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Suv. Valstijos Gaus Iš Vokietijos
SOO, Milijonu

$350.000,000 REIKALAUJA UŽ KARO NUOS
TOLIUS IR $250,000,000 UŽ KARIUME- 
NĖS LAIKYMĄ VOKIETIJOJ PO KARO.

Nesusipratimai už Tai Buvo Kilę tarp Anglijos 
Suv, Valstijų, kurie

ir

Kaip Nužudytai Adm.
Kolčakas

Maskva. — Tūlas čudnovsky, 
narys komiteto kuris nusmerkė 
ir sušaudė Admirolą Kolčaką ir

| NAUJI SUKILIMAI
CH1NIJOJE

šanghai. — Visa Chiniečių 
teritorija aplink ‘šanghai mies
tą likosi užimta Ci Hsieh Yuano 
ir jo sandraugoj, Sun Chuan 
Fang, ‘o aplinkiniai kaimai api
plėšti, parodymui jog jie nepai
so ir neklauso laikinos Pekino 
valdžiosA jo ,-pash-yžimą rezignuoti jau

Atakas darytai su tikslu ne- iš rudens; taigi per tą laiką su-

CHARLES HUGHES 
REZIGNAVO

Washington. — Charles E. 
Hughes, valstybės sekretorius, 
rezignavo iš Suv. Valstijų kabi
neto ir pasitrauks iš savo da
bartinės vietos kovo 4 d., kada 
bus Įvesdinimas prezidento.

Kadangi buvo žinoma apie 
jo pasii'yžimą

Galiaus Pašalinta.

IK DARBININKŲ ŽINIOS
—, 9----------

Youngstown, O. — Geležies 
ir plieno išdirbėjai Mahoning 
klonyje' pradėjo naują mėtą su 
gerai užpildytomis užsakymų 
knygomis, ir didėjanti užsaky
mai! rodo kad šis metas toj in
dustrijoj bus geras.

Daugelyj atvejų užsakymų 
---- reikalaujančių pristatyti j

“ .. . sangnu
Generolą Popeliajėvą vasario 71 oivinifi. 
d. 192ff metais, apsako savo at
minimuose kaip buvo nužudyta 
tiedu baltųjų armijų vadai Si- 
berijo'je, kovoję prieš sovietus,

Juos nužudyti pasirodė rei
kalas kada ant Irkutsko artino
si kita armija vedama Genero-

yra reikalaujančių pristatyti! rą amarų uk remia paivir- 
medegą pirmų trijų menesių tint kitiems konferencijos daly- 
bėgiu, taigi darbų bus per tris viams, bet kadangi Francuzija, 

Belgija ir Italija jau pirm to 
rėmė Suv; Valstijų pusę, tikima 
jog tas bus visų užtvirtinta. 
Ginčai kilo tik tarp Anglijos ir 
Suv. Valstijų.

Suvienytos Valstijas, pagal 
sutarties išlygų, gaus apię425.- 
000,00(1 kas metai bendros su
mos, kuri siekia apie $600,000,-

■ 000. Tokie mokėjimai tęsis per 
dvidešimts penkis metus.

Amerikos okupacijos armijos 
užlaikymo lėšos nustatyta tarp 
$250,000,000 ir $260,000,000, o 
karo nuostolių lėšos nustatyta 
$350,000,000.' *

Suv. Valstijos negaus nieko 
per du metu, kolei helius išmo
kėta Belgijai, po to mokesčiai 
prasidės Suv. Valstijoms. Bel
gijos nuošimtis bus mokama S. 
Valstijoms.

mėnesius tikrai, O nauji 
ky'mai vis ateis.

Geležies gamybą veikia 
nuošimčiu' pilno saiko:

Youngstown, Sheet and
Co; pradeda veikti; dviem; ąp- 
nuinom. jr

užse

gu -90

Tube

New York; — Statomam bu- 
dinke ant W. 30 iSt. išgriuvus' 
cemento luboms užmušta du
darbininl^i.

Cincinnati, O. >— Penkiolika 
darbininkų sužeistą ir daugelio 
gyvastjs atsidūrė pavojuje ka
da eksplodavo gazas ir' dujos 
pasiskleidė po budinką. Eks
plozija apardė budinko sienas ir 
ištrupino langus.

Bellaire, Ohio. — Netoli čia, 
parakūi eksplodavus kasykloje, 
mirė keturi darbininkai. Du 
sakoma užmušta niuo eksplozi
jos, kiti du užtroško po sprogi
mo. Ant rytojaus juos išimta 
kitiems darbininkams dasigavus 
Į kasyklą.

Pašto darbininkai esą priver
si vogti del mažų algų, pasakė 
teisėjas New Yorjce, išnešda
mas bausmių nuosprendį ketu
riems pašto tarnautojams.

Bet tai ne tiesa. Kitas dar
bininkas ir visai mažai uždir
ba, bet pasitenkina ką gauna, o 
yra kurie tūkstančius, gauną, ir 
vistiėk ivagia kada prisigretina 
prie pinigų.' Taigi vagystė nė
ra pasekme mažų algų.

Tie keturi tarnautojai 
naudojo krasaženkliais 
kad prie jų dirbo.

pasi-
delto

nepa-Clevelande bedarbė dar 
sinaikino, vis yra neturinčių ir 
jieškančių užsiėmimo, šiose die
nose apie 1,000 darbų jieškoto- 
jų buvo suėję į miesto ii* vals- 
tijos darbininkų samdymo biu
rą darbo jieškoti. Apie 150 te-Į 
gavo užsiėmimus.

Apie balandžio 1 d. bedarbė 
Clevelande busianti prašalinta.

1924 metais išviso aplikacijų 
miesto-valstijos biure del dar
bų paduota 200,404, iš to skai-l 

■ čiaus 131,863 buvo vyrai. Dar
bai rasta dėl 55,958 iš jų, ku
rių' 30,916 buvo vyrai.

Columbus, O. — Dirbtuvių 
savininkams atsisakius pakelti 
algas nuo $44 iki $50 savaitėje, 
sustreikavo klišių dirbėjai.

AMERIKAI, SUTARI 
TA $600,000,000 

ATLYGINIMO
Paryžius. — Anglijos ir Suv.

Valstijų delegacijos aliantų fi- |j0 Kapvalo, kuri butų išliuosą- 
nahsų ministerių konferencijoj I 
priėjo prie galutino ii* tikro sū- 
tarimo kąslink Amerikos reika
lavimo atlyginimų už karo nuo
stolius ir okupacijos kariume
nės laikymą Vokietijoje.

Tą sutartį tik reikia patvir-

Mirė Kovotojas su Vėžiu 
— Vėžio Suėstas

Francuzijoj mirė garsus mo
kslininkas Prof. J. Bergoni. Jis 
pašventė savo gyvenimą Roent- 
generijai, tyrinėjimams su/ X- 
spinduliais, kovojimu su ligo
mis, ypatingai vėžiu. Jo paties 
kūnas liko nusilpnintas nuolat 
su tais mirtinais spinduliais 
užsiimant, ir prisimetė jam 
žio liga su kuria jis kariavo 
rodamas išgydyti kitus.

Pirmiausia reikėjo jam 
pjauti dešinę ranką. 'Bet
vis dirbo nesiliaudamas. Vėžys 
užpuolė jo likusią ranką.. Nu
pjauta trįs tos rankos pirštai. 
Jajn dirbant toliau, vėžio augi
mas plėtojosi. Užpuolė jo plau
čius, ir kasdien jo broliai mok
slininkai davė jam skausmą ra
minančius vaistus kad tik jis 
ilgiau galėtų dirbti. Pagalinus 
Prof. Bergoni mirė.

vė-
no-

nu- 
jis

Į Norėjo Nužudyt Komi
sarą Zinovjevą

Berlinas. —- Komunistų in
ternacionalo ekzek'utivio komi
teto prezidentą Zinovjevą buvo 
užklupę užpuolikai Leningrade 
ir apšaudė; bet nieko nepadarė 
blogo. Jo užpuolikai buvo 
imti.

su-

Berlinas. — Traukiniams 
simušus ant Berlino-Koelno 
lio, Herne stotyje, užmušta 
ypatos.

su-
ke-
22

Svetimos kalbos musų valdžios i stybės aparato kad visi mokei 
įstaigose ■ Lietuvių kalbą, bet šiandie

Bevažinėjant man po Lietuvą | toks didelis skaičius yaldininli 
teko susidurti su brolėnu Lie- Rusų, Vokiečių, Lenkų ir kit 
tuvos valdininku tarnaujančiu nemokančių valstybės kalbos 
akcyzo srityje, kuris papasako- pasityčiojančių iš jos tai ti 
jo įdomių žinių ir paskutiniu Lietuvoje gali rastis. Kuomi 

) laiku jas papildė savo laiške, svėikiausii (jaunuomenės dal 
Aš gi pasistengsiu smulkiai nu-Įpasiliuosavo iš kariumenės, vii 
šviesti visuomenei tikėdamas I n* norėtų pradėti kurti savo gj 
kad tos žinios paklius Lietuvon; venimą, gauti vietą tyliai n 

Į miai darbuotis Tėvynės labų 
kiti gi užbaigti pradėtą moks! 
ir neturėdami lėšų toliau m: 
kintis, kaip vieni taip ii* kr 
yra • priversti gryžti Į ūkį ar 
S—10 ha žemės arba kur nor 
bastytis be atatinkamo užs 

j{o(jlėmimo, tuo tarpu kaip tarnai 
darni galėtų Įsigyti atatinkam 
diplomą ir būti gerais darbinir 

išie pasiliuosavę leitenar 
i kariumenės kurie palikds 
gimnazijų suolus išbe'g 

savanoriais, dabai* Iii 
tai nedovanotina 

valdžios apsileidimas. Šiandie 
na nuo jų mes girdime baisiau 
sius nusiskundimus kad jie už 
miršti ir kad niekas jiems riė 
ištiesė rankos; negu tik Atei 
tininkai, Krikščionių-Demokra 
tų globojami, gauna įvairia 
stipendijas ir gali užbaigti mc 
kslą; bepartiyč ir socialistin 
jaunuomene paskendus pesimiz 

pakrikus paVieniu vargst 
laukią* geresnių laikų.

Dr. Karvelio šaika 
Mirus Valdytojui Juodeliu:

Alanas uuryuu su liksiu ne- is ruciens; taigi per tą laiKą sų- 
ęlaleisti sugryžti į galybę buvu-. sižinota su tokiais kurie apsi- 
sio čeking provincijos valdovo imtų į Hughes vietą, ir štai su f 
Lu Yung Hsiangp, kuris skelb- paskelbimu jog Hughes rezig- 
tą gryžtąs nuo Nankihgo linkui navo sykiu pagarsinta kad jo Į 
šanghai su Mandžuriškais kar-į vieton prezidentas pakvietė iri 

gavo sutikimą dabartinio am-| 
basadoirąus Anglijai, Frank B. 
Kellogg.

Taipgi įvyko kitos permainos 
valdžioje. Rezignavo iš aukš
čiausio teismo teisėjų Joseph1 
McKenna, po 27 metų tarnybos*. 
Jo vieton liko paskirtas Harlan 
F. Stone, Suv. Valstijų genera- 
lis, prokuroras, kuris irgi ren
gėsi rezignuoti iš Coolidge ka-| 
bineto. Stone vieton generaliu 
prokuroru pakviestas Charles 
B. Warren.

Nežinia kas iš šito sukilimo

Vokietija, vis be Kabine
to, dėl Partijų Nesu

sitaikymo
Berlinas. — Buvusiam kanc- 

vus juos, nelaisvėje laikomus. ierllj Marxui nepasisekė suda- 
Taigi bolševikų komitetas tuoj ryt valdžios kabineto, ir o ke- 
nusprendė juos sušaudyti. Jie ]jn bandymu jis apleidę tą dar- 
sušaudyta be teismo, o kada ki- k.j prezidentas pavedė kabl
io klausimus kur padėti lavo- neį0 organizavimo D-rui Hans 
nūs, vienas raudonasis kareivis Luther, kuris irgi po visas par- 
atsakė: Pasielgt' su jais taip tijas žvejoja žmonių kad eitų į 
kaip jie-elgėsi su darbininkais ministerių* vietas, 
laike savo žygių1.prieš raudo- - * .......
huosius. Sumeskit juos į t^ę.” 

Čudnovsky sako kad lavonai 
buvo nunešta link Angara upės, 
lede iškirsta aketė ir*' lavonai 
pakišta po ledu. Jų niekas po 
to nesurado.

' ■iši.'ė sovietų valdininkas apsa
ko kaip., jis vėlai naktį nuėjo' i 
kalėjimą;ir pranešė nelaisviąm 
apie jų likimą. "Kolčaką rado 
stovintį kameroj, apsivilkusį 
kailiniais! matyt" pasiryžusį pa
bėgti ir užimti baltosios armijos 
'komandą. Kada jam pasakyta 
bolševikų nuosprendis, Kolčakas 
atsake: “Kam jus norit, sušau
dyt mane be tardymo? Aš rei
kalauju išklausymo mano 
sės?’

“Nuo kada tu atsivertei 
šaudymo tiktai po teismo 
kymo?” paklausė, jo čudnovs- 
kis. Po to buvo praneštą ir 
Popeliajevui apie jo likimą.

“Kodėl jus norit manę sušau
dyt?” atsakė tas susinervavęs, 
ne taip ramūs kaip: Kolčakas. 
“Aš padariau taiką su sovietais. 
Aš pasisiūliau jų armijos tar
nybon. Aš padaviau peticiją 
į centralinį komitetą. Palau
kit su išnešimu savo bausmės 
iki gausit atsakymą iš centra-i 
linio komiteto.”

“Nuosprendis turi tuoj būti 
įvykintas,” atsakė čudnovsky.

Kuomet jie buvo nuvesti! Į su
šaudymo vietą, Kolčakas prašė 
leisti jam pasimatyti sū žmona, 
kunigaikštyte TimireV, .pridė
damas: “Ji po teisybei nėra 
mano žmoną; ji yra tik gera 
moteris užžiūrinti kareivių dra
panų skalbyklą.” Jam nebuvo 
pavelyta sū žmoną pasimatyti 
ir tuoj įsakyta šauti. Tuoj tie 
bolševikų priešai ir krito, o po 
to jių lavonai nunešta į upę ir 
pakišta po ledu.

Liko dar gauti sutikimas 
Nacionalistų 'partijos pusės, 
kada tie sutiks leisti savo 
j kabinetą; nauja valdžia 
šiaip taip sulipytą.

n* 
narį 
bus

Italijos Atstovai Paliovė 
Streikavę -

Roma. ' — Kairieji. Italijos 
seimo attsovai kurie streikavo 
prieš fašistus ir nesilankė į po
sėdžius, pasiryžo gryžti į seimą 
ii*' darbuotis, - o lai rinkėjai iš
neš savo nuosprendi kam prita
ria, ar fašistams .ar jų prieši
ninkams.

nu

pric 
jsą-

Prancūzai Susirūpinę Rusija
Paryžius. — Pripažinęs Rusi

jos valdžią, dabai* Herriot pra
dėjo nerimauti ir, sako kad jei
gu bolševikai tęs 'savo propa
gandą Francuzijoje, santikiai 
tarp Francuzijos ir Rusijos tu
rės atšalti.

Kalifornijoj pradėjo veikti 
kalnas Lassen, vienatinis Ame
rikos gyvas vulkanas. Iš toli
mų apielinkių buvo matyti ver
žiasi iš kalno durnai.

Roma. — Mussolini patiekė 
seimui bilių siūlanti Įvesti Įsta
tymą prieš slaptas organizaci
jas, ir kad jų nariai butų išmes
ti iš valdiškų vietų. Tas taiko
ma prieš masonus.

Delei šito kilo didelis sujudi
mas prieš Mussolini.

ir badys akis atsakbmingiems 
valdininkams.

Sena patarlė nors sako kad: i 
Nėra to blogo kad neišeitų ant I 
gero, bet šiame atvejyje per
skaitęs kiekvienas skaitytojas 
tinkamai reaguos.

Mums jau ne naujiena
Lietuvoj partinė kova pasiekė I 
paties krašto atkaklumo '"*'’1 
tik savo priešą (partiją) 
Įėjus, o tuo tarpu tikrieji musū| 

mi 
frontai) 
ti užmiršti

Rasta Lavonas Sniegu
čiam Kūgyje

Ottawa, Ohio. — Pereitą sa
vaitę netoli čia sudegusiame 
šiaudų kūgyje rasta be galvos 
ir be kojų žmogiškas lavonas. 
Policija gavus'1 apie tai žinią 
tuoj pradėjo klausinėti ar nėra 
lipi,Rinkėse, kur žuvusios ypątosį; 
Valdininkai sako kad kūnas bu
vo sukapotas pirm Įmetimo į 

Vienas ten' 
gyvenantis žmogus sakė matęs 
tą naktį kada kūgis sudegė ne
toliese stovėjusį automobilį. 
Sekantį rytą žemėj rasta žymės 
automobilio vėžliu Matomai ko
kie niekadėjai norėdami atsi- 
kratyti kokios ypatos nužudė, 
nupjaustė kūno dalis 
Įkišo į kūgį ir šiaudus padeg.

padegimo.

kad 
ieu-

I valstybės priešai mus išnaudo
ja. Labai tankiai randame ap
rašymų įvairiuose Lietuvos lai
kraščiuose kad Lietuvos valdi-1 
ninku tarpe mažai matosi Lie
tuviškumo ir visur vyrauja Ru
sų valdininkų papročiai ir dva
sia. Nesykį buvo^kreipiama do
me Į geižkelio tarnautojų Rusi- 
cizmą, taip pat ir Teisingumo 
Ministerijos; tą patį galime pa
stebėti ir kitose ministerijose, 
įr aš norių atkreipti domę Į Fi
nansų Ministeriją. Ypatingai Pie' 

'Akcyzo departmėntę sąekaiton.
Čia kaip gerb. skaitytojai p.i- 
skaitysit toliau tai ■ įsitikrinsit L. 
kad' Lietuvoje yra grynai Ru- i kuris valdę Akcyzo departmen 
siškų įstaigų ■ su tam tikrais tą (tai buvo šioje srityje žino 
vertėjaie-raštininkais kurie, iš- vas ir energingas darbštūs žmo 
verčia1 kartais kurį nors aplink-1 gus ir buvę jaučiama kad jti 
rąštį taip kati priežiūros valdi- viršininkas ir visi pavaldinia 
ninkai Įvairiai jį supranta ir j jo bįlijo ir jį gerbė), perėmu 
įvairiai jį pildo; kartais 
linga pakartoti du-tris;

ir nuvežę ipa-ų aplinkraštį kad

Siulo Padidinimą Ame
rikos Valdininkų Algų

Suv. Valstijų administracijos 
nariai gauna sulyginamai ma
žas algas, nors musų matymu 
jos ir taip perdidelės. Senato
rius Bali iš Delaware padavė bi
lių siūlantį padidinti algas.

Vice prezidentui, anot to bi- 
liaus, turi bu.t pakelta nuo $12,- 
000 iki $25,000 į metus; kabi
neto nariams nuo $12,000 iki 
$18,000 į metus. 'Atstovų buto 
ir 'Senato nariams pakelti nuo 
$7,500 iki $12,000, o Buto kair i
bėtojui nuo $10,000 iki $15,000. UI taucyti. 
Aukščiausio Įteisino vyriausiam 
teisėjui nuo $14,500 iki $21,000. 
Kitiems teisėjams nuo $11,000 
iki $20,000.

Bilius išrodo geras ir patįs 
atstovai ir senatoriai (norės 'sau 
algas pasididinti, tik nežino ką 
ant to pasakys prezidentas, ku
ris labai žiuri į ekonomiją.

Prezidentas gauna $75,000 į I 
metus ir visokias išlaidas.

veika- i departmentą ir sujungus si 
kartus Rinkliavų departmentu, tik ki 
tinka- gryžusiam iš užsienio baigų 

šiam mokslą Krikščionių-Demo 
ir visokį in- kratų veikėjui Dr. Karveliu 

užsienio Lietuvon pateptą. Vienok gi daktaras su 
| prato kad pato turi tik pasira 
šinėti, p darbui dirbti pasodini 
referentus ir akcyzo {sritį pave 
dė referentams Čevskiui ir Be 
reiznskiui, Rusams/pirmasis ji 
visiškai nekalbai Lietuviškai, c 
antrasis šiaip taip kalba; o to
limesni apigardų revizoriai ii 
jų padėjėjai.: Getling, Liorka. 
Pšigodski, Vaitekūnas, šmai- 
lov, Cyru, Radman — labai gra
ži kompanija, ir ko tik nori vis-

mai supratus jo turinį.
Atvykę svečiai 

teresaritai ii 
sudaro Įspūdį kad Lietuvoje1 in
teligentų didelinusias trukumas 
ir daugumoj valdininkauja' Ru
sai ir Vokiečiai ir Įeiti; Nenuo
stabu kati Lenkai leidžia paska
las užsienyje buk Lietuvą 
do keletas Germanofilų ar 
ševikų, ir panašus šmeižtai 
turtėi teigiamus rezultatus, 
išorinė išvaizda tokia yra. 
kia tik užeiti Akcyzo depart

Vaikas Paliko Kūdiki 
pas kitų Duris 

McKeesport, Pa., vienam gy
ventojui pas duris padėta šil
tai suvyniotas kūdikis, -Išėjus 
per duris moteris rado kūdikį ir 
prie jo užtiko laišką; aiškinantį 
jog tas kūdikis paeina iš Clever 
lando, o jo globėjas esąs j o bro
lis 13 metų vaikas, kuris pats 
negali išmainyti, nes darbo ne-,„,„ ■
gauną, todėl prašo kūdiki glo- j mentan, dar su vienu kitu rast 
boti. Laiške pasakyta kad ku-j ninku Įgali tinkamai susikalbėtii ką rasi: Bermontininką, Nikalo- 
dikis neturi tėvo nei motinos. 
Bet už kėlių savaičių vaikas ža
dėjo sugryžt kūdikį atsiimt.

Policija tuoj tame miestelyje 
ėmėsi jieškoti tokio vaiko, bet 
nesurado: Tie žmonės pas ku
rių duris kūdikis palikta nutarė

bok

Lietuviškai, o 
reikia kalbėti tik Rusiškai, ki
taip nekalba — iš to jau aišku 
kad raštininkai su savo virši
ninkais priversti kalbėti Rusiš
kai.

Negalima buvo reikalauti iš 
pat pradžios organizavimo val-

su viršūnėmis jaus šalininką ir proša paną — 
— i..- įj^ Lietuvio nėra. Tiesa, pavar

dė Vaitekūnas visai Lietuviškai 
skamba, tik su ponu Vaitekūnu 
sunku Lietuviškai susikalbėti': 
“Etak, hičše po Ruski govorite” 

(Tąsa ant pusi. 2-ro)

ssrrA £ rr t o t« » n a a a ra
Ml

to
to 
to 
to

NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZI 
ARTISTU DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

to#

Tris Mirė nuo Nuodingo 
Gėrimo .Vestuvėse

Maizeville, Pa. — 1 Vestuvėse 
Lietuvio šio miestelio policijom 
viršininko, nuo nuodingos deg
tinės mirė trįs vyrai, kiti trjs 
apsirgo. Sakoma kad degtinę 
kas sumaišė su kokiu ten skys
timu ant juoko. Kiti sako kad 
tas gėrimas buvo toks pirktas. 
Jaunavedžiai nenukentėjo. ->

•m* 
to

•j#

M

Vilnius
Labai laiii ir Įspūdinga daina, kvartetui ir chorui ...................

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

Malda
Labai - graži ir Įspūdinga, tinkama visokiems vakarams ......

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri, graži, romantiška ...................................:.........

Stasys'
Solo, !*oinąnt:ška daina, graži, liūdna.............................................

‘DIRVA

. .35c

.30c

....50c

50c

3352 Superior Ave. Cleveland, O
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ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE

g Iš Lietuvių Gyvenimo, |
Ž.- .a. . . . .... . . ..     . < . . . ■ . . .   ............................... .T.

BROOKLYNO ŽINIOS
Ponu ir ponią vakarėlis.

Gruodžio 31 d. įvyko tokiu 
užvardžiu vakarėlis kurį rengė
L. M. G. Draugija naujų metų 
lauktuvėms, su pamėgdžioji
mais Kauno, ir visos Lietuvos 
vergijos palaikų — tai rankų 
bučiavimą.

Buvo nupiešta paveikslas ku
ris visus svečius- prijuokino: 
Ponaitis stovėjo su labai išlen
kta nugara siekiantis panics 
ranką bučiuoti. Ponios irgi tu
rėjo labai savo rankutes išlen
kusios ir apsipešusios lyg pe
reklės vištos. Kas pažvelgė Į 
tą paveikslą tas turėjo juoktis.

Rodos mes visi esam iš Lie
tuvos, bet jau pas mus nėra lie
kanų vergijos, jau męs Ameri
kiečiai 'Lietuviai nelošiame link- 
čiavimų ir moterims rankų be
laižome, .ir mes jau piktinamės 
tokiu vyrų paikumu kaip Lietu
voje jie apsieina. Mums rodos 
kad moteris pasižemina duoda
ma svetimiems rankąs bučiuoti.

To vispo pašiepimui vietos L.
M. G. (Draugija surengė vaka
rėlį. Visi svečiai buvo linksmi 
ir šoko., ir vis pažvelgė Į kaban
tį ant sienos paveikslą, o neku- 
rie net ilgas nosis paveikslui 
rodė. Nevalia buvo šiame va
kare dalyviams vadintis vienas 
kitą nei piliečiu, nei mužiku, 
nei draugu, vien tik “ponaiti”, 
“ponai”, “poniute”, “panele”, o! 
kas prasitarė kitaip tas buvo 
baustas 5 centais, žinoma, to
kių “chamų” buvp daug, ir jų 
baudos penktukai nueis Lietu
vos našlaičiams, kurie pagelbės 
išnaikinti tą rankų bučiavimą.

Kaip 12 nakties, pradėjus

varpams skambint kad jau se
nukas metas turi eiti tep kur 
visi eina .ir niekas nesugryžta, 
tuojaus visi svečiai sėdo prie 
stalų ir su šakutėmis, birbynė
mis lydėjo senuką Į amžinastį, 
o sutiko mažutį vaikiuką, ir vi
si tarp savęs sveikinos, bučia
vos ir džiaugės kad sulaukė jau
no meto.

Toks jau yra įpratimas kad 
per naujus metus valia bučiuo
tis ir linkėti vienas kitam lai
mės, tik ne rankas bučiuoti.

Pavalgius, - stalai liko atimti, 
ir visi šoko iki 4 ryto. Ir pa
sirodė stebuklas: atvažiavom į 
pokilį 1924 metais, o gryžom 
1925 metais.

Beje, pamiršau, visi svečiai 
turėjo lazdutes ant rankų pasi
kabinę kad poniškiau atrodytų'. 
Lazdutes padirbo ir padovanojo 
P. Dūlis.

Pastaba
Kad Kauno ponios turi atki- 

šusios rankas vyrams bučiuoti 
tai atleistina joms, nes jos taip 
užaugintos. Bet kad kurios nu
važiavusios Kaunan; Amerikoje 
gimusios ir mokyklas išėjusios 
duoda rankas bučiuoti tai gėdą, 
daro Amerikietėms moterims.' 
Jos neturi garbės parodyti lai
svės spindulių ir jos pačios dar 
geriau savo rankas išlenkia už 
Lietuvos poniutes. Tas jau ne
garbinga.

Viena iš Amerikiečių Lietu
vių moterų kuri verta garbės 
už neprisilcidimą sau rankų bu
čiuoti tai Dr. E. G. Klimo žmo
na, kuri pereitą vasarą su savo 
vyru Lietuvoje važinėjo, Jos 
daug kas ir norėjo pabučiuoti, 
bet ji nesileido, nors tuo neku- 
riėms ir nesmagumų pridarė,

j Ji lankėsi ir Vilniuje po Len
kais, ir vis savo laikėsi. Jeigu 
visos pasirodytų tvirtomis tai 
dideliais žingsniais mažėtų run
ku, bučiavimas Kaune ir po vi
są Lietuvą. Moterims nereiktų’ 
taip rankų lankstyti ir vyrams 
nugaras laužyt del rankos pa
bučiavimo. K. širvydienė.

už 
su

ne naujie- 
girdį, bet 

kaili. Tik 
sėdinti tąi

(Tąsą nuo pusi. 1-mo) 
(etak geriau Rusiškai kalbėki
te). Pikti liežuviai kalbą kad 
Vaitekūnas yra Latvis.

žodžiu, Lietuviškumo nei 
grašį, ir kas Lietuvišką tai 
lyg šių ponų žodžių kvailą,

Kas liečiasi Lietuvių kalbos 
mokėjimą kalbamųjų revizorių 
tai apart Šmąiįo.vo ir Radmano 
kiti visiškai nemoka.

Dabar man kįla klausimas ką 
tie ponai veikią? Tikrai atsa
kius į tokį klausimą tai nieko 
neveikia arba bent laibai mažai 
ką daro. Jeigu panorėtų ponas 
Ministeris arba Department© 
direktorius įsitikinti jų darbuo
tėje tai visai lengvai galėtų 
bent pasikvietus pas save į ka
binetą pasikalbėti apie jų dar
buotę ir galėtų darytį atatin
kamas išvadas. Dabar gi direk
torius girdi vien tik iš lupų Be- 
rezinskio, kuris primygtinai 
tvirtina kad specialistai neuž- 
riiairiomi ir be jų darbuotis ne-j Tam Rusk’omu bratu gerai.” 
butų galima. Ir 
specialybe įgyti tai savaitė arba I Lietuvių krauju apginta, o kiti 
dvi laiko. 1

Tuo tarpų šie

Sutikęs aukštą (svetį pasveikino 
ir padavė didelę knygą ir pa
prašė jo pasirašyti.' Senukas 
lyg tai atsiduso, pakėlė akis au
kštyn, kaktą biskį suraukė ii' 
užsimąstė, potam pridėjo savo 
ranką. Kiekvieną kartą kada 
man tenka apsilankyt Karo Mu- 
zejuje negaliu nepasidžiaugti 
širdingai (čia surinktais ekspo
natais kurie man suteikia di-

tovcy duraki” (Lietuviai dur
niai) ir “Eto sezonoje gosudar- 
stvo” (laikiną valstybė) tai jau 
nepakenčiama, o tai 
na, ir daugumą tai 
tyli saugodami savo 
jųs popai viršūnėse
negirdite, nes peraukštai šėdi-

Jeigu atsimenat despotiz-
laikus ir daromas klaidas džiausio pasigerėjimo, šita kul- 

neužmirškite jų ir pažvelg- 
žemyn ir paklausykit vįsuo-

tuomet

te.
mo 
tai 
kit 
menes 'balso, 
kad pertoli nuėjote nuo liaudies me Kauniečių gyvenime, kuri 
ir užmiršot vakarykščia diena, jmano ak-vse suteikia didžiausios 
Jus praleidžiat geriausi laiką [ Pagarbos jos įkūrėjui ir tvar- 
Miromaro kabinetuose, tat tu-|k>Tojui Dr. Nagevičiui, kuriam 
rėkit omenyįe kad girdi ir ma- reikia Ye|yti ilgiausių metų ir 
to mūrų sienos senučio Kauno,: Pasekmingiausio darbavimosi 
girdi ir visuomenė, girdi ir Vy- • Lietuvių kultūrinimo srityje, 
tauto kalnas kuomet iš Miro-i*^ .muito annos, Dr. J, Basana- 
maro ..sienų veržiasi 
balsas:

kultūros — prie to Lietuvių 
patriotizmo — įstaigą yra tai 

patirsit tyras šviesos oazas kasdieninia-

t c* OERB. i
1 ^Spragilo kampeli^^ |
4IUllUlliIlimillllUilllUtllUIIIUIIIilllUlllSllli!lllllillllll]lllllllllll!illlUIIIUllUMHN

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

3423 W. 61st STREET
CHICAGO, ILL.

'■.VW.VoVAVu’.’.V.V.WZ.W.-.’.-.V.W.'.SV.-.W.V.V.-n’uV’.’.'.V;

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

i
Dramos — Tragedijos — Komedijos 

Tinka visokio didumo sce- 
Noms, reikalauja mažai 

lošėjų.

t

i

(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prinš-religiška), iš laiku Juozapo patekimo j 
Etriptę. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengi/nai............... ........ ......

Samsonas ir Dclila — dviejų aktų, šešių atidengimų* 
tragedija. Nora tai religiškas ar 

veikalas, pritaikintas lošimui musų 
ė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
Merų. Pusi. 110 . .............

prie:

.50

.50

“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 ............15

Algis ir Giedrulė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų. 1200— m. . Gražiai išleistą^ 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 .............................$1.00

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. . ...................................................... .50c

£

Veidmainyste ir Meile — garsi klasiška 5-kių aktų 
trngcdija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuesai verte P. Norkus. 182 pusi.......

Hj’tų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Paraše Henry Wood. Verte B. Skripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 ..............................

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo ■ reikia 3 vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis. 
Puslapiu 36 ..................................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis1 ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
te Z. Bagdžiuniute. Pusi. 50 ..................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Ner
tojo Ibseno graudi meilės drama apie tai 

... • Trijų aktų. Prie lo-
a trijų moterų, keturiu vyrų, ir būrelio 

Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija.
A.. Tulys...........................

. ; Sausas Nesikelsi —- Komedija garsaus 
Francuzo Molicrc, perstoto turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ..............

kad niekas praėjęs negryžta. 
ainio reilr- i®---- —j— >— 
pašalinių

.50

.35

.25

.35

REIKALAUKIT “DIRVOJE”'
352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

dddaugiau žinau ųž tave, o 
tttu kkkapitalizmo rararau- 
gu pepepersisunkęs nori pą- 
papakenkt ddarbininkų ko- 
kokovai.

— Stepai, protauk šalčiau 
ir pamislyk Iką daro jūsų va
dai ir už keno gerovę jie jus 
Į skerdynes vedą ir jus ap
svaigintus laiko. Prisimink 
tik kas keli metai atgal pa
sidarė tarp jūsų pačių Lie
tuvių komunistfanatikų: su- 
siėdėt, susiriejo! kai kokie 
vilkai, ir po šiai dienai vie
ni kitus kandžioja! ir nie
kinat tikėdami kožnas kad 
tik jus, ne jie, darbininkų 
reikalus giną/ Paskui tame 
justi sapnų rojuje, Rusijoj, 
Trockis su Leninu per dar
bininkų kraują įsigavo į ca-i 
rus ir darbininkų prakaitu 
pasilaikė. Jie viso pasaulio; 
darbininkus per savo agen
tus mulkino kad tik visur 
stiprintus!, organizuotus! ir 
padėtų jiems ant sosto sė
dėt. Jus dėjot savo pinigus 
visokiems reikalams tų ca
rų galybės palaikymui, o jie 
ne tik kad darl^ninkus iš-; 
naudojo bet ii* žudė. O kas' 
apt galo išėjo: tie pagarbin
ti carai žlugo: vienas nuėjo 
į kapus, o kitas pavarytas 
ožkų ganyt Kaukazo kal
nuose. Bet jų vietoje liko; 
kiti, įcurie toliau jus mulki
na ir reikalauja jūsų para
mos jų kraugeriškai galy
bei palaikyti;

—- Drrauge, Trockis bu- 
bubuvo niekšas, jis nebubu^ 
buvo dddarbininkų dddrau- 
gas, jis laikė kakakapitalis-* 
tų pupupųsę.

—- Tai matai kaip,, tavo^ 
Trockis 

— .Ęokąkokios, tttu. .iais-Įįnrma;jį|įyoT,gąpbiijg,as ka^į 
vės dadadarbininkams nori pitajizmo naikintojas, dąr| 
kad laikui kakakapitalistų ■ bininkų skriaudėjų, nes už- 
pusę? ‘ ėmus, jam Rusijoj valdžią

•i užkimęs Vlcius.
| Toliau pra,vertęs lapą skaito: 
Į Po 20 < suvirs metų turėjau 
laimę sugryžti į savo tėvų tže- 
mę, - ją kaipo Phocnixa besike
liančią iš pelenų ir griuvėsių,, 
podraug būti liudininku šio mu- 
zejaus sienose tilpstančių tro.- 
phejų — gyvu ženklu to didvy- 

Įriškumo ir pasišventimo kuris 
slėnio pasigirdo:’“BoTe’corPoTIyra Lietuv°s vaiku-kovotojų as- 
ska”. Išgirdo tai “Jaunutis”, Įm£nyje- Tas Vlskas sukėič S>- 
veidas jo pabalo, akis sublizgė
jo, apkabino abiem rankom kak
tą, galvą nuleido, ir jo siela pa
skendo netolimoje praeityje 
kuomet jis 
gimnazijos, 
dė krutinę 
ii? atsirado 
užaugo išsykio, jam pasaulis 
perankštąs buvo. Pajuto save 
didžiu-galingu didvyriu esąs; 
Jis atsidūrė fronte ir matė kaip 
jo draugai kraujuose paskendę 
baisiausi 
jie žuvo, ir jis pats kęsdavo al
kį, šaltį, bet jo niekas nebaugi-' 
no, kupinas pasišventimo dėl 
laisvės brolių, tėvų, seserų sto
jo grumtis sd priešais ir kvietė 
savo draugus; talkon kad tik 
priėšą įveikdš. ’ žaibo' greitumu 
iriiritis jo pasikeitė; lyg juoda 
šmėkla jam šilko: Kas aš dabar 
esu, mano draugai daktarų lai: 
psnius 
ponais tapo, man tinkamesnes 
vietos nėra, etatai pilni, 
užimta, čia dar ueikaliri“ 
tckcija partijos lyderių, bet ir 
ne visų pątrijų tinka; svainių 
neturiu, ir nebuvo kada susipa- 
žiriti su lyderiais. O. 
klaidą padariau, kam 
kėjo mesti gimnazija! 
giau taip nedarysiu, 
tas tūlas valdininkas 
svetimtautis ir nemokąs Lietu
vių kalbos turi tokią gerą tar- 
nystą. Juk anie mus išnaudoja 
kiek įmanydami, du-tris metai 
kaip jie buvo užpuolę ant mu
sų ir norėjo musų laisvę paver
žti ir mus vergais padaryti. Kur 
-teisybe? Kas mus valdo, ne
jaugi jie nemato kad taip eida
mi mes nugrimsim bedėgnėn ir' 
daugiau neatsikelsim!

1918-19 metais mes visi lygus 
buvome, vienas pas mus troš
kimas buvo: laisvė, laisvė mu
sų Tėvynės, Lietuva Lietu? 
viams....' Kur dingo tie kurie 
šaukė: Lietuviai, imkite dalges, 
šakes, kirvius ir vykite priešus 
iš Tėvynės! Nejaugi dabar lei
sit atėjūnams, visokio plauko 
pabėgėliams Bermontininkams 
ir kitiems juoktis iš musų ir 
kiekviename žingsnyje išnau
doti mus: ne, ne, tas negali bu
itį.

Mintis prabėgo, galvoj liko 
tuštuma, pasipurtė ir atsiminė 
karo laukus, tas linksmas va
landėlės kame su draugais lin
ksmai juokavo po laimingų mu
šiu su priešu ir ant visados at- 

daugumą I mintiną valandą kuomet jis bu-

“Pod nebom cholodnym tėvyne 
Gde vedrami chlesčet degtinė,
Gde tancujut suktini,

ištikrų.jų,

specialistai 
gauna po 80.0—1000 litų 
mėnesiui.

Toliau, šiame aparate 
akcyzo kontrolieriai kurių 
čius nepalyginant daug didesnis 
ir išvardinti visų pavardes nė
ra reikalo, bet del kolekcijos 
galima keletą primint: Duchov- 
ski, Aukbajev, Večiorka, Saff, 
ir tt. Tiesa, tarpe kontrolierių 
apie pusė yra Lietuvių, bet jie 
pastatyti tokiosna sylągosna 
jog dar metai-kiti laiko tokioj 
atmosferoj ir liks jų tik dešim
ta dalis. Blogiausias vietas už
imą Lietuviai,.ir jie. iš vietos į 
vietą kilnojami Keletas stu
dentų Lietuviij išsiųsta' Į Klai
pėdos kraštą tarnauti ii' patar
navę nekurį laiką paprašė kad 
juos perkeltų Kaunan vietoj 
Duchovskio, Aųkbajavo, Ve- 
čiorkos ir kitu, kad jie turėtų 
galimybes mokslą' r&bhi&ti, už 
tai juos paliuosavo nuo vietos. 
O tuo tarpu priimta tarnybon 
Duchovskio brolis. Jau pirma
sis yrą atsižymėjęs savo Len
kiškumu ir nuo 1920 metų tar
nauja, o Lietuviškai dar neiš
moko, be to tarnaudamas prie 
likerių fabriko išleisdinėjo like
rius su falsifikuotomis bande
rolėmis, už ką jisai ne tik nu-

algos

seka 
skai-

i
į baustas nebuvo, b.et kaipo pa- 
j gyrimui priimta jo brolis tokios 
J pat orientacijos ir duota jam 
J viena iš geresnių vietų.
į Kodėl taip daroma
įl Gal skaitytojui bus nesupran
ti lama kodėl gi Lietuviai taip 
į i neigiami. Tik įsigilinus į Kr.- 
■£ Demokratų politiką taį bus aiš- 
< kn kad jų taktika geriau laiky- 
t ti Rusus; Vokiečius, Lenkus kad 
j tik nepapultų kas nors iš opo- 
J zicijos ir nedarytų potąm jiems 
J i kliūčių. O Rusai, Bermontinin- 
J kai, Lenkai moka prisitaikyti 
J prie aplinkybių ir prie ūpo ir 
J tuo tarpu (patįs '.pasinaudoja,.
S Prašymų pastoti tarnyston 
J yra dideliausi pluoštai, bet vis 
S renkama žinios per klebonus, 
S Į vargoninkus ir kitus 'ir pakol 
5 iškoš tai-(didelės laimės reikia 
į kad nesuteptų socializmo dėme,

I be to ir vietų juk nėra.
■Dr. Karveliui 

partmentą buvo 
žadėta, manoma 
dviejų savaičių
gimui akcyzo srityje darbinin-

. ką, išversti (Lietuvių kalbon ak- 
£ cyzo rinkliavų įstatus ir duoti 
£ I galimybes susipažinti 
JI valdininkams su jomis, 
£ viskas nuėjo niekais, 
į dviem-trimis egzemplic

į

'perėmus de- 
daug kas pa
buvo įsteigi i 

kursus paren-

PA-

naudojasi
Ten kur tai iš Mickevičiaus

netolimoje
paliko šeštą klesą 

kuomet jam pripil- 
rarni smagi šiluma 
tiek pajiegu ir jis 

išsykio,

skausmą kerite ir teri

įsigijo, centrus dvarų,

visur
1 pro-

kokią aš 
man rei- 
Aš dau- 

Už ką gi 
būdamas

visiems 
o galop 
Įstatai 

į jdviem-trimis egzemplioriais 'de- 
J į partmente randasi, 
Ji valdininkų dar nėra matę įsta- vo apdovanotas kryžium už nar- 
5 tu. Pačių svarbiausių dalykų sumą. Atsistojo jam prieš akis 
Ji nėra išverstą Lietuvių kalbon, Karo Muzejus, jis girdi varpu 
Jį o Rusiškų įstatų nėra kur gau-j muziką ir mato Basanavičiaus 
S narna, nes visi Rusai stengias ir Laisvės paminklus, ir štai jis 
įl nerodyti įstatų Lietuviams ma- mato kaip per vartus įženg 
į i tomai iš pavydo kad anie neiš- kštas 
įlmoktų ir nėpaveržtų nuo jų vie- 
Sltu. šie ponai per .ilgus metus

au- 
žilas senukas, Lietuvos 

patriarkas .Dr. 'Basanavičius ir 
ramiai žengia per darželį Karo 

, Duryse jį 
sutinka nenuilstamas ir visad

«nj i.l.. iki iiivi.ua i ainiai rengiu per a
£ valdininkaudami Mikalojaus lai- Muzejaus durų link.
£ kais tyčiojos iš musų, bet kad

šiandien tyčiotųs ir sakytu “Li- [malonus Generolas Nagevičius.

I manyje.
Įlias mintis, kiek tai sunkeny
bių, skausmo, skurdo, vargo ir 
ašarų reikia padėti ant naudos 
Tautos Laisvės Aukuro tiems 
kurie ant savo pečių pasiėmė 
naštą šimtmetinės phiziškos ir 
protiškos vergijos r'etežius ga
lutinai sudraskyti ir laisvai lai
mingai Lietuvai naujus kelius, 
geresnion, gražesnion ateitin 
kloti. ligų amžių Laisvai .Lie
tuvai ir amžina garbė tiems 
kurie jai 'laisyę iškovojo ir .’'už
tikrina savo gyvastimis ateity
je.; Fortūnatas J. Bagočius ir 
Biį'iitė D. Bagočipiič.”

1? užtikrina savo gyvastimis 
ateityje!....

Prabudo, .“Jaunutis”, (pakėlęs 
savo rustas akis, atsistojo ir 
nuėjo Akcyzo depąrtmento linki

. . •. ... Svetys.

BROOKLYN; N. Y:
> Sandariečių Konferenciją.

gruodžio .26 d. buvo fiįąnda-
■ riečių konferenciją apkalbėji

mui “Sandaros” bylps su Kuri,
1 Garmum, kuris tą laikrašti ap-
■ skundė neva už apšmeižimą.

Daug kalbėta kaip reikia 
ginti teisybę nuo neteisingų 
kunigų puolimų ir persekiojimo 
laisvesnių žmonių. Bylą nagri
nėjant jau išėjo aikštėn /daug 
dalykų, ir rodos Kun. Garmus 
prisipažino advokatams prie to 
už ką jis skundžia “Sandarą”.

Pasirodo kad
ne tik pasistatė save ant juoko 
bet ir Įtraukė kitus kunigus 
kurie kabinas prie laisvesnių 
žmonių. Pasirodys jie Ameri
koje kokie yra tie Lietuviški 
kunigai kurie aklai tarnauja 
Romos papai nežiūrėdami teisy
bės nei savo garbės bile tik gau
ti viršus, Jie pamiršta ką jie 
patįs sako kas riedėldienįs, jog 
mylėk savo artimą kaip pats sa
ve. Jei visi taip mylėtų savo' 
artimą kaip niyli kunigai tai 
gink Dieve negalėtum nei gat
ve praeiti ramiai.

Sandarie'čiai nutarė surengti 
prakalbas ant sausio 15 d. kad 
galėtų išaiškinti (Lietuviams ko-

Kuri, Garmus

lyje žmones spausti. Ką jau 
besakyti apie ten kur kunigai 
valdininkai, šeinio nariai ir vi
si gaspadoriai.

Prakalbos rengta Labor Ly
ceum, sukviesta kalbėti net ke
turi kalbėtojai: S. E. Vitaitis, 
“Tėvynės” redaktorius, A. A. 
Tulys, “Sandaros” redaktorius, 
J. O. Sirvydas, “Vienybės” re
daktoriui, ir J. W. Liūtas, San
daros pirmininkas. Buvęs.

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

KATALOGO 
"DIRVA” 

3352 Superior Av. Cleveland, o.

= DRAUGAS STEPAS
1 SMERKIA TROCKĮ

— Na, sveikas gyvas, Ste-
(> pa j, kur taip skubinies kad
. net1 prabėgt pro šalį norė-
• jai? |

— Ddrauge, aš bbbėgu į
i darbininkišką susirinkimą.

— Ar dar tie jūsų “darbi
ninkiški" susirinkimai gy
vuoja ir jus dar vis susirin
kę vienas kitam akis du
miat?

— Dddrauge, mememes 
susirinkę svarstom tarptau
tinius dadadarbininkiį rei
kalus ir kaip išnaikint ka- 
kakapitalizmą.

— Jus kaip matau grei
čiau patįs save išsinaikin- 
sit, ir butų laibai gerai, gal 
mažiau butų darbininkų su
vedžiotojų ir skriaudikų.

— Tttu bbbuožės kakaka- 
vąlke! {Tu nori kad kaka- 
kapitalistai visur dadadąr- 
bihinkus pavergę laikytų 1 
SiusiusĮiirbėle tu!

— Ne, Stepai, aš to. neno
riu. , Aš tik' noriu. darbinin
kams laisves, i protąs . užburtas:

visi buožės ten išžudyta, o 
dabai?, kada Maskvoj kiti 
užsinorėjo caraut, Trockį 
pavarė ir paskelbė pasaulio 

[komunistams per savo gize
liui kad Trockis yra niek-; 
šas, jus išgirdę savo vadus^ 
taip jums Įsakant manyti,; 
vėl manot kaip Maskvos ca- 
rukams patinka. Jie labai' 
gudrus: kuogreičiausia pa-< 
sistengė paleisti jums durnų '

— Bet aš nelaikau jokių
• išnaudotoju pusės. Aš no

riu kad darbininkai butu
, liuosi puo protiškos vergi

jos kaip klerikalų taip ir 
bolševikų, o su kapitalizmu 
lengvai apsidirbs. Kapita
lizmas yra atviras darbi
ninko priešas, bet komuniz
mas kaip ir klerikalizmas 
yra rpasalingi priešai kurie 
darbininkus visiškai pražu- .
do — su kuriu, siela ir sąži- I.a^is parodytu Trockį vi
ne.

— Tu svovovolačiau, pri-Į 
sigėręs kakakapitalizmo ra-l 
raraugo šišišitaip prieš tla- k 
dadarbininkus kalbi! Dar-Ii 
bininkai nori ____
sau laisvę ir lygybę, o tttu 
pppriešingas jų kkkovai.

— Stepai, jau tavo kolio- 
jimas parodo kaip ant ta
vęs veikia tas pasalingas ta
vo vadų įtekmėjimas, kuris 
privertė tave atsiduoti jų 
valdžion kaip kokį bespėkį 
kūdikį kuris netekai nei sa
vo proto, nei žmoniškos kal
bos. Tavo tie ‘‘darbininkiš
ki” laikraščiai pilni pliovo- 
nių ir žemiausių piemeniš
kų žodžių, ir tu jais persi-

; ėmei, ir manai kad su kapi- 
i talizmu kariauji manė svo- 
i ląčiu pavadindamas.

— Drraauge, kad inumu-1 
mudu dabar butume Ruru-I 
rusijoj aš tau tuoj snukį su- 
susudaužyčiau už tokias despotu 
tttauzas prieš dddarbinin- 
kus.

— Ir tas parodo kad tu
esi sufanakiritas iki pras- 
čia.usios davatkos.'Tų Ame? 
rikų vadini 'buožių šalimi ir 
mane buože, o aš tau nei ne- 
pamislinau per nosį, suduot syt apie kunigėlio blogusi 
už tokias kvailas šnekas ant darbus, ir jos juos šventais 
manęs ir ant (tų darbininkų laiko> Lyg'jai taip ir jųs sa. 
kurie tikrai protauja ir ru-1 vadu garbinat ir nieki- 
pinasi gyvenimo pagerini- , , , .mu nat tuos kuriuos jie nori, pa-

— Tttu mane fanatiku ir'niekint, nors tie vadai jums 
davatka nevadink, bbba ašįskuras lupa...

sišku niekšu kad niekas iš
I visų senų jo rėmėjų nei bal- * 
so už jį nepakeltų, nes jeigu I 
kas imtų prieštataut tada į 

HHĮ Rusijoj kiltų sumišimui, nes i 
iš’kokokovot Į Trc>okio rėmėjai tikėtųsi iš j 

| kitur paramos ir veiktų be : 
[ baimės. Dabar jie kolei kas 
tyli, o tie carukai drutinasi 
kad niekas jų negalėtų pa- ;; 

įjudinti. Iki vėl atsiras kiti! 
norintieji carauti ir pravysi 
tuos nuo sosto.

— Tu svvvolačiau užsida- ,j 
dadaryk savo snununukį ir a 
šitaip nekalbbbėk prieš dd- | 
darbininkiį išliuosuotojus. 3 
Cccaras ir dabar butų visus ?| 
smaugęs'.

— Bot tie nauji jūsų ca- ■•3 
rai nusmaugė vieną carą, T 
išvijo kitą, ir vistiek darbi- * 

i ninkus išnaudoja ir žudo po J 
1 senovei. Koks skirtumas-J 
darbininkams būti po vienu 

s I despotu ar kitu kada netu- :
ri teisės įsisteigti demokra- 
tiškos valdžios?

— Tttavo zzzaunų ar vi-lp 
vivisai nenoriu klausyt. Aš ' 

įeinu sau.
— Davatkai sunku klau-s®

iiivi.ua
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iro jūsų va
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pačių Lie- 

inatikų: su- 
. kai kokie 
dienai vie- 
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je, Rusijoj, , 
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ų prakaitu 
so pasaulio 
savo agen- 

I tik visur 
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Nuo Redakcijos
VALSTIĘČIAI-LIAUDININKAI STIPRĖJA

PRANEŠIMAIS iš Lietu-*------ '--------------------------
1 vos remiantis, paskuti- “Jam atėjus- mano rialuose 
nysis Valstiečių-Liaudinin-buv0'pakviesti detektivai. Aš 
kų partijos suvažiavimas padaviau Jam sllženĮ{l<ntų pini- 
įvykęš gruodžio pradžioje gl- 5400, o kada jis juos paėmė, 
buvo labai pasekmingas ir į110’ prib^° p,ie J° detektivai 
didelis — didesnis už pil’-1Pareikalavo iškelti rankas į 
mesnius suvažiavimus ir jolvirSl-L ^is vienok pakėlė mus- 
nutarimai padaryta <gana!tvne!!’ be buvo Sl’irnt,as.”

g0. Rostono “Darbininkas”, i 
klerikalų organas, Kun. Jonai-Į 
tį /pastato kankinio vietoje, o 
Aukštuolį (jis Angliškai vadi
nasi Austin) apšaukia bolševi
ku ir juodrankiu.

Kažin kaip tas skandalas pa- i 
sibaigs, nes iš abiejų tų prane- I 
Šimų išeina visai kitokios paša- : 
kos, kadangi, anot padavimo i 
"Darbininke” tas Aukštuolis su <

naridingi.
Turint omenyje kad Lie

tuvą per metus laiko nepa
didėjo labai žymiai, padidė- 

I jimą Valstiečių-Liaudininkų 
suvažiavimo delegatų reikia 
sutikti tą minčia kad Lietu
voje auga visuomenės prisi
rišimas prie tos organizaci
jos, o tas reiškia augimą jos 
•įtekmes, tvirtėjimą jiegų iri 
žingėjimą prie didesnės ga
lės Seime.

1926 metais įvyks nauji 
Seimo rinkimai. Pirm to 
dar įvyks vienas Valstiečių- 
Liaudininkų suvažiavimas, 
kuris, reikia tikėti, bus dar 
didesnis ir reikšmingesnis.

Per tą laiką, dar musų 
klerikalai beponaudami tu
rės progos daugiau pasiro
dyti visuomenei savo “Die
višką pasiuntinybę” ant že
mės, ir demokratiškų nusi
statymų partijos ras jau
giau savo šalininkų.

Bet klerikalai čia Ameri
koje ir Lietuvoje smarkiai 
ruošiasi prie ateinančių rin
kimų, Jie pajuto jog žmo
nės mato jų naudojimąsi 
valdžios savo gerovei, todėl 
pradėjo neva kalbėti kad 
reikia koštuvo iškošti iš Įjų 
partijų blogadarius, kuriuos 
primeta kitiems, skaito juos 
tik prisišliejusiais prie jų j 
pasinaudoti.

Bet jų koštuvo negalima 
tikėtis, nės jeigu koštifyą 
panaudotam nukošimūi ne
naudėlių, nesirūpinančių vi
suomenės reikalais,' koštuve 
liktų jie visi. Kun. Purickis 

.ir po-šiai dienai nenubaus
tas, nors vis kalba apie bau
dimą, teismus ir tt,, o jau 
kelį metai kaip sugautas di
džiausioj šmugelystėj.

Kolei klerikalai arba tie 
.‘^krikščionįs” Lietuvą val
dys nėra ko tikėtis dalykų 
pakitėjimo, neš jie dirba tik 
savo naudai, o ne liaudies;

kunigu važinėjo į banką pinigų 
pasiimti, bet bankas buvo užda
rytas, ir “Darbininkas” nieko 
nemini apie Aukštuolio pačią 
kitaip, tik sako kad ir Aukštuo- 
lienė pradėjo iiį jo prašyti pi
nigų.

Jeigu šis skandalas pasirody
tų esąs del Aukštuolio pačios ir 

I kunigo, dar viena dėmė butų 
užtepta ant miisų dvasiškų tė- 

| veliu. O jeigu del juodrankiš- 
ko norėjimo išgauti iš kunigo 
pinigų, tas - padarytų gėdos vi
siems Lietuviams.

Vienas iš įžymiausių juod- 
I rankiškų skandalų yrą tai 1913 
pietais nužudymas Kun. žebrio, 
kuomet socialistas Montvidas su 
savo sėbru užpuolę klebonijoje 
vakare nužudė tą seną kunigą 
del pinigų.

SAULES UŽTEMIMAS PRISIARTINA 
Šis Užtemimas įvyksta Keistoku Budu

Kunigiškas Skandalas 
Detroite

Detroito Angliški laikraščiai 
nesenai pranešė apie skandalą 
tarp vieno iš Detroito klebonų, 
Kun. Jonaičio, ir tūlo krautuv- 
ninko, Aukštuolio.

Kun. Jonaitis šitaip apsakė 
policijai apie tą atsitikimą:

“Apie 11 dienų atgal aš ga
vau telefonu pakvietimą nueiti 
į namus ant kampo 22nd ir Por
ter gatvių. Nemačiau tame nie
ko blogo, nes mane šaukia į vi
sas miesto dalis. Taigi aš ir 
nuvykau ten. Sėdint man vie
nam kambaryje', su revolveriu 
rankoje iš kito kambario inėjo 
Austin. Jis pradėjo kalbėt apie 
savo pačią, bet kada aš norė
jau pasiaiškinti, jis kirto .man 
revolverio rankena į galvą ir 
padarė feuzą. Paskui jis liepė 
man eiti ant kiršaus.ir tenai 
liepė parašyti čekį ant $1000. 
Paaiškinau jam kad aš čekį pa
rašyt galiu, bet ant čekių są
skaitos turiu tiktai $10, taigi 
nebus jam iš čekio naudos. Bet 
čekį parašiau ir atidavęs išėjau, 
kaip jis reikalavo. Austin tur
būt norėjo čekį išsikeisti, bet 
patyrė kad mano buvo tiesa. 
Tada jis atėjo pas mane į na
mus. Liepiau jam užeiti sekan
tį nedėldienį, sakydamas jogei 
tuomet gaus $1,000 grynais pi
nigais.

A/[ ILIJONAI žmonių dabar 
1 ’ * gyvenančių šiaurrytiniam 
kampe 'Suvienytų Valstijų, ku
rie nematys saules pilno užte
mimo šeštadienį ryte, sausio 24 
d., niekados to dauginti nere
ges, nes, tai yra paskutinis pit- į 
nas saulės užtemimas matomas 
Suvienytose Valstijose iki už 
šimtų metų-nuo dabar. Visi ku
rie dabar .gyvenam jau būsim 
išmirę ir naujos kartos gyvens 
mūsų vietose.

Kaip jau minėta buvo perei
tame numeryje, visi kurie gy
vena ruožte 100 mylių pločio ir 
apie 5,000 mylių ilgio, praside
dant nuo Minnesota valstijos ir 
einant į Atlantiką per Connec
tion! valstiją, matys pilną užte
mimą tą rytą tarp 8 ir 10 vai.

Saulė, vos tik pradėjus tekė
ti, bus užstota mėnulio, ir ap
link tamsų mėnulio skritulį ma- 

į'tysis" ugnies liežuviai, liepsnų 
šokinėjimas ir kitokie ypatingi 
apsireiškimai. Ugnies veikimai 
ant saulės visada yra, bet pa
prastai Į ją žiūrint, spinduliams 
tiesiog į akis veržiantis, nesi
mato jokio ypatingumo, tik vie
nas akinantis žėrėjimas. .Mėnu
liui užstojus kelią tiesioginiams 
spinduliams, pasimato saulės- 
šonuose amžinai šokinėjančios 
liepsnos, kurios nors išrodo ma
žos, 'yra tūkstančių mylių ilgio 
ir pločio.

Keistas užtemimas
šis saulės užtemimas yra kei

stas vienu atžvilgiu. Kaip jau 
žinoma, saulės užtemimai pasi
taiko tiktai laikais artimais pa
vasariniam ir rudeniniam susi- 
lyginimui dienos su naktimi, t.' 
y. keliokika dienų prieš ir po 
to. Tie protarpiai yra paprasti 
saulės ir mėnulio užtemimo ir 
tie užtemimai (daugiausia buna 
vidurdienio laiku.

Kovo 21 ir rugsėjo 23 d. bu
na pavasarinis ir rudeninis die
nos susilyginimas su nakčia. 
Tada saulė ir mėnuo keičiasi

temdindamas.
Kada saulė ir mėnulis perei- 

dinėja į šiaurę ir pietus, jie ta
da sueina lygiai vienon linijon 
ir išrodo lyg trįs skrituliai su
nerti ant vieno šniūro ir laiko
mi gamtos ranka kabojimui už 
vieno šniūro ' galo, žinoma, il
gai taip nesti, nes mėnulis pa
bėga iš vidurio. Kuomet jis yra 
viduryje, ta Sėmės dalis kurią 
siekią tiesioginis šešėlis, buna 

| aptemdoma.
.Užtemimai buna įvairiose že

mės dalyse, bet retai pasitaiko 
tokiose kur daug žmonių gyve
na. Ir nors užtemimai buna 
musų ryto ar vakaro laiku, jie 
išpuola vidurdienį ten kur už
temimas įvyksta.

šiame atsitikime saulė tekė
dama pietryčiuose pasiekė mė
nulį esantį toliau į šiaurę, ku
rio šešėlis nusidrieks į paminė
tą Suv. Valstijų dalį, panašiai 
kaip saulėtekio laiku medžio 
viršūnė toli nusidriekus pasie
kia kokią nors namo stogo dalį. 
Pavyzdis gali būti apačioj tel- ' 
pamos - trįs raidės “o”, kurių 
kairėj! perstata šaulę, vidurinė ‘ 
menulį, o dešinėji žemę:

O o O

tik 
musu

driekiasi į tik 
viršutinę dalį 
arba šiaurinę 

valstijų. Tuo

pasiekė

atsitin- 
kunams

Šitaip atvaizdinti galima 
saulę tekant, nes tada 
matymu ji guli toj pačioj horį- 
zontihėj linijoj, tiesiant tą li
niją į pietryčius. Tuo tarpu 
kai' saulė kįla, žemei sukantis į 
rytus, mėnulis, kuris irgi ke
liauja į rytus, užlenda už saulės 
spindulių kurie 
ką nušviečiamą 
paskutinės “o”, 
dalį Suvienytų
laiku 'jokiu būdu saulė ir mėnu
lis nėra lygioje linijoje su že
mės centru, bet įtik su ta žemės 
skritulio vieta kurią 
šešėlis.

Daug sykių panašiai1 
ka tiems dangiškams
sueiti, bet kad mėnulis nė vi-

• savo pozicijomis: vienas perei- 'kiškai tokioj pozicijoj atsiduria 
■ na į šiaurę, kitas į pietus; * Nes kaip dabar, užtemimų neesti. 
' visada taip yra: vasarą saulė Ir šitame atsitikime, jei mėnu-
• esti arčiau šiaurės ir šviečia iš | lis. kuris labai nevienodais ke- 

beveik viršugalvio, o žiemą mė
nulis taip yra, o saulė nuėjus 
įtoli į pitus.

Dabartiniu laiku kaip tik yra 
saulė dar pietuose, pradėjus 
gryžti gruodžio 22 d., o mėnu
lis šiaurėje, irgi gryžtąs į pie
tus. 'Bet kaip dabar jie stovi, 
saulė • su mėnuliu niekaip nega
li susieiti lygiai su žeme kad 
galėtų užtemimas įvykti dienos 
laiku, nors mėnulio šešėlis nuo
lat driekiasi nuo saulės į toli, 
kaip lygiai ir žemės šešėlis to
lyn nuo saulės.

Saulė teka toli pietryčiuose, 
o mėnulis einą toliau šiaurėje. 
Vidurdienio laikiT jeigu pro mus 
praeis saulė ir mėnulis sykiu, 
mėnulio šešėlis nueis toli pro 
viršų šiaurinio žemgalio ir ne
atsimuš niekur, nieko neuž-

liais aplink žemę keliauja, butų 
kiek biskį Į šiaurę, užtemimas 
butų buvęs toli šiaurėj Kana
doje, tuštumose; arba jeigu bu
tų biskį į pietus, užtemimas, nu
eitų pietų šalyse. Prie to, rei
kia ir mėnuliui susieiti su saule 
lygiai toj pat vietoj kur dabar 
susieis, ir lygiai tuo laiku, nes 
jei kiek biskį pirmiau, ar vė
liau mėnulis užeitų ton vieton, 
jokio užtemimo negalėtų būti 
ne tik pas mus, bet ir kitose 
žemės dalyse.

Ant galo, šitas apsireiškimas 
parodo kad mėnulis dar nebus 
daėjęs į tą vietą kur jis supuo
la lygion linijon su saule ir že
me, nežiūrint kad jo šešėlis ir 
nusidriektų per šiaurinį žemės 
galą į dausas.

Kuris nepasinaudos šia proga

' Paleiskit Rusų Uode
gas!

šį straipsnelį skiriame' musų 
redaktoriams Lietuvoje ir Ame
rikoje. Dalykas eina apie nau
dojimą įvardinių būdvardžių ten 
kur jų nereikia.

Papratę Rusiškai sakyti ir ra
šyti : “sviataja”, “bolšaja”, “ze- 
lionaja” ir kitokias “aja” (dėl
to kad Rusiškai tas reikalingą), 
musų inteligentai niekaip neat
sikrato tos Rusiškos uodegos ir 
musų rašyboje.

Musų rašyba turi paprastą ir 
įvardini būdvardžius, paveizd:: 
“šventa” ir “šventoji”; “didi" 
(didelė) ir “didžioji”, “geltona” 
ir “geltonoji" (tas pats ir su 
vyriškos kilmės žodžiais). Ir 
jie musų rašyboje turi būtinai 
būti savo vietose, o ne kur ku
riam rašančiam ant seilės užė
jo dėti.

Didžiausią prašmaistį darė 
musų rašytojai (daugiausia Lie
tuvoje) pereitą rudeni vartoda
mi įvardini Dainų Dienai, saky
dami “PirmOJI Dainų Diena”.

Tai guvo tik pirma arba pir
mutinė (priešingai: paskutinė) 
dainų dieno, o ne pįrmOjl. >

Mat, Rusiškai ta turi rašytis i 
“piervaja”-, ir mūsiškiai Rųsišr 
ko mokslo vyrai sau drožia be 
jokio apsimąstymo “pirmoji”.

{vardiniai būdvardžiai reika
linga musų rašyboje ten kur tą 
patį daiktą ar žodį reikia at
skirti nuo kitų tokių, jeigu apie 
kitus tokius jau buvo kalbėta 
tame pačiame rašte, ir jeigu an
troj vietoj tas sakinis turi kokį 
nors ryšį su pirmesnių (ne pir
muoju) sakiniu.

Kiek bereikalingo zeceriams 
darbo, kiek bereikalingai dau
žoma raidžių “ojo” “ąjį”, “asis” 
ir kitokių Rusišku stilium pri- 
kergimu uodegų prie, musų žo
džių !

Redaktoriai! paleiskit tą Ru
sišką uodegą, ir musų rašyba 
jau bus pažingėjus dikčiai pir
myn! Vartokit {vardinius kur 
reikią, o ne kur pasitaiko!

Ta šlykščia klaida užterštame 
tik visi Lietuvos (ir. Amerikos) 
Lietuviški laikraščiai, bet ir 
knygos. Iš jų jaunimas moki
nasi, ir jau taip rašo, o tas yra 
didėlis pįėtmąs ant musų rašy
bos, kurį nutrinti reikės didelio 
žmogaus jeigu dabar neperma- 
tysit savo klaidos ir jeigu igno
ruosi! tą dalyką ir,.toliau.

Atvyko Svečias iš Lietu
vos

Gruodžio 31 d., kaip pranešta 
kabeliu A. L. T. Sandaros pre
zidentui gerb. J. W. Liūtui, iš
plaukė iš Lietuvos Amerikon 
Valstiečių-Liaudininkų partijos 
atstovas p. Makauskas.

Taigi šiose dienose jis jau pa
siekė Ameriką.

Dolaris Vertas tik 58c
Sulyg Suv. Valstijų komer

cijos sekretoriaus Hoover išro
dymo, Amerikos dolaris dabar 
yra vertas tik 58 centų lyginant 
su kainomis buvusiomis 1913 
metais.

Pragyvenimas abelnai pakilo 
ant 72 nuošimčių virš prieš-ka- 
rinių kainų.

pamatyti saulės užtemimą (ku
rie dieną miega), niekados ne
matys daugiau.

O kurie matys (nes matys 
daugybė ir Lietuvių, nes gyve
na, ant laimės, daugiausia toje 
srityje), neturi nusigąsti tų re
ginių, bet prisižiūrėti. Tai ne
bus jokie ženklai ar pradžia 
pasaulio galo, nes taip bus tik 
minutę-kitą ir vėl saulė pradės 
užsižiebti.

Mėnulis, lyg koks juodas ap
valąs dangtis, užsileis ant sau
lės skritulio iš viršaus ir pra
nyks apačioje. Turėkit gata
vus aprūkytus stiklus tėmyti 
užtemimo pradžią ir pabaigą. 
Kada visai saulės spinduliai bus 
užstoti nuo žemės, nuoga akia 
geriausia viskas matysis.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

— D’Orbano įgavo galybę; ir jis gali, 
aš tikrai žinau, užtikrint mums legalį eg
zistavimą, su didžiausiomis protekcijomis, 
jo valdovo žemėse, pavedant mums pilnai 
atvirai vesti mokyklas. Ačiū tokioms pro
goms, po dviejų ar trijų metų toje šalyje 
iries. taip giliai įsišakriėsim kad pats tas 
grafas d’Orbano, savu keliu, turės kreiptis 
.pas mus prašydamas paramos ir apsaugos 
nuo musų. Bet dabar jis turi viską savo 
rankose; ir jis išstatė griežtą išlygą už sa
vo pasitarnavimą.

— Kokia ta išlyga ?|
— Penkis milijonus įmokėti jam išsyk 

ir kas metai mokėti po šimtą tūkstančių 
frankų pensijos.

— Tai yra labai daug!
— Ne, visai mažai, — tikrnio marki

zas. — jei svarstyti kad sykį užkėlę savo 
koją toje šalyje, mes tuojau atgausime tą 
stirną, kuri, po visko, vargu siekia aštun
tos dalies kas liečiasi prietikio su meda
liais, jeigu laimingai bus pravesta kaip rei
kia naudai musų Orderio.

— Taip, netoli keturiasdešimts milijo
nų, — tarė kunigaikštienė, užsimąstyda- 
ma.

— Ir toliau: tie penki milijonai ku
rių d’Orbano reikalauja ątgryš mums lais
vomis dovanomis, iš priežasties musų {ga
vimo ir padidinimo savo įtekmės, ką mes 
imsime už mokymą vaikų; per vaikus mes1 
turėsim jų šeimynas. O tačiau, kvaili abe- , 
oja! tie kurie valdo nemato kad atlikdami 

iries savo kas reikia, atliekame jų reikalus į 
taipgi; — kad pavesdami mokslą mums 
(ko rites labiausia trokštame virš visko) 
mes nulipdome žmones tokiais nebyliais ir 
ramiais atsidavėliais patiems valdovams. 
Jie nenujaučia kad dauguma aukštesnėsės 
ir vidurinės klasės bijo ir neapkenčia mu
sų ;-nesupranta kad (kuomet mes pertikri
nome masėms jog skurdas yra amžinas įs
tatymas, kad keričiantiėji turi paliauti ti
kėjęsi palengvinimo, kad yra prasižengi
mas trokšti pasaulyje gero, kadangi dan
giškas atlyginimas yra vienatinė garbė už 
kančias čionai), atsidavę mums žmonės nu
sižemins, jų visos viltįs geresnių dienų už
ges; ir pranyks vulkaniškas gręsimas ku
ris rodo valdovams tamsią ir, baisią ateitį. 
Jie nemato., kad šis aklas ir atsidavęs tikė
jimas kokio mes iš minių reikalaujame, 
įteikia jų valdovams vadeles kuriomis gali 
žmones ir vadovauti ir suvaldyti.

— Tegul jie sau, nes tas mums nieko 
nereiškia, — pridėjo kunigaikštienė, — ka
dangi, kaip tu sakai, mums ateina didi die
na, atnešdama arti keturiasdešimts mili
jonų, kuriuos Ordenas įgys pasekmingai 
užbaigdamas prietikį su medaliais. Mes iš
nešu galime kėsintis prie didelių dalykų. 
Kaip rankena saujoj, tokie pinigai musų 
veikimui bus neapsakoma galybė, laikuose 
kada visi žmonės perka ir parduoda vienas 
kitą.

— O paskui, — pradėjo markizas su 
apmąstytu lipu, — štai prasidės reakcija: 
B'rancuzijos pavyzdis yra viskas. Austri
joj ir Holandijoj iries vargu galime išsilai
kyti ; o Ordeno ištekliai nyksta diena iš die
nos. Mes priėjome krizio; bet galima jį 
pratęsti toliau. Taip, ačiū 'prietikiams su 
medaliais kurie suteiks mums tokius milži
niškus šaltinius, mes ne tik galim drąsiai 
sutikti viską kas pripuls, bet galėsime vėl 
tvirtai įsisteigti, ačiū pasiūlymui grafo d’
Orbano, kurį mes priimame-; ir tada, iš to 
neįgriebiamo centro, musų plėtimąsi ir pa
siekimas bus neapsakomai reikšmingas. 
Ak! Vasario 13-ta! — pridėjo d’Aigrigny, 
valandėlę patylėjęs, ir 'kratydamas galvą-, 
— -Vasario trylikta diena, diena laimės ir 
turtų musų galybei, kas priduos mums di
delės naujos gyvybės!

— Ir nieko nereikia vengti, — pridėjo 
kunigaikštienė, — kad pasiekus savo, ne
žiūrint kiek kainuotų. Iš tų šešių ypatų 
kurių' mes turime baimintis, penki yra ar 
bus prasukti į šalį ir nekenks mums. Liko 
tiktai viena mano dukteryčia, Andriennė; 
o tu žinai jog aš laukiau tavo pribuvimo

kad pasitarus imtis paskutinio mano pasi
kėsinimo. Mano visas rengimąsi užbaigta; 
ir šį pati rytą mes1 pradėsime savo darbą.

— Ar tavo nuožvalgos padidėjo nuo 
paskutinio tavo laiško?

1 — Taip; aš esu tikra kad ji daugiau 
patyrė negu ji nuduoda; ir jeigu taip, mes 
nepakęsime pavojingesnio sau priešo.

— Tokia buvo mano nuomonė visada. 
Taip per šešis mėnesius nuo to kaip aš pa
tariau tau naudoti tavo priimtą būdą' vi
suose atsitikimuose, kad' suprovokavus, iš 
jos pusės, dabar bus lengvai įkūnyta, be to 
Si

SU
ir

butų beveik negalima jos apeiti!
— Pagalinus, — tarė kunigaikštienė, 

išraiška džiagusmo, karčios neapikantos 
keršto — šį nesuvaldoma dvasia bus

sutraškinta. Aš pagaliaus gaunu atsiker- 
šyt už daugybę skaudžių pajuokimų ku
riuos turėjau {maryti, kitaip bučiau sukė
lus jos nuožvalgas. Aš! aš kenčiau taip 
daug iki dabar! nes ta Andriennė laikė sau 
pareiga (užsispyrėlė kokia ji yra!) erzint 
ir kiršint mane prieš save!

— Kas nusideda tau, nusideda man; 
tu tą žinai, — tarė D’Aigrigny, — mano 
kerštas yra tavo kerštas!

— O tu pats! — tarė kunigaikštienė,— 
kiek sykių buvai lazda jos karčių pajuokų!

— Mano jausmai retai mane apgauna. 
Aš esu tikras kad ši jauna mergina gali 
tapti pavojingu musų priešu, — tarė mar
kizas, su balsu suskaldytu Į paskirus gar
sus.

•— O todėl, taigi, reikalinga kad jai bu
tų užkirsta kelias kelti mums daugiau bai
mės, — pridūrė kunigaikštienė.

— Ar tu mateis su Dr. Baleinięr, ir 
antruoju sargu, Tripeaudu? — jis paklau
sė.

— Jie čia irgi bus. Aš jiems viską 
pranešiau.

— Ar davei jiems visas įmones veik
ti prieš ją? , _

— Viską pilniausia — o geriausia yra, 
tai kad AndrięiĮhė nęi kiek nenužvelgia gy
dytojo, kuris žinojo kaip, iki tam- tikro 
laipsnio, išlaikyti jos pasitikėjimą. Prie 
to, viena man nesuprantama aplinkybė at
ėjo mums-į-pagalbą.

— Apie ką kalbi dabar?
— Šįryt, poni Grivois nuėjo, pagal ma

no įsakymų, priminti Andriennei kad aš 
jos per pietus lauksiu, su svarbiu reikalu. 
Artinantis prie paviljono, poni Grivois ma
tė, ai* įsivaizdino matė, Andriennę parei
nant iš kur tai.

I — Ką tu man šakai? Ar tai galima? 
Ai’ yra kokis tikras prirodymas? — šuk
telėjo markizas. .

— Iki 'dabar, yra tik vienas prirody
mas tai atkaklus ponios .Grivois gingiji- 
mas: bet apie tai kalbantį —- tarė kunigai- 
ktienė, imdama popierėlį gulėjusį prieš ją, 
— štai yra raportas kurį kasdien viena iš 
Andriennės tarnaičių paruošia.

— Ta kurią Rodinas įsiūlė į Andrien
nės tarnybą? - ' .

— Ta pati; kadangi tas e sutvėrimas 
yra visiškai Rodinp rankose, iki šiolei ji 
atsakė musų tikslams labai gražiai. Šia
me raporte mes gal užtiksime patvirtinimą 
to ką poni Grivois tikrina mačius. •

(Bus daugiau)

DAINOS, DEKLAMACIJOS, EILES
Tinka pasiskaitymui, deklama- 

mui ir dainavimui.
Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 

Svyrūnėlis Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių ......................

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

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žyniaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 . . ....

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

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

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

•REIKALAUKIT “DIRVOJE”-

.33

.50

25

.50

.50

.50



Scena ir Publika
(KELIOS PALAIDOS MINTIS) 

Rašo A. Vaičiūnas.

KAIP aukščiau minėjau, pati prigimtis 
mus traukia prie meno, ypač prie dai

nos meno. Tik netikęs auklėjimas savo pa
darė: aptemdė tą troškimą ii* pastūmė 
atgal į žemesnio, moterialio laipsnio 
diją. °

Klausyti muzikos Įgali tik tas kas

mus 
sta-

eina 
teatran iie linksmintis, bet su ta intencija 
kad atgaivinus savo sielą, pakilūs aukš
čiau, gavus nauju dvasios jiegų. Jei keno 
apsvaigintas -protas alkoholiu, ar kas nori 
linksniai laiką praleisti, tokie teneiga, nes 
naudos neturės jokios ir tik trukdys tai 
mažai muzikingai publikos dalelei.

Kam teko būti užsienyj ('kurioj šalyje 
vistiek) tas matė-kokiu Įdomumu kiekvie
nas klausytpjas seka koncerto eigą. Kuo
met koncertas baigiasi, jei Europos žmogui 
pasakytum kad reikia dabar pašokti, pasi
linksminti, jis labiau nusistebėtų negu kad 
jam pasakytum jog beklausant koncerto 
visi jo giminės buvo' išpjauti, namai uždeg-1 
ti, vienu žodžiu: Įvyko ko jis nei sapnuote 
nesapnavo. Arba už pasiūlymą pasišokti 
palaikytų jus bepročiu, arba žemos kultū
ros žmogum. Kam jam linksmintis kad 
jis girdėjo koncertą. Jo sieloje šventė, jam 
linksma, ir jis eina patylomis namon, neša 
tuos Įspūdžius savo sieloje ir jais gyvena. 
Deja! mums dar iki to laipsnio toli, toli!.. .*

Daug padeda susigyventi su koncerto 
programų atspausdinimas visų išpildomų 
kurinių teksto programs. Jei veikalas ra
šytas kokiam muzikos instrumentui, orkes
trui, tai kas nors turėtų bent kiek paaiš
kinti veikalo turini. Svarbu kad koncerto 
ar operos lankytojas kuodaugiausia gautų 
sau dvasinės naudos. Tai pasiekti jis gali 
tik tuomet kuomet stengsis suprasti tai kas 
scenoje atliekama. Taigi, muzikos klausy
ti .gali tik tas kas nori ir trokšta jos klau
syti.

Scena ir publika. Tie žmonės kurie 
prieš publiką išstoja, t. y. artistai, labai 
rimtai ii- daug yra ruošėsi. Kiekvienas 
muzikos garsas, kiekvienas tariamas šakį- 
uis yra artisto pergyventas, ’apgalvotas. 
Pųieš publiką išeidamas, artistas užmiršta 
kad jis; jo didžiausis rūpestis yra dovano
ti klausytojams visą kas jo krutinėję, gal
voje, širdyje yra. Užtat kiekvienas artis-Į 
tas 'eina scenon drebėdamas, lyg ant pas
kutiniojo teismo. Tai yra didelei sunki ir 
atsakominga užduotis papenėti klausyto
jus savo jausmais! Ten, scenoje, nėra nei 
protencijos, nei giminių, nei pažįstamų, yra 
menininkas, kuris už mažiausį nepasiseki
mą yra žiauriausiu budu baudžiamas! Už
tai kitur, artisto asmuo yra labai brangi
namas. Aukštos inteligentijos žmonės la
bai tankiai kalba apie artistus, nes jie žino 
ir jaučia kad artistas tai jų sielos draugas, 
gaivintojas, tas asmuo per kurį genijus pa
reiškia naują mintį. Jei mes Italiją žino
me kaipo dailininkų šalį tai vien dėlto kad 
ten gimė vienas kitas tokių garsenybių ku
rios Įnešė pasauliui naujos ugnies. .Ten vi
suomenė mokėjo išauklėti ir įvertinti jų 
talentus. Žemai kultūringoje šalyje nega
limas yra talento išvystymas. Mes aukš
tai statome Rusų chorus dėlto kad ten bu
vo keli chorai tokie meno žvilgsniu geri ko
kių nebuvo pasaulyje. Artistas nuo estra
dos daugiau apie savo tautą pasako negu 
daugybės brošiūrų bei straipsnių spaudos 
organuose, nes jis rodo kokia ta jo gimtinė 
yra. Meno galybė yra didelė ir sulyg me
no išsivystymo sprendžiama apie vienos ar 
kitos šalies kultūrą. Scenos menas yra at- 
sakomingiausis, pertat labiau brangintinas, 
taigi kas žiuri iš salės į sceną-estradą te
galvoja rimtai kad už tos uždangos yra 
žmonės apdovanoti ugnimi iš dangaus, ir 
tik trokšta savo karšta krutinę, savo jaus
mais, žinojimu, gabumais, pašaukimu, ta
lentu — visa savo esybe — nešti naujos 
gyvybės srovę. Publika turėtų ne tik šven- Į 
tadieniškai apsirėdyti eidama Į koncerto] 
salę, bet neužmiršti ir sielos; duoti jai at-į 
sigaiviiiti, pasisemti tos dangiškos ugnies 
ir ją ilgai savo krutinėję nešioti.

T. M. D. REIKALAI
TMD. Centro Valdyba

K. S. Karpavičius — Pirmininkas 
3352 Superior Ave. Cleveland, O..

P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas 
96 Millbury St. Worcester, Mass.

Mrs. F. L. Bernat-Stowc — Iždininke
62—23rd St. Jackson Heights,N.Y.

J. Krasnickas, A. Kriaučialis — Iždo
Globėjai

_ _________ Worcester, Mass.
~~ KnygiusLN etui etų DUU. 903 w 33rd st Chicago, Ill.

Kuomet artistas prieš publiką išeina,! 
veikia įtempti visą savo protą, jausmus,,.! 

i sekti kiekvieną žodelį, kiekvieną muzikos; 
atbalsį, stengtis suprasti ir atjausti visai 93 ward st 
kas nuo scenos duodama.
jokių pašalinių minčių, kitaip neverta Jan-! 
kyti koncertų salės; saugok Dieve, neturė-į Prisirengkit prie “Pa- 

-- i - 1 ’ 1 ”• ’ .j šaulio Istorijos”
I šiose dienose gauta iš “Kul- 
, turos” Bendrovės laiškas pra

nešantis jog pirma Įmyga “Pa
saulio Istorijos” baigiama spau
sdinti; Nors tai dikčiai suvė
luotas darbas — ir tai ne iš T. 
M. D. Centro Valdybos pusės, o 
iš pusės tų kuriems valdyba 
jau buvo pavedus knygą duoti 
spaudon, — vienok “Pasaulio 
Istorija”’nėra tik žadėjimas, o 
grynas faktas, kuris įsikūnys 
trumpam laikui prabėgus. 1 

žinoma-, kiek užtruks knygų 
persiuntimas į Ameriką, vienok 
kaip greit jos pasiėįcs Ameriką 

| nariai netrukdomai gaus.
Kuopos! Jūsų užvestas va

jus narių prirašymui 
dėti visu smarkumu-, 
nėkite naujus narius 
hųo kiekvieno imkite 
ekstra už viršelius. Knygos vi
sos bus su kietais viršeliais.

Kurie nariai 1924 metais mo
kėjo už viršelius tiems šįmet už 
pirmą knygą mokėt nereikės.

Bet (kadangi tikima apie vi
durį vasaros turėti gatavą ir 
antrą Įmygą, tai išėjus mokės 
už viršelius visi nariai.

ti tos minties kad čia koks nors pasilinks
minimas! Tiesa, čia sielos šventė, jos 
linksmybė, bet pats protas sako kad “kon
certui pasibaigus bus šokiai” — yra visai 
nesutaikomas dalykas!-

Kalbėjau apie rimtus 'koncertus, ope
ras, bet tas tinka ir dramai. Tuo reikalu 
reikėtų daugiau rašyti, nes musų visuome
nė tuo žvilgsniu žemiau stovi negu pas vi
sus musų kaimynus, nekalbant apie vaka
rų Europą. Reikia prirodyti tai Jkas ki
tiems jau senai aišku, būtent, kad be meno 
žmogus tikrai kultūringas 'būti negali, nes 
menas yra viena iš svarbiausių kultūrini-’ 
mo priemonių. Nežinau kaip visuomenė 
įvertina kitas meno šakas, bet scenos me
nui neatiduoda tinkamos pagarbos, kas aiš
kinama nepribrendimu in nesupratimu. 
Bet mes augame, norime pasiekti ir pavy
ti visame kame vakarų Europą. Mes ją 

| pavysime, jei visa kas žmogų tobulina sten
gsimės pažinti ir augti.

Įvyko Lietuvos “Dainų Diena”. Te
bus ji paraginimu kilti mene aukštyn; to- 
bulyn ir siekti savo siela tas neišmatuotas 
erdves, kuotoliausia nuo šio realaus ir 
kasdieninio gyvenimo. Kuomet musų siela 
apkils aukščiau kasdieninio gyvenimo tuę- 
met mes ten rasime ramybę ir džiaugsmą. 
Augkime tat, kasdien kelkimės aukštyn, 
ne tik protu bet ir siela,- o ateis laikas ka
da mes busime lygus arba dar aukštesni 
už tuos kurie mus iki šiolei skaito puslau
kine tauta. Paveldėjome nuo musų tėvų- 
tėvelių gražius, švelnius dorus jausmus da
linai išauklėtus, išliuliuptus dainos garsais,.

turi padi-
Priraši- 

dabar, ir 
po 50 c.

ga-
ne- 
nei

Proga Sutvert Nhujas 
. Kuopas

“Pasaulio Istorijai”' esant 
tavai pasirodyti iš spaudos, 
turėtų, rastis Amerikęje
vieno 'Lietuvio kuris jos netu
rėtų. Jei ne vien del skaitymo 

_ ____ I____ ______ JBL-—,, tni bent.įdęl daugybės paveiks- 
tegul ii' dabar musų žingsniusJydi dainai*’.' i1’ iiiąstracijų reiktu turėti 

‘’šį svarbų, veikalą, nes kaip žo
džiai 'taip ir paveikslai supažin
dina žmogų su praeities pasau
lio dalykų stoviu.

Knygoje telpa, šalip aprašy
mo, atvaizdžiai visų praeities 
amžių žymių žmonių, kurie Sa
vo saujpsp vienas po kitam, pa
saulį laikė ir elgėsi kaip kam 
patiko, nuo ko ir susidarė tokia 
įvairi,*žavėjauti ir šiurpiu per
imanti istorija žmonių veiksnių 
ant šio mažiuko musų skritu
lio vadinamo žeme. •

Nuo pat ankstyviausių gali
mų susekti amžių — susekta 
tyrinėjant žemės sluogsnius ir 
radus įvairias žymes ir iškase
nas, taipgi vėliau jau pačių 
žmonių palikimus, ant galo jau 
ir rašyta istorija — šiame su
virs 1200 puslapių veikale at
vaizdinama aiškiais, populia
riais žodžiais ir 'apsakoma pa
veikslais parodoma žmonių nuo- 
veikiai ant žemės.

Ar gali būti tokis žmogus ku
ris nenorėtų “Pasaulio Istori
ją” gauti. Negali. Tuomi la
biau jeigu žino kad ją galima 
gauti \už taip mažą narinę mo
kestį (prigulint prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos.

Dabar laikas pradėti tverti 
naujas TMD. kuopos tose kolo
nijose kur dar nesutverta. Lai
kas rašytis Tėvynės Mylėtojų 
Draugijon kiekvienam kurie vis 
atidėliojo. Nelaukite ilgiau, 
ries tokios progos retai pasitai
ko;

Suorganizavimui kuopos ar
ba pavieniui įsirašymui reika
linga tik kreiptis prie T. M. D. 
Centro Sekretoriaus (V. Sirvy
das, 193 Grand St., (Brooklyn, 
N. Y.), kuris .prisius visas rei
kalingas informacijas, o paskui 
liks tik užsimokėti narinę mo- j 
kęsti ir gauti “Pasaulio Istori-

kaip lydėjo musų bočius visuose jų žygiuo
se ir darbuose. Užmirškime Įžengę į kon
certo vietą kad tai yra pasilinksminimo 
vieta. Ne! Tai yra sielos atgaivinimo 
šventykla!

Tik auklėdami sielą pastosime žmo
nėmis kuriuos kiti gerbs. Nors busi visd- 
ko pertekęs, nors busi aptukęs kai meitė
lis, bet jei tu nėjusi savyje sielos, jei tavo 
siela yra apmirus, tu nesivadini kultūrin
gu žmogum! Jei daug tokių Lietuvoje bus 
kurie žiūrės tik kūno bet ne sielos reikalų, 
musų šalelei nebus taip greitai lemta pa
kilti iš to laipsnio kokiame ji šiandien ran
dasi. Žmogus iš vidaus tik auga, pasak 
Viduno. Tat augkime iš vidaus!

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

"DIRVA" 
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

TMD. NARIAI ir KUOPOS!— 
Sukit Draugijos reikalus skaity
dami organą. “Dirva” TMD. na
riams atiduodama už $1.50 kurie 
užsirašys per kuopų valdybas. 
(Tiesiog siunčiant patiems, $2.)

Racine, Wis.
TMD. 121-ma kuopa rengia 

labai gražų vakarą ant sausio 
25 d., su perstatymu puikios 
komedijos “Balon Kritęs Sau
sas 'Nesikelsi”, garsaus. Fran- 
čuzų rašytojo Moliero, verstą 
dabartinio TMD. Sekretoriaus 
V. Sirvydo. Loš gabiausi vie
tos artistai. (Prasidės progra
mas 3 vai. po pietų, po to tęsis 
šokiai iki 11 vai. nakties.

-■Visi vietiniai ir apięlinkių 
Lietuviai ruošiasi atsilankyti.

Viskas atsibus Turner svetai
nėj, prie Hubbard ir Lincoln 
gatvių.

Prakilnios Dvasios 
vynainis

Antanas Lukoševičius, iš Ha
milton, Ohio, atsilankė "į Day
tona ,užsimokėti duokles iškal- 
no SLA. 105-ton kuopom ii- pra
bilo į mane, žemiau pasirašiusį, 
sekančiai, girdi: TMD. leidžią 
brangias knygas, tai yra “Ęa-v 
šaulio Istoriją”, o tokios kny
gos gan brangiai kainuoja iš
leisti, o mums visiems Lietu
viams tokios knygos 
nai reikalingos, jeigu 
ti lygus kitų tautų 
kultūriškai, reikia ir
šiems 'Lietuviams rašytis prie 
TMD. ir gauti tas puikias kny
gas, “Pasaulio Istoriją”. Taigi 
te pinigus, ir aš busiu jūsų Gi
rnos kuopos narys, nors tolokai 
gyvenu nuo jūsų.

Reiktų/ visiems Lietuviams 
Lietuviams imti pavyzdį iš pil. 
Antano Lukoševičiaus ir rašy
tis prie T. M. D. kad gavus tas 
knygas, “Pasaulio Istorija”.

J. Urbonas,
61 kp. sekr., Dayton,

Tč-

yra buti- 
norim bu- 
žmonems 

mums vi

0;

Paremkite Kultūros 
Fondą.— Skubinai

Prie Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos įsteigtas moksleivių šel
pimo fondas, vardu “Kultūros 
Fondas”, yra vienatinis šiuom 
tarpu Amerikoje laisvos dva
sios šaltinis mokslo trokštan
čiai jaunuomenei (Lietuvos ir 
Amerikos gauti taip reikalingo 
dalyko I— pinigų neturtingiems 
bet talentingiems mokslus išei

TMD. kuopos ir pavieniai na
riai privalo į tai atsižvelgti ir 
susirūpinti labiau. Mums rei
kia daugiau laisvų minčių žmo
nių Lietuvoje turėti, ir kada 
klerikalai desėtkais leidžia savo 
partijos ir savo idėjų mokslus 
baigti, mes tik vieną-kitą tega
lime sušelpti, tik dabar pradė
ję tuo reikalu rūpintis.

Nerugokim jei klerikalai Lie
tuvą savo saujoj turi, jeigu čia 
Amerikoje kartuves mums sta
tę, nes jie remia savo mokslei
vius, o mes tilt per pirštus Į 
tokį svarbų klausimą žiūrime.

Aukų reikalinga kuodaugiau-

šia. Kuopos, kurios rengiat va
karėlius skirkit nors dalelę li
kusio pelno T. M. D. Kultūros 
Fondam Kitos turit ižduose po 
keletą desėtkų ir net šimtais 
dolarių, o laikote juos. Skirkit 
nors nuošimtį gaunamą už tuos 
pinigus, ir tai bus parama, bet 
paremkit Kultūros Fondą.

Taipgi kiekviena TMD.. kuo
pa privalo būti to fondo nariu: 
juk kuopai ne kas užsimokėti 
S3 į metus, bet tas sudarytų 
fondui nemažą sumą pinigų.

Parinkit aukų tam tikslui su
sirinkimuose.

Kaip nors bet remkite 
fon'dą, kuris daug-daug 
musų tautos ateičiai.

X'^UDIKlueX. I 
GEROVgs sicmUSM

|[ DEL APRŪPINIMO HĮ 
MOTINŲ IR JŲ ■ 

įĮĮįĮkūdikių SVEIKATOS.^

Siame įkyrioje tnes laikas 
nuo fclko grUdensice rel* 
kalus jftomloj būsiančio bu

r.y kūdikių.

Kūdikių aprOplnlnas Ir pe-

ararbas CclmynaJ Ir ta&tal

rimo rrgvllariflala 
tarpiais atrinJ b fcrol

savo 
žada

KLAIDOS PATAISYMAS
“Dirvos” No. 2 TMD. reika

luose tilpo 14-tos kuopos val
dybos vardai, vienas jų yra pa
dėtas klaidingai. Vietoje F. 
Bagdonas turi būti F. Boganas, 
pirmininkas.

Kiek Žydukų Apgynėjai 
Gavo Atlyginimo

Chicago. — Gynėjai žydukų 
žmogžudžių Loeb ir Leopoldo, 
kurie pereitą pavasarį nužudė 
kito milijonieriaus vaikų, gavo 
už savo trusą $130,000'. 
riausias tų gynėjų yra 
kuriam eina didžiausia 
pinigų.

Vy- 
Darrow, 
dalis tų

Wiscon-Peršovė mokytoją.
sin universiteto jauną mokytoją 
Prancūzų kalbos, (Laurą Palmer, 
peršovė jos atstumtas meilužis 
ir pats sau galą pasidarė. Ji 
išgis.

Lietuviai, Temykit!
TYRAS BIČIŲ MEDUS — 5 
SVARŲ VIEDRUKAS,.. 81.65. 
Imant tris viedrukus, parduosim 
po $1.55. Žiemos laike labai svei
ka medus valgyti. KARVELIAI 
(balandžiai) verstiniai po $1.50 
už porą. Pinigus reikia siusti 
sykiu su užsakymu. (5) ,

P. D; ANDREKUS 
PENTWATER, MICH.
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Vaikai priprato prie kambarių kv 
nuolat eina švelni srove šviežiom* 
mažiau sirgs gerkles ir nosių & 
mis negu tie kurie laikomi frošljjĮ 
sd kambariuose prie nejudančio Ori 
Atviras pečius yra puiki progai ufl 
dinimui.

Vienok joki vėdinimo sistema™ 
užtenka vaikui. Reikalinga ir “v» 
kus išvėdinti”, ntK tik..kambarį, ra 
audringame, ar žiehios, ore, jei gu 
ma, reikia uždengtoje verandoje dw 
ti vaikui šviežio 'oro. Jei nėra kita? 
kio išėjimo tada atidaryk langus pn 
vąlandžiui. Jei taip daromą, Aprė- 
dėk vaiką lyg vestis laukan, .0 Jfl 
pirm negu nuimsi nuo kūdikio' dr> 
panas išildyk kambarį. Vaikai g® 
nanti šviežio oro ir mankštymų jffl 
kysis sveikesni.

Sotus maistas yra tiek pat butioj 
kaip šviežias oras ar rnankštymifl. 
Eagle, Brand Pienas suteiks' visk* 
reikalingo augimui. Jis ypač pritik' 
ikntas vaikams dėlto kad lengvai W 
skopiąs ir nenuvargina opių vidun 
kų. Eagle Brand pasekmingai bau 
vartojamas kovoje su r.cdapenėjira 
Europoje ir Netolimuose Rytuoii 
Jis turėtų būti dalis kiekvieno vaito 
valgio.

Daugeli sykių sveikas, no.-milj 
kūdikis nereikalauja gydytojo' atidflfc 

j bet tai laimingas ir retas, nuotiK 
Jei kūdikis nesijaučia gerai arba m- 
auga kaip reikia, motina turėtų^B 

1 vykindama pasitarti su geru dakta
rų. Iš kitos pusės, nęrmalis kudffl 

Įgaudamas tinkamos priežiūros it tffi 
kanio maisto, arba iš krutu arba I 
Borden’s Eagle Pieno, turi išaugti j 
sveiką, normali vaikuti. Milijoną! t 
milijonai kudiknj išaugo i vikriui 
berniukus-mergaites sudėjus motiįB 
priežiūrą su sotumu Borden’s 
pieno. Idant Lietuvė motina žinoti 
kaip vartoti Jjordcn’s Eagle, 'jPicUfi 
Borden Kompanija atspausdino Lie
tuvių kalboje pilną pamokinimą kn| 
paruošti Borden’s EAglc Pieną kūdi
kiams įvairių amžių.

Skaityk atidžiai kas savaitę, šitai 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

>0R0j

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra; 
džią gyvenimui penėdami jį Bor
den’s Eagle Pienu.
Jei pasiusite šį apgarsinimą j The 
Borden Company, Borden Buildin'g, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdiki su Eagle Pienu.

“Krivulę”
VIENATINIS LIETUVOJE ILIUSTRUOTAS VALSTYBES 

VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS.
■Jei nori pažinti Lietuvos kraštą, valstybes vyrus, musų tautinio 

atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuome
nes veikėjus, skaityk “KRIVULĘ”.

Jei nenori atsilikti nuo musų literatūros ir meno augimo", nu,o 
valstybės ir visuomenės gyvenimo, turėk savo namuose 
“KRIVULĘ”.

Jei nori pažinti pasaulį ir jo valdovus, musų kaimynus ir 
gus, jei nori pamatyti kaip Lietuviai svetur gyvena, visada 
tai rasi “KRIVŪLĖJE”.

“KRIVULĘ” leidžią ir redaguoja Kazys Puida. “Krivūlės” kai 
na metams Lietuvoje 30 litų,1 pusei metų 1 5 litų. Užsieniuo 
se (išskiriant Latvijų ir Vokietiją) 40 litų ($4.00).

Užsirašydąmi adresuokite:
“KRIVŪLES” ADMINISTRACIJA 

Mickevičiaus gatve, 26,Kaunas Lithuania.
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Sau įtintas
Jame yra kardas dievų Įkirsdintas:

I Laukia jisai vyro kuris ji ištrauktų, 
j Ištraukęs tą kardą galiūnas iš jūsų 
j Lietuvių bus Vado vardu pavadintas!
Prieš jj lenksis gentis Lietuvių šio krašto, 
Klausys jo valdovai ir pildys jo valią,

i Iš jo užgims vyrai garbingi per amžius, 
Kurie Įsteigs didžią ir garsią mus šalį!

Eikit, pabandykit, kurių spėkos leidžia-, 
Užtraukit tą kardą, žmogėdžius nuveiksimi

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

PASAKYK MANO MYLIMAS 
KRAŠTE

me paminėti vieną didelę per
mainą jo raštų turinyje po pa
sėdėjimo kalėjime.

Pirmiau bolševikų organuose 
jis rašė apie lytiškas ligas (mat 
jis bobas revidavodavo). Da
bar, pabuvęs kalėjime, negau
damas prie bobų prieiti, pradė-
jo rašyti apie vidurių sukietė- tikėjimą!

Baltinius kareivis dažnai mai'- 
no, nes viršininkai įsako mainy
ti. škaplierius gi turėdamas, 
kaipo šventus, ir dargi vienus, 
jis jų niekad nemaino.”

Na o yra žmonių kurie sako 
kad Lietuvoj nėra žodžio laisvės 
ir negali nieko pasakyti prieš j

O nepasako kiek kadi 
jos budeliai sušaudo dari 
ir darbininkių-.

Tos žinios cenzūros u: 
ta.

Kaip iš

VAIDILOS PASAKA
(Iš naujo K. S. Karpavičiaus' scenos kuri

nio “Gailimas”, iš Lietuvių pasakiškų 
kovų su žmogėdžiais.)

Sėliai, senai’šičia mus tauta gyvena, 
Jos vaikai nelaimes kenčia jau nuo seno. 
Žmogėdžiai, platburniai juos užpuldinėja, 
Jaunus ii’ bespėkius vagia, grobinėja; 
Mantą jų naikina, pasajoni užpuolę, 
Žudo kurie ginas, ar sužeidžia skaudžiai, 
!lr niekad ramybės šis kraštas nemato, 
Tiktai baimė siaučia, verksmai kila 

graudžiai....
Ten toli i šiaurę, kur saulė nen’eina, 

Žmogėdžiai gyvena, kurie mus naikina; 
Nuolat jie čia plusta sau grobių jieškoti, 
Mums vargus palieka, priverčia bijoti. 
Jų namai iš kaukių žmonių sulipyti. 
Kaulais vaikų musų, moterų ramstyti; 
Laukai, vietoj medžių, kaulais nusmaigyti, 
Takai į mus kraštą kaukolėm’s statyti!....

Kai juos alkis spaudžia, Į pietus jie žiuri, 
Musų krašto žmonės skaningai jiems kvepi, L
Puolą jie ant musų, slaptom, pritykoję 
Vagia ir gabenąs, sau ant maisto kepa.... 
Palieka mums verksmą, liūdesį Širdyse, 
Kurie jiems patenka—žųsta jų dantyse...

Bet klausykit, vaikai, ką dievai apreiškė, 
Koki palikimą musų tautai davė: 
Nors ikšiol tik vargas ir nelaimės skirta, 
Neapleid’ ant visad dievai vaikų savo..

Nėra dar jus’ tarpe kas kardą ištraukia, 
i Nėra taigi jiegų kurios nugalėtų 
i Žmogėdas ką puola musų kraštą ramų, 
Ir musų žmonelius naikina ir smaugia....

Bet išgirskit šitą mus’ dievų lėmimą — 
Kuris viltis jūsų padidins be saiko: 
Kada tėvus musų dievai šičion leido, 
Už ŠĮ kraštą brangų donės reikalavo — 
Ir žmogėdas baisius iš šiaurės užleido, 
Liepdami jiems pulti, mums gintis ik’ galo. 
Ir ilgai čia buvus, jeigu neišbėgsim, 
Jeigu žemę savo iš širdies mylėsim, 
Gims iš musų tarpo galiūnas narsingas, 
Kuris iš šio medžio dievų didį kardą 
Išsitrauks, ir ves mus žmogėdas nuveikti, 
Tada musų kraštas liks gausus, garsingas!

Diėvai mums prisakė mist paukščiais;
žvėrimis, 

Šaknimis ir vaisiais girių ir pakrančių. 
Bet kitiems — mus gaudyt, ir kankint ir 

valgyt, 
Iki gims galiūnas žmogėdas išnaikint! 
Tokią dievai valią musų tautai leido, 
Taigi ne juos pykint, tik kentėti turim. 
Laukti to likimo—užgimstant galiūno, 
Ir melst jų malonių sujJuolus ant veido!

Vienas skirtumas tarp vyro ir mote
ries yra tas: Moteris kalba apie savo klai- 

Pažvelgkit jų medin, aržuolan šin didin— I das, o vyras užtyli.

“ARTOJO” Liaudies
Dainų Kontestas

513 Dainų!!!
Niekad dar jokis musų laikraš- 

' lis Amerikoje ir Lietuvoje nebu
vo sutraukęs tokios daugybes mu
sų mylimų, gražių, juokingų, liūd
nų ir kitokių Liaudies dainų kaip 
pasisekę padaryti “ARTOJUI” — 
ir tikima dar daugiau ateinant, nes 
švenčių delei paštui susitramdžius 
kitų siuntiniai nespėjo pasiekti.

Visos tos dainos teks “Artojo” 
skaitytojams dovanai — už tą pa
čią metinę vieno dolario prenume
ratą. Eilių tilps po kelis puslapius 
kas numeris, ir visų prisiuntusių 
po kelias, o ne vieno ištisai, paskui 
kito.

Iki šiolei jau gauta nuo sekan
čių kontestantų:

1) Onos Katriutės, iš Brooklyn,
2) Jono Labuko iš Prienų.
3) Mares Žukauskienės, ir Harts

horne, Okla.
4) E. Bendzaitytės, iš Chicagos.
5) Jono Janudzeno, iš Smailių k.,
6) a P. Janulio, iš Gerkanio kaimo,
7) J. Gogelio, irgi iš Gerkanių.

Žingeidu dar ir, tas kad kuomet 
vieni kontestantai prisiuntė savo 
pačių žinomas-dainas surašę, kiti 
rinko tiesiog “iš liaudies lupų” ir 
pažymėjo kiekvieną dainą kas ją 
padainavo. Rasit vardus savo se
nų1 pažįstamų moterų ir merginų, 
kurios rinkėjų plunksna per “Ar
toją” siunčia jums' tas daineles ku
rias kitados sykiu Lietuvoje būda
mi dainavote.

Nėra didesnio prisiminimo savo 
šalelės kaip liaudies dainos čia vėl 
skaitomos ir dainuojamos — tos 
dainos kurias tėvynėj būdami gir
dėjome visose šalyse — pievose, 
giriose ir laukuose skambant ir 
kurias patįs jaunimo būryje dai
navome su pamėgimu.

Nei vienas Amerikietis ir Ame- 
kietė kurie paeina iš Lietuvos ne
turėtų praleisti šios progos susirin
kti sau senų liaudies dainų, nes 
nors nekurios jos yra knygose, ne- 
susipirksit visų knygų, ir nemokė
sit keliolika dolarių, kada per ‘Ar
toją’ gausit sau apie 500 dainų vi
sai dovanai. Pasiliksit jas sau at
minčiai ant visados.

Stengkites ir musų jaunimą su
pažindinti su musų Liaudies Dai
nomis. Kitaip negalima kaip tik 
per “Artoją”, ir tik šių metų bė
giu, nes su Sausio mėnesio nume
riu tos dainos pradės tilpti (kuris 
neužilgo išeis).

Atnaujinkite prenumeratas vi
si tie kurių baigiasi, ir užsirašykit 
“Artoją” tie kurie dar jo neskai
tai. Šios dainos būs svarbios ir 
paprastam skaitytojui, ir inteli
gentui, ir muzikos žinovams, ir 
chorų vadams ir visiems kas tik 
yra Lietuvis!

Neužmirškit ir saviškių Lietu
voje — užrašykit jiems artoją del 
jame telpamu kitų naudingų mok
sliškų raštų. Kaina Lietuvon tik 
$1.25 metams.

Pasakyk, Lietuva mylimoji,
Ar ilgai tave smaugs kunigai, 
Ar toli dar ta laisvė šventoji 
Už kurią taip narsiai kariavai?
Kraujas liejos 'už viltį liuosybės, 
Galvas guldė jaunuoliai narsiai, 
Bet dabar paskutinę gyvybę 
Laisvės tavo slopin’ kunigai.
Vargą vargsta»tie musų 

žmoneliai,
Jų bėdoms nematyt pabaigos, 
Kol valdys juos stori kunigėliai 
Nesulauks jie liuosybės saldžios.
Bet kodėl jie tą kęst panorėjo, 
Ir sau leido ant sprando užsėsi 
Kunigėliams kurie nelinkėjo 
Vargšui žmogui laisvai

alsikvėpt!
Vejas.

Nuo Juokų Red.: Tai pirmos 
ilgesnės eilės kokias, gerb. Vė
jas po ilgo laiko parašė. Bet 
ir tai jos yra skeletas1 kitų eilių, 
o tik skuręlė uždėta jo paties 
primaišytų žodžių.

Ir ta maišatienė padaryta net 
iš dvejeto paskirų autorių eilių, 
pradėta - vieno, o baigta kito, ir 
paskutinio paimta antgalvis vi
sai “poemai”.

Ir štai, už tai jos patelio tik 
Į šį kampelį; arba Juokų skyrių, 
kuomet turėtų būti didžiausio
mis raidėmis sustatytos ir tilp
ti ant pirmo puslapio.

z
Bet jos iškelia mums vieną 

lią mintį, apie kurią čia pakal
bėsime' (jeigu mokėsime išreik
šti įminti gerai, neturėdami jų 
užrašymui mašinos).

Kada vieni verkia-aimanuoja 
iš vargo, kiti plyšta iš pertek
lių. Kada viena partija valdo 
ir jaučia rojų įvykinus, kitos 
partijos skelbia kad ji užtrau
kė prapulti ir vergovę. O laida 
apsimaino’ Saldžios, tada kita 
partija ant anos sako jog ji tik 
netvarką ir persekiojimą įvedė.

Paimkim Lietuvą. Ten da-
> bar, mes sakom, valdo’ kunigai. 

Mums nepatinka kam jie valdo.
Mums nieko butų- jeigu jie 

valdytų kaip žmonės žmones, o 
ne kaip kerdžius gyvulius.

Mes rėkiam kad jie išplėšė iš 
musų žodžio, sąžinės laisvę ir 
kitoms laisvėms apinasrius už
dėjo ir jodinėja jomis taip kaip 
jiems patinka.

Bet kada mes valdytume (ne-i 
. kalbame apie save ypatiškai, 

nes caru būti nenorime, tik 
apie partiją, kuriai priklauso
me), kunigai šauktų kad mes 
atėmėm žmonėms laisvę, plė
šiam iš krūtinių tikėjimą, nai
kinam šalį, ir tt. ir tt. ir bega
lo.

Ir tada išeina kad ar mes ar 
jie valdys vistiek gero nebus, 
nes visiems neįtiksi.

Taigi, patriotizmo dvasia ap
imti, linkėdami gero savo Tėvy
nei, pasakome, nepaisome kas 
valdytų, bile tik valdytų žmo
niškai, ant naudos Isavo tautos 
žmonių, šalies kėlimo, kultūri
nimo ir švietimo, o
naudai, išnaudojimui ir palai
kymui savo supuvusių užgaidų.

“Naujienos” pyksta ant “Tė
vynės” kam ji talpina Dr. Kaš- 
kiauęiauš straipsnius.

Nors mes su “Naujięnomis” 
gyvename taip broliškai kaip 
kirvis su akmeniu, vienok pri
pažindami ii- savo priešui 
nors kada, tą “Naujienų” 
mą paremiame.

Dabar jau du pykimai 
yynei’’ prieš akis stoja,
tik abi akis užmerkus galės ne
matyti to kad didelę dalis visuo
menės nepasitenkinus matymu 
to nešvaraus bolševikiško dak
tarėlio raštų SLA. organe.

j imą — kitą savo patyrimą ka
lėjime.

Jeigu jo ir .‘mintis pasikeitė 
po pabuvimo kalėjime kaip pa
sikeitė raštų temos, gal sulau
ksime iš jo rimtesnio žmogaus.

'Bet tas gal užtraukti bolševi- 
kėliams ašarų....

I

Kohiunistpalaike “Vilnis” ra
šo: “Lietuvos budeliai sušaudė) 
vyrą ir dvi mergaites”:

Gevalt!

Amerikoniškų 
Lietuvinimo į 

Lietuvos redaktoriai je 
Amerikoje, rodos, visą \ 
ką 'Lietuva paverstų.

Bet kažin kode! jie t;
| Įstengia pabėgti nuo It 
mo ii’ gana.

ne savo

tiesą 
pyki-

taigi

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

“ARTOJAS 3352 Superior Ave, Cleveland, O Kalbant daugiau apie draugą 
Daktarą J. J. Kaškiaučių tūri;

“Amerikos Lietuvyje” M. N. 
0. sako šitaip apie tai kas bu
vo pasakyta sykį “Dirvoje”:

“Clevelando katalikų vysku
pas, sako, Žydų sinagogoje sa
kė pamokslą, ir kai kas iš to la
bai stebisi. Bet jie stebėsis 
labiau kaip žydai panorės už tai 
atsilygint ir pasiųs rabiną kad 
tas pasakytų pamokslą katali
kų bažnj’čioj.”

Visus vardus ir daiktus vers
dami j Lietuvišką kuriuos ne
reikia ir kurie be išvertimo ai
škus, Lietuvos tiligentai visai 
nesirengia sulietuvini “fifokla- 
ko” (five o’clock). Gal nenori 
kad neprasiplatintų tiligentiš- 
kas paprotis ir mužikų pastogė
se kada vardas bus aiškus i ir 
dalykas liks populiarišku. .. .

("Fifoklaką” jie vadina pasi- 
sriubčiojimą arbatos penktą 
valandą vikare.)

“Trimite” Dr. V. Vaičiūnas še 
ką apie škaplierius rašo:

“Darant medicinos kūno ap
žiūrėjimus pas kareivius man 
pasitaikydavo dažnai matyti, 
škaplierius kurie turėdavo virš 
25 suaugusias utėles ir suvirs 
100 glindų. Tuo tarpu balti
niuose puse tiek nepasisekdavo 
pastebėti. Suprantama kodėl.

&PAUDOS darbus ge- 
57 sai padaro toki spau

stuvę, kuri tūri įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.

‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□1 lieka visokius spaudos 

darbus, 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;
<11 Biznieriams darome— 
ji Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rūšies Korteles- j 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
#71 Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ
Virimo Receptas

Kiaušiniai yra vienas ir svarbiau
sių valgių vartojimui namuose, nes 
jie ne tik geri ir maistingi, bet gali
ma įvairiai juos pasigammt. Kiau
šinis turi tris dalis: lukštą, tryni ir 
baltimą. Kiaušinio spalva priguli 
nuo vištos veislės. Kiaušiniai yra 
žinomi įvairiomis rūšimis: visai ^vie
ži, sandėlio, ekstra, pirmi, antri, ne- 
čysti ir tt. Geriausia pirkti tokius 
kuriems galima pasitikėti. Kiauši
nius reikia naudoti tankiau namuose. 
Kožnas šeimynos narys lai išsidirba 

kiaušinio megimo skonį. Pada- 
sekantj receptą šiandien:
PJAUSTYTI KIAUŠINIAI 
puodukas evaporated pieno 
riekės kietai virtų kiaušinių 
puodukas karšto vandenio 
šaukštai miltų 
šaukštukas druskos 
šaukštai sviesto ar sviesto pava
duotojo

šaukštuko pipirų

ryk

No. 35
Naminiai l’asigelbčjima

Kuomet kabini pančiakas d: 
po išskalbimo, kabink jas pėi 
segta j viršų.

Nuvalymui bronzos stovylų 
biskiu saldaus aliejaus po nuc 
ma ir paskui nutrink su chanu

Užlaikymui piano klavišų šv 
baltų, pašlapink minkštą skai 
koholyje ir pertrink juos, pask 
nušluostyk.

Mazgo jaut arbatinius rauksi 
dadėk biskį ammonijos į karšt 
denį.
šalip

Tas prašalins negardu 
pagelbėjimo palhiosuot

Grožės Patarimai 
Vaikščiojimas laikoma už 

bet jis yra vienas iš tu svart 
lykų kas priduoda žmogui gr{ 
Tai yra tikras sveikatos ir 
mankštinimasi. Jis sutvarke 
kūną ir veikia kaipo stimulants 

Yi puoduko tarkuoto'Amerikoniško I Y*n^a* sistemai. Kuomet vai 
sūrio I širdis plaka tvirčiau, kraujas

Ištarpyk sviesta ir įmaišyk į mil-jžči°ja smalkiau ir visi viduriu 
tus ir uždarą. Virk švelniai per tris Sąnai sujunda veikmen. Reiki 
minutas, paskui palengva dadėk eva- P^ščiot kuosai, kožnas žingsnis 
porated pieną sumaišytą su vande- grabus judėjimas ir
niu, kad išeitų buza. Padek sluogs- įkvėpti savin kuodaugiausja^ 
nj kiaušinių gerai aliejuoton kepimo ! esančio ro. Padaryk vaikšieojii 
blekinėn; užpilk biskį soso sumaišyto vo kasdieninių maikštymusi il
su suriu, ir taip daryk iki visą ma- kaip gražiai pradės apsi 
teriolą sunaudosi. Paskui uždek ant an^ tavęs grožės žymės, 
viršaus iš attikusios duonos isplaus- 
tytas figūras, aptepus su sviestu ar | 
daržovių aliejum, 
sūrio. Sukišk į 
duoti.

8

3

apibarstyk biski'i į 
karštą pečių parų-

Virtuves Reikaluose
Darant imbierinę duoną, biskvitus, 

blynus ir kitus maistus naudok i 
štų pieną, nes nuo to jie bui 
lengvesni viduriams.

Galima išipiti pervirši druskos iš 
soso ar zupės įmerkiant šmotą suke- 
pintos duonos.

Jeigu pritrūksta plaktos Smetonos, 
dadėk kiaušinio baltymą gerai išpla
ktą į suplaktą smetoną.

Kuomet naudosit arbatą prie val
gio, padėkit mažą uzbonėlį lemono 
skystimo vietoj naudojimo pjausty
to lemono riekučių.

Ypatiška Sveikata
Visada vaikų maitinimo nūs 
as Auri būti paprastumas, 

kis nepasiges to ko niekad ne 
u Duok pieną, vaisius, grūdinius : 

. itus, Į žovių maistus ir užmiršk apie 
ruk- mus ir mėsas. * Šitie pastari di 

daug štai turi toki sprendžianti skoi 
padaro kitus prėskus valgius 
geidžiais. Vaisiai, daržoves i: 
grudai duoda viduriams gerai 
Kožnos motinos obalsis turėti 
“Maistas vietoj vaistų”. Mo 
amžiaus vaikai nuolat yra ; 
Daugelis maisto specialistų sal 
juos reikia tankiau maitint. 
jūsų vaikai valgo tarp reguliari 
gių, duok tokių dalykų kurie n 
kins apetitą reguliariam valgii

MES REKOMENDUOJAME
Kuomet perkat pieną, žiūrėkit kad 

butai Borden’s Evaporated, Pienas, o 
ne jokis kitas. Visokiam reikalui 
namuose jis duoda geriausias pasek-

SEKANČIUS PRODUKTUS: 
mes. Jis yra taip reikalinga

Ja pirksites groserinius dalyku

savo Prenumeratas kai Pasibaij

“Vienybe”
Tas kuris turi 37 melu “VIENYBĖS” komplctus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrine vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais; ži
niomis iš visų pasaulio kraštu ir Lietuvos.

Keturi dplariai ant metu reiškia truputi daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gausite’“Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Knygoje yra puslapių. Kaina už vieną $2.(
įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkit 

SU PAŽYMĖJIMU LAIMĖS ŽVAIGŽDŽIŲ KIEKVIENO MĖNESIO G1MUSIE 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kimų kaip pirmoji 
sako apie tai kas dedasi ant žemes ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvif 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto štampe 
Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo kitų “Dirvos” leistų kny

(reikalaukit “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR A V. CLEVELA1
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UNDER RUSSIAN 
OPPRESSION

“This is a very serious of- 
| fence you are charged with. 
Have you no councel to look af
ter your defense?”

-| The prisoner in the most con- 
ir fidencial maimer leaned toward

I the Judge.'

the Russian tyrants for the ex-1 were satisfied. “No, Your Honor, but I have
ploitation of the country at the In 1870 .it was decided that|some very good friends on the

A friend, says A. Žukas, who 
sticks when the letters don’t 
come, when the" visits fail and

when 
story 
one.

the years write their i 
of long absences, iš a real |

Slogan for all farmers— 
"Weed ’em up and reap.'

The administration' of just
ice became very complicated. 
In the .Suvalkai government, 
which Napoleon had united ti 
the Duchy of Warsaw, the Code 
Napoleon was in force. In the 
other governments, Gardinas, 
Vilnius, and Kaunas, Russian 
law prevailed, to which .the 
landed proprietors and bour
geois alone were subjected. No- 
hody 
ant. 
ished 
have 
free men, hut nothing of the 
kind Was done, and the Russian 
Government confided to each 
commune the duty of adminis
tering justice as it saw fit', so 
that each commune went to 
work in a different way. 
the majority of cases recourse 
was hand to common law. The 
judges were Russians', who un
derstood hardly anything of the 
language of the country arid 
were accessible to every kind 
of corruption. The Suvalkai 
government, which for a time 
had been attached to Poland,

■ was deprived of, jury trial. The 
inhabitants of the country were 
not equal in the eyes of the' 
law, which constituted a grave 
defect, whilst the use of Rus
sian, which many Lithuanian 
litigants did not understand, 
frequently operated to the det
riment of the accused:

In this manner the Russians 
provoked hopeless confusion in 
the sphere of justice. It would 
have been infinitely simpler to 
adapt the Lithuanian Statute 
to the needs of the new regime j 
and thereby avert the disorder 
which resulted from this triple 
melange—Russian law, the Code 
Napoleon and common law. But-' 
th'e Russian government wish-1 
ed to have all Lithuanian law 
abolished. It was indifferent i acquire ini 
to the question of what sort of conformity 
legalisation took its place pro
vided that it was not Lithu
anian.

But this doe's not exhaust those with whose political at- 
the list of measures adopted by! titude the central authorities

(expense of the native inhabi- no Lithuanian peasant might I jury.” 
I tants. In the wake of the loss receive more thant 60 hectares

• of liberty and the 
. gue came the turn 
1 wealth. Measures 
‘ were taken from 
‘ Russia seized the 
ilthe Crown and the State do-j interdicted the acquisition of 
‘ mains. The insurrection of land by all peasants who had 
‘1831 and 1863 provided the opposed the closing of the
• "Russians with a convenient churches and the destruction of 
‘ pretext for expelling many j the latter by dynamite. All the- 
' Lithuanians from their small 
' patch of ground. If a single 
I peasant revolted the entire vil-

lalge was punished, and the in- 
1 habitants in serried ranks set 
1 Out on their long and 
1 march to Siberia;.

After the suppression 
' monasteries the wealth 

congregations reverted 
State. It amounted to millions. 
To the parish priests, profes
sors, and teachers, who had re
ceived their saalries from the 
monasteries, ridiculous compen
sation was assigned.' A parich 
priest might esteem himself 
fortunate if he could lay Hold 
450 roubles, annually, arid a 
teacher getting 250 roubles was 
regarded as well paid. In order 
to gloss over this piėfee of bare
faced robbery the Russian Gov
ernment founded twelwe schol
arships of 300 roubles' each for 
Lithuanians who should go to 
Moscow to study.

An Ukase of 1865 forbade I sunshine in their hearts 
the Lithuanian aristocracy to I cash in their pockets, 
acquire landed property. In or-1 
der to weaken the Catholic no
bility they were allowed only to ( 
rent land, and a lease might not r- 
be concluded 'for longer than jj 

Itwelve years. The same rneas- 
I ure was applied in 1894 to the 
Protestants, arid to Russians 

j who contracted marriage with 
i Catholic women.

The peasant who wished 
acquire land was obliged, 

’ with a ‘degree 
July 1868, to present a “certi
ficate of patriotism”, Which the 
Government-General granted to

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmu ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų stalgaus peršalimo.
šokančių, traukančių, j padūkimų 
varančių skausmų, kuomet skauda 
danlj, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
ncpamislini apie

bring this word of cheer to 
those ’ 
minded 
ability 
tax or

Complete in Itself
“i

mother ton- (amout 150 acres) of land. A 
of agrarian decree of 1889 prohibited the 
to this end cession of landed property to 
1795, when I political and religious chiefs of 
property of | Lithuania. In 1892 a new’, law

•O-------------

The chamber of horrors is 
the room in which a woman 
discovers her first gray hair, 
giggles V. Sirvydas, 

——o--------- .
There was a young lady 

named Jerie,
In her purse she ji.ad hardly 

a pene;
But she had a sweet smile,
And men by the mile, 

So her worries were none, 
not one. 

-------- o--------
Don’t brag about what you 

are going to dp tomorrow. 
Someone is liable to ask you 
what you did yesterday,, ad
vises P. Akšis. 

-------- o—
Some radio fans think they 

have picked up some foreign

wavering or dubious 
folk who fear their in
to meet the insurance, 
coal bills this winter”, 

Į says Kaupas. “There’is no real 
Į qause for worry, they are'' jlist 
I merely suffering-from a mental 
complex”.

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

Įrrg. S. V. Pat. Ofise.
tuojau* ir nhgnišinda- 
mas laiko jtiomi pusi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa- 
lengvinimą.

Nei viena at-argi 
f-eimyna negali Imti be 
bnnkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaishaxen- 
klio.
F. AD. RICHTER 4 CO. 
104-114 So. 4lh Street 

Brooklyn, N.Y.

VilctAito-Strop Razor

weary

In

Yet most people who

be-
Me

S VVIGGILY’S TRICKS

/orBILIOUSNESS

of the 
of the 
to the

have
have

to 
in 
of

bothered 'about the peas- 
When serfdom was abol- 
in 1861 legislation should 
been passed for the new

ani- 
fur.
more 
him

--------------0—
One reason why some of the 

girls are called radio flappers is 
because they are so easy to 
pick up.

-------- o--------
advice to girls of the 
says John Virbickas,
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By Thornton Fisher
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se decrees reacted disastrously 
on the country. The peasant 
would no longer attach himself 
to his strip of ground, since he 
knew not at what moment his 
produce might be confiscated 

i by the Russian chinovniks. In 
I these circumstances immense 
territories fell out of cultiva
tion and the peasants migrated 
iri thousands. Lithuania became 
a land accursed, and accursed 
was he whose misfortune.it was----- ---- --------------- ----- --
to dwell therein, since the Rus- country when they cannot un- 
sian overlords regarded his as derstand what is coming in. 
little better than a criminal and I -------- o——
an outcast. I Teacher—Rastus, what

mal is most noted for its
Rastus—De skunk. De 

fur you gets away from 
de better it is fur-you.

John Brazauskas says what- 
I ever he may dp in' a street car, 
a real gentleman will always 
■get up and give a lady his seat 
in a barber shop. 

-------- o--------
At first marriage is a part

nership., Then when about 
kids clutter up the place it 
conies a corporation.

-------- o--------
“Mušt be a gentleman farmer 

located nearby.” ‘
“What makes you think 

that?”
“I noticed that the last scare

crow we passed had golf togs 
oh;”

——o-------
It’s Good Enough for

(Tune—Old Time Religion.) 
If it’s good enough for our city, 
.t it’s good enough for our city, 
If it’s good enough for our city, 

I It’s good .enough for me.
-------- o--------

She—What makes yon think 
Jones is tired of his wife?

He—Sign in front of the 
house says: “Honey for sale”.

———o--------
“Is this color fast and really 

genuine ?.”
“As genuine as the roses on 

your cheeks, madam.”
“Hm! Er—show, me some

thing else.”

“My 
office,1 
“is if he can remain for an hour 
without lighting a cigarette, it 
is true love, grab him.” 

-------- o--------
Rudy Valentino sees his name 

on the wane in the public prints, 
so he goes' to Europe, stays a 
couple of months and then 
breaks into the front pages 
with his upholstered face.

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdama* ant akmeni 
d‘?obę’ tai.p ir Pleiskanos, nors išlfltč 

bet tikrai, ounalklna plaukų iaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprielleiskito šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite .

Ruffes
Sjl. >“’t«bCsli<: išeidami—Ii, 

. . D ... nesvarių baltų lupynilių pirma pasirodynuisavo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins auJiimTjusų pUukų. 
Bonka 65c. aptickose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

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

Mr. 1. Knowitt
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Klausimas 
Laiko

ęKIRTUMAS tarp keblumo ir he? 
galimybės yrą toks kad negalimy

bė užima daugiau laiko.”
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui; w jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jum :.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iotikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — ttas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš -. 
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Phermacal Co,, Saint 
Louis, U. S. A.

Imk BEECHAM’S
PILLS nuo vidurių/ ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
LiuSsuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomelio
Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutės

Visai tyras castor oil medi 
kaliam naudojimui. Stipru 
mas ir grynumas nepakeis 
ta. Be soknio ir kvapo. Su 
piltas i bankas ir iabelinotas
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Sgg:
All druggists—35c and 65c jars and tub 
Children's Muttcrole (milder form)35c.

Better than a MnstardPlaster

Tas senas, drąsus sakinis pritinka ypa
tingai prie taupymo pinigų.

Mokintis taupyti nėra lengva. Nieko 
kas ištiesų yra naudinga negalima at
siekti be pastangų. Vienok taupymas 
nėra negalimas nei vienam.

Ar norit jus susidėti turtą, nusipirkti 
sau namą ar automobili, išleisti i mok
slus savo sūnų ar dukterį?

Tai yra didumoj tik klausimas laiko.

Incorporated

lu the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

tsti gulu ir anksti kelia, gra- 
protingai ilgai gyvena.*1

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖŠ 
Minties dienraštis^

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

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

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

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yfa papuošiama kari
katūromis ii paišiniais.
Kaina: Lietuvoje mėnesiui 4 litai, užsieny] 5 litai.

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

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.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Speciali»tą, o ‘ne 

prie kokių neišlavintų daktarų'. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėt kokia liga sergi ir, kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzsminavimo. Daugybe dakta- 
ni užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros li^os. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-I- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnciastl 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jilnu 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite’ nusilpnėjiuitu 
nervus ir kenfiate nuo uinuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkub ant viso kūno, ir burnot, žai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiŠinkit ilgiau laiko ir neaikra- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu šąžiniii- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga juins vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Cleveland

misfortune.it
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Auksinis Kontestas
Veda Leonas Žukauskas . =
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Purickio byla. Pasak “Liet, 

žinių”, Vyriausias Tribunolas 
pagaliau paskyrė nagrinėti bu
vusio Užsienių -Reikalų Minis- 
terio

• bylą.
sides vasario 4 dieną.
ma penki asmenįs.
penkiasdešimts 
keturi ekspertai.

Purickio ir kompanijos 
Bylos nagrinėjimas pra- 

Kaltina- 
Iššaūkiama 

liudininkų ir

Vėl sprogo. Gruodžio 13 d., 
vakare Kaune prie Įgulos baž-j 
nyčios įvyko sprogimas. Prie 
bažnyčios sienos buvus padėta 
dėžutę su paraku ir virvelėmis 
pririšta prie vamzdžio, vande
niui nuo stogo nuleisti.

Spėjamą kad tai yra vaikų ar 
šiaip chuliganų. darbas.

Kals sidabrinius pinigus. Mi- 
nisterių Kabinetas priėmė įsta
tymo'projektą sidabro pinigams 
kalti. Numatoma kaiti 
nis itnilijonus sidabrinių 
tų. Iš jų bus.:

keturi milijonai po 1
. trįs milijonai po 2 litu,

vienas milijonas po 5 litui

aštuo- 
monę-

lit

Naujas radinis Kauno pilies 
požemyje. Pasak “Trimito”, 
kasinėjant senovės Kauno pilies 
gi'iuvėsiuose atkastame pože
myje rasta moteriški bronzi
niai karoliai labai dailaus darbo 
žiedeliais papuošti. Karoliai yra 
dsylikto ar trylikto amžiaus: 
greičiausia Romėnų ar Vokie
čių darbo'. Karoliai galėjo to- 
kin gylin patekti įgriuvus piliai 
ar žuvus kokiai nors moteriai 
daug šimtų mėtų a’tįfal? '

Karoliai padėta Archeologi
nės komisijos muzejuje.

A I X ;
žemės Bankas ir paskolos 

ūkininkams. Seimui priėmus I 
Žemės Banko papildomąjį są
matą, jo kapitalas bus 10,200,-1 
000 litų.

Kredito iki 1924 metų gruo-l 
džio 6 d. išduota 4,279,133 litų 
72c. Ūkininkams norintiems 
gauti kredito reikalaujama už
statyti žemę. Suvalkijoje jau j 
yra atgaivinti ipotekos skyriai 
ir ūkininkai gali įtraukti savo 
ukius į apskričių ipotekas (į 
tain 'tikrus rejestrus, iš kurių 
butų matyti kas yra žemės sa
vininkas, kurie leistų jų žemes 
užstatyti’).

Nuo 1925 metų žemės Ban
kas be kita ko žada sumažint i i 
nuošimčius.

Karių pensijų įstatymas. Gr. 
10 d. Ministerių Kabinetas pri
ėmė naujo įstatymo projektą 
kuriuo einant nustatoma ka
riams pensijos-. Pensijų normos 
nustatoma imant paskutinių 
metų vidutinę mėnesinės pa
grindinės algos ir atlyginimo už 
laipsnį. Karininkams, karo val
dininkams'' ir karo 'kapelionams 
pensija nustatUma po 20 tarny
bos metų 50 nuošimtis sakytos 
sumos. Karo lakūnams pensi
jos pradedama mokėti po 12 - 
metų tarnybos ir siekia'50 nuo- ■ 
šiničių sakytos sumos.

Vieton arklių — motorai. 
Kaip teko patirti, Kauno ’arklių 
tramvajus gruodžio mėnesio 
gale sustosiąs kursavęs? Tram
vajaus direkcija padarius su- 
tartartį su Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Bendro
ve įsitaisyti prie tų pačių va-l 
gonų. benzino motorus (“fial”).j 
Vagonai busią paplatinti bei 
pailginti, Įvesta elektros šviesa. 
Iš viso busią įrengta astuoni 
tokie vagonai.

Darbas eina sparčiai, ir gale 
minėto mėnesio Kauno publika 
jau galėsianti pasigerėti nauju 
susisiekimu, kuris, galima spė
ti, sudarys nemažą konkuren
ciją autobusams.

Gryžta Vokiečių okupacijos į 
i laikai. Pasak “Lietuvos Žinių” į
■ lapkričio 24 d. Utenos apskri- į
■ ties viršininkas sušaukė viešai- 5 
; čių ir raštvedžių konferenciją. 15

Vokiečių okupacijos metu bū
davo “garsios” seniūnų 1____
rencijos, kur Vokiečių valdinin
kai duodavo seniūnams įvairių 
įsakymų, o už pavėlavimą Į po
sėdi vaišindavo lazda. Utenos 
apskrities viršininkas lazdos 

[nevartojęs, bet pasivėlavusiems 
uždėjęs pabaudos nuo 5 iki 25 
litų....

Svarstant 1925 pietų pajamų 
sąmatas ponas viršininkas nu
rodė susirinkusiems naują pa-1 
jamų šaltinį, būtent — už ma-l 
žiausią piliečių nerangumą bau
sti piniginėmis baudomis, 
rios duosiančios kiekvienam 
sčiui po 2,000 litų pajamų.

Uteniečiai laukia 1926 metui 
rinkimų, nes “krikščionis” ir jų 
baudos nusibodę, .j.

;u bu- ? 
konfe-1 į

ku-
val-

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinęjimo kampanij'a. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaite stokit į AUKSINIO KON- 
TESTO Vajų! Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

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

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

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. Bolson, Mass

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažlu 

r ėjimui prisiųsaami 10c.
"GYDYTOJAS”

4454 So. Western A ve. 
Chicago. HL

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

REIK AL AUJ
A G E N T I

Platinimui “Dirv 
Duodama geras i 
darbis nuo kiekv 
no metimo skai 
tojo. Tuojau ra 
kite klausdami 
formacijų ir kvi

"DIRVA”
Cleveland, O.

DUBYSA
i (žinute iš Liet. Krašto Mokslo) 

Dubysa išteka iš Rekijavo 
ežero. Tai srauni duobėta upė 
147 kilometrų ilgumo. JĮ yra 
viena 
upių. < 
iiuoti, a 
vomis. 
negilus, 
ną ties 
praeitis 
visokių

garsus 
Šiauliai

iš gražiausių Lietuvos 
Jos-krantai aukšti, kal- 
ipaugę miškais arba pie- 

Vanduo sraunus, tik 
Įteka Dubysa Į Nėmu- 
Seredžium. Dubysos 

garsinga ir turi daug 
pasakojimų, padavimų, 
nuo Dubysos randasi 
Lietuvos miestai 

ir Raseiniai.

| .Tamsios vaistai yra 
I tik tokie kaip jus sakot 

IĮ ir verti daug daugiau 1 
i jus prašot“.

James Pearsc
Box 192. Drummond, Į

Ignui šoną per liemenį (kulka I rudos. Ateityje Papilė gali iš- 
I užsiliko viduriuose), ir dešinę augti pramonės miestu. Moks- 
ranką, hepaliečiant kaulo. Su- > liniukams Papilė yra tuorni 
žeistasis yra labai silpnas ir ne-1 brangi jog Ventos pakrantėse 
gali kalbėti, liko nugabentas randama daug senovės iškase- 
Šiaulių miesto ligoninėn. Pet-1 nų ir suakmenėjimų. Senovėje 
rui Masondukui pramušta gal- Papilė buvo svarbi vieta. O tą 

I va. Jonas Mikalatiskas buvo j mums liudija piliakalnis, Įvąi- 
I pasislėpęs, bet lapk. 29 d. pat-1 rlos žmonių pasakos, padavimai: 
sai pasidavė Radviliškio nuova- Lenkmečio metu Papilės apie- 
dos ‘policijai. Dabar visi Miką- linkėse slapstėsi daug sukilė- 
lauskai yra' liuosi, bet vedama lių. Papilėje gyveno ir mirė 
tardymas. Klevo Lapas, didis mūsų tautos istorikas Si- 

manas Daukantas. 'Daukanto 
kapas randasi piliakalnyje; ant 
kapo paguldytas didelis akmuo 
su parašu:

“Ateivi! minėk sau jog čia 
palaidotas Simanas Daukantas, 
pirmas iš tarp mokytų vyrų ra
šytojais senovės veikalų Lietu
vos, Žemaitijos, kaip' ir kitų 
naudingų knygelių. Jis per sa
vo gyvenimą, it vargo pelė, Be 

i paliaubos trusėjo Lietuviškai 
įrašyti, delei ųaudos vientaučių. 
Gimė 1793 metais 28 d., spalių 
mėn., mirė 186(4 m. 24 d. ląp- 

(kričio. Ištark: Viešpatie, duok 
■ jam atilsį amžiną. — šį akme- 
> nį užrito: palaidojęs jo kūną 
I klebonas Papilęs kunigas Vaiš
vilas.”

Taigi Papjlėę reikšmė Lietu- 
I vos istorijoje yra labai didelė, 
i Ir kol Lietuva gy vuos tol ir Pa

pilė bus minima. -L. J.

Lietuvos Atstovybės Antrašas:
Lithuanian Legation

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

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki L 

apie patogu
mą keliavimo 
S. V. Valdžios 
laivais. Jie tu-

PE-RU-N
Pagelbėjo ūmiose neg 

vese kasdicfla daugiaus 
per Penkiasdešimts mc

Gydo kosulį, šalti, kat 
viduriu ir žarnų pagedin 
kitoniškus katarinius 
vius.

togius kamba
rius del 2, 4 arba G žmonių. Pui
kus įvairus valgis, mandagus pa
tarnavimas, didelės denis, beno 
koncertai ir visokios rūšies geru
mai ir patogumai.

-Stengkis kad jūsų gimines bu
tų parkviesta j Aincrikų ant Suv.

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skysti

ANYKŠČIAI
(Žinute iš Lipt. Krašto Mokslo) 1 

Anykščiai randasi labai pui
kioj vietoje prie šventosios 
kranto. Apielinkės Anykščių 
labai puikios: aplinkui labai 
daug miškų, staigių 'skardžiu, 

Dallyvavo daug svečių, i gražių šilų.- Šventoji labai gra- 
i—i. i i.... .g_ .. garsj įįetuvos upė. Apie 

Bet pasiju eina daug pasakų-padavimų.1 
nuėjo Senovėje čia buvo musų prote-| 
nimnc. vjams daug šventų, brangių 

Atsinešė armoniką^ pYąde- vietų. Viena’s iš tų Senovės pa- 
Vėliau išėjo|niinklii ir dHI/Ar tebėfaj n'etbliie-'

Ailykšciųl Tai pustrečio siė-Į 
Į Masondukų Igno; Petro ir PdvĮ- j ]ęsnio aukštlhno akmuo

L. J
Klaipėdos pučistų byla jau iš

spręsta. Pučistų vadas Frid- 
rich Blunienąu nuteistas 12 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo; jo 
padėjėjas Herbert Kessler — 
8 metams; kiti du — po du mc- Įvyko krikštynos pas pil. Šky- 
tu aštuonis mėnesius; du — po Icųnv. ] 
vienus metus kalėjimo; trįs — Jaunimas kiek pabuvęs krikš- 
po vienus metus keturis mene- tynose nutarė pašokti, 
siųs kalėjimo. škykuną nešant vietos, i

Devyni išteisinta! , pas kaimyną Adomą Mikalaus-
Spirilo šmugelninkai su kuL ką.

kosvaidžiais. Ties Palangą kri- jo ’griežtį, šokti'? 
niiąnlė policija vėl sulaikė du. nesusipratimas ir muštjhiė tarp i 

I laivu su 1,370 lįterių spirito; Masondukų Igno; Petro ir Pdvj- ]ęPRį0 aukštllni'o akmuo vardu
Pas šmugelninkus "rasta du 16, ir iš kitos pusės Mikalauskų Punktukas. 'Tikriausia tai bu- 

revolveriu, trįs šautuvai, šovi- Jono, Petro ir Kazio, kurie su- 
nių.Sitų ir doalrių.

■ Iš juros ištraukta kulkosvai- to kilo kruvinos muštynes... MĮ- j 
dis, kurį 'šmugelninkai suspėjo kalauskai‘sumušė, 
įniėstr pamatę kad jioličija aį. 
eina

į uaruų Kalėjimu; jo 
Herbert Kessler —

Muštynes
Liaudiškiai, Radviliškio v. —
Lapkričio 23 d. Liaudiškių k.

United

jūsų 
arba

vietinio

Valstijų Valdžios
States Linijų.

Kreipkitės prie
laivakorčių agento

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

Valdantieji operatoriai del
United States Shinning Board

Ba'šaes £©ve
skirvio, ir vilto

dantų auginio, nėra ni 
geresnio kaip saugus Ki 
tiy ir Vaiku Liuosuotoji

Mrs. Winslow

seiiovės1 (Lietuvių aukuras.
jsigiiičijo ko tai del griežiko; jš j vjsll labiausia Anykščiai yra 

lusi-yiiea., „4- pragarsėję poetu Vyskupū An- 
Masondukufe. tanu Baranausku. Visi žino pui-

Penki asmenįs areštuota. ‘ veiverio ■' per-žov

I tctllU UClZ fvllciuozvu. V lol Z.4IZVF jaut I

Be^to^JoijasjMikaląpska^Jš re? kų Bara'nduŽlio kurinį, “Ą'njjk-iP11
C ’ * iieršovir- MuSondulcui1 gjjų' šilelis”. Taigi Sekto ku- ~

rinio Baranauskas dirbo veik ŽAIZDOS ANT KOJŲ 
visa amžių., Na užtai ir pui-
kus išsjo. šiandien juomi nci^ę atsitikimuose. _1
tik mes, bet ir visas pasaulis įsias žaizdas ir ajxlraškymus.
gėrėjas. Lunskis Juozas.

Savaitinis Visuomenes, Politikos, Literatūros 
Laikraštis — Eina kas šeštadienis.
Metams Suv. Valstijose - - - 
metų' ' ' , 1

ir Mok

VISI IŠNAUDOKIT ŠIĄ PRO’GĄ
Tėvynes Mylėtojų Draugija yra pasiėmus išleis

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

Kas pirks Įmygu už $2 ir pridės $1 gaus vieną iš 
minėtų laikraščių apt metų.

Kas pirks /knygų už $3 ir pridės 75c. gaus laik
rašti aut metų.

Už $4 pirkdamas knygų gaus laikraštį 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- 
rubežį turi -pridėti: j Kanadą ir Meksiką'50c., į Lie
tuvą ir kitur $1.

Knygų surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pirkiniui:

> REVOLIUCIJA 
CHEMIJA.......

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

.. .10 

.$10.00 

. 1.50 

..' .60

.50

.75
4.00
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

PAPILĖ
' (Žinutė iš Liet. Krašto'' Mokslo)

Papilė tai senas ir, neturtin
gas miestelis. Bėt mokslinin
kams yra labai brangus. Papi- 
lės’apidinraįse yra daug miškų, 

Į durpynų, Ždniėse yra geležies

Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 
i yra vartojama visokiuose rietikėtūo- 
, ------- - Gydo užsisenoju-

. Nekar- 
i tą mažas susižeidimas lieka pavojin- 
i ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu- 
i vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinųs, apdegus, nuša
lus. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karšti iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 

1 iš žolių padirbta most). Rašykit pri- 
1 siųsdami 2c štampų. (14)

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

Kama
Pusei- ___I
Užsienyj ir Lietuvoj metams ■- - -
Pusei metu - -

“Varphs" yra laisvos ir pažangios minties 
teisingai nušviečia pąi ‘
tika. paduoda daug žinių iš Lietuvos’, ir tvirtai 
nepriklausomos, laisvos ir demokratingos Lietuvoj 
tuvių reikalus. Jei nori gerų ir teisingų žinių. 
“Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

“VARPAS
3251 So. Halsted Si,

82.00 
1.00

.3.00 
1.50

laikrašt 
ulinę ir ypatingai Amerikos po 

stovi 
Į ir L 

užsiraš;

Chicago, E

SUSfVIENIJfMAS LIET. AMERIKA
USB Jei jos Pavargs, "

Naktimis ir 
Rytmečiais

Turėk Tyras, /į fflr 
u- -. Sveikas Akis / Į V* 

Teka, jei skauda, arba Prisinešu ( \\
naudųkit Murine tankiai. -Atgaivina,

ramint^ Geras Vafliam ir Suaugusiom K '
Parsiduoda visose vaistinėse. IJl - #

Kasyk knygelės iŠ Murit>e gye Remedy Co.. 9 Kast Ohio St.. Chicago

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 5248,587, 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai i 
imama nuo 18 iki 60 iii. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti 
vyr.ę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kah

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

g
Dabar užsirašyk

“AMERIKOS L FE T U VĮ”
‘.‘AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 

pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiiedevienam Lietuviui. Užs'irašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

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

'‘AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

a

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. =
riau leisit kūdikiui verkti, i-cgu pripildyti Ji su narkotiškaii nuodaiu,

Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, suldaus-skonio, tikro vidurių pdiuosuotojx Juiric r.ėra s'.^igalv. 
NėK narkotiikų. nuodų. .Jis tik lengvai veikianti ku;iibinuciju, pada
ryta iš daržovių išsunki,’, kuri pagelbsti nuo viduriu rūftWtejiuiO, viduriu 
dieglio, mėšlungio. Kuuikidi' mėgstu ji. Jie net prašo dauginus.

Justi u]>tickorius parduoda Bambino—3ūc. ui boiikii, 
arba . pasiųskite tiekiai i laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn,.N. Y.

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

Lietuviški Rekordą:
GRAFAFONAI

IjgO Namų Rakandai
Žiema ateina — rūpinkitės ap 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti 
pasiteirauti apie kainas pas mu 

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

kaini
į

s

į

galima rasti tik musų krautuvėj.
Taipgi turim, puikiausių Lietuviškų dais 

ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pi 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatėm Rekordus per pastą, Rašyt

| Cleveland Furniture Co.
į 6412 Superior Avenue



u I

' 8 DIRVA

Kas Girdėt Clęvelande-Apielinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Svarbus Išguldymas Senovės Graikų stiliaus aaif'te-fik ’B“ z/* M 'S“
ima: “SEPTYNI AN1U0LAI” atrą kllriame sutilptų l 30,000 gLff g

žmonių. Ta idėja randa daug M M . mTn W 9
ir žymių rėmėjų,, todėl Į kelis M SX,

| metus galėsime sulaukti to ko

“Darbiečiu” Vakaras
Sausio Il-d., nedėlioj, darbie- 

čiai (A. D. P. L. S. 26-ta kuo
pa') turėjo teatrą “Aklani žmo
nės”. Būva tai ištikro dnrbie- 
čiai alkani ant visko, o nuo pub
likos tai dąrbiečiai visai nusigy
veno, nes ant vaidinimo .žmones 
galinta buvo ant pirštų suskai
tyti. Po lošimo, tiesa, prisirin
ko dikėiai vadinamų šokikų, ku
rie,v žinoma, nėra darbięčiai nei 
jų rėmėjai, bet nuolatiniai Lie-, 
tuvių salės lankytojai pasišokti.'lyti tą liūdną. 
Jiems neapeina k 
tik paklausia ar i 
šokiai svetainėje, 
drožia j vidų.
, Drama “Alkani 

vo publikai labai 
viskas taip išlengvo e.joti, kad paruošime, 
publika net pradėjo snausti; 
užpakalyje manęs trjs moteris 
sėdėdamos sako:" “O kad kaip 
nors greičiau jie užbaigtų.” Iš
tikro jau tas veikalas ir .buvo 
nuobodus, ir nežinau kam dar 
tokius veikalus rinktis, nes jie 
netinka darbininkų klasei vaiz- 
dinti, juk mes visi žinom kad 
mes esant alkani. Ve kad jus 
surengtume!: tuos alkanus žmo
nes tarp kapitalistu tai butų kas 
kita, o tarpe savo alkanų tokius 
veikalus rodyti visai netinka, ir 
užtai klausytojai buvo pradėję 
snaust, tik ant pat pabaigos, 
kuomet įvyksta tragedija ir pa
sigirsta šūvis tuomet tik visi iš 
miego pabunda, tuomi ir veika-

Giedrutė” bus Didelės Sandariečių Pra-IAlglS I!
Visiškai Naujas Daly

kas Musų Scenoje
kalbos ir Krutanti 

Paveikslai
Neužmirškit sekančio < 

dienio, sausio 20 dienos, i 
ura į Lietuvišką svetainę.

Sandaros 18-ta kuopa suren
gia Clevelandiečiams gražų va
karą su - krutančiais paveikslais 
ir prakalbomis. Paveiksluose 
bus parodyta visas Clevelandas 
kaip jis išrodo iš orlaivio — vi-

intra- 
r, visijai su pamėgimu skaitė pereitą 

vasarą “Dirvoj” ir visi tik ka!r 
bčjo kada jis bus lošiamas.

Sandaros 18-ta kuopa prie jo 
perstatymo rengiasi jau nuo ru
dens, taigi, vasario 8 dieną visi 
Clevelando ir apielinkių Lietu
viai galiaus gausit progą pama- 

ražią ir šiurkšT . 
moję. • iš toli ir arti.

šį vakarą bus j Kaip pirmesniuose .dideliuos? 1 Frakalbas sakys pirmu kartu 
i, ir sužinoję savo veiKakiose, ir dabar San- i upsilKnlrantis Cleveląnde su pra- 

dariečiai rengia viską galimo Įka įon11? Adv. Nadas Rastenis 
i Žmonės” bu- publikai parodyti ką nors naujo Baltimorės, Sandaros Vicei- 
i nuobodi, ne£ ne tik vaidinime, bet \r scenos11 rezidentas.

Piešiama scenai nau-' “į*3 Phieiai apsakyta apie by- 
jf medžiai, yra paruošta senovi-; !a Sandaros su Kūn. Garmum 
nis pagonų Lietuvių dievų sta- Į11' kl*-1 sval‘6ųs visuomeniški du
bas; jam bus kūrenama “amži-j 
ha ugnis”, prie Vaidilos, ir Vai
dilučių.. Girdėsit kanklių skani 
bėjįmą ir tt.

Scenos kurios bus viduje, il
gi bus naujos, gražios, ,ir vis.i 
Lietuvių sale atsiduos nauja ža- 
vejančia dvasia.

Kadangi paveikslai bus pir
miausia "pradėta rodyti nuo 8 

j vai., visi jau bukit salėj-prieš 
į aštuntą. Po paveikslų tuoj bus

bus
NEDĖLIOJ

Pradžia"3 po pietų,
7017 Superior Avenue j Amerikoj visai dar nėra, 

ir Kplelttų Nebūna-

1 krikščionybės užėjimo ant Lie- 
‘ tuvių pagonų, ir su. kokiu at

kaklumu — per ugnį, kardą ir 
! kraują — Lietuviai verčiama 

krikštytis. Algis vaizdiną jau 
apsikrikštijusį Lietuvį, Giedru
tė gi yra pagonė. Kada jiedu 
pamyli vienas kitą, ir del tilcė- 
jimų lik negali palikti vienas 
kito, tuo vaizdinama kaip krik
ščionių tikėjimas skverbėsi prie 
Lietuvių, bet kaip atkakliai Lie
tuviai laikėsi, nors apsiginti ne? 
galėjo. Ir štai, kaip baisiau
siais užpoulimais kryžeiviai ne
įstengė apkrikštyt Lietuvių ir 
pergalė!' juos, taip Giedrutė ne
siduoda Algiui prikalbėti, tik 
pati paskui nutaria apsikrikš- 
tyt, bet tuo tarpu Algis, nore-, 
damas Giedrutės, atsimeta nuo 
krikščionybės ir gryžta prie sa
vo senųjų dievų ir pasiduoda 
Savo širdžiai, kas ant galo buna 
jų abiejų mirties priežastimi.

Tokios nekaltos, liūdnos ir 
sujudinančios tragedijos dar 
I.ietuvįai nematė, kur per neti
kėtą tikėijmų susimaišymą pa
tįs Algis ir Giedrutė savb ran
kom nusižudo kad nors “mirty
je likti vienas kito....”

Veikalas ištisai vaizdiną in
trigas Kunigo Kristijono (ku
ris valiau liko popiežiaus pa- 

■Liet-Prusių pirmutiniu 
), kuris persekioja Al

gį ir savo saujoj laiko apsikrik
štijusius Lietuvius didžiūnus, 
žadėdamas kožnam bažnyčią 
anl jų žemės statyt kad'tik pri
sivilioti juos į savo tinklą: Kris
tijono šnipai visu laiku Algį se
kioja, iki galiaus jis lieka iš
siunčiamas Į Kryžiaus Karą Pa
lestinon kad tik Giedrutę už
miršti; bet jis iš ten sugryžęs 
vėl pas ją pareina, už ką 'Kris
tijonas jį vėl persekioja ir pri
veda abu prie mirties kuomet 
jie buvo pasirengę pradėti abu 
gyvenimą sau....

Vaidila Meninas atvaizdina 
atkaklų' senoviško Lietuvių ti- 

___________ ’ "jimo gynėją, pasiryžusį iki
Į paskutinio lašo kraujo kariauti 

Liet. Taupymo ir Pasko-|sp.. Kristijonu ir apsikrikštiju- 
los Dr-jos Susirinkimas

Šiuomi pranešame kad Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Drau
giją laikys metini susirinkimą 
sasuio 19 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje; 6835 Supe
rior avė. Susirinkime privalo 
dalyvauti visi šėrininkai: ‘iš
klausyti direktorių pranešimo, 
apsvarstymui svarbių draugi
jos reikalų ir išrinkimui naujų 
direktorių. Valdyba.

ooo
Prieš naujus metus map vie

nas “Mirtietis” prisispyręs Įsiū
lė savo Naujų Metų lauktuvių 

' vakaro bilietą; bilietas 50- cen
tų,' sako gausi valgyt ir s 
tą patį

jert už
nudro-50 centų. __ , „

tą vakarėlį persitikrįnt 
duot už tuos 50 centų, 

Ineinu į svetainę; žmonių jau 
prisirinkę pusėtinas būrelis. 
Muzikantai čirpina ves tik ga
lima prie jų priėjus girdėti. Na, 
sakau, žinoma, kokie pinigai to
kie ir muzikantai. Bet vistiek 
aš .duodu rengėjams kreditą už 
taip pigia kaina paruošimą va
karienės: nuasmdo salę, duoda 
užkandžio, kavos, bet man atro
do vistiek lead kokis dešimtukas 
ir būtų brangiau, nebūtų jau 
taip “pur biznis”1. Tiktai jų ta? 
programas tai ždmian kritikos: 
veikalėlis dar buvo pakenčiamai 
suvaidintas, bet jau , “Mirtos” 
Choro dainavimas — tai butų 
daug geriau publika užganėdi-1 skjrtag j 
lies kad nebūtų dainavęs — vi- yVsk^DU) 
sai nemokant dainos nedainuo-!' •• ■ p ' 
kit, kam ją (laikyt ir publikai 
nervus gailintį Kiekvienas dai
nininkas rėkia kas sau, ii- tokia 

/pasidarė maišatienė, tikras 
‘‘čap su”. Gaila man jūsų, Mir- 
tiečiai, kad jus savo laiką aik- 
vojat praktikas lanlcydami, nes 
daug sykių girdėjau, sako: 
“Ketvergo vakare Mirtos Cho
ras praktikuos”, bet man neat

rodo kad jus praktikas esat lai
kę dainavimui, nes tokiam su* 
dainavimui kaip jus ' dainavot 
Grdino svetainėj praktikos vi
sai nereikalingos, be jų butų 
geriau, broliai Mirtiečiai.

švilpukas, i - __  1 keji:

siais Lietuviais.
Kadangi veikalas dedasi pra

džioj 13-to šimtmečio, arba 600 
metų atgal, publika matys gra
žius senoviškus parėdus ir ka
riškas įmones: saidokus, kar
dus ir vėliavas.

Nušovė Pačią, Peršovė 
Sūnų, Nusižudė

Tūlas John E. Fish, 58 metų 
amžiaus žmogus, iš' kokio tai 
susigraužimo, kurį turėjo per 
beveik pusmetį, antradienį nu
šovė savo pačią, peršovė sūnų, 
kuris užstojo norėdamas išgel
bėt nuo mirties savo jauną žmo
ną, ir tada senis pats nusišovė.

Tas žmogus jau ir pirmiau 
“Piršlybos”, dainuos p-lė J. M. buvo apimtas tokio pamišimo ir 
Baltrukoniutė, p-lė M. Misevi- apsiginklavęs išvaikė is namų 
čiutė, p. J. Krasnickas. ir visas savo šeimyną. Jis dirbo pašte. 
“Mirtos” Choras. Pradžia ly- Gyveno -jie ant W. 155th St. 
giai 5 vai. vakare.

Po perstatymo bus gražus ba
lius iki vėlumai nakties.

Visi esat kviečiami dalyvau
ti, o ypač abiejų kuopų SLA. 
nariai." v. p. p,.

SLA. 14-tos Kuopos 
Vakaras

Nedėlioj, sausio 18 d., Lietu- 
linksmas

SLA. 14-tos kuopos vakaras. 1 
Bus sulošta juokinga komedija 

dainuos p-lė J. M.
Baltrukoniutė, p-lė M. Misevi-I

T. 
lando

N EUR A, žinomas Cleve-I 
Lietuvių biznierius, ren- 

neužilgo iškeliauti Lietu-1 
Dar pirmiau nori parduo-jvon. J

ti savo biznius. "
PPuiki proga Lietuviams nusi 
pirkti gerai išdirbtus biznius.

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. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

SANDAROS li8-los kuopos 
susirinkimas laikyta antradieni, 
sausio 13 d., 'Lietuvių salėje, 
kame aptarta svarbus organi
zacijos reikalai ii" vietinis vei
kimas.

Prie' kuopos prisirašė B. Ja- 
kubėnas, ir persikėlė iš Bostono 
kuopos F. J. Žiūrįs.

Paskirta iš iždo $10 bylai su 
Kun. Garmum ir nutarta rinkti 
daugiau aukų kad iš Clevelando 
susidarytų bent $50 kovojimui! 
prieš kartuvių statytojus.

DRAUGIJŲ TARYBOS SUSI
RINKIMAS

Draugijos priklausančios prie 
Clevelando Lietuvių Draugijų 
Tarybos malonėkite atsiųsti po 
tris atstovus susirinkiman ku
ris Įvyks sausio -30 d.’ Lietuvių 
svetainėje, nuo 
re, Draugijos 
išrinkti naujus 
įlėkite atsiųsti 
stovus dalyvavusius praeitame 
susirinkime. V. P. Banionis,

7:30 vai. vaka- 
kurios nesuspės 
atstovus, malo- 
tuos pačius at-

SLA. 1'1-tos kuopos susirin
kime sausio 8 d. išmesta is or
ganizatoriaus vietos įsispraudęs 
jon neteisėtai komunistpalaikis 
darinėtis J. Mažeika. / Jis žino
damas savo kalte visai nieko 
nei ųėsakė ir lermo nekėlė.

kurie persekiojimus kenčia del 
jy yra karalystė dangaus.”

“Palaiminti 
teisybės, nes

KALBĖS

Adv. Nadąs Rastenis
A. L. T. SANDAROS CEN
TRO VICEPREZIDENTAS

Kaip Clevelandui Ten- » 
ka Operos ir kt. 1 VL V W

Kitados Kijeve gimė kūdikis 
ir jis 
gražų ___...
dainų mokytojai 
vinti, ir tas _____
Europoj kaipo stebėtinai daini
ninkas. Tai buvo Pilypas Mi
ner, kuris dabai; gyvena Clęve- 
lande. Sulaukus 17 metų am
žiaus', kada jis pradėjo keistis 
į vyrą, jį patiko tragedija: jo 
tas balsas pasigadino, ir nuo to 

' veik nepasitaisė. Nors suaugęs 
jis lavinosi ir dainavo operose 
choruose, dalyvavo ir Metropo
litan operos chore New Yorke, 
bet neatsiekė pažymės kokią tu
rėjo jaunystėj.

Miner, kuris bus -žydas kaip ___ :________ __ ____________
pavardė rodo, Cleveląnde prade- a voriM 
jo užsiiminėti nejudinamosios AKKUIN, OrllO 
nuosavybės prekyba, ir toj ša- Smulkmenos
koj praturtėjo. Bet neužmiršo T įro g-ai suorganiznvo 
jis dailos. Buvo vienu is orga- , 2 .. . .. . , _ ..
hizatorių Clevelando meno rė-H-ea^raU mateli, vardą davė: Ak- 
mėjų, kurie palaiko Simfonišką Įrono Lietuvių Ratelis. Ta or- 
orkestrą vadovaujamą Nikola- ganizacijėlė žada būti beparti-| 
jaus Sokolovo, ir partraukė į viską ir lošti tiems kas kviesi 
Clevelandą pereita metą ne tik • Jei užbricžto tikslo atsiek 
Chicagos Opera bet ir Metro- • . 
politan operą iš New Yorko, ku- Kerai- _ Duosis matyti, 
rios jau tradicija buvo niekur Pereitame “Dirvos-” numeryj 
iš New Yorko nesikelti. Cįėve- įvyko gal zeceriška klaida apra- 
landas buvo vienatinis laiinin- gvme Dr-stės šv. Stanislovo Jė
gas Amerikoje miestas tuo žvil- rinktos valdybos. Pasakvta: j 
gsniu. Miner praleido savaičių ...-,. . . . . ... „
savaites New Yorke bandyda- Izdininko vieton Clesoraitis , 
mils įkalbėti Metropolitan ope- turi būti Slesoraitis. Iždo glo-j 
rai apsilankyti Cleveląnde, ir jį bėjuose vietoje Lipinskio turi 
kelis sykius operos direktorius buįj a. Lunipickas.
buvo išmetęs iš savo raštinės, Vasario 15 (L Sv. Stanislovo 
bet gahaus pasisekė prikalbinti _ .
bankierių Kahn, tos operos rė- Draugyste turės iškilmes los 
męją New Yorke, ir opera pasi- teatrą, bus. dainininkų iš kitųj, 
sekė pilnoj čielybėj Į Clevelan- miestų. Visi Akroniečiai ren-iį 
dą partraukti, nors tam reikė-1gjasi dalyvauti.
jo garantuoti šimtais tukstan- 1
čių dolarių (žinoma, gausus ap
silankymas Cleveįandiėčių 
padarė deficito).

Vasario mėnesį atvyksta vėl žentas, 
į Clevelandą Chicagos Opera; to ——_ 
paties komiteto kdriame dirba . ..
Minei- pastangomis,1-ir kalbamą . Geros Biznio Progos l| 
jog vėl Metropolį opera at- Pul.si(luodn dvi m?sinyfios ir gi-oser- | 
silankys.' ' ,-|nčs, viena varo biznį už “eašh”, biz- I

“The Miracle” irgi buvo ati- nįai gerai išdirbti, ineigų savaitėje j 
trauktas į Clevelahda Miner’o buna virš $800 Uošnoj. Lietuvių ap- • 
pastangomis. Jis prasėdėjo sa- yietos,, biznis eina^ gerai J1 .. • v i i Taipgi saldžiu gėrimų isdirbyste,1:vaites New Yorke planuodamas Narantj jabai Igerą apivartį. |į 
ir1 tardamasis kaip1 tą veikalą I Prie to išnūoihuojū arba: parduosiulš 
partraukti i Clevėlahda. Vėl ūkę. randasi už 20 mylių nuo - Clove- | 
suruošta garantija $315,000 ir lando. P™ karų linijos. ... .1 Pardavimo priežastis — įsvaz.uo-1 tl 

ju Lietuvon. I (4) 11|
Kreipkitės: T. NEURA

2047 Hamilton Ave. Tel. Pros. 336715 ,

augdamas 
Lt o baisa.

turėjo labai 
Tą patėmiję, 
paėmė ji la- 

vaikąs pragarsėjo

i Pinigus Lietuvoj siustus 
giminių iš Amerikos r 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Andrius Noreika ... . .. .Lt.70
Petras Kulbickas .... ...........501
Bonifacas Ramoška .. ......50 į
Petras šutris ........ .....250
Lena Leidig ...... . ......no!
Veronika Beniulis ... ........100 i
Antanina Daškevičcnė ... J20f
Pranė Dailydienė .... ........100 j
Vincas Wilda ............ ........300 i

“Dirvos” Agentūra
3352 SUPERIOR AVE

Iš Akrono išvažiavus Penn- 
ne_ į sylvanijon mirė M. Markevičie- 

|nė. Akrone liko .jos duktė ir 
Meiženis.

I UU.'lll guli „ . .

/imtasi darbo.
'Bet ir čia nuostolių nebuvo, 

nes ineigų per tris .Wvaites “Mi
racle” turėjo $401,000, publi
kos išvisb sutraukė 136,994, ar-, 
ba po apie G,000 kožnam per
statymui.

Clevelando komitetui iš to li
ko pelno apie $30,000; kurie bus 

| sunaduojama tolimesniam dai- 
'los pastūmėjimūi Clevelando.

Pilypas Miner yra apie 40 m. 
amžiaus, visai niažo sudėjimo, 
o visgi padarė milžiniškus dar
bus clailps srityje.

Jis negaili savo pinigų, kad 
tik suteikus Clevelandui tai ko 

■ visa Amerika negali gauti šalip 
New Yorko, nors Clevelandas 
yra penktas miestas išeilės di- 
mu.

Cleveląnde ruošiamasi įrengti — Biznių Pardavimai —j 
Ambler parke orini miesto am- ’_ ____ _ , .. . , .
fiteatrąi, kur butų statoma ope- A

__ _ o o A . ... :ros Manoma pabudavotl I krautuvė, garantuoja $$600 savaitėj
AN1ANAS KARIKUS I----------------- -----———------------- Į ineigų. įsteigta to paties savininko

12 metų atgal. Gali mainjrti ant na
mo bile. Kreipkitės -prie Zimerman, | 
5907 Scovill Avė. (3) !

BIBLIJOS STUDENTŲ PRAKAL
BOS

Sausio 7 <1. Įvyko Biblijos Studentų 
prakalbos. Abel svetainė buvo pil
na k busy to jų. Kalbėjo pil. J. K. 
Muziakntas iš New Yorko. Prakalbų 
teina buvo: Tikri ir Netikri Prana-

Pirmiausia kalbėtojas aiškino ką 
reiškia pranašas. Jis aiškino kad Į 
pranašas reiškia viešą aiškintoją, j 
kalbėtoją. Jeigu kuris užsiima aiš
kinimu apie žmogaus pomirtinį sto
vį, sako kad numirusįeji eina Į tris 
vietas: gerieji Į- dangų, vidutiniški
— biskį geri ir biskį blogi — į šveis- 
tuinę (čyšeių), o nedorieji į pragarą
— tai jau tas pranašauja arba apsa
ko žmonėms nežinomus dalykus, ku
ri k nei pats nežino.

Po to kalbėtojas aiškino ant ko 
pažinti tikrus ir netikrus pranašus, 
ir patiekė dvylika palyginimų iš ku
rių "kiekvienas klausytojas galėjo iš
spręsti kurįe yra tikri, kurie netikri.

Visokiais įrodymais kalbėtojas la
bai aiškiai parodė skirtumą tarp tik
rų ir netikru nranašn. **

NEMOKYKIT rendos 
Vasarnamis ir lotas už $1340. Rei
kia įmokėti $150. Mėnesiniai mokės-* 
niai $20. Arti karų linijos, mokyk
los. Kreipkitės tuoj, M. G. McNcr- 
ney, 737 Prospect Ave. 5th floor.

REIKALAUJAME MERGAIČIŲ^- 
kurios dar lanko mokyklą, pagelbė
jimui prie namų po mokyklos ir su- 
batomis. Kreipkitės tarp 5 ir 8 va- i 
kare. 10817 Superior Ave.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS dviejų šei-1 

mynų, 6 ir 7 kambariai. Kaina Į 
$4,500. Randasi ant West Side. Sa- Į 
wininkai 7022 Linwood Ave. Kreip-1 
kites j Lietuvius. (3) I

Ir Krutanti Paveiksią' 
viso Cleveland©, nu

imti iš orlaivio.

Utarinke Sausio 20 d 
LIETUVIU SALĖJE

Pradžia 8 vai. vakare. Pa
veikslai bus pradėta rody
ti lygiai nuo aštūnoių.

| Gerb. Adv. Ras- 
j tenis kalbės apie 
naujausius bend
rus Sandaros rei
kalus ir apie by
lą “Sandaros” su 
Kum Garmum.

I Kiekvienas ' Lie
tuvis gerbiantis 
žodžio ir spali-, 
dos laisvę priva-į^ 
lo atsilankyti Į 
šias prakalbas.

šiame paveiksle vaizdinama kartuvės. Negražus tai žodis, bet 
prieš muš šiandien jos stovi ir grūmoja patempti prie dangaus 
aukštyn visą laisvą Amerikos Lietuvių laikraštiją. Nors dan
gun visiems norėtųsi eiti, tačiaus niekas nemėgsta dangun lip
ti per kartuves. Todėl ateikit į prakalbas visi kas tik gyvas.

1925 m. Kalėdų Klubas
Prisidėkit Dabar ir Turėsit Užtektinai Pini

gų Sekančių Metų Kalėdoms

Tikrai turėsit pinigų sekančioms 
Kalėdoms jei prisidėsit priM' 'vie

nos ar daugiau iš šių klesti:
Klesa 25

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

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

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

Klesa 200
Nariai mokėdami $2 savaitėj 
penkiasdešimts savaičių, gaus

. Kltesa 500
Nariai mokėdami $5 savaitėj 
penkiasdešimts savaičių-, gaus

per 
$100.00

pėr
$250.00

Bus dadėta 'penktas nuošimtis jei
gu mokesčiai bus reguliariai mo

kama, arba iškalno.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGĖR 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

.: draugai kreipdamiesi tu- 
'imą.

& Loan Co

i Rusa: draugai kreipda 
rėš teisingų patafnavii

National Cash Registers' 
Nauji ir Vartoti — Visokiu j 
mierj — Parsiduoda Mažais | 
Inmokėjimais. — Procpect Į. 
2650 — 1314 Huron Road.

3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

DR. A. A. IVINSKAS 
—REUMATIZMO KENTĖJIMAS— 

I Nemanykit kad einant į senatvę jau 
i ir turit kentėt Reumatizmą. Paleng
vinimas gali ateiti greičiau negu jus 

| manote. CHIROPRAKTIK.OS Siste
ma (Spinal Adjustment)-sųvalnys su
stingusius sąnarius ir prašalins tą 
kentėjimą. Kreipkitės —

1 172 East 79th St.
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare.

♦ Ofiso telefonas Pennsylvania 1321
• Rezidencijos telef. Garfield 5772-J.

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 sugryžimaš užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

JII

Prospect 2420 Central 1766

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

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

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma DoviemastĮs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai,
i 3352 Superior Ave,

][ ir ][
Cleveland, Ohio

][ 1E


