beno 
rūšies geru-

■riminės bu-

IPE-RU-NA
JIEŠKOME žinių apie Anta

ną, Petrą, Praną ir Joną Paužą, 
paeina iš Mariampolės. Kiek 
metų atgal gyveno Clevelando 
apielinkėje. Giminės Anglijoje

“■večiu >al Polici’a 'Je joki0 
i ■ ‘tuviu vaikus išmėtė 
ne (jĮ(t,vusl0S mokyklos bu
to b Centro Komiteto 
j.Ą.i. Ypač skaudus Lietu- 

n tasai Lenku pasikė- v lan *■ ■ tuo kad ši Lietuvių O I I 11 JO ■ .

j buvo geniausia visame 
krašte. Veltui buvo

i...(si Delegaturon 
K/i-ių.

ir pas

Lietuvių Biuras 
Foreign Language Inf. Service 
119 W. 41st St., New York City

XI iku policininkas
X ( Lapkričio 1 d.
X gažerių vadinamame,
X įvyko baisi nelaimė kokios 
iįhias niekad nebuvo dar ma
il. Sodžiaus jaunimas susi
metė aplinkinių sodžių jauni
mą j įvykusias tą vakarą vestu
os. Kažin iš kur atsirado ne
įrašytų svečių — policininkas 
ir du Perloiiškiai, ir visi pradė
jo kelti trukšmą vestuvėse, klo

ji 1 darni prie jaunimo.
į Tūlą laiką jie šeimininkavo 

/ vestuvėse kaip namie — stum- 
dėsi, šukavo, rėkavo, savotiškai 
Lenkiškuodami. Bet kai polici
ninkas kirto du kartu per vei
dą vienam Giraitiškiui, vestuvė
se pakilo truksimas. Vietiniam 
vaikinui Jonui Kašėtui paklau
sus policininką “za co pan go 
bijiesz”, šis staiga griebė Joną'

žmogžu- 
viename 

kai-

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš-

Didelė tuba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lcuis, U. S. A.

3

Knygų surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pi.imui:

REVOLIUCIJA.
CHEMIJA.........

SOCIALIZMAS.............10
ŠIRDIS, su apdarais.. 1.50
KAIMIEČIŲ KOVA SU PONAIS........................
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai ................
JONO JONYLOS RAŠTAI, tris tomai, su apd. . • 
DVASIOS (O VENIMO MECHANIKA, su apd. .
TECHNIKOS STEBUKLAI, su apdarais ...........
10 METŲ KULTŪROS DARBO LIETUVOJ, si apd 
LIETUVOS ISTORIJA, sp apdarais .......................
KULTŪROS ISTORIJA, trįs tomai, su apd.
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS ...........................

. .10 
$10.00 

1.50

4.00
1.00

išpardavimas tęsis nuo dabar iki Kovo l, 192

Pinigus su užsakymais .siųskit sekančiu antrašu:

J, SOLIS — T, M, D. Centro Knygius
303 West 33rd Street Chicago, Iii

United

jūsų 
arba

Valstijų Valdžios’
States LŲiiių.

Kreipkitės* prie
laivakorčių agento

UNITED STATES LINES
■15 Broadway- New Yor
Hotel Cleveland Bldg. Cleveian

Valdantieji operatoriai del
United Statea Shinning Board

Pagelbėjo ūmiose negero- 
1" vese kasdiena daugiaus kaip 

per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus Palatinius sto
vius.

Farsiducda visur 
Vaidotuose ir kaip skystimas

Lietis.viski Rekordai ;į
GRAFAFONAI |

Namų Rakandai
Žiema ateina — rūpinkitės apie 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 
pasiteirauti apie kainas pas mus. 

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

iausi rakandai už prieinamas kainas 
rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų, dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit peš 
mus pasirinkti.

1;

Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašykit

į Clevelssid FymUur® C©. §
6412 Superior Avenue <

j už gerklės, išstūmė pro duris ir 
šovė du kart į galvą iš revolve-. į! 

j rio. Išbėgę žmonės iš pirkios 
rado Joną visai kraujuose pa- į 

: pludusį, gulintį be žado. Poli- u
• Įeininkas su savo “kolegomis” l
• pabėgo. Plaudžiant Jonui gal-!
■ va rasta keturios žaizdos. Po 
•Į kelių valandų Jonas atsipeikėjo.

Apie si atsitikimą duota žinia j
Į Varėnos stoties policijai, kuri, 
| telefonu įsakė Perlojos polici- 
I jai suimti piktadarius. Tardo-; 
itnas policininkas sakęsis kad jis’

'Iii Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus persalimo.
Sekančių, traukančių, į padūkimų 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
neparnislini apie z*“^**'

Įreg. S. V. Pat. Obsc. 
tuojau s ir negaišinda- 
mas laiko juomi pusi*

• naudoji. Jisai suteikiu 
malonų ir greitą pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 

a bunkos šių gyduolių.
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažeu- 
klio.

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

TELLING’S ICE CREAM AS
TELLING BELLE VERNON PIENAS



Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

V. SADAUSKO TEIS
MAS PRASIDĖJO

Panedėlį, gruodžio 15 d., pra
sidėjo tardymas 
ko kriminaliam 
kaltinama pirmo 
žudystėje.

Sadauskas yra 
žiaus, 
Elzės Tvaskienės lapkričio 7 d.

Kaip pirmiau jau buvo rašy
ta. Sadauskas atvažiavo į Cle- 
velandą iš Detroito paskui savo 
meilužę, Leną Zigienę, kuri, sa
koma, pametus Detroite savo 
vyrą gyvenus su Sadausku.

Ten jie buk susipykę, ir Zi- 
gienė atvažiavo į Clevelandą 
pas savo motiną, gyvenusią po 
num. 13305 Svec avė. Motina 
atkalbinėjo savo dukterį negy-! 
vent taip, pamesti Sadauską, ir j 
už tai sakoma Sadauskas, bu-i 
damas tą naktį pus Tvaskienę, I 
ją nušovė.

Nariai gavo po naują knygą 
kurie dar pirmiau buvo neatsi- 
ėmę, “Iš Tamsios Praeities Į 
Šviesia Ateiti”. Visi ja džiau-

\ krutami AVEIKSLAI -----
Ims

. Į rodomiIt'S „ lEDĖLIOJ
Vy < t ražia 3 po pietų.

7(117 ųperior Avenue 
įranga Dovanai—iolektų Nėra

Vlado Sadaus- 
tėisme, kuris 
laipsnio žmog-

33 metų am
ir kaltinamas nušovime

policijai duodame prisipažinime 
skamba. Sadauskas buk atsivi
jęs paskui koki kitą meiluži ir 
manęs kad jis jo Leną išsivilio- 
jo, bet atvykęs pas jos tėvus 
rado ją vieną.

Apskrities valdyba paskyrė 
Adv. Vincą J. Pugher.i ir kitą 
advokatą ginti Sadausko pusę.

Jeigu teismas išras kad Sa
dauskas tikrai nužudęs Elzbie
tą Tvaskienę tai jam gali būti 
nuosprendis numirti elektriškoj 
kėdėj, bet tuo tarpu dar neži
noma kaip išeis. ,

kad Sadausko tardymas 
k u o t e i s i n gi a u s i a vedama.

Kolei kas nežinia kaip 
tardymai eis.

butu

Tai yra pirmi žodžiai po pa
sisveikinimo vienas kita Šilti-

'skundimą valdžiai kad pas Ta
ručius yra “baltakės”. Valdžia 
kelis kartus krėtė Taručius ir 

Į nieko nerado. Bet Agnieška ir 
vėl skundžia Taručius kad pas 
juos esą “baltakės” rusyje po 
pamatu. Tuo tarpu Taručiai 
sužinojo iš valdžios kad kas ty
čia jiems nori padaryti bėdos, 
pasiėmė liudininkus, ėmė jieš- 
kot i savo namo rusyje, ir rado 
paslėpta "naminės”. Taručiai 
už tai ir apskundė Gutauskienę 
reikalaudami $1'5,000 už dary
mą jiems skriaudos ir gadinimą 
jų vardo, žinovai tikrina kad 
Gutauskienei reiks nukentėti, 
nes, sakoma, ji ne pirmą kartą 
taip kaimynams padaro ir pas
kui apskundžia valdžiai kad el

itų juos įkrėsti. ^Kaimynai nuo 
■jos nemažai nukentėję.

Kitokios Naujienos
' Bolševikėlis B. pavogė nuo 
, vieno automobilio ratus, likosi 
į sugautas ir nubaustas.

Iš Norwood. Mass., Akrone 
■ lankėsi p. Elena Adomaitienė.

Darbai dirbtuvėse čia dirba 
j gerai; nėra žmonių lie darbo.

č Povilas Į Ignas Baltrūnas susipešė su 
savo prilaidiniu, likosi areštuo
tas, dabar laukia teismo, 
trunas yra pasiturintis 
bet labai yra neramus 
šykštus. Lapkričio 27 
teatro įlindo i salę be 
tikieto, ir jokiu budu komitetas 
negalėjo geru išgauti 50 centų 
už tikietą. .Sako jisai ir bažny
čioj, kuomet kolektorius ateina 
su kasele, išbėga laukt, o po ko- 
lektos vėl atsitupia bažnyčioj. 
B. taipgi jokių laikraščių ne
skaito.

Prie Lietuvių bažnyčios gy
venantis padauža pas buvusį 
parapijos komiteto narį, šiose 
dienose nuėjęs pas kaimyną, su 
jo svečiu kortavo, apgirdė jį, ir 
pasiglemžęs žmogelio $140, 'pa
leido jį be cento, pliką kai til
viką, kuris alkanas išėjo pėkš- 
čias savo miestan, keikdamas 
musų Lietuviškus padaužas ir 
vagis.

Geistina kad greičiau ateitų 
galas tiems musų plėšikams ir 
jų palaikytojams.

V. Belickas .labai apsirgo.
Meiženis.

drauĮ, paginu visu rašinėti ko- 
ki.is nors žinutes .vielini laik- 
ra-'-tį “Dirva”, žinoia teisingas 
žinutėj kaipo teisigai įvykusi

' !į.. Tuomi padarysim gyvą 
'’įsiems žingeidža "Dirvą”, 
' Patįs galėsime jeriau visa- 

ko mums

tiksi, neskiriant jo ar jos. 
skirtumo pažiūrų, bile tik pasi- 
pažįsti, pirmiausia tau pastatys 
klausimą, “KAS NAUJO?”

1 ei ir beMunicipal Vedejų 
mo Eiga

S. Peskind ir Ben Karp, žy
miausi vedėjai Ine Municipal .sidomėje naujais įvv
Savings and Loan Co. ir The! kad tuos naujus 'įvi 
Representative Realty Co. įstai-j taip lengva sužinoti venitJ 
gų, kriminaliam teisme po tris, dideliame mieste po visas jo d 
sykius įvairiuose įtarimuose Ii- IK išsidraikius 
ko atrasti kaltais. Jie turėjo: mintyje Clevela 
geriausius advokatus, bet nie-įjo gyventojams 
ko negelbėjo.

Dabar klausimas ką gaus 
pozitoriai iš the Municipal 
savo padėtus pinigus.

Lietuviai irgi turi akį ant 
įstaigos vedėjų teismo pat 
mii'. Lietuvių bankas turi jon 
sudėjęs ciikeiai pinigų. Nuo ko-

nėra 
enant

čia turiu

Lietuviams) — 
i ne taip kaip gyvenant Lietuvo- 

ucjl.je, ypač sodžiuje, kur -labai len- 
uz į gvai į keletą minutų sužinoda- 

į vome kas atsitinka kurioj nors

ali mokėjimų gauti, o jau dešim
tas mėnuo ir nėra nieko geres
nio kaip buvo pačioj' pradžioj.

žinoma, nereikia kaltint įs
taigą, bet jos vedėjus kurie ši
taip su žmonių pinigais padarė.

SLA. 136-tos Kuopos 
Nauja Valdyba

SLA. 136-ta kuopa savo su
sirinkime išrinko '1925 metų 
vąltlybon sekančias ypatas:

Firm. — J. Levonavičius, 
Vice-pirm. — B. Lukauskas, 
Užr.. sekr. — M. Kaušakis, 
Fin. sekr. — A. Dubauskas, 
Ižd. — A. Gedgaudas,
Iždo globėjais — S. čerauka 
A. Vaitila.
Organizatorium S. Čerauka, 
Maršalka — J. K. Alekna.

ir

Pataisymai prie “Dzim- 
dzi-Drimdzi” Aprašymo

Aprašyme apie “Dzimdzi- 
DrinTilzi” Vodevilio artistus įsi
skverbė apsirikimų

Koją buvo susiž
Dikinis.
taipgi
li.'jĮ’E1?1 oidai ; plaukais, o ne[j.a]0. tragedijos iš trylikti 
Dikinis. (mečio, “Algis ir Giedrut

Visur kUur toliau kur mini- Vrie per,tatymo sutraukta 
ma J. Dikinis n V Dineika (ai i3jaĮlsįos Clevelando artistiškos 
be pirmutinių vardų), yra savo: spčkos ir galima iškalno tikrin. 
tetose.___________ j tjn publika turės gą naujo ir

j gražaus.
T. M. D. 20-tos Kuopos . Veikalas yra jš| kryžeivių ver- 

, r . Izimosi i Lietuviu žemes.V eikimas
Gruodžio 16 d. T. M. D. 20-ta I 

kuopa turėjo labai skaitlingą' 
savo susirinkimą, kame aptar-, 
ta keletas kuopos reikalų ir iš-1 
rinkta nauja valdyba 1925 me- j 
tams.

Kaip buvo rengta draugiška, 
vakarienė ant gruodžio 30 
ją nutarta atidėti ant kokio 
togesnio laiko vėliau.

Išrinkta komisija pradėt
pintis sekančios vasaros pikui-.1 .- _

tomis draugijomis apie tai. Luohikis . ....
Prie kuopos prisirašė du nau-1 ,z5 Dukausluene . .. 

ji nariai — J. Bukis ir M. Sa-1 E.aaas EuiVidas ........

Naujon valdybon ineina šie: Diįvos Agentūra
Pirmininkas — ,B. Jakubėnas, 3352 SUPERIOR AVE 
Vice-pirm. — Iz. Samas, 
Užrašų rast. — J. V. Mitchell 
Finansų rast. >— A. Lapė, 
Ižd. — P. Vasiliauskas.
Salės Bendrovės atstovais iš

rinkta A. Zdanis ir V. P. Ba
nionis.

Kuopa nutarė kreiptis į Salėsi 
Bendrovės direktorius kad sve
tainėje butų įtaisyta scenai ge- ■ 
resnės scenerijos, ypač reikalin
ga ir visai nėra Lietuviškos 
stubos vidaus, nors musų vei
kalai daugiausia yra iš Lietu
vių gyvenimo. Geistina kad ir 
kitos lošimais užsiimančios or- j 
ganizacijos to reikalautų.

Prie dabar esančių scenerijų 
galima butų įtaikyti reikalingas 
dalis už visai mažus pinigus.

varduose.
idęs ne V.

bet V. Dineika, ir jis
‘Jovale” buvo trumpom į

Smarkiai Ruošiamasi 
prie “Algis ir Gied

rutė” Statymo
Sandaros 18-ta kuopa ruošia- 
prie perstatymo istoriško vei. 

im-

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Marijona T. Pliopliutč ..Lt. 50 

ko vieta ir pasitarimui su kj. j Marijona Banioniene ...........300

....200 

.... 150

d.,

ru-1

Kalėdoms Besiartinant H
Visi yra susirū
pinę Kalėdų do
vanų p irki m u. 

1 Nepirkit tokių 
dovanų ką greit 
mainos ir nu
stoja savo ver- 

užtikrinanias kuriostčs. Pirkit tiktai ______ ______
paliks ilgai atminčiai, gi šių užtikrin- j 
tų dovanų gausit tik šioje krautuvėj', 
nes mes atsakom už kožna pas mus 
perkamą daiktą. Mes užlaikom dide- I 
Ii rinkinį įvairiausių, gražiausių ir 
tinkamiausių Kalėdoms, Vestuvėms 
ir Surprise pokilių dovanu ir viską 
pigiau parduodam negu kitur kur. 
Ateikit persitikrint. Rinkitės dova
nas išlaiko, palikdami mažus rankpi
nigius, o mes palaikysim jūsų pirki
nius iki Kalėdų. Krautuvė atdara iki 
9 vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 3 p.p.

V. D- ŠTAUPAS JEWELRY 
6704 Superior Ave. Cleveland. IL

vakaro 
Panedėlio, Gruo.

PASIRINKIT
'AS

KAINOS

$1

The
Miracle

PUBLIC 
AUDITORIUM 
CLEVELAND

Gruo. 22 iki Sau. 10
Užtenkamai se 

niu kožna kaina 
kožnam vakarui.

Dar ir čia panašiai pasitaiko 
kurie gyvena vienoj kurioj mie-

ski
valandas, jokiu 

. . negali pasiekti 
įvykiai [Lietuvių gyveni- 

O tais įvykiais visi, kaio

įbildu paprast, 
į nauji
I me.
minėjau, yra susidomėję.

Tatgi vienintelis išėjimas iš 
tos nežinystės tai užsirašymas 
vietinio Lietuviško laikraščio 
kuris tarnauja su pasišventimu 
Lietuviams aprašydamas visus 
svarbiausius Lietuvių gyvenimo

menkoje taip ir Lietuvoje, po
draug ir kitose žemės skritulio 
dalyse kur gyvena Lietuvių.

čia aš turiu mintyje vietini 
laikrašti “Dirvą”. Kaip jau vi
siems čia gyvenantiems yra ži
noma, Suvienytų Valstijų paš
tas taip tobulai išvystytas kad 
nei vieno žmonėmis apgyvento 
kampelio neaplenkia. Taigi vie
nintelis kelias kuriuo mes gali
me sužinoti kas naujo kur įvyk
sta yra užsirašant laikraštį ir 
gaunant jį į namus. Paprastu 
bildu kokiu mes naudodavomės 
begyvendami Lietuvoje žinioms 
perduoti čia negalima naudotis.

čia vėl man gali primesti (ir 
tenka girdėti tokių primetimu) 
kad nedaug kas telpa, ypač vie
tinėse žiniose, iš Lietuviškų 
įvykių.

Tuos patėmijimus bei užme
timus turiu pripažinti teisin
gais. Bet pažiūrėkim į tai šal
čiau ir nuodugniau. Kas tame 
kaltas? Jeigu norim but teisin
gais turime su gėda sau tą kal
tę pasisavint, čia tik jau ne
galima tokią kaltę primest re
daktoriui, but jau sąžinės grau
žimas. Redaktorius, kaip vi
siems gerai žinoma, užsidaręs 
savo raštinėje be pertraukos 
laikraštį tvarko, čia yra musų 
pačių pareiga, ir tą pareigą bū
tinai privalome atlikti. Ir štai 
kokiu visai lengvu budu.

Kaip jau minėjau, mes gyve
name po visas dalis miesto, dir
bam taip pat išsisklaidę, todėl 
gi turim progą kur nors susi
durti su kokiu nors nauju įvy
kiu. ,0 kad naujienomis visi 
įdomauja taigi nepasigailėkime 
jomis su visais pasidalinti. O 
tokis pasidalinimo būdas yra 
vienas iš lengviausių — tai pa
braukti desėtką ar porą desėtkų 
žodžių ant popieros ir pasiųsti 
“Dirvos” Redakcijai.

Tačiau čia vėl susiduriam su 
keblumais pasiaiškindami kad 
nemokam taisykliškai rašyti, ir 
tam panašiai. Turiu pasakyti 
kad Clevelando Lietuvių tarpe 
surastume gal kokį desėtką mo
kančių taisykliškai Lietuviškai 
rašyti (ir tai abejoju). Nerei
kia to daug paisyt. Musų re
daktoriai žino musų rašybas ir 
joms trukumus pridės. Sykiu 
mes turėsime progos ir mokin
tis. Pavyzdžiui, sužinau kokią 
naujieną ir matau bus žingeidi 
ji, ir kitiems; pabraukiu porą 
desėtkų žodžių ir pasiunčiu re- 
dakcijon, o nuorašą pasilaikau 
pas save — pažiūrėsiu kiek aš 
padariau klaidų save rašinėlyje. 
Na ir tuomi jau savaimi prade
di mokintis ne tik taisykliškai 

bet ir minčių tvarkymą, 
la/iku jau net Isarmata 
susirašinėjant su gimi- 
Lietuvoje kur pradinę

rašyti,
Šiuo 

mums 
nėmis 
mokyklą išėjęs vaikas moka tai
sykliškai rašyti. Tokiam skai
tant laiškus iš Amerikos nuo 
dėdžių ir tetų ar kitokių gimi
nių taip žargoniškai parašytus, 
jį paima durnas juokas. Tai
gi (nepasiliekant pajuokai savo 
anūkų Lietuvoje patariu visais 
galimais budais lavintis rašyti 
panaudojant mano viršminėtą 
būdą ir visus kitus kokie tik 
mums prieinami.

Tatgi dar syki kviečiu ir po-

ti

pušiai pasilavinti .... .........
labiausia trūksta) ; lūšim dau
giau I'risirise prie Li.tiivių vei
kimo, ir neleis toms kiisioms ir 
didelėms ištautčjimo bangoms 
mus parblokšti, karose mes 
šiandieiaesame blaškoni.

Taigi del labo muši tautos 
ir musų pačiu pfiyalone šį tą 
energingiau veikti.'

A. M. Praškevičius.

AOON, OHIO
Persint.' mus, ‘Klebonas Kultas'.

Gruodžio 7 d. pobažnytinėje 
Lietuvių salėje scenos mėgėjai 
sulošė tcatr»irdu “Klebonas 
Kaltas”. Supples artistai at
liko labai ge» y
Druskis ir V. l&verauskas. Vi
dutiniškai išėjljpaknio rolė, o 
šėrininko rolėj MBaleckienė lo
šė tikrai artistiSk. Labai blo
gai lošė GautauBs Radžio ro
lėje. Kalbėjo wHjai, nemokė
jo savo rolės, gaiffisuflerio pa
sakojimą, kas da®blogą įspū
di. Prie to visien®inoma kad 
Radis turi aiškia Įgarsi kal

sitikimų čia pat antlotos), Ra
džiui kalbant ir dicffij svetai
nėj, arti ar toli bu®jo kalbą 
girdėti, o Gutauskas u tik kad 
yra silpnų plaučių, beturi už- 
puolančią kalbą, pal<4 jis iš
tars Paukštis, per tą l^ą pau
kštis gali jo burnoje lašinius 

išperėti. S u to-
nereiktų žmm ant 

leisti. Prie to iadžio 
apmal jis 

o to į tik 
šitose |yse 

Pi
la u-

padėti, vaikus 
kia kalba
scenos
rūbai nepritaikyti 
kiauru apvalkalų, 
Amerikoj bet ir 
retai matyti; apvalkalas : 
gus ar brangus, vienok ne 
ras.

Antra, Spaknis atrodė jaunu 
nors turi būti senas ir pia 
galva; nejaugi už 25 centus iš
buvo galima padaryt galvą )į

Publika buvo užganėdinti i 
juokų turėjo į valias. Mat ši' 
veikalas yra juokingas ir labai 
svarbus, parodo kaip Lietuvių 
bendrovių viršininkai būdami 
bemoksliai pražudė darbininkų 
pinigus. “Klebonas Kaltas” ga
lima lošti ir mažose kolonijose, 
reikalinga tik keturių ypatų ir 
tai vyrų, o keli šėrininkai gali 
būti pašaliniai. ■ jiems nereikia 
mokintis. Lošimas užima apie 
porą valandų laiko. Iš1 kitų 
miestų buvo šiame perstatyme 
žmonių, sake gražus veikalas, 
norėtų savo mieste statyti, tik 
nežino kur gauti veikalo knygu
tes. Čia pasakau, jų turi “Dir
vos” knygynas. Kreipkitės jin 
in gausite.

Tarp aktų P. Druskis su 
mokiniais grojo smuikais.

savo

Lietuviu Teismas
Gruodžio 6 d. J. Tarutis 

skundė teisman savo kaimynę 
Agnieška Gutauskienę ant $15,- 
000 už padėjimą Taručių rusin 
“munšaino” ir, kaip sakoma, ap-

ap-

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GROSERNĖS: $700 

savaitinės ineigos, randasi 1398 
E. fiGth street. Taipgi Delicates
sen krautuvė po unm. 4470 VV. 35 
Street. (51)

PARSIDUODA KAMPINĖ SALDAI
NIU KRAUTUVĖ ir Delikatessen, 

randasi 1398 E. GOth St. Savaitinė 
ineiga $150 garantuota. Nėra kom- 
pcticijos. Kreipkitės prie Zimerman 
229 Euclid Av. Cigarų stand. (52)

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

Bal- 
žmogus, 
ir labai 
d. laike 
Įžangos

Dar keletas dienų, ir 
miesto auditorija pataps 
silinksminimo mylėtojams 
dalies kraštų, 
gruodžio 22 d„ 
garsinamo

Clevelando 
Mekka pa- 
iš visų šios 

Panedėlio vakare, 
bus atidarymas senai 

The Miracle” (“Stebuk- 
p visi daviniai rodo tai 

bus didžiausias pasisekimas iš visų 
čia Įvykusių parengimų.

Visokio tipo ir pobūdžio tdalro 
lankytojai randa ką tokio ypatingai 
patraukiančio Max ~ 
žiniško spektaklio, 
tas spektaklis turi ypatingą 
tuomi kad vaizdinamas pantomima. . 
ba žodžių. Nereikalinga suprasti nei 
žodžio Angliškai kad tuomi veikalu ! 
pasinaudojus, — viskas ko reikia tik 
pribūti laiku, nes perstatyniiFi pra-I . . _ - -
sides lygiai 8 vai. ir vaizdinimą pra- | nepatraukė tiek daug žmonių is 
deda viena iš vaizdingiausių, gra-j hitų miestų, 
šiaušių procesijų.

Nuo to paskui vaizdinimas eina iš
tisai per tris valandas su visu gražu
mu ir paganėdinimu, taip patrau
kiantis ir ypatingas ko niekad 
šiolei scenos istorijoje nematėt.

Panedėlio perstatymas atidaro 
jų savaičių ištisinį lošimą, kuris 
Įima buvo Clevelando susilaukti ačiū 
duosnaus komiteto kuris užtikrino 
suvirs $315,000 kad galima butų tą 
veikalą čia atitraukti. Jie pasinau
dojo proga iš $630,000 sudėtų Now 
Yorke perstatymo surengimui, kurio

Reinhardt’o mil- 
Svetiniginiiams

čielybėje čia atgabenta. Tai 
yra didžiausias bandymas ką galima 
padaryti Clevelando miesto auditori
joj, kadangi “Stebuklas” skaitosi di
džiausias teatralis dalykas visoj is
torijoj.

Nustatydamas žemiausią galimą 
kainą komitetas (ik nori padengti iš- 
dailas, be minties apie pelną.

Ši propozicija pasidarė tokia pato
gi lankytoju atžvilgiu kad 168 kai
myniški miestai išsimėtę per visus 
vidurinius vakarus nupirko daugybes 

varba sėdynių aprūpinimui savo žmonių 
ų kurie atvyks i Cleveland:! “The Mi- 

’ racle” perstatymo laiku.
Niekas kas buvo padaryta palink- 

, sminimo atžvilgiu — net nei apsilan- 
I kymas Metropolitan Opera kompani-

iki

Nežiurint didelio iškalno pardavi
mo tikietų, dar vis randasi tinkamų 
vietų visiems perstatymams, ypatin
gai kelioms pirmoms dienoms. Ku
rie nori matyti ‘‘The Miracle” patar
tina nevėluoti, skubintis įsigyti vie
tas tuojau, kadangi reikalavimai yra 
dideli jog kartais gali likti niekados 
nematę šio veikalo.

šalip šimtu lošėjų, dalyvauja šim
tu skaičiuje choras ir orkestras virš 
80 milz.ikautų' atgabenta tam tikslui 
į Cleveland:!,'pasižymėjusių kaip mu
zikos taip ir dramos atžvilgiais.

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Cleveland® — anru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

t— Biznių Pardavimai —
i ĮESTAURANTAS, 2125 Orange av., 

į savaitinis pėlnas $150. Turi bu- 
I parduota iš priežasties pusininkų 
•susitaikymo.
Averyku
tesanti gerą pelną, 4527

ai, savaitinis pelnas $100. 
kils prie Zimerman, 13313 
Aiįue.

TAISYMO dirbtuvėlė,
Lorain

Miles

-ebi
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SUPERIOR R PHARMACY
NAUJA. LIETUVIŠKA VAISTINĖ PAČIAME CLEVELANDO 

LIETUVIŲ CENTRE.
Čia viskas naujai supirkta, kaip tai patentuoti vaistai, del receptų 
pildymo vaistai ir kemikališki vaistai. Taipgi įvairus vaistingi žie 
dai, lapai, uogos, sėklos,' žieves, šaknis, ir lt.

Jūsų daktarai nori kad jūsų receptai butų, išpildyti iš šviežių 
vaistų ir su geriausiu patyrimu. Tą viską js gausite naujoj Lie
tuviškoj Aptiokoi kur viskas yra švaru ir šviežia. Kreipkitės i

SUPERIOR PHARMACY
G7I0 SUPERIOR AVENUE K. Tanikiu-., Ph. G.. Savininkas. -

5

SKUTIMAS IR KIRPIMAS PLAUKŲ ATLIEKAMA 
KLESIŠKAI.

JEIGU NORI KELIAIS METAIS PAJAUNĖTI
ATSILANKYK PAS MUS.

ZIGMAS BRAZAUSKAS 
! 295 East 9th Street

Si

DRAPANOS
Taisma, Prosijmaa, Persiuvama ir 

iialoma. Darbas atsakantis.

S. Čerauka
193 EAST 65TH STREET
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TZALeDOS jau čia pat ir neužilgo pasibaigs 1924 metai. Šiuo me- 
to laiku paprastai visi mes sustojame pagalvoti ir suprantame 

kaip smarkiai laikas bėga ir pranyksta.
<]j Negalit padaryt geresnio apsisprendimo kaip tik apsispręsti pra
loti dėti savo pinigus taupymui Į The A. B. Savings and Loan Com
pany arba padidint tą ką jau dabar turit pasidėję. Viena vietinė 
cistinių kompanija skelbia jog ji yra biznyje del jūsų sveikatos. 
The A. B. Savings and Loan Co. yr abiznyje del jūsų pasisekimo.
4iMes mokame Penktą (59) nuošimtį nuo dienos padėjimo iki iš
trūkimo. Ši kompanija yra konservativiai saugiai vedama virši- 
niikų patyrusių taupymo, bankiniuose, budavojimo ir nejudinamos 
nuosavybės bei paskolų transakcijose. Šios kompanijos pinigai in- 
vešinama tik ant pirmų mortgečių ant geresnių clevelando nuosa- 
vylių — saugiausio investmento visame pasaulyje.

Kės priimame taupymus- didelius ir mažus ir musų viršininkai 
suteks jums geriausius patarimus visame nežiūrint didumo jūsų 
padėtų čia taupymui pinigų.

(Į The A. B. Savings and Loan Company, jos Valdyba ir Direktoriai 
linki savo draugams ir depozitoriams linksmu Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
Kampas East 34th Street

Si
■e 3354 SUPERIOR AVE
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