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$50,000,000 DARBI
NINKAMS

New York. — Finansinės 
lies darbininkams 
nansinės Įstaigos 
Kalėdoms išdalino 
kaipo bonus prie 
algų.

KAIP KOMUNISTAI I
ESTIJOJ ELGĖSI

da
visokios fi- 
New Yorke 
$50,000,000 

jų paprastų
Nekurtos firmos, davė 10

ilei 25 nuošimčiu algos didumo, Į drabužiais

KOELNA LAIKYS SAVO RANKOSE PRIKIŠ
AI DAM! VOKIEČIAMS NEPILDYMĄ IŠLYGŲ.

Vokiečiai (įrodinėja jog ’Primetamas Ginklavimą
si Yra tik Užtikimas Keleto Senų Kanuolių 

iy Keliu Desėtkų Ekstra Balnu.«. T *

Chinijoj Sušaudytą 489 
Sukilėliai

'Pekinas. — 489 kareiviai plė
šikai kurie sukilo ir pradėjo už
puldinėti ir grobti gelžkelio sto
tyje Kalgane, karo teismo nu
teisti mirtin ir liko sušaudyti.

o kitos net visų melų algos su
mą padovanojo.-
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Del komunistų sukilimo Tali
ne gauta dar šios papildomos 
žinios: Krašto apsaugos minis
terija buvo užpulta kaip tik tuo 
momentu kai ėjo sargybos pa
keitimas. Apsirengę 'kariškais 

komunistų buris iš 
dešimts vyrų išpradžių nesukė
lė jokio įtarimo. Todėl jiems 
pavyko įsiveržti į ministerijos 
rūmus, bet jau po kelių minutų 
atvykus kariumėnės dalis juos 
iš ten išvijo. Tuo pat metu už
pulta Baltijos stotis. Čia jie 
išsilaikė gana ilgai. Komunis
tai sulaikė traukinį, kariškiams 

| liepė sueiti į buri ir nusirėdyti. 
■ Policija nieko negalėjo sukilė
liams padaryti, ir tik kariume- 
nės pagalbą jie buvo iš stoties 
išvaryti.

Taip pat buvo užpulta parlia- 
mento ir valstybės galvos rū
mai. Valstybės galva užsiraki
no atskirame kambaryje, kurio 
duris komunistai ėmė laužti. 
Tik paskutiniu momentu atvy
ko kariumenė ir komunistus su
ėmė.

Karo mokyklą^ kuri yra tris 
klm. už miesto, užpuolė apie 50 
vyrų gauja. Į kariūnų miega
mąjį kambarį įmesta keturios 
bombos, kurios sužeidė kelis 
kariūnus 
kariūnų 
laimėjo kariūnai. \

Nutilo jau pamokslininko ž 
. Prie karšto pasirodo Ž 

išeina prie maičiu Vyskupas Karevičius 
profesorius užgieda” “Libertn”.

....kun.. i Veržiasi j aukštybes ir iria 
a. a. prote-, cla.uja išklausomi: Requiem a 

tomam dona ei, Domine... .
žmonių, I Gesta žvakės, nuimama

Kaunas, gruodžio 6 d. Bazi-| Iv u 
lika. — Suskamba varpelis. Su-Įdžiai. 

' gaudžia vargonai, 
altoriaus garbės
Prelatas A. Dambrauskas.

Tai pamaldos už a. 
soriaus Būgos vėlę. ■

Bažnyčioj daugybė 
nusvirusios wliavos, 
skęsta, vainikuose.

Presbiterijoj matyt 
tas, Ministeris Pirmininkas, mi-l 
nisteriai, Seimo prezidiumo na- nytjnjai ženklai: 
riai, kiti Seimo ir Vyrausybės ■ du]os vėliav 
atstovai; profesūra, dvasinės i štesnėsės 
seminarijos auklėtiniai. į 1 nį

Gaudžia, veržiasi, sklaidos tai! rj. 
galingi, tai graudus balsai; tai j atstovai, 
Choras sugaudžia, tai skrenda

va
sti

$2,000,000 Savo Darbi
ninkams

Columbus. 'O. ~ William Rit
ter,- iš Washington, D. C., pa
einąs iš šio miesto, įsteigėjas 
Ritter medžio apdirbimo kom- Į 
panijos, padovanojo savo 124 
darbininkams $2,000,000 vertės 
tos kompanijos šėru, skaičiuje 
12,500.

įdentų ir profesorių pečiais 
Preziden-• mybės vietą.

Slenka Kauno gatvėmis 
kryžius ir 

išsirykiavę aul 
mokyklos, karium 
studentai, profes;

i, Seimo nariai, vyriausybl 
vainiki 
auklėt 

solisto ‘ balsų aidai. Sugauna I njai. pagaliau juda iškelti 
Į ausis gerai pažįstamus pp. Ka- Į karstas, lydimas- į kapus Pr< 
teles, A. So.deįkos, Byros, 
gaitienės, Rutkausko ir 
balsus.
čanauskas. I varpų balsai.

Gedulingos mišios pasibaigė. |se](
Sakykloj pasirodo taipogi, 

kaip ir vakar, kitas a. a. profe
soriaus K. Būgos bendradarbis 
garbės profesorius Prelatas 
Maironis-Mačiulis:

“Kas tiki į manė, nors mir
tų, bus gyvas”, pasakė Kristus. 
Tik Kristuje ir per Kristų t.ega- 

!J|limas atsikėlimas ir gyvenimas. 
l'Be’Jo visa yra laikina; neamži- 

“Jnaj ----- -
“Kazimierai: Būga iškilmin-)stoj., apĮjnk duobę velionies ąe 

gai vakar /čion1- atkeliavo draugų L,ai artimieji,' draugai, pažįšti 
ir gerbiančiųjų pečiais nešamas: | Vyriausybė, Seimo atstovą 
Jo bendradarbis vakar iš šios j svetjmų valstybių atstovai 'i 
vietos -iškėlė ir Įvertino jo dar- ’ svečiai, ir daug daug mokpl 
bus. Šiandien didžiausia iškil-! 
me jis Jrtūs perduotas kapams. 1 

“Bet nieko čia nėra amžina-.:
Susilygins su žeme kapas, ap-!jį^ka naskut-ines prrkt'.synų ba; 
žels tie takeliai kuriais jis kuri į 

drau- 
i šalį 
’ Net

ba

VOKIETIJA LIEKA 
PO FRANCUZU 

LETENA
'Paryžius. —Ambasadorių ta* 

iryboj buvo apkalbėtą tariami 
’[Vokietijos nepildymai Versail- 

. Tarybą įsakė savo 
[sekretoriui paruošti Vokietijai 
notą pareiškiančią 'kad Koelno 
miestą aliantų armija /icapleis, 

! kaip buvo pagal sutarties1 pasi- 
I ryžta, sausio 10 d.

. Aliantų ambasadoriai vien- 
izioA .„..i balsiai sutiko lead’Vokietija iš- v lou y i ei į - • ■ . -naujo ginkluojasi ir kad trauki- 
Republiik mas’ ’š Reinlando turi sustoti 

paskutinę, p51** po ’Styrinėjimo kaip Vokie- 
dačbč ■ ištiesų mano elgtis. Tiktai 

„c-a buvo -sgirtūmiĮ nuomonėse kas-
ler HiR farpvkld) ! <Pkio v?kietl*

Dl DARBININKŲ ŽINIOS j

Youngstown, Ohio. — Prade-1 
jūs išnaujo veikti Sharon, Pa., I 
stovėjusiai Stewart Iron Co. I. ... 
talpyklai; Youngstowno distrik-Į^ 
te dabar yra ’28 veiklios tiirpyk-

'V/''- B jarpyklose eini 
r I

įįknM/tl

««

unkščia ilsiu sai
ku keleto mėtų bėgiu. . •

Šią ,savaitę -pradėjo dirbti ir j 
kitds geležies ir plieno plotvių [ 
išdirbystės, taigi ’ j ų 
veikmėje 137.

Ha’zeltono., grupėj 
kompainju paleidžia 
nevęikttsią tarpyklą Į

Aok. -vi3ii.fi sat

plieno komp.
kins iš septynių tarpVkty.o še 
ta pradės veikti Youiigstowne

Akron, O., guminių išdirbinių 
’kompanijos surinkę sąrašus

i Italijoj Artinasi Val
džios Krizis

Roma. — Paskelbus Cesaro 
Rossi memorandumą/ kur sako
ma jog Mussolini kurstė prie 

i žiaurių žygių prieš jo politiš
kus priešus, Mussolinio pozicija 
valdžios priešakyje liko sukom
promituota. Spauda' grasina ir 
daugiau iškelsianti jo 
darbų 'jeigu Mussolini 
nūos iš premjerystės. 
tapt panašus 
labiau ir matosi jog i 
savo diktatoriškos valdžios ne-|^ia stlV0 gabiausius delegatus, 
galės toliau tęsti ir reikės arba dalyvaus Hilquit, Debs if Ber- 
paskolbti genęralius rinkimus tha Hale White nuo nacionalio 
ir duoti valdžios vadelės į lai- komiteto, 
mėjusios partijos rinkimus, ar | T’1’“ "°' 
Mūssolįniui atsistatydinti ir už- j tarė sušaukt iy.
• * ■*' ' '■ ■' ' “ ■'4Pt.:n.'jr4i'važ)įl

prisidėt ;

Trečia Partija Mano 
Laikytis

Chicagoj vasario 21 d; įvyks 
trečiosios partijos suvažiavimas 
aptarimui ar steigti partiją 
mališkai ir nuolatinai.

Socialistai šioje partijoje
, ne s

Mussolini j oficialiai dalyvauti ir s 
čia savo gabiausius delegatus.

negražių 
nerezig- 
Tokiė ir

tor

is ūpai kįia. labiau ir.[to* sau naują, atgijimą,
ma
li u- 

iūn-

Tuo pačiu laiku sociali.štai nu- 
partijos

.ę kitarit. ■ -■■-- •*— —
Mussolini I aptars

daugiau Į naujos partijos
. ’.i.......

Taigi- diktatoriūs 
neuzsitąpiavo nieko 
kaip tik pasmerkimo už savo] 
pastangas išgelbėti Italiją nuo 
bolševizmo.

darys.

savo 
idiu.

mi eigų ji susi

kurios
Prasidėjo kova tarp 

ir komunistų, kurią

’■ Ka-
lato Maironio-Matiulio ir Kai 

kit1 Tumo.
Chorai diriguoja p. Ka- gedl]ios

i ?• nglija nepriduoda didelės ir 
i reikšmingos tam svarbos, kuo
met Francužija ir Belgija ypač 
kelia lerraą ir gal dar slapta 
ruošis naujus Vokietijos žemių

sa- užgrobimus daryti.
ko jog šiame mieste išdirbama Anglija nori kad daIykai dar 
85 nuošimčiai visame pasaulyje daugiau paaiškėtų pirm negu 
iiąu^ojamų guminių df-lykų. |bandy( im( kok5 žygj prješ Vo- 

Darbai čia abelnai ęil-ą 1 kieti ja.
Kolei kas nebus reikalJiga dar
bininkų iš kilų miestų.' 

S Ohio valstija turi -loi puodi- 
l'ninkyštės Įstaigas, 32 išJirbys- 
[tes inžinų ir vandens rat), 19 
fplierib bačkų išdirbysčiij, 2'! alu-

^Į^mįno daiktų išdirJjyScių ir ketu-
L rias dėgtulcą>ilTOtuves, ir viąo- 
jD^ątose šjdtose yra pirmą vals- 

njs" SŠi'. Valstijose.
5;^;a;Qhio valstijoj randasi 56
’ ^'iiyu'otų daiktų išdirbystės.

Gatvių grindimui plytų 
i; ffidirbysčių yra 57.
■■ Wilkesbarre, Pa. — Skundų

: komitetas iš angliakasių iiB‘jbs
■ laikęs čia savo susirinkimą nu-

, sprendė atidėti geiieralį streiką 
j’i iitstovaujainų 60,000 darbi?

’ ninku ir priėmė rezoliuciją ra
uginančią unijų pkyrius reika- 
l'lauti centro valdybos šaukti 
' specialę konvenciją ištyrimui 
r-nesusipratimų ir išmetimo, is 
„organizacijos 11,000 angliaka- 
siu dirbusių Pennsylvania 

L Co.

pa-

atsisakyti apleisti 
kaip buvo paskuti- 
sutartimi nustaty- 
anot Vokiečių, tai 

griuvimo
iš-

Coal

Paskui orkestras groj 
maršus. Gaudžia oi 

Procesijos ga 
įmonių minia. Ir juda Į 

procesija kapinių link ištisą v:
landą. Sustoja prie universiti 
te, kur buvo velionies tiesiogir 
darbo dirba ir kuri dabar lik 
apleista. Orkestras sugrieži 
a. a. profesoriui pagerbti mai 
čą, 'ir vėl pamažu procesija žj 
giuoja.

Jau kapuos. Sueina į vid 
palydovai. ■ vėliavos, ąunešajn 

ąši tįįiek vėlinu užojilta armijos, 
aerodromas. Atvykus kariume
nė juos išsklaidė. Bet keliems 
komunistams pasisekė ’ pabėgti 
orlaiviais. Jie privertę lakūnus 
pasikeiti ir lėkti į Rusijos nusę. 
Tačiau vienas orlaivis nusileido 
dar Estijos pusėje, nors ir prie 
pat Rusijos sienos. Antras din
go, manomą kad jis nuskrido 
Ru,-J .ib.nl

Viso iš Ėstų pusės žuvo 17: laiką bus lankomas savo 
iš jų penki karininkai, trjs ka
riūnai. du kareiviai, o likusieji 
civiliai asmens, 
jų 22 kariškiai 
menų.

Viso suimta 
kurie karo teismo nutarimu nu
bausta mirtimi.

Naujasis armijos vadas Geri. 
Laidoner suteikė divizijų va
dams general-gubernatoriu tei
ses.'',

i 32 Sudegė Mokykloj
i Hobart, Okla. — Gruodžio 24 
d., vakare prieš, Kalėdas, mo
kykloj buvo surengta vaikų ir 
tėvų vakarėlis. Nuo eglaitės 
žvakučių prasidėjo budinke gai
sras, ir sumišime bei susigrū
dime. dūris bėgantiems iižgru- 
dus, nespėjusieji išbėgti liko vi
duje ir užtroško bei sudegė. 
Mokykla visai sudegė ir griu
vėsiuose ant rytojaus rasta 32 
lavonai, daugiausia vaikų, kurie 
dalyvavo programe ir buvo ar
ti degančios eglaites.

jaunuomenes.
Karstas jau stovi ant duobė 

l Kašto.. Prelatas Maironis aiAlbanijos Valdžia Nu
versta; Eina Kova

Roma. — Albanijos -premje
ras Fan Noli su savo kabinetu | 
buvo sukilėlių priversti pasiša
linti iš sostinės ir miestas Du- 

[razzo liko užimtas sukilėlių va
dovaujant Ahmedui Zogu, bu
vusiam premjerui.

Ant rytojaus, gruodžio 27 d., 
Albanijos reguliarė kariumenė, 
kuri remia Fan Noli valdžią, 
pradėjo ruoštis prieš sukilėlius 
ir stiprinasi savo pozicijas.

Ahmed Zogu sudarė naują 
valdžios kabinetą ir rengia pla
nus paliuosuoti Albanijos atsto
vus užrubežiuose ir pasiųsti j 
jų vietas kitus.

Sužeista 38: iš 
ir 16 civilių as-

70 komunistu

nytinen apeigas'. Greit jau kai 
jsto nebus matyti. Alsisvciki 
; I nimo kalbas rako daugelis žy 

imtų Lietuvos žmonių ir lt.
Leidžiama

Jau byra
I vis tvirčiau

gų bei prietelių; pasvirs 
i kryžius, išdils parašas, 
grožės ir mokslo kuriniai 
bus amžių nustelbti. Pagaliau Į 

| žemes kamuolis irgi tik liks lai-| 
kinas. Visa, visa eina užmar 
šos gelmėn.

“Statykite didi’yriams 
teonus, statykite jų 
mauzolejus. Vis vien 
padės.

“Kazimieras Būga 
štai ant aukšto sosto, 
gerbiamas, 
ra jair či;
Čia-yra tik tai kam Kristus pa-| 
sakė: ‘‘Dulkė esi ir į dulkę pr
ivirsi’. Negirdi jau jis šio iš- 

Sto-: kilmių trukšmo, nereikia jam | 
tuo- ’ gios pompos.

'(Bet argi nieko jau neliko ? ■ 
Argi viskas praėjo ir išdils am-1 
žinai 1 ‘Kas tiki į mane, nors! 
mirtų, bus gyvas’-, kalbėjo Kris
tūs. Kazimiero B.ugoš dvasia 
gyva, ji persikėlė už anapus rį-j 
bos,*iš kur ji, jei galėtų prabilti 
tai prašytų mus, gal but, vieno, 
tik vieno patarnavimo — mels
ti Visagalį jai amžinos ramy- brangenybę. t.. 
bes....

pan- 
kunams, 

nieko no-1

duobėn 
nt jo smėlio eilės i

._ |ĮB|L . spaudžia tai kas
I dulkę turi pavirsti. O tam ka 
laisvai iš tų dulkių išskrido am 

ižinybėn kyla graudulingi bal 
i: “Angelas Dievo.... ”
Dar valandėlę tarytum nori 

ilgiau pabūti su

Berlinas. — Vokietijoj prasi
dėjo apsireikšti baimė kad at
sisakymas apleisti Koelną sau
sio 10 d., kaip aliantai buvo su
tikę, yra tiktai pradinis žygis 
Prancūzams 
patį Ruhrą, 
ne Londono 
tą, o todėl,
reiškia prasidėjimą 
viso' Dawes plano.

Vokietijos valdžia ir laikraš
čiai skelbia apie visišką apsisu
kimą premjero Herrioto — pa
remiamą persimainiusios Angli
joje valdžios — ir gryžimą i 
Poincare’s pėdas.

O tas, Vokiečiai jaučia, bus 
pricžasčia Europos pasvirimo i 
visuotiną chaosą iš kurio kaip 
tik1 išgelbėjo Amerikos eksper
tai laiku atėję i pagalbą.

Vokietijos karo ministeris iš
juokia aliantų militąrės kontro
lės komisiją.ir jos radinius Vo

kietijoje: sako, viskas esą tik 
išpusta, be tikrenybės. Koenigs- 
brukę rastos kanuolės esą tik 
surūdiję senos praktikavimo ka
nuolės. Dresdene rastos reik
menis trims divizijoms esą. tik 
23 ekstra balnai ir 43 seni šau
tuvai. O Kriippo dirbtuvėj už
tikti 25,0.00 šautuvams vamz
džiai yra kitos firmos užsaky
mas ir atatinka militąrės kon
trolės tvarkai.

110Japonijoj Užmušta 
Žmonių

Otaru, Japoniją. — Baisi ek
splozija ant laivo su kroviniu 
parako užmušė 110 ypatų, su
žeidė ir suardė 1,000 namų ta
me uoste.

Veikimas prieš Trockį
Maskva. — Prie vidujinių 

ekonominių klausimų verkiant 
reikalaujančių komunistų parti
jos ir valdžios atidos, kilo dar 
ginčai del Trockio ir prasiplėto 
iki ’to' kad galės skilti pati par
tija. jeigu- tas įvyktų, sovietų 
viešpatavimas atsidurtų pavo
juje ir tarptautinis darbininkų 
judėjimas liktų supainiotas.

Taigi komunizmo1 vadai sten
giasi daryt viską priveysti Tro
ckį nusileisti, arba padėti jį ten 
iš kur jo Įtekmė nepasiektų 
nieko ir nedarytų komunizmui 
skriaudos;

Nors Trockini del ligos reiš
kiama simpatija, nei jo tylėji
mas, nei apleidimas Maskvos I 
nesulaikė jo priešininkų agita
cijų prieš ji. Atakai ant jo ge
rai suorganizuoti kad jokia or
ganizacija Rusijoj ir užrubežy- 
je prigulinti prie komunistų ne
bandė protestuoti prieš visus 
jam daromus užmetimus.;

Komunistų spauda išknisinė- 
jo visus Trockio pasijudinimus 
per praėjusius 30 metų ir- meta 
ant jo ką tik suranda netinka
mo. parodymui kad jis netinka
mas komunistu idėjoms.

Virš visko, Trockiui užmeta
ma norėjimas atplėšti. (Leninui I 
garbę ir įsigyti Lenino valdžią 
sau;

m ie-

iškeltas
Visų jis

Bėt čia jo nėra, nė-; 
Kazimiero Būgos.

velioniuma
Dar skubinasi reikšti paskuti 
nius 
žurnalistų sąjungos atstovai.

Rauda lielaiminga šeimą 
I dreba, balsas betariančių atsi- 
sveikinimo žodžius, žiba ašaros 
pažįstamų akyse, rieda krišto- 

| linės ašarėlės nėr velionies 
'mokinių skruostus. Rieda aša
kos čia, kapų akivaizdoj, rasoje 
į akyse ne vieno ir tų kurie ne- 
ipajiegė čiupai ateiti.

Jau Prof. K, Būga palaido- 
I tas. šlama medžiai kapuose 
j kaip šlamėję. Jie nejaučia kad 
aiit jų šaknų išaugo naujas ka
pas paglemžęs tautai - tokią

J. Trakelis.
(•“Lietuvą”)..

atsisveikinimus LatviiDel’ susisiekimo ministerio 
nužudymo, pranešama kad jis 
anksti išryto atvykęs stotin no
rėdamas važiuoti į Tartų 
stą. .Jam buvo praneštą 
ten susprogdinta du tiltai, 
tyje jį sukilėliai 'suėmė ir
jau nušovė. Suimtųjų komu
nistų tarpe yra vienas ’Rusų ka
ro komisaras atvykęs iš Rusi
jos. Jis atsisako duoti bent ko
kių paaiškinimų.

Ryga. — čia gauta žinių iš 
Talino kad Estų armija koncen
truojama ties ’sovietų Rusų sie
na lead užkirtus kelią galimiems 
Rusų komunistų įsiveržimams į 
Estiją. ("L. ž.”)

11 prigėrė. Vienuolika jūrei
vių prigėrė nuskendus Vokiš
kam laivui Škotijos pakraštyje 
audroms siaučiant.Unijos mažėja. Darbus 

Šančių skaičius didėja, bet 
jų narių skaičius eina mažyn — 
skelbia Amerikan Plan (skebų 
užlaikytojo) dirbtuvių organi
zacija.

Clevelando miesto taryba da- 
;vū 1925 metų miesto biudžetui 
$497,000 daugiau algoms įvai
riems mietso darbininkams.

1925 metams veik visi pra
našauja ggrą biznį, taigi ir ’dar
bai turės eiti geriau negu per
nai.

gau- 
uni-

Užmušta aštuoni lakūnai. An
glijoj orlaivyje sudegę aštuoni 
žmonės kada orlaivis Užsidegė. 
Orlaivis su pasažieriais skrido 
į Francuzjją.

Ukių Produktu Vertė 
1924 Metais

Suv. Valstijų ūkių produktų 
vertė už 1924 metus siekia mil
žinišką $9,500,000,000 sumą, ar
ba apie $750,,000,000 daugiau 
negu už 1923 metus.

1.3 Žuvo Tvenkiniui Iš
griuvus

Saltville, Va. — Kalėdų va
kare išgriuvus tvenkiniui žuvo 
vandenyje trylika ypatų, kitų 
dar nesurasta. Tikimą kad mi
rusių skaičius pasieks pora de- 
sėtkų ypatų,

Tvenkiniui išgriuvus, vanduo 
peršlavė klonį kuriame gyveno 
žmonės, ir suardęs namus ir 
viską kitą kas pasipynė, paliko 
tik apšalusias ledų sketeras.

Kurčių-nebilių name, Mont
real, Kanodoj, kilo gaisras, bet 
visi 150 įnamių išbėgo sveiki.

w 1925
DRADĖKIT 1925 metus be rupesnio atnaujindami savo prenume- 
1 ratą už “Dirvą” dabar, .nelaukdami, perilgai. Mes raginame po
rą karty, paskui sulaikome. Nepersiękirkit su “Dirva” neapsižiu- 
rėję savo prenumerata laiku. Kurie gavot paraginimus, siųskit pi
gus dabar. Kurių .baigiasi tuoj po Naujų Metų atnaujinkit tuojau!

DIRVOS” ADMINISTRATIVE KOMISIJA.
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| Iš Lietuvių Gyvenimo, |
&iW®5TOU-ttUW

“Sandaros” Byla su 
Kun. Garmum

So. Boston, Mass. — Ameri-; 
kos Lietuviams jau yra žinoma 
kad keikūnas kunigas,* Garmus, I 
patraukė “Sandarą” į teismą 
pamatuodamas tuomi kad “San
dara” neva jį kriminaliai ap- 
šmeižus patalpindama kores- 
denciją iš Cambridge, Mass., su 
aprašymu Garmaus prakalbos.

Korespondencijoj buvo pasa- 
kyda kad Garmus, kada pirmu 
kartu 1921 metais buvo atva
žiavęs Amerikon rinkti aukų į1 
“Tautos Fondą”, vėliau išvažia- Į 
vo..Lietuvon, pagalios nuvažiavo I 
Vokietijon mokytis, kur susipa
žinęs su dviem merginom, su! 
kuriom visą laiką gyvenęs ir i 
praleidęs surinktus pinigus. Pa-1 
galios atsiminęs kad Amerikoje 
yra užtektinai liurbių ir davat
kų, atvažiavęs vėl gaut daugiau j 
pinigų. Tai ši korespondcnci-' 
jos dalis yra skundimo pagrin-1 
dii.

Kad yra reikalas gintis nuo 
šmeižikų mes pripažįstame, bet, 
šioje korespondencijoje nešima-1 
to to kas galėtų vesti į teismą, i

Musų visą laiką buvo many- j 
mas kad klerikalai neturi tvirto■ 
pamato šioje byloje, taigi iri 
laukėme kada ji prasidės ir 
kaip kas 'joje išsiaiškins.

Štai pagalios, gruodžio 11, 12. | 
15 ir 16 dienose buvo šios bylos 
nagrinėjimas, ir kaip tik pasi-l 

’rodė jog savo manymu neklydo- Į 
me. Klerikalai patįs toje ko-l 
respondcncijoje nerado tokio | 
pamato kad “Sandarą” įvedus į | 
kriminalį teismą, tokiu būdų | 
pasikvietė Dievo tarną, Kun. ■ 
Taškuną, iš Norwood, Mass., 
kuris tą korespondenciją vers
damas padarė savotišką fabri
kaciją įtikrinimui teismą kad I 
tai >yra kriminalia šmeižtas ir, 
kad pati valsltija paimtų a'kči-'l 
ją prieš “Sandarą”.

Kunigas Taškunas nors yra Į 
Dievo tarnas ir rodos turėtų ■ 
turėti mintyje aštuntą Dievo! 
prisakymą, “Nekalbėk neteisin
gai prieš artimą savo”, bet pa
sirodė kad jis šį prisakymą su
mynė ii* korespondenciją išver-j 
tė visai kitoje prasmėje negu ji| 
yra. Jis žodį “gyveno” į Anglų I 
kalbą išvertė "cohabit”, kurį1 
pats būdamas liudininko Suole 
po prisieks sakė kad reiškia I 
Lietuvių kalboj “paleistuvavo”.' 
Vadinasi, kur korespondencijo
je buvo pasakyta: “Su jomis' 
gyveno visą laiką ir praleido 
pinigus”, sulyg šio dvasiško tė
velio Anglų kalbos vertimo sa
kinis pasidaro: “Su kuriomis 
paleistuvavo visą laiką ir pra
leido pinigus”. Argi tai ne ai
škus dvasiškijos sąžinės “tyru
mas.” ?

Tolešniai, žodi “davatka” jis 
Anglų kalbon išvertė: “Old bi
goted woman”, ką atgal Lietu
vių kalbon išvertus išeina ■“se
na dievota (fanatikė) moteris”, 
arba sulyg jo pareiškimo teis
mui, galima dalcisti ir “bepro
tė”. Taigi matome kad vadina
mi bedieviai nėra taip žemai 
mąstę ir išsireįškę apie davat
kas kaip kad pats kunigas ma
na ir' nori dar teismą įtikinti 
kad davatka yra “beprotė”.

Tik “bedievių” Sandariečių 
advokato Asą S. Allen dėka tei
smas liko {tikrintas kad davat
ka nėra tokioje žemoje katego
rijoje kaip kunigėlis sako.

šios bylos eigą suglaudus 
krūvon mes matome visai ką 
kitą negu klerikalų spauda skel
bia. Korespondencijos paskel
bimas yra tik kibirkštis kurios' 
jie laukė kad prikibti prie tau
tininkų. O kad įsivėlus Į teis
mą, matome kad (jie panaudojo 
nešvariausią ^neteisybę.

Dabar įsivėlus teisman, be 
abejo klerikalai dės visas pa
stangas bylą laimėti; Jie Bos
tono apielinkeje rėkia visu 
smarkumu kad, girdi, bus ga
las “Sandarai”, Sandariečiams 
ir visiem »-l>ed'»s mes

jiems burnas užčiaupsime!
Ar iš to neaišku kokiu tiks

lu klerikalai veliasi teisman ? 
Jie veliasi todėl kad sunaikinus 
Amerikos Lietuvių pažangiąją 
spaudą, kad pastaroji neperkel- 
tų kilto susipratimo Lietuvos 
kaimiečiams ant kurių kunigų 
viešpatavimas yra pilname žy
dėjime.

Todėl pagalvok Amerikos 
Lietuvių pažangioji visuomene! 
Šiandien’ klerikalai' nori už
smaugti Sąndariečius, o jei tą 
atsiektų, rytoj kibs .prie kitų 
organizacijų bei laikraščių. Yra 
hutįnas reikalas kad ne tiktai 
kiekvienas Sandarietis, bet ir 
šiaip, pažangios dvasios Lietu
vis paremtų Sandarą šioje ko
voje. >0 Sandara gavus reika
lingos paramos šią bylą laimes, 
kuri atsinaujins sausio 19 d.

Tat budėkime kol yra laikas!
Girkalniškiš.

AKRON, OHIO
Smulkmenos..

Akronąn atvyko .įžymus Lie
tuvis, M. Jocis, iš Moline, III., 
ir čia užsidėjo kalvystės ir vi
sokių suliejimų bizni. Jis yrh 
gabus meistras. Aplinkiniai jį 
visų tautų žmonės remia, sako 
labai gerai darbą padaro ir pi
giai teima. Verta ir Lietuviams 
kreiptis su reikalais jo dirbtu
vėm kuri randasi po num. 154 
Wooster avė.

Daugiau tokių Lietuvių Akro- 
ne reikėtų kurie visokiais, ama
tais užsiima.

Jocis yra susipratęs Lietuvis 
ir “Dirvos” skaitytojas, sako 
nežinąs kito Lietuvių kalba lai
kraščio Amerikoje geresnio kai 
“Dirva”.

Tula Dačukienė, gyvenanti 
prie Birutes gatvės apskundė 
tėismąn Agniešką -Guįąuskiepę 
ant ?5,000 už' sumušimą jos 
vaiko.

Simas Valentas, kurs užlaiko 
garadžių ii* išliejimo dirbtuvę, 
darydamas gerą biznį, pradėjo 
statyti didesnę savo dirbtuvę. 
Dabartiniame budinke nepatel- 
pąs. Puiku matyti Lietuvius 
progresuojant.

Baltrūnas Nusipešęs su sav.o 
prilaidiniu. Teisme abu jiedu 
užsimokėję sūrias bausmes.

Antanas Palionis persikėlė 
gyventi savo nąujan pastatytai! 

I naman.
Stasio Tamošausko moteris 

apsirgo, likosi nugabenta ligom 
bulin.

Sirgęs J. žemaitis jau sugry- 
žo iš libongučio; jo sveikata tai
sosi.

Lietuviai parapijonai pobaž- 
nytinčj svetainėj surengė fė- 
rus, kurie buna kas nedėldienio 
vakarą. Laimėjama gerų daik
tų. Meižcnis.

Mount Vernon, Ill. — Kuni- 
1 gas Hight, buvęs Metodistų pa- 
Į mokslininkas, nuteistas visam 
amžiui kalėjimai!, o jo meilužė 

! nuteista 35 metams. Ji visai 
I atšalo nuo savo kunigėlio ir tei
sme reikalavo kad kunigas bu
tų nubaustas mirtimi jeigu ji 
eina ant 35 metų. «

Jiedu rasta kalti už nunuo- 
dijimą jos vyro.

Bendradarbiams iš Lietuvos: 
I Siųsdami raštus “Dirvai” arba 
“Artojui”, didesnius siuntinius, 

| būtinai suriškite šniūreliu sker
sai ir išilgai, nes iš popierinio 

I voko ar paprasto apsukimo iš- 
Į plyšta tokioj kelionėj. Gavome 
i “Artojui” adresuotą siuntinį iš 
Kauno, matyt buvo Liaudies 

| dainų kontestui, bet atėjo tik
tai antrašas, Įtalpa kelionėj pa
simetė. Nebuvo nei užrašyta 

j siuntėjo antrašo.
L. žurauskui. — Raštus tal

piname kada gauname. Dvi sa
vaites 'pagretu mes 'visai nega

vome Tamistos siuntiniu.
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NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZI’ 
ARTISTŲ DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius

1:^-

Labai laiii ir įspūdinga daina, kvartetui 4r chorui ..... ...........35c

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

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

Dul Dul Dūdele

Stasys
Solo, romantiška daina, graži, liūdna ...................... .... 50c

^7
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“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
H**
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Glsvelandečio Vestuvės Lietuvoj I D1Y£?SŲ LIGA
Rašo Antanas Kranauskas.
Pirma stotis važiuojant iš 

Šiaulių ant Mažeikių yra Ama
liai, iš kurios yra vedamas nau
jas gelžkelis (ant Klaipėdos.

Vienas kilometras rytų link, 
ant kalnelio, yra vieta buvusio 
Kuzių miestelio. Vieta vadina-1 
si dar miestelio, bet miestelis 
buvo sunaikintas karo laiku, ir I 
šiandien ten dar yra pėdsakai 
buvusių gerų budinkų ir likę 
skiepai. Gyventojai buvo pa-- 
bėgę Rusijon ir sugryžę rado 
mokyklą ir Antano Kokščio, gy
venusio Clevealnde, jaują — tai 
visa prieglauda. Augančio me
džio -neliko, šuliniai išdeginti liki 
vandenio; vietoj dailių kiemų, 
žaliuojančių darželių tik kėčiai 
sir įvairiais’žolynais augo ir ap
gyvenę buvo bailus zuikeliai su 
praskeltom lupelėm.

Ne tik tas miestelis, bet ir 
apįelihkėj kaimai buvo sunai
kinti; rūsiai, apkasai skersai 
kelių, išilgai laukų-dar šiandien 
liudininkais tebėra. .

Besisukinėdamas po Lietuvą! 
radau daugel vietų kur rods nei 
karo nebuvo,^bet .užėjus sunni-Į 
kinta vietą ’ liu'ddna esti * ir pa-i 
mislyti apie 'jų vargus. Kas už- Į 
siliko Lietuvoj tiems biskį ge
riau, bet pabėgėliai sugryžo vie
nu skėteliu užsivilkę, daugiau 
nieko neturėjo: nei sėklos, nei 
gyvulio, nei trobos, užvalkalo, 
nieko nerado ir vargu ar visai; 
negalėjo nieko gauti ir, turėjo 
pradėti gyventi, šiandieną, ir 
dar per keletą metų turės varg
ti ir gyventi rūsiuose. Gimi
nės gyvenančios Amerikoj, nors 
ir tolimos, turėtų atjausti, ir 
penkdolarinė būtų didelė pagal
bą tokiems.

: Ncatsilankiau į Kuzius karo 
mostelių aprašyti tai ir atsi
prašau kad išklydai! rašte. Ten 
nuvykau į Antano Kokščio ves
tuves. Na ir įrašėm tą Cleve- 
landietį į Lietuvos pilietybės 
moterystės jungo stoną. Nors 
gyvenu kėliosdešimts kilomet
rų atstu nuo Kužių, bet gavęs 
speciali pakvietimą kaip žaibas 
pribuvau į vestuves.

Smagu, važiuoti Į vestuves.
Važiavom ant keturių ratų. 

Vienas sako: da! da! da! ant
ras: klia, klia, klia! trečias — 
hop! pa! pa! ketvirtas: dar su
kuosi, dar sukuosi. Antgalo ir 
juodbėrėlis nusidžiaugė: cho.! 
?.ho! Kas tik paklausė kur va
žiuoju, kaip šaute šoviau: “į 
veseliją!”

Stotyje sėdau traukiniu, tas 
irgi linksmai užukavo: Ąu! au, 
važiuojam toliau, Pancvėlį ap
leidau aštuntą vai. vakare, Rad
viliškyje traukinis sugaišo po
ni valandų. Pirmą valandą iš
ryto atsiradau Kuziuose.

Buvo šeštadienis, lapkričio 22 
J. Viskas surengta, tik laukia
mą pradžios.

Ant dviejų po pietų griežikai 
atkako, kur tai nuo Kuršėnų, ir 
net keturi, ir vestuvės prasidė
jo. Sulyg žemaičių papročio, 
jaunoji su pirmąją pamerge va
žinėjo per dieną iki vėlumos pas 
gimines užprašįnėdamos ant 
vestuvių.

Jaunasai su ’ vyresniu pabro
liu, irgi Clevelandiėčiu Antanu 
Masiuliu, vakare ? ėjo- pas kai
mynus užkviesdami irgi. Bū

nant abiem pusėm kaimynystėj, 
jaunikio pusės veselninkai, vie
noj grupėj, 'nuėjo pas jaunąją 
dainuodami, apie pirmą valandą 
išryto. Žmonių prisėdę pilnas 
užustalis, jaunoji su pamergė
mis sėdi garbingoj vietoj. Vy
resnis pabrolis ant lėkštės pa
dėjęs šliubinį žiedą apipintą rū
tų vainiku pridavė pamergei. 
Bet tos gudrios butą: paėmus 
persitikrino, rado žiedą netikrą, 
ir išantro sykio suradus tikrą, 
vainikėliu prisegė jaunajai ant 
kasų. Tuo sykiu piršlys^ pa
skirstė pamerges. Susėdom už 
stalo, pavakarieniavom, pašo
kom, ir būnant jau rytui išsi
skirstėm.

Sekmadienį ant keturių po 
pietų buvo sužiedotuvės. Sve
čiai į vakarą jau buvo pavargę, 
taigi apie vienuoliktą vakare 
išsiskirstė pailsiu.

Pirmadienį vyresnysis pabro
lis ir kiti visą rytą darbavosi 
suvesdami kaimynus Į vestu
ves. Linksminomės iki pritem- 
Stant.

Kai šmėklos pradėjo Vaikš
čioti sipie langus tai sų dalgiu, 
tai su'kabliu, visi turėjo keltis 
į jaunojo hamtis.' Antradienį 
Vestuves užsibaigė.

Linksmos buvo vestuvės, visi 
žmonės linksmai ir dailiai^, ap
siėjo, tik užbaigus jungtuves 
labai slinku buvo persiskirti su 
Žemaitėlėm, tokios dailios, taip 
meilios, kad vienos tik ką ne- 
parsivežiau savo šalin. Bet ga
linus vienas pasiryžau traukt 
namon, ir kas tik klausė iš kur 
pareinu, mano liežuvis taip sa
kė : “Iš ve—se—Ii—jos.... ”

Karo Sužeistas Prašo 
Knygų ir Laikraščiu 
Gerbiami draugai ir draugės. 

Turiu garbės pranešti iš Kau
no Karo Ligoninės jog čia ran
dasi nevienas kuris betarnauda
mas Lietuvos kariumenėj čionai 
atsidūrė, ir nelaimės sutiktas 
turi kęsti mėnesius ir metus, 
ir daugiau, ir laukti nežinomo 
likimo arba ateities. Ne vieno 
iš jūsų randasi čia brolis ar 
draugas, kuris norėtų liūdną ir 
ilgą likimą nuraminti ir sustip
rinti sau sielą.

Tam reikalinga laikraštis, 
knyga. O musų tiems ką reik
tų atkreipti domūs į mus mažai 
ką mums teteikia.

Taigi gerbiamieji, keno jaut
ri siela užjautimui tokiam liki
mui, malonėkit prisiųsti mums 
laikraščius tokius kaip "Dirva”, 
“Keleivis”, “Naujienos” ir tam 
panašius. Taipgi prisįųskit žur
nalų, knygutę kokią. Perskaitę 
nenumeskit, bet siųskit nurody
tu antrašu. Gavęs dalinsiuosi 
su draugais.

Kas iš gerbiamų Amerikiečių 
norėtų plačiau dalintis gyveni
mo įspūdžiais malonėkit ir kar
tu laiškų kreiptis.

Sveikinu visus siuntėjus su 
Naujais Metais, linkėdamas ge
ros kloties, sveiko, laimingo 
gyvenimo.

Lieku su pagarba, laukdamas 
perskaitytų laikraščių ir kny
gų.

Vincas Sakalauskis, 
Karo Ligoninė, 1. A. sk.

Kaunas, Lithuania.

Amerika nuo senai paskilbus 
I kaipo divorsų šalis, kur dau- 
| ginusia šeimynų persiskiria ne
gu bile kur. Sykiu Ameriką 
garsi ir kaipo šalis .kur dau
giausia fabrikų, kur gelžkelių 
linijos ilgiausios, kur pramone 
aukščiausia išsivysčius. Be to 

I Amerika yra ir tokia šalis kur 
žmogui nevalia legališkai šnap- 

1 suko išsigerti. Ar neturi tie 
j visi faktai tam tikro ryšio? Pa
klausykite žodžių Anglų rasė
je G. K. Chestertono:

‘’Laikraščiai ir visuomenės 
i veikėjai paskutiniu laiku Ang- 
j lijoje daug lermo kelia reika
laudami suteikti. biednam žmo
gui laisvę imti divorsą. Kodėl 

I jie taip iki mirties susirūpinę 
duoti laisvę pasirinkti sau pa- 

|čią, o visai nesirūpina kad jis 
I butų laisvas ką kitą gauti? Ko- 
j del nekurie žmonės linksmi, net 
įsismaginę, kąda , biednas žmo- 

iguS gauna divorsą, bet pasibai
sėja jei jis išsigeria stikliuką? 
Paprastas .žmogus mažiau ir 

I mažiau turi balso sprendžiant 
kas nutinka su jo pinigais, kur 
jis gauna, darbą,, kada jis dar
bo' nori netekti . Tą viską per
ėmė bankai, valdžia, darbo uni
jos, ir šimtai kitokių formų po- 

| licmoniškos priežiūros kurios 
vis labiau ir labiau nustato ko
kioje vietoje žmogus turi vi
suomenės surėdyme: tupėti. Jau 
jam nėra laisvės pasijieškoti 
naujo darbo; tai kam leidžiama 
j ieškoti naujos pačios? Jis 
daugiau ir daugiau verčiamas 

| neragauti šnapsuko; bet kodėl 
jam- lengvinama kelias paragau
ti kito vaisiaus kurį krikščiony
bė draudžia ? Ką reiškia šito
kie leidimai, šitokie pavelijimai 
pildyti svetimoterystę? Kodėl 
pabėgimas su kaimyno žmona 
paliekama kaipo vienatinis bū
das pasilinksminti? Kodėl jis 
gali mylėtis kaip patinka kuo
met jis gyventi negali kaip no
rėtų?

“Priežastis ta kad musų da
bartiniai valdovai kurie yra nie
kas kitas kaip turtuoliai prisi
laiko logikos apsieidami su ne
turtingais. Ta dvasia kuri at
ima paprasto žmogaus vaikus 
mokyti, prisidengdama neva 
tvarkos palaikymu, atima nuo 
jo pačią, prisidengdama laisve. 
Tas kuris nori, dainos žodžiais 
tariant, išardyti laimingą šei
myną pirmučiausia rūpinasi kad 
kas neišardytų netaip laimingo 
fabriko. Suprantama, kapita
lizmas kovoja su šeimyna del 
tų pačių priežasčių del kurių jis 
kovoja su darbininkų unijomis. 
Ir tik šita viena prasme kapi
talizmas galima sakyti rišasi 
su komunizmu. Kapitalizmas ti
ki į komunizmą sau, o individu
alizmą kitiems. Jis nori kad 

| jo aukos butų pavieniai indivi- 
dualai, arba, kitais žodžiais ta
riant, atomais, dulkių šmote- 

I liais. Jei yra koks nors ryšis, 
I jei .gyvuoja kokia nors brolija, 
jei yra prisirišimas prie kokio 

i luomo ar šeimynos tai šitos ru- 
Įšies liuosuotojai tikrai rūpinas 
j tokius- ryšius susilpninti,’ arba 
prisirišimą atšaldyti. Jei gy- 
vuoja brolybė tai šitokie lais
vės kovotojai stengsis ją sutru
pinti į dulkes, į atomus.

“Ponai dabartines plutoki-ati-
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GERB. SPRAGILO NAU
JŲ METŲ LINKĖJIMAI, 

KURIE NIEKAD NE
IŠSIPILDYS

Štai vyriausia galva" Slap
tos Spragilų Sąjungos Spra- 
gilaičių vėl aipsišaukia save 
vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičių naujam neapribotam 
terminui, 'ir sulaukęs naujų 
metų išleidžia pasauliui sa
vo didžius linkėjimus, kurių 
visi labiausia trokšta.

Slaptai Spragilų Sąjungai 
linki kad Į ją susirašytų vi
si vyčiai ir bolševikai ir at- 
gryžtų j šaltą protą.

Socialistų Sąjungai linki 
kad ji atgryžtų Į savo seno
višką didumą.

Bolševikams linki kad už
imtų Lietuvą ii' Ameriką po 
savo diktatūra.

Klerikalams linki kad lai
mėtų ateinančius Seimo rin
kimus.

Lietuvos Atstovui Bizaus
kui linki dar vieną metą pa
būti Amerikoje.

Tėvui Fabijonui’ linki už
imti premjero vietą Kaune.

Vcflstiėčiamš ''Liaudinin
kams linki sukelti gana pi
nigų Lietuvoje rinkimų agi
tacijai kad nereiktų iš mu
sų šauktis.

Valst. Liaudininkų centro 
valdybai linki užvesti arti
mus ryšius su Sandara ir 
susirašinėti su savo vien
minčiais Amerikoje.

Biblistams linki Įvesti mi
lijonus žmonių Į “nebemirs” 
gyvenimą.

Adventistams linki sus/ 
laukti pasaulio galo.

Davatkoms, ‘linki kad j 
tektų po smerties Į danj 
ką karalystę.

kunigėliams linki iško* 
ti iš popiežiaus leidimą, 
rėti pačias kad nereiktv 
gaspadinėm “cnatlyvąi 
venti.

Daktarams linki /

burius gramatišką rašybą 
pažįstančių bendradarbių ir 
patiems. dirbti tik po tris 
.valandas Į dieną.

Poetams ir novelistams ir 
I dramaturgams linki kad jų 
visi parašyti raštai butų iš
leista puikiausiose knygose. 
Kad jų. paveikslai butų at
spausdinta ant pat knygos 
viršelių.

Laikraščių leidėjams, kad 
ju laikraščius skaitytų vi
si Lietuviai, ir kad Ameri- 

Ikoje nebūtų nei vieno Lie- 
i tuvio kuris laikraščio .ne
skaitytų.

Lietuvos, laikraščiams, 
kad Amerikiečiai jų laikra
ščius pamėgtų ir dolarių ne-, 
sigailėtų, ir kad Lietuvos 
žmonės pradėtų nekęsti A- 
merikos laikraščių ii’ skai
tytų Lietuvoje leidžiamus.'

Tautos Fondui, kad pasa
kytų žmonėms kur padeda 

Į pinigus.
Lietuvos artistams, kad 

Įsteigtų nų'oĮatini Lietuvių 
teatrą Amerikoj ir kad Chi- 
cagoj išleistų laikrašti.

“Sandaros” buvusiam re
daktoriui Šliakiui, kad už
hipnotizuotų Kun. Garmų 
ir priverstų teisme pasakyti1 
pamokslą apie tai kaip jis 
Berline gyveno.

Senmergėms, kad gautų 
visos sau puikius ir turtin
gus ir jaunus vaikinus.

Senberniams, kad apsive
stų su gražiomis, jaunomis 
ir kitų nemylėtomis merge
lėmis; kad gautų dideles pa- 
sogas, bet ne gyvas.

Gyvanašlėms, kad sueitų 
į porą su gyvanašliais^ ir 
laĮminf’"*^ ‘ 7 "Av} nėnorė- 
dajtio^

Į Gyv kad gavę’
Ikitą Ai nešnekė-
jtų y j geresnę;

C’ /rlamušiams,
jkaf ų nevažiuotų
Į T kad išnaikin-
|tų < visus laisva-?
r / <Į bolševikams, 

sivienytų ir iš- 
ų už darbininkų

eitų nauja plėga ’
sirgtų iki vien”

Graboriams
si žmonės 1 \ .ai
mirtų ir kad g. jtu- 
vės atiduotų jiel. žabus 
puse kainos.

Advokatams linki kad 
kiekvienoj šeimynoj bu tų, po 
provą ir muštynes kad bu
tų ką kaltint ir gint.

Redaktoriams linki gauti

darbininkams ge- 
sveikatos, gerų al- 
olatino darbo;

. .hipkams, kad ištuš- 
<ų sklępai ir daugiau 

nerauį^ųmet.
.dinėms, ka^visądą^^ 

met namie ii’ iięąesic^ 
c pletkų viena nuo ki- 
ir kad apsišvarnitumet 

/e ir savo namus.
Parapijonams, kad užsi- 

/įnokėtumet savo duokles j 
'Parapiją reguliariškai ir iš- 
pildytumęt prižadėtas baž
nyčiai aukas.

Linkiu visko- ir visiems' 
tiems kurių čia Besuminė
jau, kad jie gautų tai ką ne
suminėjau, kas jų širdyse 
amžinai tveriasi.

Tegul šitie mėtai būna 
gausus ir laimingi visiems,

, ir visi galėsim nebemirti jei
gu svieto galas ateis.jos, arba didžiųjų turtų, žino

ką jie daro. Jie klaidos neda
ro; negalima jiems užmesti kad 
nuosaįkumo neprisilaiko. Gilus 
ir tikras instinktas verčia juos 
paimti šliimyną kaipo didžiausią 
kliūtį jų nežmoniškam progre
sui. Neturėdami šeimynos mes 
liekame bejįegiai prieš Valsty
bę, kuri musų gadynėje yra Pa
vergta Valstybė (pavergta tur
tingųjų). Kalbant kariškais žo
džiais, šeimyna yra vienatinė 
karo jiega kuri gali atmušti 
turtuolių atakas. Tai jiega ku
ri dvailijasi, kaip kareiviai sto
ja eilėse po keturis.

“Priespauda turį rasti nė vie
ną šeimyną kovojant su ja, bet 
daugelį, ne vieną individualą, 
pavieni, bet tvirta spėka.”

■' V J

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno

1925 Metu

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

.‘‘DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.
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Nuo Redakcijos
• DVI KEISTOS PR1EŠG1NYBES mokslininku padaro, ir jis vie

nodai kalba apie tautos didvyrį 
kaip kalba laidojant paprastą 
kaimo bobelę.

Maironis išsyk atsakė Kris
taus žodžiais: “Kas tiki į mane, 
nors mirtų, bus gyvas”. Bet 
toliau į dulkes sutt-ina visus K. 
Būgos nuoveikius, kad tai esą 

Įtik laikini; susilygins su žeme 
yra tai poeto Maironies pamok-j kapas; apžels takeliai, pasvirs 
slas pasakytas Kauno Bazilikoj j j galį kryžius, išdils parašas... 
gruodžio 6 d. po vėlinių mišių, j Apie kokį prisikėlimą Mairo- 

Tą pamokslą skaitytojai ras,njs kalba?
pakalnėj ?

-w . . _ , .tikėjimas į Kristų? H....... ......
ragina žmones prisirengti. Jeigu tokį pamokslą butų pa- turės stoti gyvais visi kurie ti- 

Tarptautinė Biblijos Stu- sakęs koks bažnytkaimio kuni-|kėjo ir kurie senai pragare du
dentų Draugija per savo pa-Į gelis, atleisk jam Viešpatie.1 Bet jga...
mokslininkus skelbia visai | ne Maironiui; kurs skaitosi ir ra kii 
priešingai šitiems — ne 1 
kad pasaulio (žemės) pabai
gos nebus, bet dar milijonai 
žmonių dabar gyvenančių 
nębemirs....

Palikę tą, pastebėsime ke
letą istoriškų faktų kada 
žmonės “svieto Igalo” laukė.

Nuo krikščionybės pra
džios buvo jau daug prana- 

, šų kurie skelbė pasaulio ga
lą ; buvo religiškų fanatikų, 

.astrologų ir pseudo-mcksli- 
nin’kų kurie kožnas savo iš- 

- svajotais pagrindais prana- 
r savo Dievo pasiryžimą su- 

naikinti žemę ir žmones, bet į 
5 iš to nieko neišėjo.

Vienas iš labiausia , 
siplatinusių tos rūšies lau
kimų buvo baigiantis de
šimtam šimtmečiui kada vi
si laukė jog suėjus 1000 me-l 
tu bus’pasaulio galas. ..... ... . ..
metą, pasirinko tik todėl Ramieji musų literatai L

■ Aš nežinau kodėl taip yra da
bar kad kokią tik naujai išleis
tą knygą paimsi musų kalba, 
tokią yra vertimas iš svetimų 
rašytojų, iš'svetimos kalbos. Ir 

(jkad ,day butų, vęrtiųias ,dįdžįęu7,
siu svetimų rašytojų ir klasikų (ka svetimi kuriniai! Gerbkite 
tai dar nieko, bet dažniausia Į tautos sielą ir išmintį, neterški- 
antraeilių, arba ir visai men- i te jos svetimomis šiukšlėmis!
kų, pasižymėjusių vien savo Ii-, 
geistu erotizfu (kaip Maupąs- Į 
sant, Arčibašev, Oscar 
arba šiaip vidutiniškų 
sukūrimu.

O- kas dar blogiau tai 
vertimai:-nėra daroma jš origi
nalų, bet iš kitų, dažniausia Ru
siškų, (Lenkiškų, Vokiškų verti
mų. Vaisiumi tokios Jūsų šian
dien gaminamos literatūros yra 
tas kad musų moksleiviai 
šiaip. skaitąs jaunimas daugiau 
žino apie Saharą, Afrikos gi-1 
rias,' Paryžiaus Montmartą ir 
kitas svetįpi.vbes. Vertimai iš 
vertimų, atlikti žmonių nepažį
stančių nei tos tautos kalbos 
nei jos gyvenimo, neatvaizduo
ja aiškiai nei paties Jcurinio, nei 
tautos "kuri kūrinyje aprašoma. 
Vertimai atliekama be tinkamo 
ir rūpestingo pasiruošimo ir -as
menų kurie pretenduoja moką 
kalbos, bet neturi nei mažiau
sios literatūros nuovokos. O 
tuo tarpu raštų iš musų gyve
nimo, nuvaizduojančiiv to gyve
nimo atskirus laikotarpius, at
skirų musų krašto dalių ir vie
tų gyvenimą, mes teturime tik 
iš seniau sukurtų kurinių. Iš
eina’kad Jus, gerbiami musų li
teratai, reiškiate mums svetimą 
pasaulį, o musų pačių gyveni
mo pasauliui nereiškiate. O ■ 
šiais, nepriklausomybės, metais ; 
rodos kaip tik yra atėjęs metas

I mums fpatiepis save reikšti pa- 1

P)VĮ dideles priešginybes* 
šių naujų metų sulaukę'■ 

g sutinkame iš pusės tų fana- į 
' tiku kurie pasiryžę pagelbėt i 

■savo sutvertojui pasaulių li
kimą tvarkyti.

Adventistai ''Cleveland^ iš- j 
, ėjo garsindami pasaulio pa-j 

baigą ir tam paskyrė vasa-Į 
rio šeštą dieną, arba už mė
nesio laiko nuo dabar. Jų Į 
vienas pamokslininkas jau I 
kelintas mėnuo su ta misija I ant pirmo puslapio kur rašomai 
po Suv. Valstijas važinėją ir apie Būgos laidotuves.

Poeto Maironies Ne-Po- 
etiškas Pamokslas 

Prof. K. Būgai
Iš keisčiausių įvykių Prof. K. 

Būgos laidotuvėse, kiek galima 
patėmyt iš Lietuvos laikraščių,

iiMMijg reikia jau mąstyti, tik tereikia 
III melstis į Visagalį už jo vėlę....

Ko gi už vėlę melstis? Vėlė, 
jei kūnas ' užsipelnė dangaus, 
tenai be maldų dasigavo; jei gi 
pragaro, iš. ten -jokios maldos 
neišprašys....

Ai- sunyko darbai ^Daukanto, 
Kudirkos ir kitų pirm jų ir 
jų mirusių musų didvyrių? 
niekais nuėjo viskas tas -ką 
tautai padarė? Ne. Tauta 
garbei paminklus stato nors
les metų praėjo nuo jų mirties. 
Toliau jie garbingesni darosi. 
Nesimeldžia niekas už jų vėlę į 
Visagalį, bet kelia juos iš nu
mirusių ir stato į panteonus ir 
rengia jų dulkėms mauzolejus.

Tokio prisikėlimo ir gyveni
mo savo širdyje trokšta ir Mai
ronis, tokio jis ir yra vertas, 
bet kodėl senu nudėvėtu kuni
gišku 
trinti 
Būgos

po 
Ar 
jie 
jų 
ei-

Ar apie Juozapato 
Ar reikalinga 'tam

Juk tenai

.. žemiško prisikėlimo' nė- 
lsai|ne Maironiui, kurs skaitosi ir'ra kitokio kaip tik darbų liki- 
tik poetas, ir porfesorius ir pręla-jmas ir gyvenimas tarpe musų, 

nors tas kurs tuos darbus nu
veikė į dulkes pavirs.

Taip tik garbingi žmonės gy
vena tarpe musų šimtus ir tūk
stančius metų: nors jie į dul
kes pavirsta, nors jų vėlė į dan
gų (ai' į pragarą) nukeliauja, 
mes jiems statome paminklus ir 
nabdojames jų darbais, jų pa
vyzdžiais. X ■

Maironis išsyk Būgos darbus 
į nieką pavertė, jų net nesumi
nėjo, jų net nėra, Maironio./pa
mokslo klausant. Apie juos ne-

Netikime kad Maironis norė
tų pats girdėti toki pamokslą 
laike savo laidotuvių. Ir jeigu 
žinotų kad apie ji mirusi taip 
kas pasakys, visai 
je šalyje mirti.

Nesinori sakyti 
giško fanatiškumo
taip kalbėjo. Nesinori užmesti 
jam pavydo Profesoriui Gugai 
už jo nuoveikius.

Gal kartais jo poetiškas silp
numas Maironį tik tokiu pa-

nenorėtų to-

kad iš kuni- 
Maironis ši-

pra-
LIETUVA NETURI ORIGINALIŲ AUTORIŲ

Visi veik Raštai Yra Versti iš Kitų Kalbų

“Trimite” Vincas Noragas 
talpina sekantį “Atvirą laišką 

rp_ musų rašytojams”:

kad tūkstantis metu nuo 
Kristaus gimimo išrodė ga
na graži skaitlinė, ir spren
dė jo^Lais metais turi pa
saulis ‘ pasibaigti. Žmones, 
parsidavinėjo viską, ' atsi- 
sveikino su visais, ir tūks
tančiai didžiausioj baimėj 
lūkėjo iki sutvertojas 
degs” žemės skritulį ir 
šauks visus Į Juozapato 
kalnę.

Nesulaukę pabaigos, 
praėjus 1000 metui, visi ap
rimo,' pasmerkdami prana
šas!

^Astrologams mėgiamiau
sias žaislas buvo skelbimai 
pasaulio galo. Jie buvo iš
pranašavę ir -laukė galo 

į 1168 m., bet nesulaukė. Tas 
[ ’ vienoj/nesulaikė kitų nuo j 
h skelbimo naujos katastro

fos, ir liko apšaukta jog 
f 15^ metais žmoiiės bus pri- 
k girdyti tvanu; tas pranaša

vimas rado daug tikėtojų ir 
suragino dievobaimingus — 
ir atsargius — Toulouse gy- 

?' vęntojus statytis arką. Jie 
j manė esą Dievo išrinktais 

išlikti gyvais. Bet tas me- 
ta'^įyg tyčia, pasitaikė bu- 
tį- labai sausas.

■ J’Įvairiuojanti žvaigždė ku- 1 
jjri gruodžio mėnesį, 1573 m., 
j padidėjo ik'i skaistumo 'pla

netos Jupiterio, sukėlė pra- i 
į ■ nąšystes apie Kristaus at- i 

žengimą ant žemės. i
' Anglų burtininkai tikėjo i 

paskutinio teismo 1666 me- < 
tais. (

Įvairiais išskaitliavimais i 
1 pasiremiant Biblija, pašau- i 

lio galui buvo nuskirta 1836 i 
mėtai, 1867, 1881,1914,1924, i 
1925 ir 2000 metai.
į Keistą buvo tas kaip 1831 šauliui ir sau, nes nei pasaulis 

metais tuląs Miller, ilgai ty- nei mes patįs dar savęs pride
rinėjęs Bibliją, paskelbė nu- ramai nepažįstame, 
iškirta nasniiQin 'O-ala ir ant-l nirmiau natis .save

pa- 
pa- 
pą-

~ 3

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

'Pagaliau, kas trynėte gyduo- 
] les tas1 ir trinkite, kas regis- 
i travote ineinamasias ir išeina
mąsias vietas tas ir registruo
kite; kas kiaulių neganėte tas 
atganykite; bet nesiimkite dar
bo kuriame jums trūksta išma
nymo; jei negalite nieko savo 
sukurti įtai nėra ką blogai p'ėr- 
kurinėti kokie pasisuka po ran-

papratimu stengiasi nu- 
iš gyvųjų minčių visus, 
darbus?

Lietuvoje Pradeda 
Reikštis

“Darbininke” tūlas iš Lietu
vos asmuo rašo (jo vardą re
daktorius užslepia) apie prama- 
tomus sunkius 'Lietuvai laikus.

Kas

(Tąsa iš pereito num.)
— Tas žmogus surašys tikrai viską 

kas randasi Andriennės bute. Tu prižiū
rėsi kad niekas .nebūtų aplenkta; nes tas 
.yra labai didelės svarbos,

— Gerai, madame. Bet jeigu Geor
gette ar Heba priešintųsi?

— To nėra ko bijoti; žmogus kuriam 
pavesta inventorius surašyti yra tokis ku
rį jos pažinusios nedrys priešintis surašy
mui ar kitokiam jo žygiui. Reikalinga 
bus būtinai, ir tu eisi sykiu su juo, atsar
giai viską apžiūrėti ir surinkti patvirtini
mui tų raportų kuriuos tu platinai pasta
rais laikais gana ilgai.

— Neturėk mažiausios abejonės, ma
dame. Tie raportai turi teisingą pamatą.

— Neužilgo, taigi, ši Andriennė, tokia 
nesukalbama ir užsispyrėlė, bus sutrinta 
ir -priversta prašyti dovanojimo, ir nuo 
manęs!

Senas ūdrų sargas atidarė abi susklen- 
džiamas (duris, ir pareiškė jog atėjo Mar- 
kizas-Abbe d’Aigrigny.

— Jeigu panelė de Kardoviliutė pasi
rodytų, — tarė 'kunigaikštienė į ponią Gri- 
vois, — paprašyk jos palaukti valandėlę.

— Taip, madame, — atsakė senė, išei
dama Su tarnu.

Madame de Saint-Dizier ir d’Aigrig
ny pasiliko vienudu.

SKIRSNIS XXXVII.

nė; — ta nelaimė nepataisoma.
— Pasakyk man paskutiniu kartu, i 

tiesų, ar mano nebuvimas žiauriai atsili 
pė ant motinos? Ar ji neturėjo nuožva 
gos kad dar didesnės pareigos pašau! 
mane kitus?

— Ne, ne, užtikrinu tau. Net kada ji 
mintis sumišo, ji tikėjo kad tu dar vis n 
turi laiko pas ją pribūti. Visos liūdni 
smulkmenos kurias tau aprašiau tame re 
kale yra griežtai teisingos. Vėl, prašau : 
tavęs, susivaidyk.

— Taip, mano sąžinė turėtų būti l'ei 
gva, nes aš atlikau savo pareigą paaukai 
damas savo motiną. Vienok aš vis dar n 
galėjau prieiti prie to visiško atsiskyrin 
nuo gamtiško traukimo, kuris įsakon: 
tais baisiais žodžiais: “Tas kurs negali n 
kęsti savo tėvo ir motinos, net visa sax 
sielą, negali būti mano mokiniu”. (Jezi 
itų konstitucija nepripažįsta prisiląikjnr 
giminystės — nuo visko reikia išsižadėti

— Be abejo, Frederikai, — tarė kun 
gaikštienė, — tie išsižadėjimai yra skai 
dus. Bet už tai gaunam galybę, Įtekmę

— Tas tiesa, — tarė markizas, po v; 
landėlės tylėjimo. — Ko nereikia paaukai 
ti kad galėjus viešpatauti slaptai ant v 
sų pasaulio galiūnų, kurie viešpatauja a 
virai! Ši kelionė Į Romą, iš kurios aš t 
ką sugryžau, suteikė man naują mintį ąp 
musų baisią galybę. Nes,- Ilermina, R' 
ma yra tai punktas matantis visus tol 
miausius pasaulio kampus, taip įsigyveni 
papročiais, tradicijomis,»tikėjimu. 1 Ten; 
galima pamatyti musų darbus pilname d 
dūme; Nėra tai nepaprastas dalykas m; 
tyti tenai miriadus įrankių, kurių reik; 
lai ir gabumai nuolatos Įsiurbiama į nep; 
judinamą musų Ordeno kūną. Kokią gal; 
be mes turime! Ištiesų, aš visados apsva 
gstu iš džiaugsmo, net persigąstu, pami 
lydamas kad žmogus sykį mano, trokšta, t 
ki, ir veikia kaip jam vienam patinka, ib 
tapęs musų, jis palieką tik žmogiškas lul 
štas; jo branduolis proto, minčių,1 gabi 
mų, sąžinės, ir liuosos valios, uždarytas j; 
me, sudžiūsta ir nuvysta nuo nuolaidžia 
baimingai pasivedimo paslaptingoms u; 
duotims, kurios išblaško ir pražudo visk 
nuosavaus žmogaus sieloje! Tada mes Įle 
džiame Į tą bedvasį molį, bekalbi, šaltą : 
nejudantį lavoną, dvasią musų Ordeno, i 
štai! tie sausi kaulai atsistoja ir vaikščii 
ja, veikia ir pildo, nors tiktai ribose kurie 
aplikn .jį amžinai apibrėžta. Taip tai ji 
patampą tik sąnariai milžiniško kūno, ki 
rio impulsus\jie mechaniškai išpildo, patj 
nežinodami tikslo, kaip akmenų tašytoja 
kuris apdirba gabalus akmens, nežinod? 
niąs ar tai bus katedra ai’ tvartas.

Taip kalbant,' markizo išvaizda buv 
perimta pasididžiavimo ir valdančio pas 
aukštinimo.

(Toliau bus)

* “Ekonominė padėtis taip iš
rodo kad aštrėja ir galimas dai
ktas kad pavasarį galim susi
laukti dar didesnio ekonominio, 
o kartu ir finansinio krizio.- Jei 
prie to; neduok (Dieve, prieitų; 
tai Lietuvai butu toks baisus 
smūgis kokio dar jinai nėra tu
rėjus nuo savo nepriklausomy
bės atgavimo.

“Vienas nenormalus ženklas 
apie to krizio prisiartinimą pra
našauja tai nenatūralūs kainų 
kilimaš. Dabar Lietuvoje jau 
beveik viskas yra "brangiau ne 
kaip visoje Europoje ir Ameri
koje, ir dar vis eina brangyh.

“Dabar Seime svarstoma Biu
džetas ateinantiems metams. 
Eina karšti ginčai, bet tuose 
ginčuose iškeliama ir gana rim
tų įrodymų apie finansinės po
litikos klaidas, apie Emisijos ir 
kitų bankų neatsargius, ir klai
dingus žygius ir darbuotę, ir 
daug kitų tam panašių dalykų. 
Gal kriziui ir užbėgs už akių. 
Bet kaip dabar dalykai stovi tai 
krizis tikrai atžingsniuoja.

“Ateinančiuose Sęimo rinki
muose galime išgirsti netikėtų 
permainų Lietuvę^ partijose. 
Jau dabar kaip kurių gana rim
tai yra galvojama apie partijų 
pergrupavimą ir pačių partijų 
viduje apie radikalės permainas 
įvairiais tvarkos, disciplinos ir 
taktikos dalykais. ’Galimas dai
ktas kad ištikrųjų ‘tautininkų’ 
partija' šį tą gali reikšti.

“Socialdemokratai smarkiai 
veikia, daugiau išvien su ko
munistais, nors del žmonių akių 
buk tai tarp savęs ir nesutin
ka.’’

Pinklių Statymas.

tytojas jau nuo pirmiau žino, buvo tai 
ta ypata kurią jau matėme ant Rue du Mi- 
lieu-deš Uršins; iš tenai jis išvyko Romon, 
ir tame mieste jis išbuvo apie tris mėne
sius. Markizas dabar 'buvo pasirengęs ge
dulas rubais, bet nepaprastai puošniai. Jis 
nedėvėjo kunigišką drabužių; jo juodas 
ploščius, ir švarkais, tandžiai sugaubtas per 
juosmenį, rodė žymiai jo gražią figūrą; jo 
batai buvo labai skaisčiai nužibinti. Visos 
žymės jo praskusto pakaušio dingo biskį 
praplikusiame jo viršugalvyje^ Nieko ne
simatė jo visame parėdė, ar išvaizdoj, kas 
rodytų jį kunigu, išskyrus, gal but, visišr 
ką nuogumą smakro, kas dar labiau buvo 
žymu ant taip vyriško veido. Jo smakras, 
šviežiai nuskustas, gulėjo ant didelio, pla
čiai sumegsto juodo kaklaraikščio, užrišto 
militariu atsargumu kas priminė matan
čiam jog ši abbe-smarkizas — šis pagarsė
jęs pamokslininkas — dabar vienas is vei
kliausių ir Įtekmingiausių vadų savo orde- 
no, komandavo gusarų regimentą laike at
gaivinimo imperijos, ir kariavo gelbėdamas 
Rusams prieš Francuziją.

Sugryžęs į Paryžių tik šį rytą, marki
zas nebuvo matęs kunigaikštienės nuo jo 
motinos, Marchionės d’Aigrigny, mirties 
netoli Dunkirko, dvare prigulinčiame Ma- 
damei Saint-Dizier, kur ji negalėjo prisi
šaukti sunaus paskutinėje savo gyvenimo 
valandoje; nes jam buvo įsakyta tą patį 
rytą iškeliauti Romon kuomet gavo laiš
ką apie savo motinos mirtiną ligą; važia
vo jis tada ne be dvejojimo; ką patėmijo ir 
smerkė Rodinas, matydamas jo ne visišką 
palankbmą ordenui tokioje valandoje kur 
reikia pasišvęsti ordenui ar eiti prie mir
štančios motinos; nes d’Aigrigny savo gy
venime labiausia pasižymėjo savo atsidavi
mu ir meile savo motinai.

Kaip tarnas su ponia Grivois ramiai 
prasišalino, markizas greitai priėjo prie 
kunigaikštienės, ištiesė dešinę ranką, ir ta
rė jausmingu balsu:

Tai pirmutinis žmogus pa- 
Wilde) ėmęs drąsos pripažįsta kad Lie- 
, . . ttuva neturi savu kurėju, tik kuriniu ... . .. vertėjus, — ir tai toks atsira

do pačioje Lietuvoje.
Jeigu mes Amerikiečiai butu- 

I me ką panašaus pasakę ant jų, 
| jie butų surikę “Tylėkit jus, su- 
I amerikonėję1” O jau senai mes 
I tą Lietuvoje patėmijome — 
tuoj po neprigulmybės atgavi- 

lr|Tno: pradėjo iš Lietuvos veržtis 
i įvairių įvairiausi leidiniai —i bet1 
visi tik vertimai ir vertimai iš 
kitų kalbų. Gal tik viena-kita 
įstaiga išleido kalendorių kurį 
galima vadint ne vertimu, nors 
ir juose pilna verstų raštų.

Puikiausi jų žurnalai — pusė 
Svetimų autorių raštais užpil
dyta, visokios knygos — tik iš 
kitų pasiskolinta, savais žo
džiais perdėta.

Kur šių dienų plunksnos Ba
ranauskai, Simanai Daukantai, 
Basanavičiai, Pictariai, Vidu- 
nai, Šliupai ir kiti ? 'Seniems mi
rus arba einant prie gyvenimo 
galo, nelieka nieko kas užimtų 
originalių kurinių lauką.

Yra gabių vaizdelių rašyto
jų, yra poetų, yra ir “bepročių 
namo poetų”, kurių laiks nuo 
laiko šis tas pasirodo. Bet jie 
neveda paskui Save musų žmo
nių. Jiems lygius rasi šian ir 
ten.

Tik/ vieną naują veikalą — 
“Skirgailą” — šių dienų sukur
tą Lietuvoje statoma. Kiti yra 
svetimi, arba senų autorių pa
rašyti mažieji veikalai. Pa v., 
■nesenai Kaune lošta “Amerika 
Pirtyje”, sukaktuvėms paminė
ti. O toms sukaktuvėms niekas 
nesukūrė jokio kitokio veikalo.

Amerikoje mes irgi užpildo
me laikraščius vertiniais, ir lei
džiame verstas knygas, bet nors 
vertesnes. Bet turime ir origi
nalių kūrėjo, kurie; imant pro- 
porcionaliai, šimteriopai viršija 
Lietuvos kūrėjus, i

Atbusk, ’Lietuva,!

kad tie

. Pažinkime 
pirmiau patįs save ir 'duokime 
save kitiems pažinti, bet ne
stelbkime kitų pažinimu savo 
pačių pažinimą. Ar apdainuo
ta musų visą šalis su jos įžy- 
menybėmis, ar mums žinoma 
musų rytų, vakarų ir pietų 
gražybės, vietų istorijos? Toli 
gražu ne! Kelkite ir iaprašinė- 
kite, tat, mums jas! O Saha- 

Meksiką, Prerijus, Mont-

skirtą pasaulio 'galą ir ant
rą Kristaus atėjimą 1843 
do’ir šių' dienų Adventistai, 
m. Iš .jo pasekėjų atsira- 

v; Miller vėliau nusprendė 
. jog tai buvo klaida, ir vėl

■ nustatė pasauliui galą spa-
■ lių 22 d., 1844 metais, o ka

da tas praėjo be jokio atsi
tikimo, buvo pareikšta kad 
niekas, negali nuspėti pašau-Įrą, Meksiką, r. : 
110 pabaigos. {martą ir, p. rasime vėliau.

Toliau, rašo jog kai kurios 
partijos sutinka panaikint as
tuonių valandų darbo dienos įs
tatymą ir įvesti dešimties va
landų dieną.

Kaip klerikalai užbėgs tiž 
akių krizini kurį patįs prana
šauja ir kurį patįs užtraukė ne
galima numanyti. Paminėjimas 
Emisijos banko ir jo klaidų yra 
tik pajudinimas klerikalų arba 
“krikščionių” valdžios klaidų: 
“krikščionįs” vadovauja banką, 
jis apsiriko ir klaidų pridarė. Ar 
ne tie patįs žmonės ir valdžią 
vadovaudami įvedė šalį į krizį 
iš kurio dabar tik rūpinasi kaip 
išsigelbėti?

Senai jau sakėme kad gryna 
klerikališka valdžia duos Lietu
vos liaudžiai pamatyti kokia ji 
yra, ir tada bus lengva kitiems 
laimėti. Bet neapsieis klerika
lai be kaltinimo kitų. Pirmiau 
visą bėdą metė ant kitų, nes, 
sakė, būdami sykiu valdžioje 
neduoda veikti; o dabar vėl iš
iras1 kitiems Įmitęs, patįs steng
damiesi išsinerti kaip pamui- 
luoti nuo kaltės, bet liaudis tu
ri mokintis pažinti vilkus savo 
tarpe!

TEATRALIŠKI VEIKALAI
Juozapas ir Zelbnra. (aktas I) ir Paradno Sapnas 

(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-relięiška), iš laiku Juozapo patekimo j 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai................■■....................  4

Samsonas ir Delila — dviejų aktų, šešių atidengimų* 
bibliška meilės tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Par/.šė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyni ir 5 motenj. Pusi. 110 . .............I

‘‘Kryžiokas*’ — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia 
2 vyrai. Paraše K. S. K. Pusi. 24 ............1

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota,- dviem spalvom. Lošime daly
vauja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Paraše K. S.
Karpavičius ....................... . ..........$1.(

— Hermina, ar tu neslėpei man ko 
nors savo laiškuose? Paskutinėse valan
dose gyvenimo, ar motina nekeikė mane?

— Ne, ne, Frederikai, susiramink sa
ve. Ji labai troško tavęs. 'Jos mintįs tuoj 
susimaišė. Bet savo dilirijose jis vis šau
kėsi tavęs.

— Taip, — tarė markizas, karčiai; — 
jos motiniškas instinktas be abejo tikri
no jai kad mano buvimas prie jos būtų iš
gelbėjęs ją nuo mirties.

—v Prašau tavęs prašalink sau tuos 
liūdnus atsiminimus, — tarė kunigaikštie-

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavimų. Lošia 7 vyrai 

ir 2 moteris. 90 puslapių. Paraše K. S. Karpa
vičius.................................................................... 51

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška Ė-kiiį aktu 
tragedija-drama. .Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai verte P. Noriais. 182 pusi....... ‘ .E

Rylų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 ....................   .5

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo- reikia 3 vyrų ir 2 motenj. Vertė Šeinis. 
Puslapiu 36 . ........................................................ J

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė, F. Krawcowicz. 'Ver
te Z. Bagdžiuniutė. Pusk 50 .......................     .!

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



4

^■1

DIRVA

Užmirštas Kapas T.M.D. REIKALAI
Rašo Pr. Bajoras.

"TULA Lietuvių kultūros bendrovė, ku
rios pamatų" padėjėjas jau senokai il

sisi kapuose, parengė kilnią vakarienę. Tai 
daryta tuo tikslu idant paminėjus šios or
ganizacijos garbinga praeitis, nuveikti dar
bai, ir kad .sukėlus juokarštesnio ūpo savo 
rėmėjuose.

Ir viskas šiame susirinkime slinko švel
niai, aukštame upe.

Svečiams gi baigiant valgyti specialiai 
šiam pokiliui rengtus valgius, gerti gėri
mus, vakaro vedėjas perstatė vieną atsižy
mėjusi narį apsakytų organizacijos praei
ti. Šis savo užduotį atliko tinkamai. An
tras kalbėtojas piešė vaizdą kaip dabar or
ganizacija gyvuoja, nuklodamas savo kal
boje pagrindą jos ateities darbams. Šitam 
užbaigus, jauna mergaitė sakė švietimos 
pobūdžio deklamaciją.

Svečiai gi klausėsi visa tani, dūsavo, 
džiaugėsi, plojo delnais, juokavo, ir troško 
kad dar ir daugiau šioms 'panašių kalbų 
butų pasakyta.

Gailaus, vakaro vedėjas pareiškė:
— Dabar mums, tikiu 'ką nors linksmo, 

papasakos Juozas Rainys.
Didumos domė nukrypo ton pusėn kur 

ramiai, mažai keno pastebimas, sėdėjo tas j 
Įvardintas asmuo.

Dept. 3

Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradėkite var 
toti Eagle Pieną,

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.M' 3

AIsjuc sltyriujo mes laikas 
neo kilto gvildensimo rei
kalus įdomius bdsinnžicms

nes yra daug tokių kurie patįs* 
ateina ir pastoja nariais. Kiti 
dar nežino kur nueiti, o kiti ir 
neprisiverčia save.

Musų pareiga jiems iapie tai 
užsiminti.

Kuopos, kuriose vajus buvo 
pradėta, o neina kaip reikia, vėl 
sūdrutinkit savo vajavadų ener
giją, parinkit naujus vadus ir 
stokit darban pernaują.

Bar vėl kuopoms primename: 
ar visos laikėt priešmetinųis 

I susirinkimus ir perrinko! nau
jas valdybas? Kurios ne, ne- 
snauskit su senomis, darinkit 
naujas, įveskit kuopose gyvu
mo, ir dirbkit savo Draugijos 
labui.

Dabar kaip tik laikas pradėti 
rinkti naujas mokestis. Ar su
sirinkimai buna kas mėnuo ar 
pečiau, pasistengkit nuo visų 
narių išgauti metines mokestis 
už 1925 metus sausio mėnesio 
bėgiu. Ypatiškai iškolėktuokit

Praeddant Naujus 
Metus

TMD- nariai! Nelaukit pa
saulio galo nors hekurie jau jį 
skelbia ateinant. Bet netikė- 

prapratinti prieinamu budu T. ikit ir amžinai gyventi, nes ne- 
M. D. knygas, sugalvojo gerą | išsipildys ir kalbos apie niekad 
planą ir atspausdinęs pasiunti
nėje TMD. kuopoms;

Sudarė sutartį su “Dirva” 
Clevelande ir “Varpu” Chica- 
goje” duoti žmonėms pigesne 
kaina laikraštį ir sykiu išleisti 
TMD. knygas. Kuopos gavę tų 
lapelių teiksitės pasidarbuoti ir 
pasekmingai išdalinti. Kuopos 
net pačios gali priimti užsaky
mus iš savo narių tarpo.

Knygiaus nupiginta kaina lai
kraštis ir knygos eina šita tvar
ka: ■'/
Kas pirks knygų už $2 ir pri

dės $1, gaus vieną iš minėtų 
laikraščių ant metų (laikraš
čiai kainuoją po ?2 metams). '

Kas pirks knygų už $3 ir pridės 1
75c., gaus laikraštį ant

R

PASINAUKOKIT T.M.
D. KNYGIAUS PA.

SIŪLYMU
Tėvynės Mylėtojų Draugijos

Knygius, J. šolis, norėdamas

musų kultūrinį gyvenimą, veikė didžius 
darbus, skleidė ypatingas idėjas, arė us- 
niūotus dirvonus.... O dabar?
jie visi 'kaip vienas. Jie lygiai ramus, ly-l 
giai niekam nereikalingi, lygiai jie nieku : 
nesidomėja, nepolitikauja, nesiginčija. Jie į 
visi ilsisi po viena ir ta pačią juoda žeme-i 
le .... Skirtumas tarp jų tik tad kad vie-į 
nūs spaudžia dideli, aukšti, jų atminčiai 
pastatyti, paminklai, prie kitų stovi maži 
kryželiai, o dar kitų ne tik to, bet jau ir 
kapų negalima surasti....

“Ir tą syk aš aplankiau kapus.
“Buvo tai vasaros giedrus šventadie

nis. Viena tų dienų kuomet mieste dušnu, 
karšta, norisi kur nors po medžiais, pa- , 
Uksnyje ar pajūryje pasilsėti ir apie gyve
nimą, apie praleistas dienas pasvajoti.... 
Todėl, kad atsiekus savo tikslo, pasišalinus 
iš miesto neramaus, nuolatinai nuobodaus 
gyvenimo, nuvykau aš ant kapų.

/‘Pirmiausia aš ėjau plačiais, gražiai 
ištaisytais takeliais, ir dairiausi po apygar
dos: žiurėjau į aukštus paminklus, dailiai 

'gėlėmis aptaisytus kapus įr prie nekuriu 
klūpančius ar. verkiančius kapų lankyto- 
jds.

“Įspūdis buvo nejaukus.
“Juk matyt verkiantį jau pasiskyrusio

Rainys pakilo. Tai buvo vidutinio auk- Įšiuo pasauliu asmens, reikia ir pačiam 
ščio bei sudėjimo žmogus. Savo poouaziui «
jis atsižymėjo tuo kad buvo nepaprastai I *^ todėl kad 
ramus, mažakalbis ir mažai kam žinomas. 
Nebuvo tai aukšte! mokslo vyras, 
pasimokinęs, apsišvietęs, ir tik jau gerai 
keno nors įjudintas, galėdavo pasakyti ke
letą karštų tikrenybės žodžių.

, Atsistojęs, Rainys apsidairė į visas 
puses. Pažiurėjo jis į kabančius ąnt erd
vaus kambario sienų musų didžiavyrių pa
veikslus, apvedė akim susirinkusius, kurie 
į jį dar atidžiau tėmijo, ir, nulenkęs galvą 
žemyn, pamįslino valandėlę.

Tai atlikęs, jisai pradėjo:
“Gerbiamas vakaro pirmininke, ger

biamos viešnios ir gerbiami svečiai: Sma- 
gu-ir džiugintina turėt progos'pasakyti kę- Ljj, s«-
letą žodžių tokiam gražiam ir kilniam su-Į Įėjai padaryti galutinę išvadą: kaip kuris 
sirinkimui. Mano širdis šioj valandoj ver
da kunkuliuojančių džiaugsmu matant to
kią garbingą, kilnią sueigą, girdint tokias 
nuoširdžias kalbas. Linksma, sakau, to
kiuose susirinkimuose! Jie sukelia žmogu
je upę. Jie užkuria energiją. Jie pabudi
na norą juodąųgiau darbuotis; Jie sutei
kia to įspūdžio kuris dega žmogaus kruti-j 
nėję kol apsireiškia ūdras gyventi, dirbti, 
veikti ii* vėl veikti, gyventi, dirbti.

“Bet, gerbamieji, atleiskit man kad aš 
šiuo syk neišpildysiu gerbiamo pirmininko 
įsakymo, būtent kalbėsiu ne apie linksmus, 
smagius reikaluš, bet priešingai. Nežinau 
kodėl taip yra, kodėl aš turiu eiti priešais 
savo ir jūsų norą. Bet turiu prisipažinti 
jog-aš šiandien jaučiu ką tekio neramaus, 
krutinėję kaž kas dega, ir ima mane liudė- 
sis, neišpasakytas liudėsis.... Taip, man 
norisi nusileisti į liūdną gyvenimo dalį. Aš 
noriu kalbėt apie kapus, tenaitinį gyvenimą 
apie tuos žmones kurie jau senai iš musų 
minčių išnyko ir kurie savu laiku didžius 
žmonijai darbus veikė. Trumpai sakant, 
aš noriu jums, gerbiamieji ir gerbiamosios, 
pasakoti apie užmirštą kapą, apie kapą to 
žmogaus kurio vardas šiame pokilyje pri
valo būti kiekvieno garbingai minimas....

' “Leiskimės tad į kapus....
“Visų pirma, prisipažinsiu jog aš 'be

galiniai mėgiu lankytį kapus. Dažnai aš 
jų vienus ar 'antrus aplankau. Neturiu aš 
ten sau artimos ypatos kurią laikyčiau pa
reiga retkarčiais atlankyti. Bet kaž kodėl Į čįa; 
kaip kada širdis mane tenai traukia, 
ilgiuosi tos ramios-ramios vietelės.
todėl kad tenai taip ramu, kad tenai sūkį- j 
la tūkstantinės mintis apie .gyvenimą, mir- si paprasti žmonės'. Bet jau ir visu tuo I ko tiktai savo darbus.... x 
t į, apie viską. Juk tik atsivaizdinkim. Te- laiku jo krutinėję dege noras 'ką nors kil- “Pamenu gerai.
nai, kapuose, guli milijonai žmonių kurie, nesnio veikti. Jam vis vaizdavosi kad jis Į “Ėjo gandas paskui gando jog jis
sami laiku, kuomet musų tarpe gyveno,įgali ką tokio didelię-didelio sutverti, nes|ga, jog jis nedagali, jog jis persidirbo, 
kiekvienas, galima sakyti, kitokių minčių- jis atjautė savo-žmonių vargams, kilo jame i galiau — liūdna žinia: jis mirė.... 
pažiūrų Į tą patį gyvenimą buvo. Vieni jų noras jiems pągelbėti.
trukšmingai savo gyvenimo dienas leido ir j musų bočių kilnią ir garbingą praeitį, tarė

Dabar!

Mygu 
už 50c. 
knygų 

už 25c. 
knygų
laikraščių ant

už

už $5

iv $6

Savo pobūdžiu ašara-kita išspausti. O ta ašarą spaudžia- 
.5; tcdcl kad primena jog žmonės visgi yra 
žmoniški; žmonės turi kilnias, pilnas pa- 

I —x.*..j». Kuomet gyvena tai neatjau
čia, nemoka to sąjausmo, tos pagailos pa
rodyti, bet kada likimas juos perskiria — 
ta žmoniško sąjausmo žymė giliai pasireiš
kia;

■ “Šluostydamas ašaras ir svajodamas 
apie žmonių kilnybę, pasiekiau naujos ka
pų vietos, tęs vietos kur dar matėsi dideli 

I nejudinti laukai ir kur nebuvo nei aukštų 
kryžių, nei medžių, nei > gražiai ištaisytų 
kapų-kapelių.

“Ši vieta man ypač tiko; Čia -stovėda
mas ir žiūrėdamas į anoje, turtingųjų da- 
lyj, aukštai iškeltus kryžius-paminklus, ga-

Šiaip sau gailos širdis.

nemirimą.
•Per savo trumpą šioj ašarų 

pakalnėje gyvenimą dirbkit ant 
naudos savo ir savo brolių.

O kaip geriau galėtumėt pa
sidarbuoti jeigu ne būdami pa
tįs nariais kalbintume! ir kitus 
prisirašyti ir gauti tas puikias 
knygas kurias TMD. duoda sa
vo nariams.

Net yra paskirta dovanos už 
prirašymą narių, apie ką jau 
buvo rašomą.

Nuo išleidimo Kudirkos Raš-.
tų, šie 1925 metai bus didžiausi Į Jpi kitaip negalit. 
Tėvynes Mylėtojų Istorijoje.

Pažymėkime mes juos savo 
dideliu pasidarbavimu ir kuodi- 
džiausiū praplėtimu visuomenė
je mūsų brangios Draugijos lei
dinio '— kuris pasitaiko1 būti 

trijuose

Eagle Pienas išau
gino daugiau val
ioj negu kiti mais
tai krūvon sudėti. 
Trys gentkartės 
juo išaugo.

I Nuq to priklausys antros ir 
trečios knygos Istorijos greites
nis išleidimas. Spaustuvė sto
vi gatava dirbti, bet jei truks 
ant greitųjų pinigų, 
lėsime darbo varyti 
sueis.

Taigi; nariai, nuo' 
čių priklauso greitas 
visos "Pasaulio Istorijos’.’.

mes nega
ila pinigai

metų.
gaus . .vienas is didžiausių:

[tomuose “Pasaulio Istorija", ko
kios musų kalboje visiškai nė
ra ir negreit kas pasikėsins di
desnę išleisti.

Wells’o “Pasaulio Istorija" 
bus pagrindas musų gyvenime 
visuotinos istorijos šakoje, ir 
tas veikalas užims tų vietų per 
daug metų ateityje.

Ar rasit žmogų apsišvietusi 
kurs išdrystų pasakyti kad jam 
“Pasaulio Istorijos" nereikia?

Jei rasis, tai tik koks tamsu- 
nėlis, bet ir tų prakilnus Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos narys 
privalo pertikrint apie veikalo 
svarbų. • ■

Viskas ko reikia, tik tinka- 
mai žmogui perstatyti. Rasis 
daugybė mielai sutinkančių ant 
pakalbinimo likti TMD. nariu, |

gaus

gaus 
metu

gaus 
ant

musų pa
gavimas

Pirkdamas
laikraštį

Pirkdamas
laikraštį

Pirkdamas
vieną tų
dovanai;

O kas pirks knygų už 310 
du laikraščiu dovanai 
metų, arba vieną laikraštį ant 
dviejų metų.

Kas norėti/ kad laikraštis bu
tų siunčiamas Į užrubežį, turi 
biskį damokėti.

Tokia proga duodama tiktai 
iki kovo 1 dienai, ir kadangi tai 
labai, puiki proga Įsigyti gerų 
knygų ir ląikraštį už tą pačią 
sumą, TMD. nariai ir abelnai 
visuomenė privalo pasinaudoti.

TMD. knygiaus paskelbimas' 
apie tai telpa ant pusi. 7-to. I

-Kurių pranešimų del stokos 
vietos nesutalpinome šiame nu
meryje, sudėsime i sekantį.

TMD. KUOPOS, U2SIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
>1. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

EKSTRAI!
KALENDORIUS 1925 METAMS 
Dideli Lietuviški Kalendoriai su 
Lietuviškais vardais menesių ir 
dienų, dailiai atmaliavoti su tau
tiškais* paveikslais, 4 už $1.00, 
visokių po vienų. Indek markę, 
gausi knvgų katalogų. Adr.:

; J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Mass.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdiki su 
Eagle Pienu.

žmogus pagerbiama jam pasimirus, kokis 
skirtumas ir pasimirusiuose gyvenančiųjų 

I yra daroma....
“Sutuokęs keletą tokių pavyzdžių, ap

sistojau ant vieno jų, ir sumaniau būtinai 
'surasti kapą to žmogaus kuriam tik ačiū 
mes čia šiandien susirinkę, kurio pastango- 

' mis pradėta šitas musų tolyn varomas kul
tūros darbas. Kilo manyje noras jo kapą 
aplankyti dar ir todėl kad mano mintyj 
tuomet, kaip lygiai ir dabar, stovėjo visas 
pluoštas jo nuveiktų darbų.

“Gerbiamieji ir gerbiamosios! Aš čio
nai ir noriu apie tą žmogų pakalbėti.

“ Visų pirma, aš apie jį kalbėsiu kaipo 
apie žmogų. Kalbėsiu apie jį kaipo paži
nęs ir jo darbus per daugelį-daugelį metų. 
Aš neaukštinsiu jo, jis niekuomet to nerei
kalavo. Jis nebuvo viršžmogis. Jis gal 
but buvęs paskutinis žmogus apie save pa
našiai manyti. Bet jis 'buvo mums pavyz
džiu ir kelrodžiu musų kilniuose darbuose. 
Jo darbuotės pavyzdžiai buvo gražiai ir 
ypatingai vaizduojami kuomet jis pradėjo 
visuomenės labui dirbti- Jis mažai 'kalbė
davo, bet daug veikdavo. Jo svarbiausia 
užduotimi ir kitiems patarimu būdavo: 
Dirbti, dirbti ir vėl 'dirbti....

“Jis buvo paprastas. Jis kilo iš dar 
paprastesnių, darbo žmonių, kaimiečių. 
Vargo ir svetimųjų jungo spaudžiamas ji
sai ašarodamas apleido savo tėvynę. Jis 
atvyko šin liuosybės kraštan. Jis atvyko 

kur daugelis žmonių atvyksta laimės 
Ašljieškotų ir ją suranda. Jis tokios laimės,

’ i, nejieškojo. Iš pradžių I nelaimė.

tė. 
nes 
tai
gražiausią gyvenimo dalį, tik savo užsi
brėžtam idealui praleido. Jis gulė ir kėlė 
tik apie tai svajodamas. Jo nemirtinu ©bal
siu buvo: “Dirbkim->dirbkim. Švieskime, 
mokinkime savo brolius-tautiečius. O kuo
met jie apsišvies, kils musų tauta, suma
žės jos vargai, pasiliuosuosime svetimųjų 
jungo!”

“Jis mylėjo žmones, dorą, ramybę. Jis 
gerbė tuos kurie nori dirbti. Mūšų tautos 
tamsiausioje valandoje jis iškėlė savo ne
mirtiną obalsį ir šaukė visus: “Žmonės, 
prie darbo! Žmonės, pabuskit! Žmonės, 
susipraskit! Eikit ranka rankon, petis pe
tin!”

“Išpradžių sekėjų jis neturėjo. Nie
kas jo darbais nesitenkino. Bet, pagaliau, 
savo, tvirta valią, savo nenuoalsiais dar
bais, užkariavo jis visus. Žmonės telkėsi 
į burius. Jie sekė jį. Jie džiaugėsi jo kil
niais darbais. Jie gerbė jo idealus; Žmo
nija kilo, švietėsi, tamsi padangė giedrėjo. 
Skaisti saulutė iš po debesų pradėjo rody
tis.

“Bet.... niekas amžių negyvens. Vi
si, gerus ar blogus darbus veikę, skirsimės 
su šiuo pasauliu, eisime į nežinomą šalį, 
žūsime misterijoje. .. . Ar musų darbus, 
musų kilnias idėjas kas nors stengsis tolyn 
gyvenimai! plėšti — ne tuomet mums rū
pės. ...

“Ne kitokiu ir jis buvo. Pakirto ir jį 
Gal tai | ypatiškos laimės, nejieškojo. Iš pradžių I nelaimė. Dar jaunoku būdamas sukrito.

dirbo sunkius darbus. Taip kaip ir vi-1 Nužengė į nežinomą pasaulį. Mums pali-

riuo musų tauta, visa žmonija, galės pakel- lydėjo jo karstą. Vežė vežimus gėlių. Pa
ti protesto-žodį priešais savo prispaudėjus; | galiau, laidojo jį apkasė kaip ir visus juo- 
priešais tuos kurie mus kaipo žmones per 
amžius paniekoj ir neapikantoj laiko..,..'

“Ir ėmėsi jis to darbo.
“To delei visą sąvo gyvenimą pašven-
To delei jis vargo;' Jis nematė (švięses- 
dienos. Jis skurdo. Jas nežinojo kas 
yra geri laikai. Jaunystės dienas, tą

ser-
Pa-
Dar

• da 'žemelę.... \ ■
“Dar ir dabar rodos matau. Sakyta 

kilnios kalbos, piešta jo šiame pasaulyje 
■ nuveikti kilnus darbai. Apkrauta jo ka

pas gėlėmis. Ant plačių raiščių prie gėlių 
i kabojo parašai: “Ilsėkis idėjų drauge!” 
. “Neužmiršim tavo darbų.” ' “Neužmiršim 

tavęs niekados.” “Lai buna lengva ši šal
ta žemelė, žmonių mylėtojau”.

“Bet.... apverkė jį* apgailavo, prisi
minė jo kilnius.darbus, išsiskirstė ir.... 
užmiršo....

“Praslinko keletas dienų, savaičių — 
suvyto gėlės. Praėjo keletas metų — išny
ko jo kapas, visi apie jį užmiršo, visi ji ap
leido. Niekas jo netaiso gražiomis gėlė
mis, niekas prie jo nestato aukštų pamink
lų. .... Nors mes varome jo 'pradėtą kul
tūrišką darbą, bet apie jį jau niekad-niekad 
neprisimename....

“Bet aš, kaip visuomet toj* vietoj kur 
mes jį anuomet palaidojom, ir kur dabar 
jau jo palaikų nei pėdsakų negalima sura
sti, taip ir dabar, čionai; sakau: ‘Tu žuvai! 
Tave be laiko mirtis pakirto! Tave visi 
užmiršo! Mes jau nei nežinome kur tavo 
palaikai randasi! Bet tavo 'kilnių darbų, 
tavo paskleistų idėjų męs niekad-niekad ne
užmiršime ! Tu per amžius gyvuosi su mu
mis!”

Ir tai 
vą žemyn, 
ašaromis. 
Jis savo vaidentuvėje matė tą menkutį, iš
geltusį žmogaus veidą, saikavo jo nuveik
tus šiame pasaulyje darbus, ir gailėjosi ko
de! gi jis negalėjo su jais ilgiau gyventi, 
dar daugiau kilnių darbų veikti....

O aš dabar,, jei kuomet tik aplankau 
kapus, man visuomet prisimena tas “Už
mirštas Kapas”. Aš pasižiūriu i aukštus 
paminklus, kryžius-kryželius, pažvelgiu į 
apleistas kapų dalis ir man, nejučiomis, kaž 
kaip netikėtai ištrūksta kur tai girdėtas 
posakis:

pasakęs, kalbėtojas nuleido gal- 
Jo poakiai pasriuvo stambiomis 
Klausytojai gi pajuto širdgėlą.

Jis, prisimindamas'toliau — ašaros, apgailavimai....
I ' “Skambėjo gatvės liūdna muzika.

nieko gero nenuveikė; kiti ramiu budu kėlė1 jos pagalba galės mumyse kelti to ūpo ku-Iriai žmonių, pasirengusiu gedulės rūbais,
Bu-

Kur nėra paminklų, 
Išnykę kapai, 
Ten ilsis didžiųjų 
Sielų palaikai.

svarbos Sclropuii ir teolil

>ra dalykas, kurį n* ta
rimo nculiulškcb

oų kūdikių.

Kūdikių ttprfphdeias ir po- H

1STRAIPSNIS 105
MAISTAS AUGANTIEMS M 

KŪDIKIAMS
Laukiant kūdikio normališkai 

tantis reikia jam duot užtektinai tiffKĮ 
kamo maisto. Daugelis kūdikių 
ric menki gimstant, gali *buti* išaoį^M 
ginti į stiprius vaikučius jei tinlcSH 
mąi prižiūrima jų mastas.

Jei pastidi juosi bendro penėjimo“.! 
raštus, pamatysi kad valgiai yra lai- w 
psniškai didinama su kūdikio augi-S 
mu. Iš pat pradžių turime griežtiįa 
pieniškų maistą, prie kurio veliaU^ 
prisideda koše, vaisiai ir keletas daf-^ 
žovių. Pridėjimas eina laipsniškai,, t 
kad ncišvertus^viduriukų, bet prižitM 
ri normalj augimų.

Pienas, kaip ir kūdikiams, vis te
beturi būti pamatas valgių. Jis vi- * 
siškai reikalingas tinkamam išsivys^ 
tymui. Eagle Brand Pienas yra plą-įį 
čia i vartojamas Artimuose Rytuose"" 
tarpe našlaičių šventos Žemsė, ir gą.**T 
mina stebėtinus vaisius gydant nedfcįj 
penėjimų. Eagle Brank, tinkamai® 
vartojamas, suteikia visą reikalinj^’ J 
maistų del augimo ir todėl turėtų in- 
eiti į kiekvieno augančio kūdikio valffil

Tūkstančiai ir tūkstančiai kuiĮikiti§|j 
reikalauja ypatingos priežiūros tarp. 1 
keturių ir šešiolikos’ metų. Jiems j 
reikia maisto kuris' butų ypač sotus. J 
Jiems reikia maisto kuris pagelbėtų j 
tapti stipriais ir vikriais, kovojp.n- | 
čiais prieš ligas. Tėvams šitokiį, 
kūdikiu stiprai rekomenduojamu. 
den’s Eagle ■ Pieųas. Tai puikiausi?^ ! 
pienas moksliškai sumaišytas su 
riausiu cukrum, kuris pagelbsti 
dikiui Įgyti svori, be ko jis ncgaųgj 
būti stiprus ir vikrus. Yra tai ekoHl 
nomija viisęms tėvams prižiūrėti kawBJ 
jų vaikai tinkamai butų subud&vogM 
stembimui prieš gilas, kadangi- yrajjj 
pigiau vaiką sveiku išlaikyti negu ji'. I 
gydyti. šitiems vaikams rekornęn- >1 
duojama.duoti du šaukštu Eagle Pid-’l 
no atmiešto trimis ketvirtdaljais pu o- .J 
del i o šalto vandens. Gali duoti pary-.w 
čiais ar po pietų. Senesni vaikai kai ■ 
kada jč labiau mėgsta su ginger.akiji 
vaisių sunkomis! arba suplaktu kiau- 1 
šiniu.
Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir I 

pasilaikyk juos ateičiai. fl
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Na

99
paikais daly-

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

ATOS.£j

yra toks:

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

M

Bet vardas netaip 
tik pats aparatas

H n

tikru 
vi šuo-

Rusijos kunigaikščiai. Gi-, 
ir Nikalojus, bando at- 
Rusijos sostą.
gal butų jiems lengva 

bent kas pasakytų kur

šios eilės yra 
ne poetiškos,

skyriaus 
čia visai 
vidurinis

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 8248.587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta 3247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi narini gauna laikrašti “Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

Užmiršti dalykai: Lietuvos 
Atstovas Washingtone.

Apie ji daugiau laikraščiai 
nerašo ir nesibara.

4/

Už S3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje" metams “Dirvą”

kaina 
Amerikoje

Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir

TRIMITĄ1
žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill.

TAI MANO Tėvynė

Jaunimas

(Skiriu jauniems Lietuvos karžygiams) 
Prašvito aušrelė, jau linksmin’ visus, 
Jaukų mus karžygių dar noras 'kilnūs — 
Tėvynę vaduoti, ją ginti drąsiai, 
Užtraukt sutartinę, -lai skamba garsiai.

Tėvynę broliukai mus gina šventai, 
Su. priešu kovoja už laisvę karštai; 
Per drąsą, narsumą, per laisvės kapus 
Naikina dygliuotus erškėčių takus.

Karžygiai broliukai Tėvynės jauni, 
Kol jausmas n’atšalęs, dar meilės pilni, 
Vis žvangina, aštrina plieno kardus, 
Į sostinę žiuri — ten Vilnius brangus

tą 
įe 
y,
& 
is 
ie

Kur broliai dar vargsta po priešų nagais, 
Skausmus ir vergiją jie neša sunkiai; 
Atimt nori Vilnių; kur miega giliai 
Tėvynės karžygiai ramiai, amžinai.
Prašvito aušrelė Skaistutė, graži, 
Už šalį, kovoti jų norai kilni;
Vis žengti Į Vilnių/ sostinę, skubiai, 
Ten kur plevėsuoja mus priešų arai.
Per aukas drąsuolių, per laisvės kapus 
Nulaužt Leknomanų areliams sparnus; 
Per kovą ii* trusą, kautynes didžias • 
Užgydyt gyvenimo skaudžias žaizdas.

Radasto Žiedas. 
w

Tikėkis didžių dalykų iš savęs.

Girios kur žaliuoja, ežerai banguoja, • 
Ten musų tėvynė mylima gimtinė.
Kur žmonės varguoliai; kur bferžai 

svyruoliai;
Kur rūtos žaliuoja, mergaitės dainuoja;

i Kur vyšinų sodneliai, kur balti žiedeliai — 
Ten sielos ramybė, gamtužės gražybė. 
Kur pušįs linguoja, gegutės kukuoja;

|Kur inędžiai svyruoja, lakštutės dainuoja, j 
IKur javų laukeliai, kur sraunus upeliai — 
Tai musų tėvynė, mylima gimtinę!
Gerkanis J. .Gogelis.

Nesveikas žmogus retai užeina kitą 
sveiką kūną.

Jokjs cementas niekad nesuklijuos ne
išlaikyto prižado./ \

Padrąsinimui mus eiti pirmyn, gamta 
padovanojo mums trumpas atmintis apie 
nemalonius patyrimus.

Nesirūpink ką žmonės gali apie tave 
manyti; tankiausia jie visai apie tave ne
mano. - .

Jeigu supranti ką nori daryti,, tavo 
darbas jau pusiau atliktas.

Visiškai nėra, galima teisingam ir ne
teisingam žmogui dirbti 'krūvoje.

Dailos darbas yra bile darbas gerai at
liktas.

, 1922 metais Sūv. Valstijų gyventojai 
išsiuntė užrubežiri 214,483,621 laišką, ku
rių bendrai krasaženkliai kainavo $6,433,- 
000. i Penkiasdešimts metų atgal tas butų 
kainavę $107,000,000. 1857 metais laiškas 
Australijon persiųsti kainavo $2.04. An- 

1 glijon 48 centai, o Francuzijon 60 centų.

Svietas Juoksis sy- 
kiu su Tavimi

NAUJAS METAS
Naujas^ metas jau atėjo — 
Svieto galas prasidėjo:
Tuoj ir pabaigos sulauksim, 
Amžiną atilsi šauksim!
Vargšai mes, visai nežinom 
Kada galas mums paskirta, 
Turim laukti ir bijoti, 
-Ir tik staiga tą patirti.
štai Dievulis davatkėlei 
Svieto galą jau pasakė, 
Ir vasario šeštą dieną 
Musų pražūčiai nustatė.
Nėr’ kada nei-prisirengti, 
Nėr’ kaip turtus išdalinti, 
Kad išliktume nekalti 
Prieš tą "baisų “sūdą” stoti.
Kunigėliai ir davatkos, 
Verkit raudą paskutinę, 
Už jus nuodėmes didžiausias 
Lauk’ jus pekla bedugninė.
Bolševikai, jums"nėr vietos 
Nei danguj, nei pekloj būti, 
Jus turėsit čia ant žemės 
Sukirmyti ir pražūti.
BedieVukams anam sviete 
Rojus skirta už jų varga, 
Už 
UŽ

skelbimą žmonėms tiesos, 
tą sunku, šventą darbą.

Juokų Red.
tai mes patįs pristojome

Į “poetų” stoną, kaip šios eiles 
liudija, ir nors prastais" žode
liais ir netvarkiai išreiškėme 
tai ko niekas kitas nebūtų išrei
škę (neš- tokiais 
kais neužsiima)'1 

Prisipažįstame, 
visai prastos ir
bet gerų ir neužsimoka rašyt, 
nes vistiek tuoj pasibaigs mu
sų žemiškas gyvenimas ir ne
liks kam už jas po mirčiai mus 
garbint.‘■ARTOJO” Liaudies

SIX. ' L- • f . • • ' '

PRASIDEDA SU SEKANČIU—SAUSIO MENESIO—NUMERIU

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

105 
M TIEMS 
S 
itališkai vys- 
žtektinai tin- 

kadikų liū
lį 'būti išau- 
is i jei tinka- 
as. 
ro penėjimo 
Igiai yra lai- 
zudikio augi- 
rime griežtai 
kurio vėliau 
keletas dar- 
juipšniškai, 

i; bot prižiu-

iams, vis.te- 
gių. Jis vi- 
nam išsivys- 
nas yra plu
ošė Rytuose 
iemsė, ir ga
udant nedn- 
k,'' tinkamai 
ą reikalingų 
oi turėtų in- 
kudikio val-

lėipi kūdikių 
ežiuros tarp 
etų. Jiems 
ypač sotus, 

isi pagelbėtų 
is, koyojan- 
aįiis šitokių 
uojBrna Bpr- 
I’ nuikiausjas 
Sytas su ge- 
■agclbsti ku- 
o jis negali 
Vra tai eko- 
rižiurčti kįd 
į siibudavoti 
kadangi jįra 
kyti negu JĮ 
is rekony'h- 
i Eagle Fie- 
tdalįais' pūo- 
i dusti pafa'- 
li .vaikai lėti 
i ginger aje, 
plaktu kiau-

i atidžiai Ir 
eičiai.

Tiesa, aparatą butų galima 
laikyti ir namie kampe pasista
čius, ir kada nori mintis užra
šyti, prieini prie jo, suvedi į 
kaktą vielas ir darbas praside
da.

Bet visa bėda tame kad min
tis užiena ne kada žmogus už
sinori, bet kada jos- užsinori.i 
Tiesą, mįslių visokių galva pil
na visada, bet geros mintis pa
sitaiko netikėtai ir '.netikėtose 
vietose. Kartais gatvekariu va
žiuojant, kartais po miestą vai-į 
kštinėjant, 'kartais kieme žolę j 
pjaunant ar skiepe malkas ka-- 
pojant. O juk tokį ’sunkumą su; 
savim nesinešiosi. O kada pri-i 
sėsi prie aparato ir rengsies ką j 
gero sumislyt, jame užsirašysi 
tik tas kaip'jis brangus ir ne-! 
naudingas, kam aš jį pirkau, ir j j 
kam man jo reikėjo'.z .. ! —

Išeina taigi kaip .su tuo To- i t; 
torium ir koše: Totorius nak- j« 
tį miege sapnavo košę, ir norė
jo valgyt, bet šaukšto neturė
jo. Kitą vakarą atsigulė mie
goti pasiimdamas šaukštą, bet 
košės jau nesapnavo.

A. Zdanis (vietinis) pereitą 
nedėldienį per “Algio ir Giedru
tės” repeticijas pas gerb. Ba- 
nionį papasakojo šitokį atsiti
kimą :

Gelžkelio relėmis ėjo trįs bro
liai. Staiga ant jų užlėkė trau
kinis. Vienam jų nuvažiavo 
kojas, kitam galvą, o trečias 
nušoko ir spėjo išlikti sveikas.

Be kojų likęs brolis baisiai 
šaukė iš skausmo. 'Sveikasis 
priėjęs prie jo barė, tardamas:;

— Tylėk, tylėk! Matai, anam 
galvą nuvažiavo, h- tyli, o tu 
tik kojų netekai, ir visa gerkle 
rėki.

HI

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gy\renimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

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

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

“TRI?4ITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai, 
metams $1.50, pusei metų SOc. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai!
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. Šaulių Atstovą — A . ~

Fr. Narvydas, 3S Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

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

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbiu 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašyki! 
jį dabar ir" turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki;. pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai .Pasibaigi;
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

.“ A RTOJO” Liaudies Dainų Kontes- 
T*- testas tikrai 'bus žingeidus. Mu

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

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

Jau pereitame numeryje buvo minė
ta p-lė ONA KAIRIUTĖ iš Brooklyn, 
N. Y., ir JONAS LABUKAS iš Priė
jiu.

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

J. GOGELIS, iš Gerkanių.
Veini prisiuntė pačių mokėtas, kiti 

net gavo> moteris ar merginas padai
nuoti, ir užraše.

Laukiama dar nuo kitų kurie žadėjo.
Nei vienas Amerikietis ir 'Amerikie

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

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

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

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

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

Artojo Redakcija.

šekit “Artoją” — temykit jo kožną numeri. Dainų bus visą metą!

“ARTOJAS

Atidėję Į šalįi viską, mes tik 
laukiame “Artojo’' liaudies dai
nų kontesto. Jeigu teisybė ką 
garsina, matysime tai ko dar 
Amerikoje neturėjome.

Daug kas iš musų dar atsi
meni daugybę dainelių išmoktų 
jaunystės dienose, bet mažai 
teturi* gana noro surašyti, kiti 
Ir nemoka rašyti. Kurie mo
ka; tie daugumoj tų dainų ne
atmeną, ir taip eina.

Dabar visi galės pasiskaityt.

Einant atgal prie gerb. Aud
ros sumanyto ir užsinorėjo-apa
rato minčių užrašymui, norime 
paskelbti kad gerb. Verbliudas 
(iš Pittsburgh, Pa.) prisiuntė 
tokiai mašinai planą, kuri, jo 
nuomone, gales užrašyt žmo
gaus mintis, tik jis nesugalvo
ja jai vardo, 
svarbu, bile 
bus.

Jo planas
Mašina bus keturių pėdų au

kščio, ir po dvi pėdas ketur- 
kampai. Svers apie 400 svarų.

Bus varoma elektra, sujun
gus su žibinama elektra arba 
įdėjus ba tarė ją.

Padarymas tos mašinos kai
nuos apie 33,000.

Kas iškalno užsiprenumeruos, 
gaus už 32,000.

Gerb. Verbliudas neužilgo-pa
skelbs to aparato prenumeratą.

Tai labai džiuginanti žinia 
kiekvienam kuris šiek tiek pro
tauja, ir .turėdamas tokį .apara
tą galės daug laiko sutaupyti.

■Bet jau iškalno pasakome kad 
tas išradimas bus nepasekmin- 
gas. Nes kur rasi tokį žmogų 
kurs norėtų nešiotis sau ant 
pečių ar galvos tokį aparatą, 
sveriantį 400 svarų, nors ras
tųsi kurie sutiktų mokėti po du 
tūkstančiu dolarių.

Mes žinome daug žmonių ku
rie sako turi puikias mintis gal
voje, bet kaip reikia jas sura
šyti ant popierio nielcas neišei
na (neskiriant-ir musų pačių). 
Taigi jiems ta mašina susiga- 
dytų labai.

Tas kuris tari 37 metu “VIENYBĖS” kęmpletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė verte atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybes” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visu pasaulio kraštų ir Lietuves.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsi! kas 'dieną.

Du 
rilius 
gauti

Tas 
jeigu
tas sėstas randasi.

4.'
Gerb". Vėjas protestuoja prieš 

vadinimą šio Juokų 
‘Juokų Kampeliu’, ča 
nėra jokis kampelis, o 
viršus.

Gal ir jo teisybė.
Tik mums butų labai nepa

togu rašant sakyti, “šiame vi
duriniame viršuje”, vietoj “šia
me . kampelyje”.

Jeigu daugiau protestų bus, 
gal reiks išrasti kitokį vardą.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

'žurnalas.
Reikalaukite numerio »»a2: 

rėjimui pnisiųsuami loc, 
“GYDYTOJAS” 

4454 So. Western A ve.
Chicago. HL

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant. '
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o c 

prie kokių heišlavintų daktarų, TU 
ras Specialistas arba profesorius ne 
siklausines kokia liga sergi ir ku 
skauda. Jisai pats tą junis pasakyi 

3 po išegz&ummavimo. Daugybe dakte 
^\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji 

{neturėjo užtektinai apsipažinimo įr ps 
J tyrimo bei neišrado jūsų tikros ]igo 
1 Mano aparatas Eadio-Scope-Iiaggi-3 
j Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakt< 
riologiškas egzaminavimas kraujo at 
dengs msn tikrų jūsų ligos priežaf; 
ir jeigu uš paimsiu jus gydyt, jau 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata

Jeigu turite nusilpnėjusk 
nervus ir kenčiate nuo uinuodiJiza 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, ža; 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinikit ilgiau laiko ir neaikve 
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 atainešit šj ap 
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Cleveland

4.
fld G

10406 Eucfid Av. Kampas E. 105 th St.
ANTEOS GRINDYS, KAMBARIS 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo G 
Nedėldieniais nuo 10 ltd 1.

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

3423 W. Gist 
CHICAGO,

xx

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.
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secretly opposed
For that matter the 

teacher /was not

I 
I
siun-

acters were gratuitously offer
ed but scronfully rejected 

pedple.

your hiis-
HIM 
illness so j

■r

PUT YOUR SAVINGS IN

NUO UŽKIETĖJIMO

Mr. i. Knowui

DIRVA

UNDER RUSSIAN 
OPPRESSION

The Russian schools in Lithu
ania, moreover, could riot en
tirely replace national 'instruc
tion, since the families and the 
clergy secretly opposed their 

‘influence. 
'Russian 
educator, but simply -the repre-1 ; 
sentative of a foreign bureau
cracy, speaking a tongue scar
cely comprehensive to the 
children and evoking no echo in 
their hearts. In order to pre
vent the diffusion of intellectu
al culture, in 1824 .the peasant 

* children were forbidden to at-1 
tend the gymnasia. This pro
hibition was renewed ip 1882 ■ 
with a view to suppressing the 
Socialist danger. The only 
schools worthy of the name 
yere the parochial schools in 
which the Lithuanian clergy 
taught the children their moth
er-tongue in a manner suited to 
the national sentiment. But 
these were closed in 1832, and 
thereafter the people had to 
make shift as best they could 
with books smuggled in from 
Lithuania Minor. The family, 
the hearth of 'Lithuanian life, 
had to replace the schools. In 
many cases the clergy took ad
vantage 'of religious instruction 
to cultivate patriotic feeling I 
among the children. As soon as 

< the Russians got wind of this 
propaganda they subjected the i 
clergy to a pitiless persecution, . 
which reaped a lavish crop of 
martyrs.

Bpt the most ruthless blow 
to 'Lithuanian intellectual life 
was dealt by the infamous Man
ifesto of 1'863 which banished 
the native language from the 
schools altogether. The speech 
which every Lithuanian hid j 
learnt at his mother’s knee was | 
branded as a crime and the I 
Lithuanian child was forced to 
learn an alien tongue. From 
that moment the popular 
schools „were deserted. Only | 
those seeking to curry- favour 
and advancement attended 
them. Thė Lithuanian might 
not even prayi in his native 
language. Suvalkai government,

I which had hitherto been allow
ed to teach the Bible in Lithu
anian, now lost this privilege, 

land religious instruction has to 
be imparted in the privacy of Į 

I the home.
I Lithuanian
(Rimša, in a group entitled “Lie:| 
i tuvos Mokykla”

The well-known ,
sculptor, Petras Df Juiltus

i “T .in. I No, Fatima, not all designers 
(the Lithua- evening gowns and bathing 

an(nian School), has left a touch- suits come from Missouri. Ap- 
iing symbol of this sad period pearances are often deceiving, 
in Lithuanian history, nt pre-1 however, and your mistake was 
sents a mother turning a spin- Ą natural one under the circum- 

| ning wheel and at the same Į stances.
lime teaching her child.

In 18(55 Muraviev prohibited 
[the use of the Latin alphabet 
and circulated a Lithuanian 
grammar in Russian characters.

I Nothing more could be printed 
I in Lithuanian letters, since an 
exception made in ,favour of a 
restricted scientific circle could 
riot extend to the masses. On 
:.he\other hand, the country was 
inundated with Russian writ
ings to replace the forbidden 
Lithuanian books. Thus the 
world was confronted with ah 
almost unprecedented spectacle, 
that of ų nation of three mil
lion souls dwelling on the soil 
of their ancestors, yet deprived 
of the right to use their mother 
tongue. The soft musical sounds 
of the native-idiom might not 
be pronounced save behing care
fully closed doors with the 
holts drawn. Lithuanian books 
crossed the frontier as contra
band during dark nights. Rus- cllJ 
sian police d'pies were posted at sa^ 
the church portals to seize the ,

A merė mortal man never 
I realizes how weak he is until 
he tries to quit smoking.

-------- o——
I’ll never get over this as 

long as I live, said the hen as 
i she surveyed the ostrich egg.

-------- o--------
I There’s a purchase that gives
I me satisfaction every time I 
look at it, remarked the con-1 
ceited fellow as he looked at the 
mirror.

-------- o——
The very first thing that you 

see when a girl takes off her 
hat is an invisible hair net.

hl play you checkers

——o--------
T. Neura thinks that “i made 

him what he is” usually means 
“He worked for me before he 
made his reputation”.

-------- o-----
Mrs. A—How did 

SHE CURED 
band get over his 
quickly?

Mrs. B—4 threatened to send 
mother to take care of him.
,----------- -—

Better
She—And when we!re mar

ried you won’t come home 
growl about the meals?

He—My dear, we’ll 'dine 
clusively at restaurants
.then we can both growl about 
the meals.

-------—o—
A doctor says that anger is 

caused by a tiny organ the size 
of a pin point: Something of 
that size carefully placed on a 
chair, will do it every time, 
says John Brazauskas.

lhu umuuu pui taio i>vr oui&u yxiy j z Q

prayer-books of the worship- HOW ABOUT THAT, MEN? 
pers. In return Lithuanian No, Genevieve, a bridal party 
books printed in Russian char-1 has nothing to do with horses.

-------- o--------
North—Do you let your wife 

have her own way? •
West—Absolutely. And when 

it' comes to rain I let it rain, 
and when it wants to snow I let 
it snow.

A box of chocolates 
underneath the tree, 

A coca-cola, “Flaming 
Youth’ ’and tllee 

Besides me puffing 
Camels gracefully, 

0 such a life werė 
Paradise for me.

——o--------
When you lose faith in the ol’ 

home town go talk to a real 
estate dealer.

-------- o--------
“Maud says her. husband dis

graced her on their honeymoon.
“How?”
“On 'the steamer she wanted 

the other passengers to think 
an ocean trip was an old story 
to them, but almost as soon as 
they went on board he pointed 
to a row of lifebuoys and asked 
the captain what was the idea 
of all the extra tires.”

-------- o--------
The jilted lover who blows 

his brains out has to be a good 
shot.

make a board 
of fkis.*

——o--------
Wife (in a hiiff)—Oh, you 

needn’t think you’re so wonder
ful’. The. night you proposed to 
me you looked absolutely silly.

Hubby—A coincidence. The 
fact iš I was absolutely silly.

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Člevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiudmi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaųdo- 
kit šia proga. Musų padidin
tos studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms 'grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 7 9th Street

DR. A. A. IVINSKAS j From an excha”ge: A con-| 
^-REUMATIZMO KENTĖJIMAS— spicuous -feature of the bride’s 
Nemanykit kad einant j senatvę jau adornment was a stylishly 
ir turit kentėt Reumatizmą. Palcng- . , .
vinimas gali ateiti., greičiau negu jų*? beautiful COlfiet of orchids pi G- Į 
manote. CfllROPRAKTlKOS Sistc-Į sented to her by the groom. I 
ma (Spinal Adjustment) suvalnys 
slinkusius sąnarius ir prašai’ns 
kėni ėjimą. Kreipkitės —

1172 East 79th St.
Valandos: 2—4, G—8:30 vakare 

Ofiso telefonas Pennsylvania 
Rezidencijos telef. Garfield

“No, I won t sing pgain, it 
is late, and neighbors”, the 
young lady said.

“Go ahead, they poisoned my 
dog last week.”

AsPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir'užiaiko praktiš
kus darbininkus.
<jT ‘Dirvos’ spaustuvė ak
ai lieka visokius spaudos 

darbūs, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; -Draugystėms Kon
stitucijas. Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
ai Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rūšies Korteles? 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas;
O Darbus padarom viso? 
j! kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvienų dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus 
čiam Special Delivery.

Pradėki! Dabar Taupyti 
Kitoms Kalėdoms

pir-
ne-

na-

Ar stoka gaeavų pinigų 
kimui dovanas užtrauks 
smagumą švenčių laiku? 
Kodėl neprisidėt- dabar Į
rius šios Society Thrift Club 
ir taip pasidaryt ‘pinigų kitų 
švenčių sutikimui.
Savaitiniai padėliai 25c, 50c, 
$1.00, $2.00 arba $5.00 duos 
nuo $12.50 iki $250.00 kitas 
Kalėdas.

Incorporated 1349

fi forgmnngs
In tks City of Cleveland

CONVENIENTLY LOCATED
ON PUBLIC SQUARE

A SAVINOS DANK"

1925 m. Kalėdų Klubas
Prisidėkit Dabar ir Turėsit Užtektinai Pini

gų Sekančių Metu Kalėdoms

sniGj puts saqoy yy pu® 
inspciunoq^I ‘oqonpna^I 
‘spj°3 ‘sqftncQ oAaqayI

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė! 
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą švarioje ir svei
koje padėtyje.

Rįiffles 
ištepant galvų kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimti dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimų. Po to naudokite 
Ruffles tik, rętkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptirtose, arba už 75c. 
prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės,

F. AD. RICHTER & CO. ,= 
104-114 So. 4thSt., Brooklyn, N.Y. 71

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ 

PATARĖJAS
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais Kuriems 
.reikia legalio patarnavimo ir. pa
tarimo, ofise pas ,

GEORGE KAUPA & CO.
6603 St. Ciair Ave.

Kas Antradienis ir Trečiadienis 
vakaras nuo 7 iki 9 vai.

Tikrai turėsit pinigų sekančioms 
Kalėdoms jei prisidėsit prie vie

nos ar daugiau iš šių klėsų:
Klesa 25'

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

DR. HUMPHREYS’

Telefonas Mam 6111

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

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

By Thornton Fl

oee-a ■ rueNve 
Belli having

MQVfeL DNMAXM O

Klesa 50
’ Nariai mokėdami 50c savaitėj per 

penkiasdešimts savaičių, gauj. .$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

Bus dadėta 'penktas nuošimtis jei
gu mokesčiai bus reguliariai mo

kama, arba iškalno.

& Loan Co
3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

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

"DIRVA" • 
335/2 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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Didelis Smūgis Lietuviui
Kalbos Mokslui

Netekome didžiausio Lithua- 
nistikos autoriteto. Naktį iš 1 
į 2 d. gruodžio musų tautos gy
vame vainike užgeso viena gra
žiausiu žvaigždžių — Karaliau
čiaus ligoninėje mirė Profeso
rius Kazys Būga. Jo mirtis yra 
didžiausias musų kalbos moks
lui smūgis. Negailestinga mir
tis jį mums atėmė tuo laiku ka
da jis daugiausia mums galėjo 
duoti, 
amžiuje kada žmogaus kūno, ir 
dvasios jiegos pasiekia savo au
gimo aukščiausią laipsnį, kada 
darbo vaisiai esti ’ gražiausi ir 
didžiausi; Išėjęs iš sodžiaus 
šiaudinės pastogės, išvargęs 
sunkias mokslo metų dienas, 
praleidęs svetur audringus ka
ro ii- revoliucijos laikus, sugry- 
žo namon apsiginklavęs ir pri- j 
tyrimu, visai pakankamu aukš
tosios mokyklos dėstytojui, no
rėdamas /pradėti gimtame kraš
te, savųjų 'tarpe, 
gimusiame' šviesos 
bos mokslo darbą, 
tik jsitraukus į tą 
tis, niekeno nelaukta ir netikė
ta, jį pakirto, ir žuvo kartu mu
sų viltis sulaukti iš jo tų darbų 
kurių turėjome teises laukti.

Pirmiausią, mes netenkam 
Didžiojo Lietuvių Kalbos žody
no, kurio taip ilgai laukėm ir 
kurio tik pradžią šįmet gavom 
išvysti; taip plačiai sumanytas 
ir pradėtas žodynas, jei kada ir 
pasirodytų, tai, reikia pasakyti, 
labai negreit, iki tol turės pra
slinkti ilgos eilės metų; net prie | 
to žodyno jo surinkto materiolo 
negalės kas norędąmas anks
čiau prieiti kaip po keliolikos 
prisirengimo mėtų — tokiės 
erudicijos • mokslininkai koks 
buvo biiga retai gimsta, — sa
ko gerai velionį pažinęs J. Bal
čikonis (“Ryte”). Be žodyno, 
dar gramatikai ir kitiems Lie
tuvių mokslo dalykams jo yra 
likę surinkta daug materiolo 
kurio pats gyvas būdamas ne
suvartojo. o kas Įeitas vargiai 
galės už jį tą atlikti.

jlš 11,102 litų patikrinus rasta < 
14 netikrų banknotų po 50 Ii- į 
tų —- viso 700 litų sumoje. į

Konfiskuotas spiritas ir kiti į 
daiktai įduota Klaipėdos muiti- į 
nei; į S

iUkupuotoj Vilnijoj
Jau j Vilniaus Lietuvius ima 

mėtyti akmenimis. 'Lapkričio 
20 d. kaž koks piktadaris iš ga
tvės metė 'Vytautė Didžiojo 
gimnazijos langan didoką ak- 

Jis atsiskyrė nuo musų menį, kurs pramušęs du stiklu 
nukrito klasėj, laimei, nieko ne- 
sužeisdamas, nors tuo metu kla
sė buvo pilna.mokinių. Tas at
sitiko vakare jau gerokai sute
mus. Del šios priežasties nebu
vo galima matyti kas tai pada
rė, o ir vėliau susekti nepavy
ko.

savo naujai 
židinyj kal- 
ir štai, ves 
darbą, mir-

Naujas Skandalas Seime
Gruodžio 5 d. opozicijos at

stovai Sleževičius (Valst. Liau
dininkas), Bielinis (Soc.-Dem.), 
Budzinskis (Žydų fr.) ii- Robin
zonas (taip pat'Žydų fr.) griež
tai reikalavo kad butų leista 
bendros diskusijos del švietimo 
Ministerijos, bet “Krikščionis” 
bijodami ir norėdami pridengti 
£iet. Ministerio Bistro darbus, 
neleido opozicijai,kritikos. At
stovas Robinzonas pašalintas 
visam posėdžiui. Opozicijos at
stovai žygelis (Valst. Liaud.), 
Bielinis ir Galinis (Soc.-Dem.) 
bandė bendrai kritikuoti švieti
mo Ministerio darbus, bet pir
mininkaujantis Dr. Jokantas at
ėmė jiems balsą. Dėlei to opo
zicijos atstovai, griežtai protes
tuodami prieš tokį Kademų el
gesį apleido posėdį.

Naujas stiklo fabrikas.
rudenį Kauno'priemiestyje Šan
čiuose atidaryta naujas stiklo 
fabrikas. , Dirbama daugiausia 
bonkos ir šiaip stiklo išdirbi
niais Darbininkų yra 150.

Klaipėdos Krašte
Ir vėl sugauta didėlė spirito 

kontrabanda. Lapk. 11 d. poli
cija kohfiskayo juroj ties Pa
langa vieną motorinį 
vieną žvejų laivą.

laivą ir 
Laivuose 

atrasta neakcizuoto spirito 1370 
litrų, 145 skardines, kariškas 
šautuvas, du revolveriu, žiūro
nas, kompasas, kulkosvaidžio 
juostei su šoviniais (kulkosvai
dis, matyt, ■ išmestas jūron), o 
(aip pat pinigais 11,102 litų, 3 
dolariai ir 1,000 Latvių rublių.'

$600.00 DOVANŲ!' $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS" užrąšinėjimo kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. 'Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit į AUKSINIO KON- 
TESTO Vaju! Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi
registruoki. SANDAROS Administracijoj dabar.

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

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

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

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

“SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass

prieglaudą iš namų Našlaičių 
gatvėj. Reikia pridurti l"1'1 
Pranciškonų mūruose Lietuviai 
gyveno virš 20 metų, gi ties 
Našlaičių gatve nuo karo pra
džios.

Plėšikų Įpėdinio Byla
Kaip žinoma, 'Lietuvoje plėši

kų vadų Makuzo ir Gaudinskio 
pastangomis buvo ■ organizuota 
plėšikų gauja, kurie ilgą laiką 
apiplėšdavo gyventojus Kauno,

Automobilių skaičius.
kad kričio 1 d. Lietuvoj buvo įre- 

i gistruota 414 fjprivatinių kelei
vinių automobilių, 79 motorinės 
platformos ir ” 214 motorciklių.

Naujas' > .tiltas. ;• 'LAukgalių- 
Viežaičių plente’ lieS"Gargžc(ais,

I per Minijos upę, šiais metais 
j pastatytą naujau iš- geležies be
tono -tiltas; • .Tilto ' ilgišMsiekia

Lap-ŽAIZDOS ANT KOJŲ

Lietuviai Kalėjime
Gardine sėdi kelios dešimtis ^au^lJ *r Raseinių apielinkese.

ši mestis yra iš žolių balzamų, ir 
yra . vartojamą visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir' apdraskynrus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ii- platinasi dėlto kad nebu
vo1 po ranka tokio vaisto, žolių bal
zamų mestis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus, visose dalyse kūno ir visokiuose 
įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenejusių žaizdų, vočių ir iš-.

89 metru ; statyba kainavo 295.- I bėrimų. Ištraukią karštį iš užsikrė- 
nnn -i- a/tc tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy-
000 litų.“ otate Susisiekimo Ml-Į šuolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
n isterija; p® žolių padirbtų mostį. Rašykit pri-

’ siųsdami 2c štampą. (14)
| J. F. RICHARD

131 Walnut St. Holyoke, Mass.

Tai mat 
ma. Kelk 

I kad nori, 
kaltininką 
kad tokius 
drausiąs.

kokių žmonių esą- R E I K A L A U J J 
žemės ūkio kultūrą,
Dailydonis traukia 

teisman, kur tikisi 
niekšus teismas su-

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasautyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jy gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, Įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių Įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyyeni- 
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražiu apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau-

“Trimitas” yra vienas 
giaųsių ir pigiausių 
laikraščių. Eina kas 
knygos formato, 32—48 
Prenumerata Amerikoj
“TRIMITO” Adresas: 
Laisvės Al. 26.

AGENTŲ
Platinimui “Dirvoj 
Duodama geras ui 
darbia nuo kiekvic 
no metinio skaitj 
tojo. Tuojau rašj 
kite klausdami ii 
formacijų ir kviti

Cleveland, O.
CLEVELAND, O.

dingų pasiskaitymų.
turinin- 

Lictuvių 
savaitė 

puslapių.
$3’ met.
Kaunas, 

Lithuania.

Lietuvos Konsulatai

Lietuvių kalėjime ir Jaukia tei
sino. Artimiausia nuo Gardino 
parapiją Ože (Hoža) turi dar 
nemaža Lietuvių, bet klebonau
ti dabar atvažiavo kunigas Len
kas.- Ože randasi prie pat Ne
muno 12 kilometrų nuo Gardi
no. Pačiam miestelyje yra kal
bančių Lietuviškai.

Vėl išmėtė. Vilniuje Lenkai 
išmetė Lietuvių našlaičius iš 
miesto seniau Pranciškonų vie
nuolyno .mūrų ties Lydos gat
ve No. 7. Vaikai išvaryta, dai
ktai išmesta kieman. Lietuvių j

Lietuvos-Vokietijos siena. Ne
senai tam tikra Lietuvos ir Vo
kietijos mišri komisiją apvažia
vo Lietuvos-Vokictijos sieną. 
Komisijos kelionė nuo Lenkų 
demarkacinės linijos ties Gol- 
dape per Smalininkus, Tilžę iki 
juros tęsėsi 10 dienų. Iki Sma
lininkų pagriųdan paimta seno
ji Rusų-Vokiečių .siena. Visais 
punktais komisija pasiekė sųsi- 

įpie .tai pranešę ge-

Vargais negalais jie tapo su
laikyti ir sušaudyti. Bet Vadų 
“įpėdinis”, žinomas plėšikas Či- 
virka tuojau suorganizavo kitą 
plėšikų gaują, kurie tesiradp 
Raseinių apielinkėje., Neilgai 
tasai ‘"’Įpėdinis” viešpatavo, nes 
greitai buvo susektas ir per
duotas Teismui.

Raseinių Apigardos Teismas 
nagrinėjo plėšiko čivirkos bylą. I *;arimc’ ir a^”siG7' '---- - r,~
Sulyg kaltinamojo akto matyti j n.e.P^ Lietitvių-'Vokiečįų komį- 
kad plėšikas su savo gauja slėp- j 
davosi miškuose ir važiuojan
čius sustabdydavo ir atimdavo 
pinigus.

Teisme plėšikas aiškino kad

i sijai Berline, kurį dar nėra bai
gus derybų. (“Trim.”)

...... ----- — --------- “-------- ..........„ ......
mokykla pasisavinta be atodai- jisai tik npiplėšd.U'0 Žydus, nes
i'cs į gyvus Lietuvių reikalus, toks buvo jo pirųitąkūno plėši- 

Štai 'dabar vėl apigardos teis- ko Makuzo “įsakymas”. '
mas, reikalaujant valdžios de-
lcgą|urai, nusprendė

Teismas ji nubaudė dešimts 
išmesti metų kalėjihio. - 1 c

Lietuvių bendrabuti ir našlaičių 1 (“Liet, žinios”)

VISI IŠNĄŲDOKIT ŠIĄ PROGĄ
Tėvynės Mylėtojų Draugija yra pasiėmus išleis

ti didžiausp 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 
premijų perkantiems TMD. knygų sekančiai:

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

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

Už $4 pirkdamas knygų gaus laikrašti už 50c.
Pirkdamas knygų už $5 gaus laikrašti už 25c.
Pirkdamas knygų už $6 gaus vieną tų laikraš

čių ant metų uždyką.
O kas pirks knygų už $10 gaus du laikraščiu dy

kai ant metų, arba vieną laikraštį ant dviejų metų.
Kas norėtų kad laikraštis butų siunčiamas Į už- 

rubęžį turi -pridėti : į Kanadą ir Meksiką 50c., Į Lie
tuvą ir kitur $1.

Knygų surašąs iš kario .'galit pasirinkti knygas pirkimui:

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

. .10 
$1Q.OO 

1.50 
. .69 
. .50 ’

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

4.90
1.00

šis išpardavimas tęsis nuo dabar iki Kovo 1, 1925.

Pinigus su užsakymais siųskit sekančiu antrašu:

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

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

. Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, III.
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Pirma Lietuvos Univer
siteto Laida

Kaunas. — Lapk. 30 d. Lietu
vos Universitetui tapo istorinė 
diena: tą di^na buvo išdalyta 
Universitetą 'JŠajg.us.įęriis pii> 
mutinei gaidai —^diplomai.

“DIRVA” arllii ,fARTQJAS”
(ar abu)' bus jūsų geriausia ir I 

1 ilgiausia atmintina dovano ju-
i aiškiams. Lietuvoje. Jie ma- 
I tys jūsų duosnumą per visus 
I metus laiko. .■ Užrašykit.

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos’ apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali’ net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisiniųio, kad ji 
negalinu verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
.užkietėjimo ir ji nežinanti, kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į apticką, 
iiusipirkti už 35cJ bonką BAMBI
NO, ir jo cjpoti Jęudikiams, kuomet 
ilk užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, d 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą1 ir 
yipi sau linksmai gyvena. .

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiausl

(Paskelbimas) .

Lietuvos Atstovybes Antrašas*
Lithuanian Legation

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.

pražuvę: 
Daugelis pirmųjų ispudž 
dažnai esti sugadinama k< 
kiu nors mažu iš pažiūri 
daiktu.
*pAI yra piuku jeigu gali ta 

padaryt, jog kitiem patikini 
O vienok, dažnai koks niaž, 
dalikas gali neleisti jums c: 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmoga 
dantis yra nešvarus, tai jus li
roms ar nenoroms turėsite 
kaipo užmetimą tam žmoguj, 
tuo tarpu gal-but toks pat u: 
metimas yra daromas ir jum

Listerine, dantų tepalas, vai 
dantis nauju budu. Musu chi 
įnikai pagalios surado austai 
kurs iitikro šveičia nedrask] 
dažnas dantų cmalės — tas suf 
kus už Javini s pagalios tapo ii 
rištas.

Didelė tuba Listcruic Jani 
tepalo kainuoja tik 25 centą 
gausite per savo aptickori 
Lambert Pharmacol Co., Sail 
Louis, U. S. A.

Itobieg Im 1

Visuomenes, Politikos, Literatūros 
Laikraštis — Einu kas šeštadienis,.
Metams Suv. Valstijose - - - 
metu

Raina
Pusei
Užsienyj ir Lietuvoj metams - - ■ - 
Pusei metų ------
/’arpas” yra laisvos ir pažangios minties

ir Mokslo

$2.00
1.00 

.3.00
1.50

_ ___ laikraštis,
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli
tika, paduoda daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
nepriklausomos, laisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk 
“Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

“VARPĄS”
3251 So. Halsted St. Chicago, Ill.

PARDUODU
Parsiduoda originaliai rankraščiai muzikalių 

veikalų scenai.
Darluodu tuus veikalus pilnai pirkėju savasčiai: l<: perka 
ar pavieniai asnicnjs ir, vardan pirkusio^ atsisakau nuo 

veikalo teisių ir nuo autoriškų.
Parduodamų -operų ir operečių yra klavicrauszuKai, 

ir orkestro partijos: tas viskas pereis pirkusiojo valdžion, 
laisvai gali pasirinkt biie vieną veikalą ir imt jį sulyg čia nustaty
tos kainos.
1) ‘'BIRUTĖ”, melodrama, tautos opera, dviejų aktų. Pirmu 

kartu statyta Vilniuje 1906 m.....................
“ŠIENĄ PIUTĖ”, liaudies opera, vieno aklo. Pirmu kar

tu statė “Birute’’,' Chicagoje ...................
“VAIKĄS AR MERGAITĖ?” farsinio turinio', dviejų ak

tų operete. Pirmu kartu statė “Gabija”, S. Bostone.
‘‘I’IRMIij'I GEGUŽIO,” trijų aktų oepra, dabartinių re- 

volįncijoniSkii judėjimų laikotarpiai. Pirmu kartu 
statė “Gabija”, S. Bostone. (Eina derybos su Chicagicčiais).

“VELNIAS-IŠRADĖJAS”. trijų aktų komiška opera.
Pirmu kartu statė “Operetės Draugija" Brooldyne.

i (Yra vertimas ir Anglų kalbon) ........... 1,000 dol.
“EGLĖ, ŽALČIŲ KAILkLIENĖ”, šešių aktų niytologinė

operh. Pirmu kirui statė “Gabija”, Sp. Bostone, «
1921 m. (Yra vertimas ir Anglų kalboa) .............2,000 dol. «

Susižinokit: MIKAS PETRAUSKAS, 
Lietuvos Viešbutis; Kaunas, Lithuania. »

draugijos 
visų prie

partitūros
Pirkėjas

250 dol.

250 dol.
3)

(?)

300 dol.

Visai tyras castor oil mcdi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir label inotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Nuo visų škirvio ir viduriu 
negerovių ir skausmų dėle 
dantij augimo, nėra 
geresnio kaip saugus Rudi- 

is.

nic

kių ir Vaikų Liuosuotojai

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.

~ Imk BEECHAM’S
PILLS mlo vidurių ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius.’ 
Neturi savyje Galomelio
Pirkit vaistinėse 

. 25e ir 50c dėžutės >

V&letAitcrStrop Razor

AMERIKOS LAIVAI
Pasitciraukil 

apie patogu
mą keliavimo 
S. V. Valdžios 
laivais. Jie tu
ri švarius, pa
togius kamba

rius del 12, 4 arba 6 žmonių. Pui
kus Įvairus Valgis, mandagus pa
tarnavimas,- didelės dėnįs, beno 
koncertai ir visokios rūšies geru
mai ir patogumai.

Stengkis kad jūsų gimines bu
tų parkviesta Į Ameriką ant Suv. 
Valstijų Valdžios Laivų United 
States Linijų.

Kreipkitės prie jūsų vi«‘t’nio 
laivakorčių agento arba

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 

Valdantieji operatoriai del 
United States Shibping Board

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wii

PE-RU-W
Pagelbėjo ūmiose negeri 

vese kasdiena daųgiaus ka 
per Penkiasdešimts metu

Gydo kosulį, šalti, katar 
viduriu ir žarnų pagedima 
kitoniškus katarinius st< 
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystinu

Lietuviški Rekordai
O GRAFAFONAI

Namų Rakandai

S

^^erna a^e’na — rūpinkitės apie 
' pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 

pasiteirauti apie kainas pas mus. 
Mes turime daugiausia .įvairių pečių virtuvei 
ir kambariams,' gazįnių ir anglinių.

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim- puikiausių Lietuviukų daiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit p«s 
mus pasirinkti.

į Kituose miestuose pristatėm Rekordus pąr pasta. Rašjkit 
- -"'l- '

į Cleveland Furniture Co.
į " 6412 Superior Avenue



8 DIRVA

į Kas Girdėt Clevelande-Apiellnkese i
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

■$l DVEJOS
į - PRAKALBOS
Ž NEDĖLIOJ, 4 SAUSIO, 1925 
5 Temoje “DIĘVO GALYBĖ” 
2j Pradžia 3 v. po p. 7017 Superior A* 
.j Kulbės J. SAVIČIUS 1s Detroito.

Gavo
joT, KNYGŲ! STAČIAI
( IŠ KAUNO!

Cleveland© Astronomai i 
Rengiasi Matyt Saules Į 

Užtemimą
visiška?Sausio 24 d, įvyks' * 

saulės užtemimas*; ir ti 
Clevelando kaimynystėj, 
naudojant ta proga, Clevelando 
Astronomų (Draugija nusisam
dę speciali traukinį ir vyks į 
Buffalo, N. Y., kuris miestas 
stovi pačiame viduryje mėnulio! 
šešėlio, ir darys visus galinius j Kranausko Sveikini* 
tėmijimus.

“Dirvos” redaktorius, narys 
tos draugijos, irgi ruošiasi vyk
ti su ta ekspedicija.

Tarp kitų šios draugijos na
riu dalyvausiančių ekspedicijoj 
yra Western Reserve Universi
teto ir Case Praktiškų Mokslų 
Mokyklos profesoriai;

Saulės užtemimai nėra reti 
atsitikimai, bet retai pasitaiko 
kada Clevelandiečiai gali pasi
naudoti proga pavažiavę pora 
šimtų mylių į geriausią punktą. 
Kiti užtemimai pasitaiko tai to
ji vakaruose,' tai visai 
kontinentuose.

Clevelande irgi bus 
matyti užtemimo dalis, 
saul^ bus matyti tik 3 nuošim
tis, 97 nuošimčiai jos paviršio 
bus padengta. Paveizdan, su
dėjus ant stalo apskritai 100 j Amerikon, So. Bostone Gabijie- 
centų, palikus tik 3 centus ne- čiai rengia jam koncertą apie 
uždengtus, isivaizdinAit 
mažas saules k 
paliktas šviesus.

i Susirinkimas šaukiama nuo 1; “Algis ir Giedrute” Di-I 
vai po pietų pagal pereito susi- džiaufiias 1925 Metu 
rinkimo nutarimo. c i i *i

Visų narių meldžiu kurie tu- ope.lta.klls
rit atsinešti savo mokesčių kny- Vienas didžiausias šio žiemi-i 
ifeles, nes kaip žinot draugija j nio sezono galo spektaklis Cle- 
mažai jų turi. velande bus tai perstatymas

Stengkitės visi nariai atsilan- viriiiramžiii tragedijos “Algis vr 
ky-ti, nes nepribuvę galit patek- Giedrutė”, iš įvykių Liet-Pru'sių 
ti.po bausme. Ikrašte apie 1200 metus, kuomet

(■tenai atsirado Zckoninkas Kris
tijonas ir pradėjo žmones krik
štyti “glotniais 'liežuviai ar aš
triais kardais” — kaip 'jam ro
dės geriausia. Tas Kristijonas 
po to likb popiežiaus paskirtas 
Liet-Prusių vyskupu.

Visliose meilės santikiupse 
tarp “Algio ir Giedrutės” mai- 

iki gailaus 
■ didžiausi 

vienas del kito

A. Žukas, Pirm

mai Clevelandiečiams
Sveikinu su naujais metais 

“Dirvos” administraciją, Biru
tės Bendrovės valdybą. Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Dr-jps 
viršininkus ir direktorius, visas 
ir visus Clevelandiečius linkėda
mas viso, 'labo 1925 metams.

A. Kranaūskasį 
(žvirblių k., Ramygalos p.) '

ršosi tas intrigantas, i 
tiedu jaunuoliai per 
nesusipratimą 
nusižudo kada 
žę pabėgti ir laimingai gyven-

kituose

galim;

Ant pušį. 2-ro telpa geri). Aš 
Kranausko laiškas apie Žemai
tiškas vestuves. Red. i

Pr. Rimkus Atsilankys 
Clevelande

Pranas Rimkus, žinomas Cle
velandiečiams veikėjas, keletą 
mbtų išbuvęs Lietuvoj, gryžo

Sandariečiai prie to • veikalo 
| rengiasi su dideliu smarkumu ir 
ruošia naujas sceherijas, kokių 
Clevelandiečiai tik tautininkų 

. perstatymuose gauna' matyti.

SEREDOS Vakarę, 7 d. SAUSIO 
Temoje

TIKRI IR NETIKRI PRANAŠAI
Pradžia 7:30 v. 7017 Superior Ave.

Kablės J. R. MUZIKANTAS 
iš New Yorko.

— Kolektų ir įžangos nebio -----

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen-j 

turą šios ypatos *
Antanina Pętrikienė . ...Lt. 500j 
Juozas Vaičiūnas ..1'00 
Izabelė Murauskienė .......... 300
Juozas Tamošaitis .............. 300

(Kazė Butkienė .. ‘........... ..100
Jonas Butkus ............100 
Antanas Lesius/.-...............1001

IStefanija Janukaitis ......... 1001
I Stasė šaulevičaitė .............. 100
j Ona Žiburiutė ............200
Į Juozas Gudėlevičius .......... 300

Pilietybės Pamokymu 
Klesos

Pilietybės pamokų klesos at-į 
kibus pradedant nuo sausio 1 ' 
d., sekančiose patogiose Lietu
viams vietose, kur visi turin
tieji pirmas popieras gali pasi- 

'gelbėti išsiimti antras:
Broadway Library, Broadway 

ir E. 55th St., ketvergais (va
kare nuo 7 iki 9.)

Collinwood Jr High School, 
St. Clair ir E. 152 St., antradie-

“Dirvos” Agentūra
3352 SUPERIOR AVE

Didieji Bankai irgi t tiri ėja
Bankų depozitai Clevelande 

1924 metais padidėjo ant apie 
$200,000,0,00. Dabar jų abel- j PALYDOVAS __
nas turtas" siekia į $800,000,000. j 
1916 metais buvo $490,000,000; ’

50 c
Kas reikia žinoti kiekvie-, 
nam Lietuviui 

•Kauno ir 
žemlapiais. 
vome.

Tyžtančiam, 
visos Lietuvos 
Irgi mažai ga- 

Reikalaukit tuojau.Clevelando' gyventojai 1924 
metais .užsirašė ant $190,000,- 

1000 gyvasties apdrąudos ' bend
roje sumoje.

Išviso'Amerikoje 1924 me-' 
tais žmonės paėmė $12,006,000,; j 
000 stirnoje apdraudos. Visoje 
šalyj dabar apsidraudusių žmo- 

! nių bendra suma siekia $60,000-1 PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE- 
000,000 (šešiasdešimts bilijo
nų).

KAUNO
Didelis 
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budinkų, įstaigų, 
bažnyčių. Nedaug jų ga
vome. Reikalaukit tuojau'.-'

ALBUMAS — $1.00 
albumas su 104 pa- 1

■ ME — 75c
Graži Apysaka, 11’6 pusi. Iš . 

x Vengrų kalbos versta. Jų 
taipgi nedaug gavome. Pa- ' 
siskubinkit su .užsakymu. 'S“Panevėžio Balsas”

‘ “Panevėžio Balsas” eina kar
ta į savaitę.

"Panevėžio Balsė” smulkiau
sia rašoma apie Panevėžio mie
sto ir apskrities gyvenimą.

: Amerikiečiai kilę iš Panevė
žio ir apskrities, užsisakykite 
“Panevėžio” balsą', viską žinosit 
Ras dedasi jūsų tėviškėj, nerei
kės nei laiškų rašinėti. Taipgi 
užsakykit "Panevėžio * Balsą” 
savo giminėms gyvenantiems 
Lietuvoj. Nesigailėsit.

'.‘P. B.” prenumerata Ameri
koj pusei metų $1.25, metams 
$2.50. Lietuvoj pusei metų 6 lt. 
metams 12 litų.

Pinigus siųskit per Lietuvos I 
Kreditų Banką Panevėžyj.

’’Panevėžio (Balsas”
Laisvės Aikštė Nr. 1, Panevėžis ( 

Lithuania.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
PER 80 DIENŲ — $1.00

šių. Važinėjimai poros ke- .1 
Puikiausia knyga ką kada' 
skaitėt. Su daugeliu pavei- ų- 
liauninkų po visas pasaulio] į

1924'Metų Nuotikiai 
Clevelande i

Clevelande. gimimų mažėji- 
"JĮmas tęsiasi tolinti. Nors mies- 
■’t'as auga, bet matyt piliečių at- 
’ vyksta suaugusių iš1 kitur, nes 
' gimimų skaičius ne tik kad ne- 

kįla, bet nupuolė,
Mirčių skaičius irgi apmažė- 

' jo, tai tiek geriau.
1922 metais Clevelande gimė 

18,986, o 1923 metais naujų už- 
gimusių buvo -20,815.

Nors dar nėra surinkta skai
tlinių už gruodi ir taigi visų Į 
1924 metų gimimų paduoti ne-į 
galima, paskirais mėnesiais gi
musi! skaičius per 11 mėnesiu i 
išeina 1.744 prieš 1923 metų 
po 1,734 į mėnesį.

Pradedant .nuo birželio męnę- 
sio, veik kas mėnuo gimimų šį
met po keliolika buvo mažiau 
už 1923 metus ir lapkričio mėn. 
gimė mažiau negu tuo pat 'mė
nesiu gimė-1922 ar 1923 metais.

Tik sausio,' kovo ir liepos riię- 
riesiais gimimai viršija pirmeš- ] 
nu mėtų’ gimimtiš.

Per 1924 metų venuolika mė-"’ i 
nešiu mirčių Clevelande buvo - 
žyniiai mažiau n'egti per tą pat 
laiką 1923 metais."

1924 metais daugiausia vienu 
rtiėnešiu ' mirė,1 balandyje, 914, 
mažiausia riigtfjučid,- 631. '

1923 metais daigiausia mirė 
vasaryje, 1,0341 mažiausia rug
sėjo mė, 673.

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

— Biznių Pardavimai —
1250-1 EUCLID AVE:, geležiniu dai- 

ktų, maliavų ir elektrišku padargu 
Krautuve, garantuoja $$G00 savaitėj 
ineigų. įsteigta to paties savininko 
12 metų atgal. Gali mainyti ant na
mo bile. Kreipkitės prie Zimerman, 
5907 Scovill Avė. (3)

j Galit Laikyt Savo Skie
pe 200 Galionų Vyno 
Teisėjas Stevens išsprendė 

kad ramus gyventojas gali tu
rėti savo skiepe 200 galionų vy
no ir už tai jį niekas negali 
areštuoti, b jeigu ir areštuotų, 
tai policijos teisme Stevens to
kio nenubaus, žinoma — įsitS- 
mėkit tą atidžiai — jeigu tą 
vyną laikys tiktai sau namie 
naudoti, ne pardavinės kitiems;

Namie daryto vyno iki 200 
galionų laikymas nebus perse
kiojama, pasakė teisėjas Ste
yers paskelbdamas savo nusi
statymą užimant- naują termi-^ 
ną policijos teisme.

Jeigu policija ir prikibtų prie 
kimas l{0 be* atvėstų suimtą pilietį už

14-tos kuopos svarbus naminio vyno turėjimą, jis bus 
įvyks ketvergo Paleistas be bausmes. .

Valdžios blaivybės įstatymas 
nedraudžia išdirbti gėrimus iš 

antrą šiurių j malonėkite daly vauti ir būtinai I0 tie gėrimai, per
ki $10 savai- Į užsimokėkit mokesčius kurie ru°sta natūraliu budu, uz tai 

savininką negalima bausti.

kokis' sausio 8 d-, žada ir j Clevelan- 
tebus da atvažiuoti.

681 Mirė nuo Nelaimint 
gų Atsitikimų

Per 1924 metus Clevelando 
gatvėse nuo nelaimingų atsiti
kimų mirė 681 ypata. 

| 1923 metais tiesioginai auto- 
Dr. V. Kudirkos Dr-stes: mobilia is užmušta 177, o 1924, 

Nariams metais 181. Automobilių hiies-
, , .-. te 1924 m. padidėjo ant 30,000.

Metinis Kudirkinos susirin-1 , __
kimas ivyks nedėlioj, sausio 4 ... o
d., nuo’1 vai. po pietų, Flynn S. L. A. 14 kp. Susirm-j 
salėj, 5309 Superior avė. Yra 
daug svarbių dalykų aptarimui.

Konstitucijos komisija turi susirinkimas įvyks ketvergo |, 
pagaminus savo raportą ir turi vakare, sausio 8 d., Lietuvių sa- 
padarius daug didelių permai-■ Įėję, nuo 7:30 vai. 
nu, kaip tai įvesti s 
su pašalpa ligoję iki $10 ............ ............Į_
tėję, taipgi pakelti pomirtinę (dar užvilkę turit.
iki $200, pąkėlti Įstojimą ant j Nors susirinkimas išpuola šį | 
$1, ir daug kitų permainų. Tą | pirmą ketvergą, bet del Naujų 
visą nariai turės aptarti ir pri- Metų šventės nukeltas i 
imti arba atmesti. 8 dieną.

Visi tie kurie buvot priimti |------------------
į draugiją pereitame susirinki-j 1925 metais vystymui 
met turit nueiti pas gydytoją ir timui elektros gamybos

neš šv*iesa nesumažės, tik skai
stumas prapuls,

(Bus daugiau.)

East 79th St. Library, 1215 
E. 79th St., aritraįdeniais.

Glenville Library, 1'0523* 
Clair Ave., trečiadieniais.

Goodrich House, 1420 E.
St., antradieniais.,

Memorial School,' E. 152 
arti Luckow,’ pirmadieniais.

Miles Park Library, E. 93 
ir Miles Park, trečiadieniais.

St. Clair (Library, St. Clair ir 
E. 55 Street, ketvergais ir peili 
ktaideniais.

Vyrams kurie dirba naktimis 
specialės klesos Ibus trečiacĮie-

Bu-
kle- 
vąl.

St.

31

St.

st.

Iriais, 8 vai. ryte, Citizens’ 
reaii. Moterims itipecialės 
sos bus trečiadieniais nup 2 
po pietų, Citizens’ Bureau.

The Citizens’ Bureau atdaras 
kasdien* o ketvergę vakarais iki 
9 vai., kur pagelbsti išpildyti 
aplikacijas ir suteikia visokias 
informacijas. Biuras randasi 
ant trečių grindų, Old Court 
House, Piiblik skvere.

sausio 
Vald.!

‘Dirvą” Galima Gauti 
P a vieniais Num eriais 

Ketvergo vakarais 
sekančiose vietoseir plė-

Cleve- 2026 St. Clair, pas Shaker.
būtinai turit pribūti šin susi-!land Electric Illuminating Co. 792„. ®uJ’cri?zr Ave., kampas E.

.. I 79th St Kopc'”*-”rinkiman. ' paskyrus praleisti 20 milijonų hngg į y'oth' St
Dar. kurie norit prisirašyti ji dolerių.

draugiją nauji, ateikit salėn ----------------
prieš 1 valandą, nes nuo šio su- Kalėdos buvo labai šaltos — 
sirinkimo gal Įstojimas bus pa-.53 metų rekordas tokio šaltoj 
keltas.

I 79th St., Kopecny’s vaistinėj. 
_____ arti St, Clair, 

pas A. Kazlauską.
|1417 E. 21 Št.. pas G, Garmų.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą.
6502 Superior Avė., kampas E.

, , 65th., pas J. Pilvelį.
loro liko sumuštas šias Kalėdas. 6602 St. Clair Ave., pas Langą.

Madison — Addison Rd.
Ave. '*
Technical High — E. 55

1 # r.i i o i £ i'ro £ £ t i.Naujų Metų Belaukiant
TZ ALĖDOS 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.

Negalit padaryt geresnio apsisprendimo kaip tik apsispręsti pra
dėti dėti savo pinigus taupymui i The A. B. Savings and Loan Com
pany arba padidint tą ką jau dabar turit pasidėję. Viena vietinė 
vaistinių kpmpainja skelbia jog ji yra biznyje del jūsų sveikatos. 
The A. B. Savings and Loan Co. yr abiznyje deljusų pasisekimo.

Mes mokame Penktą (5%) nuošimtį nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo. Ši kompanija yra konservativiai saugiai vedama virši
ninkų patyrusių taupymo, 'bankiniuose, budavojimo ir nejudinamos 
nuosavybės bei paskolų transakcijose. Šios kompanijos pinigai in- 
Vestinama tik ant pirmų mortgečių ant geresnių clevelando nuosa
vybių — saugiausio investment© visame pasaulyje.
4J Me:
suteiks jums geriausius patarimus 
padėtų čia taupymui pinigų.

priimame taupymus didelius ir mažus ir musų viršininkai 
visame nežiūrint didumo jūsų

GJ The A. B. Savings anti 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 Street3354 SUPERIOR AVE.

*►
0-

IR

RESTAURANTAS, 2125 Orange nv„ 
savaitinis pelnas $150. Turi bū

ti parduota iš priežasties pusininkų 
nesusitaikymo.
ČEVERYKŲ ' TAISYMO dirbtuvėlė, 

antį gerą pelną, 4527 
savaitinis pelnas $J00.

PARDAVIMAI
(PARSIDUODA NAMAS dviejų šei- 

mynų, 6 ir 7 kambariai. Kaina Į
$4,500. Randasi ant West Side. Sa- |
wininkai 7022* Linwood Ave. Kreip- į ave.
Kites j Lietuvius. (3) ' kite

- ————— 'Avenue. (1)
PARSIDUODA MĖSINYČIOS RA------------------------------------------------r-

KANDAI, nauja ledų šėpa, nauja j PARSIDUODA ant 8821 Quincy Av. 
kaladė mėsai pjaustyti, 3 stiklinės I Cigarų ir Saldainių Įcrautuvė, daro 
šėpos, 1 sodos fenas, i j ‘ ‘
Yoga ir daugiau visokių daiktų reika
lingų mėsinyčiai ir grošernei. Par-; uei skuudo partneri

' I ^Įduoda pigiai ir norima greitai par- I §500 savaitėj ineigų. 
J d.uoti. Priežastis, neturi /kur* padėti. '

■ Kreipkitės: WM. CHESNULIS, 6108
Luther Aye. City..

Lorain

Miles

stiklinės ! - ______ , ______
nauja Toledo I biznio $600 savaitėje. Taipgi kam- 

|>jnė grosernė. Turi būti parduota 
del skilimo partnerių. Garantuota 

Raudasi 4502 
W. 35th Št. Važiuokit' W. 25th St. 
karu, i Kreipkitės ten arba prierp , . 
Zimerman, 13313 Miles A V. C2)

Vakarinės Mokyklos 
Prasideda Sausio 5 d., 

Sekančios:
Bolton — E. 90 Št. ir Carne

gie Ave.
Collinwood High — St. Clair 

ir Ivanhoe Rd.
Corlett — Corlett Ave. ir E.

131 St.
East

ir Carl
East

St. ir Scovill Ave.
Giddings —- E. 71 St; tarpe 

Cedar ir Central.
Memorial — E-! 116 St. Mr 

Waterloo Rd.
South High — Broadway Av.

arti E. 71 St, ; ■ <
Sowinski — Sowinski Avf 

ti Ė. 79 St.
St. Clair — St. Glair .Avė.

'.i E. 17 St.
Taipgi bus dykai klesos 

karais St. Clair Library — 
Člair ir E. 55 St'.

Pamokos tris vakarus savai
tėje, nuo 7 iki 9. 'Mokestis už 
12 savaičių $2.. *

Prasidės sausio 5 iki kovo 27.

ar-

ar-

va
st.'

“THE. MIRACLE,” VISIEMS 
PATINKA

Tuktsančiai svetimtaučių ei
na pamatyti Clevelando stato
mą milžinišką, spektaklį, "The 
Miracle” ("Stebuklas”), vaizdi-* 
himą be žodžių, kur ištisai gro
ja muzika.

Lošimai atsibuną kas vaka
ras Miesto auditorijoj, ir tęsis 
iki sausio 10 d.

Ohio valstijoj per Kalėdas 
traukiniais užmušta šešios ypa- 
tos, automobiliais* važiuojant 
skersai gelžkelius.

Taupymų ir Paskolos Draugijos 
Didėja

Per 1924 metus taupymų ir 
paskolos draugijos (bankai) pa
didėjo kapitalais daugiausia ne
gu kada kitu vienu laiku savo 
istorijoje.

Cuyahoga apskrityje tos įs
taigos bendrai tiiri $140,000,000 
pinigų, iš tų $129,361,339 yra 
pačiame Clevelande. Visoje ap
skrityje per 1924 npetus padi
dėjo tos įstaigos ant .$34,229,- 
373, žinoma,, daugiausia Cleve-j 
landė;

Clevelando įstaigos turi 149,-1 
928 depozitorius ir 26,775 skp-l 
lintojus.

Nežiūrint kad viena didelė, įs
taiga — The Municipal Savings j 

land Loan Cd. -i-' subankrutijo 
su $5,000,000, bet į tas -yra? tik 
(lašas vandenyje prieš pačią su
mą ant kiek padidėjo. . .

Teisingai vedamos’ įstaigos 
pasilaiko ir auga .'

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms,
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

“LIETUVOS ŽINJOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemės reformų' ir stovi sargyboje obalsio: ‘‘Lais
va nepriklausoma, demokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dienų naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių is gyvenimo musų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
ką turom is ii paišiniais.
Kaina: Lietuvoje menesiui 4 litai, užsieny] 5 litai.

“LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA
KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nr. 60 _ LITHUANIA.

Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniškų pilie
tiškų popierų susirūpinę ar jie galės sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastjs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.

3352 Superior Ave. -: Cleveland, Ohio H


