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Coolidge Išrinktas
Prezidentu

I ANGLIJOS DARBIE- 
ČIAI PRALAIMĖJO

SEKANTIS S. VALST.
PREZIDENTAS

COOLIDGE GAVO APIE 7,000,000 BALSŲ 
DAUGIAU UŽ KITUS KANDIDATUS.

Gręsia Griuvimas Her- 
rioto V aidžiai

La Follette Liko Trečias Paeiliui, Nors Tikėta Jis 
Pralenks Visus arba Suskaldys Elektorių Balsus. 
Iš 531 Elektorių La Follettei Teko Tiktai 13-ka.

DARBAI
UI DARBININKŲ ŽINIOS

Mažos permainos darbuose. 
Clevelande bėgyje spaliu mėne
sio darbų padėtis nepegerėjo ir 
neperdaug pablogėjo. Kaip su
rinktos žinios iš 100 didelių dir
btuvių rodo, iš 66,392 ypatų dir
busių rugsėjo mėnesi spalių mė
nesį dirbo 542 mažiau.

Metalo darbų dirbtuvės, sy
kiu skaitant ir geležies ir plie
no industriją, paleido 236 vyrus, 
arba vieną nuošimti tos rūšies 
darbininkų. Medžio, chemika
lų ir automobilių dirbtuvės lai
ko savo darbininkų skaičių po 
senovei.

'Samdymas papiasty. datfbinįn- 
kų biskelj pakilo.

Devyniolika Įstaigų rengiasi 
imti daugiau darbininkų, devy
nios pasirengę mažint, ir 33 ne
darys permainų.
Youngstown, O., distrikto plie
no ir geležies industrija skelbia i 
jog nežiūrint rinkimų jų išdir
binių pirkimo rinka laikosi ta
me laipsnyje kokiame buvo, ne 
puola, ir tikima naujo biznio se
kančią savaitę. Kaip tik padė
tis po rinkimų surimtės tikisi 
daugiau biznio.

Lapkričio 10 d. pradės dirbti 
Brier Hill skyrius geležies plot- 
vių, ir jau renkama tam darbi
ninkus. Tai yra nauja dirbtu
vė Youngstown Sheet and Tube 
kompanijos. Prie darbų reikia 
240 lavintų darbininkų ir papra
stųjų.

Dvidešimts iš 45 tarpyklų ta
me distrikte veikia, ir kadangi 
jos yra didžiausios tame dis
trikte, jos atstovauja veik pusę 
visų.

Lorain, O., National Tube Co. 
dirbtuvė pradės veikti su 71-nu 
nuošimčiu pilno saiko, arba bis- 
kj padidintu skaičium. Kitos 
rengiasi leistis darban pilnu sai
ku.

Akrone, Goodyear kompanija 
gavo pavelijimą savo išrastas 
gumines plytas panaudoti bru
kę pažymėjimui vietų žmonėms 
eiti per gatves. Tos plytos yra 
baltos ir skiriasi nuo medinių ir 
akmenų. Jos dabar dedama po
roj gatvių išbandymui, ir jeigu 
pasirodys tvirtos bus naudoja
mos visame mieste sųžymėjimui 
žmonėms perėjimui vietų, vie
toj dabar balto dažymo ruožtų 
kurie greit nusimindo.

Goodyear-Zeppelin korporaci
ja rengiasi prie veikimo ir per
organizavo savo viršininkus.

Athens, O., sudinamituota dvi 
angliakasyklos kurias operavo 
patįs darbininkai ant kooperaci
jos pamato.

Baltic, O., angliakasis užmuš
ta kada jam inėjus į kasyklą iš 
viršaus užkrito atskala.

Coolidge Liko Preziden
tu Dar 4 Metams

Calvin Coolidge, dabartinis S. 
Valstijų prezidentas, baigiantis 
mirusio Hardingo terminą, liko 
išrinktas kitam keturių metų 
terminui prezidentu, gaudamas 
apie 7,000,000 balsų daugiau už 
visus kitus kandidatus, Demo
kratų kandidatą Davis. Nepri- 
guhningą Kandidatą La Follet
te ir kitus kelis smulkiųjų parti
jų kandidatus.

Kaip pasekmės rodo, šiuose 
rinkimuose dalyvavo daugiau
sia balsuotojų negu kada kita
dos istorijoje. Regublikonai va
dai apskaitliuoja kad Coolidge 
bus gavęs apie 18,000,000 bal
sų, Davis 8,000,000, o La Fol
lette apie 4,000,000.

Balsavo bent 30,000.000 pilie
čių, arba 4,000,000 daugiau ne
gu 1920 metais prezidento rin
kimuose.

Kad La Follette gavo tik 13 
elektorių iš 4,000,000 balsų yra 
dėlto: jeigu proporcionaliai bu
tų duodama ir elektorių iš kož- 
nos valstijos kur gavo po kiek 
balsų, tada jis elektorių turėtų 
daugiau, bet kadangi kožnos 
valstijos gauti elektoriai viršija 
jo elektorius, todėl tos valstijos 
elektoriai La Follettės pusėj ne
siskaito, ir jie visai išeina iš ei
lės. Kurioj valstijoj kuri parti
ja laimi didumą, jai eina visi ir 
elektoriai, kurie paskui balsuo
ja už savo partijos kandidatą.

# v *
Moterjs šiuose rinkimuose pa

sistūmėjo pirmyn. Texas vals
tijoj išrinkta moteris guberna
tore, Miriam 'A. Ferguson, De
mokratė, kuriai labai buvo prie
šinamasi neužleisti ant balsavi
mo lakšto. Wyoming valstijoj 
irgi išrinkta moteris gubernato
rium į vietą mirusio savo vyro.

Iš New Jersey viena išrinkta 
į atstovų butą Washingtone.

Paryžius, lapk. 4 d. — Her- 
riot gavo pasitikėjimo balsa
vimą 410 balsų prieš 17, taigi 

, jo valdžia dar pasilieka.
Paryžius. — Neilgai premje

ra vęs, ir Francuzijos Herriot 
laukia savo valdymo galo. Jis 
turi didumą savo pusėj, ne kaip 
buvo su MacDonaldu.

Socialistų atstovų paramos 
j reikalinga jeigu norima palai- 
! kyti*Herriotą vietoje, o socialis- 
Itai labai įširdę del jo apsiėjimų 
kaslink tūkstančių geležinkelių 
darbininkų kurie buvo paleisti 
laike 1920 metų streiko.

Herriot atsisako tuos darbi
ninkus atgrąžinti į jų senus dar
bus sakydamas jog yra skirtu
mas tarp šiaip darbininkų ir vi
suomenės (tarnautojų, valdžios 
darbininkų. Nors jis yra drau
gas darbininkų, bet šiame atsi
tikime visai nenori klausyti rei
kalavimų leisti gelžkelių darbi
ninkams gryžti į jų senas vie
tas. Jis matyt pasiryžęs netek
ti vietos, o ne nusileisti.

Jeigu kairysis sparnas suir
tų tame klausime tada Naciana- 1 
listai paimtų didumą, o prem
jero vieta vėl galėtų tekti Poin- 
carei, militaristui.

Irako Klausimas Užbai- į 
gta Taikiai

Brusselis. — Tautų Sąjungos 
specialis posėdis išsprendimui 
ginčų tarp Anglijos ir Turkijos 
už Iraką pasibaigė pasekmingai. 
Vienos savaitės bėgiu dalykas 
išrišta. Abi pusės taipgi sutiko 
priimti Tautų Sąjungos Tary
bos nuosprendį ir paskelbia kad 
jų ginčas yra visiškai išimtas 
iš tarptautinių nesusipratimų 
lakšto. Irako ginčas, nežiūrint 
kaip gudriai uždailintas, buvo 
svarbiausia už aliejaus laukus. 
Dabar abi, Turkija ir Anglija, 
gaus savo dalį, o tie laukai ma
toma bus vieni iš produktiviš- 
kiausių pasaulyje. Jeigu ne del 
aliejaus, visiškai veik nebūtų 
kilę nesusipratimų už tą nuogą 
ir retai apgyventą sritį.

Londonas, hipkr. 4. — Mac
Donald ir jo kabinetas rezig
navo, ir Anglijos karalius pa
kvietė Baldwina sudaryti mi- 
nisterių kabinetą.

* i * *
Londonas. — Anglijos parlia- 

Uiento rinkimuose spalių 29 d. 
laimėjo Konservativiai. Jie ga
vo vieni daugiau atstovų negu 
visos kitos partijos sudėjus į 
vieną.

Paveizdan, Konservativiai tu
rės dabar 149 atstovais daugiau, 
arba 398 išviso. Darbiečiai (so
cialistai) turės ’40 atstovų ma
žiau, arba 149 išviso. Libera
lai 110 atstovų mažiau, arba 40 
išviso.

Kitos smulkutės partijos, tu
rės sekančiai: Neprigulmingi 
4, Kooperativiai 5, Konstitucio- 
nalistai 3, Komunistai 1.

Konservativiai turi net 200 
atstovų daugiau negu visi kiti.

Šitie rinkimai reiškia pabaigą 
Liberalų partijos, kuri pirmiau 
taip narsiai valdžią savo ranko- 
es.

Darbo partija turėjo didelio 
pasitikėjimo laimėti rinkimus, 
ar bent būti tokioje pozicijoje 
kaip buvo pereitame parliamen
ts kad galėjo vieniems ar ki
tiems grasinti, o geriausiam at
vejyje patįs valdžią gauti su 
pagalba kitų.

MacDonald dar nori pirm pa
sitraukimo prirodyti visuome
nei Zinovjevo skandalą kuris 
buvo priekabe Darbo partijos 
priešams MacDonaldą diskredi
tuoti.

Visi dabar įsitikinę kad nau
joji valdžia — Konservativiai— 
turės ilgą gyvenimą, nes nebus 
kam jų nuversti. Liberalai ku
rie su Konservai iviais susitarė 
pasmaugti Darbiečių partiją ei
dami į rinkimus, su tikslu pra
šalinti trikampes varžytines — 
Liberalų, Konservativių ir Dar
biečių — ir valdyti tik Libera
lai ir Konservativiai, jie tik sau 
pakenkė.

Kaip menama, premjeru liks 
Baldwin, kuris buvo pirm Mac- 
Donaldo, pasekėjas Lloydo Ge
orge nusistatymų.

Calvin CooLicee-.

Prie Ko Lenkai Rengiasi

Kaip Darbininkų Vadai 
Mėtosi

New York. — Centralė Ama
tų ir Darbo Tarybos valdyba 
New Yorke, atstovaujanti apie 
penktadalį visų Amerikos Dar
bo Federacijos narių, ištraukė 
savo paramą La Follettei ir už- 
gyrė Demokratų partijos kan
didatą Davis. Taip padaryta 
veik savaitė prieš rinkimus.

Kadangi ta taryba atstovauja 
apie 700,000 darbininkų, šitokis 
pasielgimas daug reikštų jeigu 
ir darbininkai vienaip manytų 
kaip mano jų vadai.

Gomperso jgaliavimas La Fol
lettės nereiškia kad visa Ame
rikos Darbo Federacija už La 
Follettę balsavo, ir šitų atitrau
kimas paramos nuo La Follettės 
nereiškia kad visi nusekė pas
kui vadus į kitą politikierių aba
zą. Darbininkai nusistatė už ką 
balsuos, ir balsavo be savo va
dų nurodymo.

Minia Suardė Bažnyčią
Hanley. Anglija. — Paskli

dus netikriems gandams kad tu
la vietinė bažnyčia bus atiduoda 
žmonėms ant malkų, minia su
bėgo, apipuolė bažnytėlę ir su
draskius po kiek kas galėjo iš
sinešiojo. Griūvanti siena už
mušė vaiką.

De Valera Nubaustas
Belfast. — De Valera, Airių 

respublikonų vadas, liko nutei
stas mėnesiu kalėjimo už inėji- 
mą į Ulsterio teritoriją po už
draudimo laikyti politišką pra
kalbą.

Franeuzija Pripažino
Sovietų Valdžią

Paryžius. — Francuzijos val
džia suteikė Rusijai pripažini
mą. Kaip spėjama, Herriot pa
darė pripažinimą su tikslu pasi
tarnauti Anglijos Darbo parti
jai prieš rinkimus, kad paro
džius IMacDonaldo priešams jog 
santikiai su Rusija nėra blogu 
dalyku. Franeuzija nesitiki jo-j 
kios naudos iš to pripažinimo, [ 
kaip nieko nepelnė ir Anglija, i 
Rusijai irgi tas mažai reiškia. Į

Franeuzija tik taikosi prie | 
bolševikų vietoj su jais kivir-l 
čytis. Kadangi Rusijoj tvarka Į 
keičiasi ir gryžtama daugiau i 
kapitalizmą, Prancūzai manoj 
jog gražiuoju pasiseks susitai-i 
kyt su Rusija už skolas.

NELAIMĖS
Chicago. — Nedėlioj trūkis 

užmušė dešimts žmonių ir 40 su
žeidė užeidamas ant gatveka- 
rio. Nelaimė atsitiko gatveka- 
riui pilnam žmonių važiuojant 
per reles kuriomis traukinis tuo 
tarpu stūmė atbulus vagonus į 
kiemą. Suimta relių sargas ku
ris nenuleido vartų traukiniui 
ateinant. * * *

Newport News. W. Va. — 
Traukiniui užlėkus ant buso va
žiuojančio per reles netoli čio
nai, užmušta vienuolika žmonių. 
Kurie dar liko gyvi buvo taip 
sužeisti kad negalėjo nieko pa
pasakot apie nelaimę.

* * *
Nelson, B. Č. (Kanada). — 

Petras Veregin, Duchobcrų ko
lonijos viršininkas, ir septyni j 
kiti užmušta ir dešimts sužeis-Į 
ta nuo bombos eksplozijos trau
kinyje vykstant iš Nelson linki 
Grand Forks. Policija ėmė jieš- 
koti suokalbininkų.

Vereginas atvyko į Kanadą iš į 
Sibiro 1903 m., pabėgdamas iš I 
ištrėmimo.

Stroud, Okla. — Du užmušta1 
ir trįs vagonai nušokdinta nuo 
relių kada traukinis susimušė su 1 
dideliu troku važiavusiu per re-j 
les.

Lietuvos Sieną Saugos 
60,000 Lenkų 

Kareivių
Ryga. — Laikraštis ‘Nar. M.’ 

rašo: Pradedant Vileika visur 
dabar skubama-dirbama Lenki
jos sienai sustiprinti. Visur ka
sama apkasai, statoma blinda
žai, daroma kulkosvaidžiams liz
dai, pasienio korpusan Vilniun 
kasdien atvyksta iš visos Len
kijos naujai nuskirti karinin
kai, kurie, įsiregistravę komen
dantūroj ir pas vaivadą išsiun
čiami pasienio komendantų ži
nion. Visur juo skubiausia ruo
šiamasi priimti atvykstančias 
naujai suformuotas pasienio ka- 
riumenės brigadas. Apkasų sta
tytojų žodžiais, jie busią paruo
šti iki busimų metų sausio mė
nesio. Žiemos butams 63,000 
kareivių korpusui paruošti į vi
sus pasienio kaimus išsiuntinėta 
furažirai ir kvartimeisteriai. 
Bendrai, Vilniaus srities pasie
nis paskiausiomis dienomis vi
sai primena karo stovykla.

Vilniaus vaivada Raškevičius 
apvažiavęs visas pasienio korpu
so stovimas vietas nuo Disnos 
iki Rodoškovičių. Taip pat vy
riausias korpusp komendantas 
apvažiavęs visas dalis ir nusta
tęs ryšius tarp jų ir policijos. 
Tuo reikalu komendantas susi
siekęs su centro valdžia ir nuro
dęs į reikalą policiją pavesti ka- 
riumenės žinion.

Gyvulių Ligos Lietuvoj
Rugsėjo mėn. Lietuvoj gyvu

lių užkrečiamomis ligomis įre
gistruota susirgimų: įplautimų 
— 11; avių rauplėmis — 42; ar
klių susna — 5; kiaulių raudon
lige — 49; pasiutimu — 8; ir 
vištų maru — 45.

Spalių mėn. 1 dienai liko 27 
gyvuliai sirgę avių rauplėmis, 
ir 1 arklių susna.

(“Lietuva”)

Kreiva Lenkų Logika
“Dz. Wilenski” prisispyręs 

kartoja kad Lenkų pakraščiuose 
{vykstą ne gyventojų sukilimai 
prieš Lenkų valdžią, bet tik pa
prastas plėšikavimas, kurį re
mia Minskas, Maskva, Kaunas 
ir Berlinas. Mat, sukilimu to 
judėjimo negalima vadinti, kad 
žodis “sukilimas” 

I Lenkams šventas, 
i sukilimus 1831

Vadinasi, “D

turįs būti 
atmenant jų 

i sukilimus 1831 ir 1863 metais.
Vadinasi, “Dz. Wil.” teorija 

I išeina kad kai Lenkai norėję pa- 
!tįs išsivaduoti iš Rusų jungo 
tai judėjimas vadinusis “sukili- 

! mas”, o kai dabar pagrobtų sri- 
I ei ų gyventojai nori išsivaduoti 
iš Lenkų jungo tai jau esąs gry- 

I nas “banditizmas”. Tikra buš- 
, menų logika! “Jei man kas pa
vagia karvę tai bloga, bet jei aš 

i kitam pavag'ų tai gera”..

Suima Lietuvius Ūki
ninkus

To paties laikraščio žiniomis, 
paskutinėmis dienomis Trakų ir 
Vilniaus apskričių teritorijoje 
įvykus visa eilė Lietuvių ūki
ninkų suėmimų, kuriuos Lenkų 
pasienio karo valdžia kaltina 
teikusius pagalbos Lietuvos 
Šauliams siekiantiems atvaduo
ti okupuotas Vilniaus žemes.

Lenkų spaudos pranešimais, 
Lietuvių partizanai spalių 9 d. 
užpuolę Dziankų dvarą, Trakų 
apskrity. • '“Nar. M.” spėka jog 
tai buvęs įvykis su nepatenkin
tais del nepakeliamų mokesčių 
Lietuvių ūkininkais.

Švedijoje girdima Amerikos 
radio pranešimai. Lapkričio 1 j

Berline areštuota 43 komuni
stai ir 25 nacionalistai ekstre
mistai policijos vajuje prieš vi
sokias kraštutiniųjų organizaci
jas.

Teheranas, Persija. — Du už
mušėjai Suv. Valstijų vice-kon- 
sulo Persijoj, liko sušaudyti pil
dant Suv. Valstijų reikalavimą.

Gaudo Gen. Wu Pei-Fu
Pekinas. — Užėmęs Chinijos 

sostinę Feng Yu-Hsiang, pasky
rė $100,000 už sugavimą gyvo 
Generolo Wu Pei Fu, buvusio 
valdžios armijos vado. Už ne
gyvą duoda $50,000.

Iš Tientsin praneša kad Wu 
Pel Fu gryžta ant Pekino su ar
mija norėdamas atimti savo nu
stotas pozicijas ir pradėti dery
bas jeigu Čang Tso-Lin pasiša
lins iš miesto.

Nauja Katastrofa
Naktį iš spalių 8 į 9 du šar

vuoti traukiniai, eidami 60 kilo
metrų greitumu į valandą, atsi
dūrė į tupiką ties upe Merkys, 
už Valkininkų stoties.

Katastrofa buvo didelė, ka- 
I dangi traukiniai ėjo kiekvienas 
su dviem garvežiais: vienu iš 

j priešakio, kitu iš užpakalio.
Tuo laiku kai pirmo traukinio 

pirmutinio garvežio mašinistas, 
{pastebėjęs pavojų, davė atbulą 
j eigą, paskutinis garvežis ėjo vi- 
įsa jiega pirmyn — taigi vago
nai momentaliai buvo suspaus
ti ir piestu pastatyti, sutriuš- 

Į kinti. Buvusios sprogstamos me- 
j degos sprogo.

Nuo traukinių liko tik šipu
liai.

Užpuolimai Nesiliauja
“Przegl. Wiecz.” deda prane-

Užmušta du karininkai ir su
žeista 22 kareiviai ir keturi ka
rininkai. (“L. Ž.”)

d. iš New Yorko daryta pirmas {Šimą apie ginkluotų plėšikų gru- 
susinešimas su Švedija bevieliu {peš iš 40 žmonių Bolptkovos 
telefonu, ir ten buvo aiškiai gir-{dvaro, Dubensko apsk., užpuoli-{ 
dėti kalba. mą. Užpuolėliai apiplėšę ir su- {

Paryžiuje viena garsi anar- deginę grafų Eismontų dvarą, 
chistė bandė nusižudyti drama-' netoliese miestelio Mal. Mošča-; 
tišku budu. šimtams žmonių j nicy. Vienas grafo tarnų pasi-: 
esant Notre Dame de Lourdee > priešinęs ir buvęs granata už- 
bažnyčioje, ji inėjus išgėrė nuo-{muštas. Pagrobta arkliai, gv- 
dų ir krito ant žemės. Kilo di-lvuliai ir ūkio padargai. Polici- j 
delis sumišimas. Tuoj ji liko ja vieną užpuolikų sugavus: tai { 
nugabenta į ligonbutį, kur gy-j buvęs Ostrogos apskrities ūki-Į 
dytojai sako kad ji dar pagis. įninkąs Andreičuk.

Vulkanas po Vandeniu
Tokio, Japonija. — Japoniš

kas garlaivis pranešė kad pajū
rinis- vulkanas išsiveržęs tarpe 
Formosa salos ir Nagasaki.

Vanduo toj srityj nuo pože
minio karščio verda ir labai su
judęs.

Los Angeles, Calif., pradėjo 
siauti pneumonijos plėga. As
tuoni mirė šiose dienose.

EXTRA |
I “Dirvos” Knygyno j
? Katalogas 1925 m.
Įį Su naujausiomis knygomis ir gaidomis išleistomis į
;■ Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse ■!

Siunčiama Dovanai! Reikalaukit Tuoj! <
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| Iš Lietuvių Gyvenimo, g
PITTSBURGH, PA.
Laukiama Butėno su koncer

tu. Dauguma Pittsburgo ir a- 
pielinkės Lietuviu įdomauja ir 
vienas antro klausinėja: “Kada 
Butėnas bus Pittsburge? Jeigu 
tik sužinosit duokit man žinią, 
nes aš noriu ir vėl jį girdėti dai
nuojant, gryžusį iš Italijos”.

Dailininkas Butėnas vietos ir 
apielinkių Lietuviams yra žino
mas ir mėgiamas kaipo geras 
dainininkas iš pirmesnių laikų. 
Tai Pittsburgo Lietuviai kai tik 
sužinojo iš laikraščių kad Butė
nas gryžo iš Italijos sėkmingai 
mokinęsis dainavimo ir važiuo
ja per Lietuvių kolonijas su 
koncertais, tuoj ir susidomėjo. 
Ir mat Pittsburgieeiai buvo tik
ri kad Butėnas turės aplankyti 
ir musų miestą ir palinksminti 
mus. Žinoma, mes neapsirikom 
jo tikėdamies, nes Butėnas tik
rai bus Pittsburge lapkričio 20 
d„ L. M. D. salėje, 142 Orr St.

Butėno koncerte dalyvaus ir 
vietinės dailės mėgėjų geriau
sios spėkos, būtent: A. Sadaus
kas, baritonas; Elena Lelioniu- 
tė, soprano; Juozas Škulevičius, 
tenoras, ir Marijona Liepiutė, 
alto.

Iš Lietuvių artistų turbut nei 
vienas neturi tiek draugų ir pri- 
jautėjų Pittsburge kiek turi J. 
Butėnas. Ir kurgi neturės, juk 
vieni yra jo mokiniai, kiti yra 
dainavę Butėno vedamam choro, 
o plati Pittsburgo Lietuvių pub
lika tiek kartų yra girdėjus ir 
gerėjusi jo gražiomis dainomis, 
ko neužmiršta ir po šiai dienai, 
todėl su džiaugsmu laukia dar 
kartą -išgirsti jo dainas, jau ne 
tik su skambančiu balsu, bet jau 
ir su ištobulintu balsu.

Prie šio koncerto rengimo 
dirba SLA. 3-čias Apskritis ir 
deda pastangas kad butų sėk
mingas ir eitų plačiu mastu ; jau 
ir įžangos tikietai platinama po 
visą 'Pittsburgą ir apielinkes, ir 
manoma kad tikietai bus išpar
duota dar pirm koncerto. Tai
gi patartina visiems įsigyti ti- 
kietus iškalno nelaukiant pas
kutinės dienos, kad paskui ne
pritruktų.

Tikietai gaunama šiose vieto
se Pittsburge: Soho dalyje pas 
L. M. D. Klubo gaspadorių K. 
Gutauskų, K. Šimkūno krautu
vėje, Soho Liet. Koop. Krautu
vėje pas A. Vainorių. J. Gele- 
žausko krautuvėje, A. žvirblio 
krautuvėje, pas P. Marmoką 
J. Virbicką ir S. Bakaną.

North Sides dalyje pas J. Ma- 
žiukną, South Sidėj pas M. Gri
nienę. Penn Avė. dalyje pas F. 
Pikšrį. Bridgeville, pas T. Gel
čių ir M. Medoniutę. Morgane, 
pas S. Kurnėtą; Carnegie, pas 
M. Liepiutę; Courtney, pas J. 
Škulevičių ir D. Lekavičių.

Taigi pasistengkit pasirūpin
ti sau vietas iškalno ir ten kur 
kam parankiau kreipkitės tikie- 
tų. S. Bakanas,

SLA. 3-čio Apsk. Rast.

I Algis ir Giedrute Dovanai! g
GAUKIT puikų veikalą “ALGiiS ir GIEDRUTĖ.” dovanai! Pa- 
sinaudokit šia proga! Kas nėr Lapkričio mėnesi užrašys saviš
kiams į Lietuvą ant metų “DIRVĄ” ir prisius $3.00 gaus tą di-

8 dėlę Viduramžių tragediją DOVANAI! (Iš priežasties susi- 
žeidimo to veikalo iliustracijų piešėjo “Algis ir Giedrutė” už-

«| sirašymo laikas prailginama iki Lapkričio pabaigos. Štai jūsų 
proga gauti istorišką veikalą be jokio užmokesnio!

| “DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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AKRON, OHIO
Prakilnus Lietuvis. Vincas 

Liaukevičia, labai apsirgo pavo
jinga lika ir likosi nuvežtas li- 
gonbutin.

Pas K. Puišį lankėsi p. Kuliu- 
nas, nesenai sugryžęs iš Lietu- 

1 vos. Daug įdomių dalykų pa
pasakojo apie Lietuvą, ir gan 
prielankiai apie musų Tėvynę 
šneka.

Vietinė S.L.A. kuopa rengia 
pobažnytinčj svetainėj puikų 
teatrą. Dauguma rengiasi tą 
teatrą pamatyti, sako lošimas 
bus artistiškas. Perstatymas 
atsibus lapkričio 9 d., 4 vai. po 
pietų. Bus ir šokiai. Verta bu
tui kiekvienam apsilankyti.

Akrono Lietuviai subruzdo 
imtis pilietiškas popieras, sku
ba tapti Amerikos piliečiais, ne
są dirbtuvės nenorinčios be S. 
V. pilietybės popierių imti žmo
nes darban. Meiženis.

i WORCESTER, MASS, 
j Statoma “Juozapas ir Zclbo- 
I ra” ir “Faraono Sapnas”. Lap
kričio 27 ir 29 d. čia statoma di
delė K. S. Karpavičiaus bibliška 
meilės drama iš gyvenimo Juo
zapo Egipte kuris pateko į pa
gundas Potiparo žmonos Zelbo- 
ros.i . ir jo išaiškinimo Paraono 
sapnų, už ką paskui lieka pa
aukštinamas ant viso Egipto.

šita bibliška drama yra vie
nas iš žingeidžiausių dalykų ko
kius užtinkame biblijoje, ir yra 
vienas iš gražiausių Lietuviškų 
veikalų kuris buvo pastatyta tik 
didesnėse Lietuvių kolonijose— 
Clevelande, Pittsburge. Chicago- 
je, Detroite. Detroite buvo sta
tytas du sykiu, taip pat ir Wor- 
cesteryje ji statoma net du va
karu. kas yra didelė retenybė 
Amerikos Lietuvių teatralėje 
dailoje. Labai buna retas atsi
tikimas kad vienas veikalas ba

ltų statoma du sykiu pagrotu toj 
| pačioj kolonijoj, o tokis atsiti-

kimas buna tik kada veikalas 
yra didelis ir tikrai svarbus.

Lošėjai prie to perstatymo 
rengiasi jau senai, ir deda vi
sas pastangas padaryti gražiu ir 
pasekmingu. Veikalui drapa
nų dalis ir scenerijos partrauk
ta net iš Clevelando, kur ta dra
ma buvo statyta po paties auto
riaus užžiura ir paruošta visi 
reikalingi dalykai padarymui to 
veikalo kitokiu negu šiaip ma
tome musų lošimus.

Tame veikale nėra nieko re- 
Į ligiško ir prieš-religiško, nes jį 
j statė ir laisvamaniai ir katali- 
1 kai. Visa tema kiaurai tęsiasi 
vienu užsibriežimu — Zelboros 
pamėgimu Juozapo, dėjimu pa
stangų jį prisivilioti, ir visiškai 
neprisiviliojimu; tuo tarpu Juo
zapas mylisi su kita mergina, 
kurią persekioja Zelbora; Juo
zapas patenka kalinin už nepa- 

I klusnumą nedorai moteriai, o po 
išaiškinimo Paraono sapnų lie- 

įka laisvas, paaukštintas ir pa- 
I ima sau už pačią tą kurią my- 
j lojo.

Laukiama skaitlingo publikos 
atsilankymo ne tik iš vietinių, 

, bet ir iš aplinkinių kolonijų.
žmogelis.

Artistas M, Šileikis Su
žeistas

Dailininkas M. Šileikis, gyve- 
nentis Chicagoj, tapo sužeis
tas. Jis važiavo spalių 12 d. į 
laukus paviešėti, ir kada vienu 
tarpu reikėjo užsukti automobi- 

ilį, sukant rankena atšoko ir jį 
Isunkiai sužeidė, perlauždama 
Idešinės rankos kaulą.

M. Šileikis tarp kitų yra nu- 
!piešęs viršelius “Artojo”, “Eg
lės Žalčių Karalienės” (M. Pet
rausko operos), ir jau baigė dar
bą piešimo viršelių tragedijai 
“Algis ir Giedrutė”.

Kadangi kolei M. Šileikis pa- 
Įgis viršelių nebus galima spau- 
! sdinti, tos knygos prenumerato- 
1 riai turės palaukti, o tuom sy- 
kiu kiti kurie dar neužsirašė, tu- 

j ri progą gauti “Algis ir Giedru- 
Į tė” veikalą už 50c.

MOTERIS LR POLITI
KA

Dažnai pasigirsta kalbos kad 
moteris netikę, niekam vertos 
ir tt. Gal teisybė tik tada kolei 
moteris nieko nemislija ir ne
dirba. Kai jos pradeda mislyti 
ir darbuotis visuomenėje, jos 
pasidaro galingos ir nękuriems 

! labai baisios.
Aš čia priminsiu kaip Lietu- 

jvoje moteris yra baisios neku- 
5 riems politikieriams. Jos dabar 
į turi teisę balsuoti. Tą teisę su- 
I teikė joms gudrus politikieriai 
kad per moterų tamsumą gale- 
tų viešpatauti ant visų galvų. 
Jie ir turi dabar valdžios vairą 
per moterų tamsumą.

Lietuvoje klerikalai jau keli 
metai kaip naudojasi moterų 
tamsumu ir laiko savo naguose 
visą kraštą. Bet ūkininkai nei 
kiek negyvena geriau kaip buvo 
prie caro.

Bet pajuto moteris kad jas iš
naudoja dvasiškija savo geres
nei duonai, o ūkininkams (jos 
gi yra ūkininkų žmonos) vis- 
tiek sunku, jos pradeda jau mą
styti ir klausinėt kame dalykas: 
Mes balsavom, sako, kad mums 
butų geriau prie šitų politikie
rių, o dabar dar blogiau liko.

Ir pereituose rinkimuose daug 
moterų nebalsavo už tuos poli
tikierius kurie grasina pekla ir 
dūšios pražudymu. Daugelis ne
klausė poiltikierių patarimų, bet 
klausė apšviestesnių žmonių pa
aiškinimų. Kurios apšviestes- 
nės tos nieko nebijo ir balsuoja 
už ką nori, ir jų niekas negali 
pabaidyti. Bet kurios tamses
nės, tos labai įsibaugino kuni
gėlių per išpažintį, kurie grasi
no nepriims išpažinties, mirusių 
nelaidos kapinėse, ir tt.

Tamsios moterėlės tą girdė
damos puolė verkdamos ir ža
dėjo balsuoti už kunigų politi
ką. Kadangi tamsių dar daug 
Lietuvoje yra, kunigai ir viršų 
gavo.

Gerai kad šią gadynę negali 
niekuo kitu bausti, baugina nors 
pragaru. Kaip juokinga atro

ji! viskas priklauso. Jos yra šei-! 
mynos auklėtojos ir jos turėtų f 
rūpintis gyvenimo eiga, ir sy
kiu politika, kuri viešą gyveni
mą tvarko. Tik mes visi ma
žiau keikime kitus, mažiau gai- 

I šuokim su priešais, o daugiau 
j dirbkim ir švieskim musų mo
teris, kurios padės ir politiką 
pakreipti gerojon pusėn.

Moteris irgi turit rūpintis 
daugiau apšvieta ir tėmyti į gy
venimą atsimindamos kad mu
sų rankose yra tautos garbė ir 
gerovė, nes mes viską užlaikom.

K. Širvydienė.

“DZIMDZI-DRIMDZI”
VODEVILIUI VISUR

SEKASI
Rytinėse valstijose “Dzimdzi- 

Drimdzi” tiesiog šturmuoja *su 
savo vaidinimais. Publika su- 
siinteresavo pajutus ką nors 
tikrai artistiško.

Šiose dienose tie Lietuvos ar
tistai vaidina Brooklyno apie- 
linkėse.

Nuo tenai palengva jų marš
rutas rodo į vakarus, taigi at
keliaus į didžiąsias kolonijas pa- 
bagoj lapkričio — į Pittsburgą, 
Clevelandą, Detroitą ir kitas, ir 

i paskui Chicagon.
Jų vaizdinami veikalai, “Jo

valas”, “Munšeinas” ir kiti tie
siog publiką sužavėja. .Visose 
I kolonijose girdisi neapsidžiau- 
I giami pasigerėjimai.

Tikrai reikia manyti kad jų 
'atsilankymas vakarinėse valsti
jose sutrauks didžiausias mi
nias, nes per jų vaidinimų lai
ką rytuose publika iš laikraš
čių spėjo susipažinti su jais.

) Ta Lietuvos artistų grupė su- 
' sideda iš J. Dikinio, V. Dinei
kos, J. Olšausko ir A. Vanagai
čio.

Jie yra ir lošėjai, ir daininin
kai ir muzikai, A. Vanagaitis 
yra ir kompozitorius, kurio dai
nas jau tūlas laikas kaip Ame
rikiečiai dainininkai pamėgę 
dainuoja. Gird.
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AIKA3 nelaukia—Kalėdos diena po dienai artinasi, ir 
nejusim kaip jos ateis. Nelaukit ir jus — siuskit sa
viškiams KALĖDŲ DOVANAS DABAR!

Keletas Litų jus nesubiednins, o saviškiams padary
sit neapsakomo džiaugsmo savo atminčia jų!

Bet nevėluokit — netaikyki! nusiųsti ant pat Kalėdų, nes tada 
jiems nebus tiek smagumo — neturės kada prisiruošti šventėms, 
kaip galėtų jei gaus iškalno. Padarykit jiems džiaugsmo ne pini
gais, bet kad galėtų iškalno už juos pasigaminti tai ko jiems labiau
sia reikia. Kalėdos buna tik syki metuose, ir tai didelė šventė Lie
tuvoje. Reikia prisikept pyragų, reikia nusipirkt drapanų, reikia ir 
kitokių dalykų pasiruošti. O gerai žinot kaip jie ten skursta netu
rėdami gana pinigų net svarbiausiems reikalams.

“DIRVOS” AGENTŪRA PASIRUOŠĖ GREIČIAUSIAM IR 
PIGIAUSIAM JUSU PINIGU PERSIUNTIMUI. TUOJ KREIPKI
TĖS I MUS V AGENTŪRĄ, O BUSIT PATENKINTI!

& Nepavydėkit Saviškiams Džiaugsmo — Siųskit DABAR!
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do tas baidymas pragaru. Kam 
baidyti tuo ko pats nežinai kam 
teks tas garsus pragaras: gal 
teks tam pačiam kuris visados 
siūlo kitiems? Toks kunigėlių 
pasielgimas yra labai paikas ir 
žeminantis jų luomą, tai yra 
statymas savo pamatų ant du
rnų. Kokiu gi būdu žmogus tu
rėtų eiti pragaran jei balsavo 
iuž tą kurį myli? Juk pas mus 
'Amerikoje balsuoja už tą kuris 
yra ką gero padaręs savo šaliai, 
ir jokių baidyklių niekas balsuo
tojams prieš akis nestato.

Lietuvos kunigėliai, kurie ma
žai naudos duoda savo tautai, 
nori valdžią turėti ir verčia ne
susipratusius tolintis nuo tų 
kurie dirba žmonių gerovei.

Reikia turėti viltis kad grei
toje ateityje neliks moterų bi
jančių pragaro del balsavimo, ir 
neturės kunigėlis drąsos sakyti 
jog pragarui pažadėta ta kuri 
balsuos už ką nori. Ateis va
landa kada moterįs pasakys tė
veliams: Eikit sau bažnyčion ir 
poteriaukit, ten jūsų vieta.

Kada moterįs bus apsišvietu- 
sios jos bus galingesnės ir už 
vyrus, nes jos gyvenime daug 
praktiškesnės. Per jų rankas

VAIČKUS CHICAGOJ
Vaičkaus Dramos Teatras ap

sistojo Chicagoje. Pirmas jų 
vaidinimas įvyksta lapkričio 5 
d. Su tuo prasidės plati-Vaič
kaus darbuote Chicagoj ir apie- 
linkėje.

Gerb. Vaičkus kuria čia dra
mos studiją, kuri auklės musų 
pusiau primitiviam teatrui ge
rus artistus ir teatrą padarys 
tokiu kokiu tikrai jis turi būti.

Chicagiečiai labai susidomėję 
artisto Vaičkaus darbu ir pilnai 
jį paremia.

Su juo čia iš rytų atvyko p-lė 
Tendžiulytė, A. Jakavičaitė ir 
Kemėšis. Likusias roles lapkri
čio 5 dienos vaidinimui užpildė 
vietiniais.

Artistas Vaičkus žada aplan
kyti su savo vaidinimais laiks 
nuo laiko ne tik aplinkines Chi- 
cagos kolonijas, bet ir tolimes
nes — Clevelandą, Pittsburgą, 
Detroitą ir net nuvykti į rytus.

Taigi Vaičkaus Dramos Teat
ras neliks tik Chicagos nuosa- 

; vybe, nors Chicagiečiai užpil
dys lošėjų vietas. P. K.

g ■ “Dirvos” Agentūra ■ |
J 3352 SUPERIOR AVE. :: CLEVELAND, OHIO J

eina visas pragyvenimo reika
las, jos žino kaip reikia taupyti, 
ir žino kaip reikia sutaupyti 
centai atiduoti ir kur neverta 
duoti. Kunigų atidaryta praga
ro gerklė neprivers ją ten šokti 
ar savo naudą pilti. Taip bus 
tada kai moterįs supras jog nuo

Daugelyj sričių Suv." Valstijo
se spalių mėn. siautė miškų gai
srai iš priežasties didelės sausu
mos. Pennsylvanijoj žmonės net 
rengia pamaldas prašymui Die
vo lietus kad sulaikytų miškų 
ugnį.

GERB. SPRAGILAS APIE 
PREZIDENTO RINKI

MUS
Anksti rytą, dar pirm sau

lės pasirodymo, kada mie
gas pats gardžiausias ir kai 
prie vėsaus rudens oro pa
talai lavoje taip prie savęs 
traukia, jaučiu kaip per sap
nus kad ‘kas mane nori nu
mest lyg nuo balkio tvarte. 
Dar akių nepravėręs, atsi- 
budinęs ir nieko nežinoda
mas kas darosi paklausiau:

— Kas čia?
— Tai aš, — sako ji.
Pasukau galvą Į tą šoną 

ir pamačiau savo šonkauli, 
kuri mane už peties budino.

— Ko nori? — sakau aš.
— Kelkis, — sako ji.
— Kiek dabar laiko? — 

sakau aš.
— šešios, — sako ji.
— Dar man ne laikas kel

tis, — sakau aš.
— Nesimigdyk, skubink, 

lipk iš lovos, — sako ji.
— Duok man dar nors va

landėlę primigt, dar ne lai
kas ‘keltis, — sakau aš .

— Aš jau atsikėliau, kel
kis, — sako ji.

— Aš tavęs nebudinau — 
ko tu kėleisi taip anksti? — 
sakau aš.

— Šiandien reikia anksti 
keltis, — sako ji.

— O kas pasidarė? — sa
kau aš.

— Prezidento rinkimai — 
išsiblaivyk iš miego, atsi
minsi, — sako ji.

— Rinkimai neprapuls, 
dar visa diena, — sakau aš.

— Ar neatsimeni ką va
kar vakare laikraščiuose 
skaitei — “Balsuokit anks
ti?” — sako ji.

— Prispėsi, nepabėgs ta
vo proga balsuot, leisk man 
pamiegot, — sakau aš.

— Primiegosi po smerčio, 
dabar einam balsuot, — sa
ko ji.

— Iš kur tau .užėjo.toks 
noras balsuot ir taip anksti 
bėgt? — sakau aš.

— Aš noriu žinot kas bus 
prezidentas, — sako ji.

— Musų dviejų balsai ne
nuspręs kas bus preziden
tas, — sakau aš.

— Ale kai visi anksti bal
suos, greičiau galės suskai- 
tyt balsus, ir šiąnakt jau ži
nosim, — sako ji.

— Kaip matau, tu apie 
politiką nusimanai daugiau 
kaip aš kad net numanai 
kada žinosi apie išrinkimą, 
— sakau aš.

— Kitais metais taip bū
davo, užtai nestėnauk, sku
bink kelt, ba aš tau vistiek 
miegot neduosiu, — sako ji.

Išlipau iš lovos, pradėjau 
rengtis, paskui atėjau ir sa
kau jai:

— Tu nueik ir balsuok, o 
aš i darbą eidamas atliksiu 
savo, — sakau aš.

— Aš noriu eit sykiu su 
tavim balsuot, — sako ji.

— Tai kam dar mums eit 
sykiu balsuot, ba vistiek iš 
tų balsavimų naudos nebus,
— sakau aš.

— Balsuok už tą patį ką 
ir aš, bus naudos, — sako ji.

— Ale ir aš turiu savo 
teises ir savo protą, ir turiu 
savo kandidatą pasirinkęs,
— sakau aš.

— Na, tiek to, eik pusry
čių, ir eime balsuot, — sa
ko ji.

:— O už kuri balsuos tavo 
kaimynė, ar irgi už tą ką ir 
tu? Judvi jau senai politi
kas varinėjat, — sakau aš.

— Ne; ba jai nepasisekė 
suagituot mane, ir aš jos 
neprikalbinau balsuot už 
mano pusę, — sako ji.

— O už ką balsuos jos vy
ras? —■ sakau aš.

— Ji balsuos už tą kandi
datą ką ir tu, o jis už tą už 
kurį balsuoju aš, — sako ji.

— Tai kam jums mote
rims dar balsavimų reikia?
— sakau aš.

— Ar mes ne žmonės, ar 
mums nevalia turėt teisių?
— sako ji.

— Bet kad jūsų teisės nie
ko nereiškia. Ar jus balsuo
ja! ar ne vistiek ant to pa
ties išeina. Jeigu tu balsuo
tum už mano kandidatą ta
da pagelbėtum šitą išrink
ti, — sakau aš.

— Jau praėjo tie laikai 
kada vyrai pasakojo mote
rims ką daryt. Aš balsuo
ju už ką aš noriu, — sako ji.

— O tavo kaimynė irgi 
balsuoja už ką ji nori, o ne 
už tą ką tu. Ir kadangi ma
no kaimynas 'balsuoja ne už 
tą ką aš, tai išeina ta pati 
giesmė: ar du prieš du ar 
vienas juries vieną, o vistiek 
jūsų moterų balsas neprisi
deda prie dalykų išsprendi
mo, — sakau aš.

— Ką, tu musų balsus už 
nieką laikai! — sako ji.

— Ne už nieką, bet jie ant 
niekų nueina. Jeigu jus mo
terįs pastatytumet kandida
tą iš savo 'pusės ir visos iš
vien už jį ar ją atiduotume! 
savo balsus, tada jūsų bal-, 
sai tikrai turėtų reikšmę, ar 
laimėtumet ar pralaimėtu- 
met. O dabar, pridėjimas 
balsų prie vyrų balsų ir ‘pa
dalinimas jų taip pat kaip 
padalina vyrai, reiškia kad 
jūsų balsai tik padidina bal
suotojų skaičių, o pasekmės 
vis tos pačios. Taigi, daug 
geriau butų kad tu vietoj 
anksti atsikėlimo balsuot, 
atsikeltum taip anksti apsi- 
skalbt ir namus apsižiurėt,
— sakau aš.

— Mano apskalbta ii’ ap
žiūrėta, tu nesirūpink, tik 
valgyk pusryčius ir einam 
balsuot! — sako ji.

knyga Už 5Qc 

“Algis ir Giedrutė” 
Kurie pasiskubes su užsira- 

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

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

Veikalas tinka lošimui ant bi-
— Tai ar balsuosi už tą 

patį kandidatą kai ir aš? — 
sakau aš.

— Aš tau daug sykių sa
kiau ‘kad ne, ba aš turiu sa
vo teises, savo protą, ir išsi
rinkau savo kandidatą, — 
sako ji.

le scenos, ims apie tris valandas 
laiko perstatymui.

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

Prenumeratas siųskit “Dir- 
von”.



DIRVA

PREZIDENTU LIKO COOLIDGE i nose dienose, vietoj žodžio žen-

NJA ir po rinkimų. Prezi- 
* ' dentu pasilieka dabar
tinis prezidentas, Coolidge 
(ištark: Ku’lidž).

Šie rinkimai buvo gana 
keisti iš vieno atžvilgio — 
kad Coolidge — Republiko- 
nas — laimėjo net tose val
stijose kuriose gubernato
riai išrinkta Demokratai ir 
gavę didelę didumą balsų 
virš Republikonų kandida
tų.

Tokios, pavyzdžiui, valsti
jos yra New Yorko ir Ohio. 
Tose abiejose valstijose bal
suota už Demokratą ant gu
bernatoriaus, o ant prezi
dento balsuota už Coolidge, 
kas parodo jog balsuotojai 
visiškai nesivaržė partijų li
nijose, o rodė tik savo pasi
rinkimą, pamėgimą.

Ant kiek Coolidge. pamėg
tas šiuose rinkimuose rodo 
jo gautas balsų skaičius.

Ant rytojaus po balsavi
mų, lapkričio 5 d., jau buvo 
žinoma kad Coolidge gavo 
bent septyniais milijonais 
balsų daugiau, arba 340 at
stovus Į Rinkikų Kolegiją, 
Davis (Demokratas) gavo 
136 atstovus, o La Follette 
visiškai atsilikęs nuo visų 
gavo tik vienos valstijos — 
savo valstijos (Wisconsin) 
— 13 elektorių.

Iš 531 elektorių-rinkikų 
Coolidge turi didelę didu
mą, tokiu budu lieka prezi
dentu, nes išrinkimui reikia 
paprastos didesnės pusės, 
266 balsų (nors dar visų nė
ra, bet kiti nieko nereikš.)* * *

La Follette, neprigulmin- 
gas kandidatas, kuris ryžo
si suskaidyt Republikonų 
partiją pastatydamas savo

1
Skaitlinių Rašymas Vie

ton Žodžių
Lietuvos laikraščiai (o taipgi 

ir tūli Amerikoje leidžiami) dar 
iš Rusų dienų paprašę naudoti 
rašte citras vietoj žodžių kur ei
na skaitvarclinis dalykas. Pa- 
veizdan:

2 vyrai susitikę su trečiu, už- 
!ėjo Į karčiamą.

Kur reikia sakyti žodžiu ‘du’, 
ijie rašo skaitlinę. Ne taip la
bai skaitlinių dedama pradžio
se sakinių kaip viduryje.

O tas reiškia nekulturišką, 
neišsivysčiusią rašyba. Lyg se

klei}, dabar vietoj skaitvardžio 
— skaitlinę deda.

Skaitlinės tinka tik mėnesių 
dienoms, rhetams ir šiaip kur 
griežtai eina skaitlinių dalykas, 
'o ne kalba.

Dar vienas iš tokių prastų 
apsireiškimų yra vartojimas 
Lotyniško numerio mėnesių var- 

idų vietoje. Paveizdan,
Kaunas, IX. 10. — Kas reiš- 

'kia rugsėjo 10 d.
Laikraščiai yra rašoma ir lei

džiama žmonių mokinimui, o ne 
žaislui, taigi reikia prisilaikyti 
rašymo mėnesių žodžiais, o ne 
kokiais ten kryželiais ir paiku
tėmis, ko liaudis nesupranta.

Šituo keliu einant, reikia ti-

I kėtis neužilgo-sulauksime to kad 
musų rašyboje pradings mėne
sių vardai, liks tik ženkleliai, ii' 
jie neturės jokio kitokio pava
dinimo kaip tik “XI. 7”, kas 
reikš vienuolikto septintą.

Galime tikėtis Lietuvoje ka
da pasirodant metraščio (kalen
doriaus) kuriame nebus mėne
sių vardų, tik kryžiukai ir pai
kutės. Juk tas lengviausia.

Mums rodos, tauta pasiekus 
aukšto kultūriško laipsnio turi 
dairyti kaip kultūriški žmonės 
daro. Užteko tų tamsių amžių 
kada Lietuviai metus žymėda
vo padėdami į krūvą plytų nau
ją plytą ar akmenį, arba į balkį 
kirsdavo naują paikutę, ar kito
kį ženklą darė. Lietuviai stojo 
kultūriškų žmonių eilėse kada 
jau turėjo mėnesių vardus, die
nų vardus. Kam vykint tą be
kalbį ženkhf-skaitlinių raštą at
galios ?

Amžinasai Žydas
• EUGENE SUE

ATRASTA JĖZAUS
KAPO VIETA

'T'IKRASIS Kristaus grabas 
1 manoma pagaliau lieka at

žymėtas vienu keisčiausių atsi
likimų archeologijos istorijoje.

Per šimtus metų tikintieji 
žmonės laikė akmeninę švarpą 
esančią Švento Grabo Bažny
čioje Jeruzalyje už vietą kur 
Jėzus buvo palaidotas.

Bet archeologai — net krikš
čioniški — niekad pilnai nepri
tarė tam tikėjimui. Daug tam 
buvo priežasčių ir paprasta ne
galimybė neleido jiems tam ti
kėti.

1867 metais buvo atrasta ki
tas kapas sodne už Jeruzalio 
vartų, kuris Anglijos moksli
ninkams rodės esančiu tikru 
kapu iš kurio Kristus prisikėlė. 
Tai buvo urvas iškaltas uoloje, 
atatinkantis apsakymams ir vie
tai apie ką kalba šventi raštai, 
ir net turėjo dideli rėvą kuriuo 
buvo ritamas akmuo uždarymui 
išeigos, kaip irgi apsakyta raš-

' pripažinti po tokio trumpo pe- 
iriodo nuo nukryžiavojimo.
i Kun. C. C. Dobson, vikaras Š. 
Petro bažnyčios, Paddingtone, 
Anglijoj, išleido sekančius fak
tus apie tą atradimą:

Atrankinėjant nekurtuos pa
laidus akmenis nuo žemės palei 
ineigą į kapą vienas jų patrau
kė ypatingą atidą paneles Hys- 
sey, užžiurėtojos to daržo.

Kadangi tas akmuo turėjo 
kokias tai žymes, ji paėmė jį, 
daliniai apvalė, ir pranešė apie 
radinį valdžios senoviškų daly
kų departmentui. Už kelių die
nų po to akmenio atradimo jį 
apžiurėjo Prof. Brandenberg, 
kuris buvo paskirtas Berlino 
Draugijos Palestinos Tyrinėji
mams, nuvykęs metai atgal ap
žiūrėti uolose iškaltus kapus ir 
kuris yra pripažintas žymiu ar
cheologu toje srityje.

Jis tuoj ir be abejonių paži
no tą mažą akmenį dalimi “al
toriaus dievės Cybelės (ar Ve- 
naus), su stulpu ar medžiu At- 
tio (Adonio) šalip jos”, ir pri
pažino jog tas akmuo yra dali
mi Venaus koplyčios altoriaus.

•kandidatūrą, ir tikėjo jei ne 
laimėti tai bent nuvaryti 
prezidento rinkimus Į kon
gresą, bet gavo tik 13 elek- 
toralių balsų iš 531. Labai 
mažai ar visai nieko nelai
mėjo, nes paprastai Wiscon
sin valstijoje jis gavo reika
lingą didumą ir patekdavo į 
senatą, ir dabar tik su ta 
valstija atliko. Nei vienos 
kitos Į savo eilę ‘nepamušė’.

Kad Coolidge laimėjo yra 
dvi priežastis: viena, didelis 
nepopuliariškumas Demok
ratų partijos kandidato, a- 
pie kurį plati visuomenė ne
žinojo nieko iki nominacijų: 
antra, visapusis gąsdinimas 
kad jeigu La Follette bus iš
rinktas, šalyje bus didelis 
krizis — bedarbė ir kitokios 
negerovės, nes kapitalistai 
sulaikysią visus darbus, ir 
tt. Taip agitatoriai darbi
ninkams po dirbtuves skel
bė, kas padarė savo įtekmę.

Nors ir tai, abelnai per 
visas Suv. Valstijas La Fol
lettes gavimas apie keturių 
milijonų balsų daug reiškia 
jo garbei, taipgi tas parodo 
kad tiek yra nepasiganėdi-

te.
Laikraščių atsišaukimais su

kelta pinigai nupirkimui to dar
žo ir kapo ir ta vieta paliko An
glijos Bažnyčios nuosavybe.

Vėlesnių laikų atradimai pa
didino galimybes jog šis buvo 
tikrasis kapas, bet neįstengė už
tvirtinti to — iki dabar — kad 
butų galima mokslišku žvilgs
niu tai pripažinti.

Vėliausis atradimas, vienok— 
diekanos dievės Venaus alto
riaus kuris kitados stovėjo virš 
to uoloje iškalto kapo — pagel
bėjo Anglijos archeologams pa
sakyti, “Mes dabar esam tikri 
kad šis yra tikrasis Kristaus 
kapas”.

Koks bendrumas yra tarp tų 
dviejų dalykų? Tiesioginis is
toriškas bendrumas, kuris ma
tomai bus pilnai tikras.

Yra užrašyta ir patvirtinta 
kaipo istoriškas fąktas kad 132 
metais po Kristaus, biskį dau
giau kaip šimtas metų po nu
kryžiavojimo, Romos Imeprato
rius Hadrianas, kuris valdė Je- 
ruzalį nuo pirmesnių užėmimų, 
įsteigė ten Romėnų koloniją va
dinamą Aelia Capitelina, ir grie
bėsi sistematiškai naikinti krik-

Dar labiau tą akmenį apvalius 
pasitikrino pirmesni tyrinėtojo 
pareiškimai. Svarba atradimo 
guli ne pačiame atradime kaip 
sąryšyje su tuo sodno-daržo ka
pu. Yra gerai žinoma kad kuo
met antras Romėnų sunaikini
mas Jeruzalio įvyko, Imperato
rius Hadrianas pabudavojo nau
ją Romėnų miestą ant tų griu
vėsių, ir tarp kitų dalykų įren
gė Venaus maldnamį virš Kris
taus kapo, su tikslu jį visai pa
niekinti. Taigi jieškant Kris
taus kapo reikia tikėtis rasti ir 
to maldnamio žymių.

Šalip to ten yra žymės Romė
nų budinkų kurie kitados tenai 
stovėjo. Tos Romėnų budavo- 
nės dar matosi, taipgi yra ir 
vietos kur buvo duris į mald
namį. Akmenimis išgrystas ke
lias ir piliorius dar tebestovi du
rų tarpe.

Kurie tą grabą apžiūrinėjo ir 
manė jį esant tikruoju Kristaus 
grabu, visada tas liekanas skai
tė žymėmis Venaus maldnamio 
Hadriano įrengto, bet nebuvo 
tikri, nes reikėjo dar kitokių 
liudijančių žymių. Dabar atra
dimas to akmens paliudija.

Tas akmuo yra mažas, dešim-
nusių kitais visais kandida
tais, jų partijomis ir tvarka.

Pietinės valstijos visos iš
vien balsavo už Demokratą, 
o nekurie industriališki cen
trai, paveizdan Clevelandas, 
paskirstė savo balsus sekan
čiai: už La Follettę 89,240; 
už Coolidge 81,678, už Da
vis 16,769. Bet visa valsti
ja didele diduma nuėjo už 
Coolidge, su 781,191, kuo
met Davis gavo tik 310,904; 
o La Follette vos 252,005.« * *

Keistai virto ir Anglijos 
rinkimai. Tenai Darbo par
tija (socialistai) baisiai pra
laimėjo; Liberalų partija 
beveik suiro. Konservati-

ščionių šventvietes ir budavo- 
nes tose vietose išrengdamas 
pagoniškus maldnamius ir mo
numentus virš jų. (Taip darė 
ir krikščionįs užimdami pagonų 
šventvietes Lietuvoje ir kitur.)

Taippat yra užrašyta kad jis 
išjuokė Kristaus kapą įrengda
mas virš jo altorių Venaus, Ro
mėnų meilės dievės.

O tas kapas virš kurio šis al
torius buvo — kaip dabartiniai 
akmenis ir kitos liekanos rodo— 
yra darže už Damasko vartų 
(miesto Jeruzalio vartų vardas 
iš Damasko pusės). Taigi tas 
grabas ir yra grabas kurį Jeru
zalio žmonės, krikščionįs, žy
dai ir Romėnai užkariautojai, 
laike Kristaus kapu — mažiau

ties colių pločio ir septynių co
lių augščio. Jame iškapota ma
žas eglės medis. Cybelė ir At
tys, prilyginami Venui ir Ado
niui, turėjo eglę savo religišku 
simboliu. Legenda sako jog 
Attys buvo Cybelės mylimasis, 
bet pasirodė neištikimas, ir bu
vo paverstas į eglę.

Gryžtant prie to kapo, visas 
įrengimas ir vieta tvirtai liudi
ja ka dtai galėjo būti Kristaus 
grabas. Tyrinėjimai parodė kad 
ankstyvieji krikščionįs turėjo 
savo kapines tenai pat, todėl ir 
reiktų manyti kad krikščionįs 
norėjo būti palaidotais ten kur 
jų Išganytojas buvo palaidotas.

Žema siena ir plokščias ak
muo esantis netoliesi atsako ak-

viai paėmė tokią didumą ly- kaip šimtas metų po aktualio 
ginamą su Coolidge laimėji- Kristaus palaidojimo — ir ku
rnu Amerikoje. Iri vargu butų galima klaidingai

menini ant kurio angelai sėdėjo 
kada grabą sergėjo po prisikė
limo.

NAUJI LEIDINIAI
Musu Vilnius — šaulių Są

jungos leidinys, 82-jų puslapių 
knygelė, su įvairiais istoriškais 
padavimais apie Vilnių nuo pat 
jo pradžios iki dabartinių laikų, 
su daugeliu paveikslų-iliustraci- 
jų, pradedant su Kunigaikščiu 
Gediminu, baigiant tūlais Vil
niaus budinkais ir Gedimino pi
lies kalnu. Parašė Brandulas.

Kaunas, 1924, kaina 1 lt. 50c. 
Narkevičiaus ir Atkočiūno sp.

Lietuvos Filatelistas — Lie
tuvos Filatelistų Draugijos lei
dinys Nr. 1 Kaunate 1924 m., 
rugpjūčio mėn. 31 d. Yra tai 
žurnalukas aprašymų apie paš
to ženklelius ir jų rinkėjus, ir 
sudėta paveikslai įvairių Lietu
vos pašto ženklelių.

Matyt yra daug susiinteresa- 
vusių tuo užsiėmimu, krasažen- 
klių rinkimu, kad net ir laikraš
tėlį savo leidžia. Tik bene bus 
bereikalingas pinigų aikvojimas 
kuomet jų reikia kitiems, svar
besniems tikslams. Patįs fila
telistai gali pasidžiaugti turi
mais savo kolekcijoj ženkleliais, 
o tie kurie nešižingeidauja ne
svarbu jiems matyti ženklelius 
atspausdintus laikraštėlyje.

Mėgėjų Teatras — Nr. 1, ski
riamas kaimo ir miestelio jau
niems scenos mėgėjams. 48-iu 
puslapių brošiūrėlė su įvairio
mis informacijomis ir paveiks
lais pirmutinių Lietuvių scenos 
mėgėjų kurie slaptai ir viešai 
ėmėsi dramą plėsti. Telpa taip
gi viena ištisa vien veikmė ko
medija, “Žentas Iškilmėse”.

Biologijos Vadovėlis — Pa
rašė M. Stankevičius. 164 p., 
Vilnius, Ruch spaustuvė, 1924. 
Gausiai iliustruotas aprašymas 
gyvulių ir augalų sudėties ir vy
stymosi. Kaina Amerikoje 70c.

Pasaulinės Literatūros Istori
jos Vadovėlis (Antra dalis — 
Graikai). Sekdama Dr. Karo
lio Buses ir kitais šaltiniais pa
rašė G. Petkevičaitė. “Varpo” 
B-vės leidinys 40. Kaunas, 1924, 
67 pusi. Labai naudinga tos rū
šies knygelė. Kaina nepažymė
ta.

Lietuvių Tautine Idėja Istori
jos šviesoje — Parašė Dr. D. 
Alseika. Vilnius, “Motus” spau
stuvė, 1924 m. 126 pusi, kny
gelė.

Karalius Anglis — Upton Sin- 
clair’o apysaka, vertė J. Paše- 
šupietis. A. L. D. L. D. leidi
nys No. 15. “Laisvės” spauda, 
Brooklyn, N. Y., 1924 m. Pusi. 
590.

Komunizmas ir Krikščionybė 
— Parašė Vysk. Wm. M. Brown, 
vertė V. Tauras. A. L. D. L. D. 
leid. No. 16. ‘‘Laisvės” spauda, 
Brooklyn, N. Y. 1924 m. Pusl- 
224. — Musų komunistai pasi
naudodami spaudos sensacijo
mis kilus teismui Metodistų E- 
piskopalų bažnyčioj už Vysku
po Brown “eretikystę”, pasisku
bino išleisti ir to vyskupo kny
gą, už kurią jo bažnyčia reika
lavo vyskupą atsistatydinti.

“Vilniaus Balsas” — Politi
kos ir visuomenės gyvenimo lai
kraštis. Naujas trissyk savaiti
nis Vilniaus Lietuvių laikraštis 
leidžiamas į vietą sustojusio 
“'Lietuvos Rytai”.

(Tąsa iš pereito num.)
— Tai ypatingas apsireiškimas, — ta

rė Andriennė užsimąsčiuš, skaitydama Du 
Pontų laišką apie nelaimę jūrėse. — Šitas 
atsitikimas primena man mano tėvo tan
kų minavojimą kad viena musų giminių bu
vo paimta už moterį Indijos monarko; ir 
kad Generolas Simonas (kurį jie padarė 
maršalu) buvo to monarko tarnyboje. — 
Paskui -pertraukus pati sau, nusišypsojus, 
ji dadėjo: — Ištiesų! šis dalykas bus labai 
ypatingas ir fantastiškas! Tokie dalykai 
atsitinka ne kam kitam bet man; ir paskui 
žmonės sako kad aš esu nepaprastas su
tvėrimas! Bet man rodos kad ne aš, bet 
Sutvertojas, kartais pasirodo kartais labai 
nuėjęs i kraštutinybes! Bet pažiūrėkime 
aš gerasis Dupont pamini vardą to pato
gaus kunigaikščio!

“Mes pasitikime, garbinga ponia, kad 
atleisi už musų drąsą; bet mes butume per
daug savotiški jeigu tik manytume apie sa
ve ir skųstumes apie savo bėdas, o nepra- 
neštume kaip tas narsus kunigaikštis pate
ko į tokią nelaimę. Pasitikėk man, ponia, 
aš esu senas; ir aš turėjau daug patyrimų 
su žmonėmis; ir man tik reikėjo pamatyti 
apsiėjimą ir malonias išraiškas to jauno 
Indo, ir galiu spręsti kad jis yra vertas do
mės ir atidos ko aš drystu tamistos prašy
ti del jo. Užtektų tik persiųsti jam kiek 
pinigų nusipirkimui Europiškų drapanų; 
nes jis prarado visus savo turtus kiek tu
rėjo kada laivai sudužo.”

— Dangau aukščiausias! Europiškų 
drapanų! — šuktelėjo Andriennė links
mai.— Vargšas jaunas kunigaikštis! Ap
saugok ji Aukščiausias nuo to; mane taip
gi! Likimas atsiuntė čia iš vidurio Indijos, 
sutvėrimą taip aukštai stovintį kuris nie
kad dar nedėvėjo Europiškų drapanų — to 
bjauraus papročio, baisių skrybėlių, kurios 
padaro vyrus taip juokingais, taip pras
tais, kad po teisybei nematyt juose nieko 
gero, nei kibirkštėlės to kas galėtų patrauk
ti ar vilioti! Ir štai atsiranda pagalinus 
man patogus jaunas kunigaikštis iš Indi
jos, kur vyrai apsisiautę šilkais ir kašme- 
ru. Ištiesų aš neturėčiau praleisti šitos re
tos ir ypatingos progos patekti į rimtą ir 
tikrą pagundą! Ne! ne Europiškos dra
panos man, nors nabagas Dupontas prašo 
jų! Bet kur paminėta vardas to jauno ku
nigaikščio! Dar sykį, koks ypatingas šis 
supuolimas! Jeigu pasirodytų jog tai yra 
mano pusbrolis nuo Gango pakraščio! Ma
no kūdikystės dienose, tiek aš girdėjau gi
riant jo karališką tėvą! Man butii tikrai 
laimė suteikti jo sunui malonų priėmimą 
kokio jis yra vertas! — Ir ji skaitė toliau:

“Jei, šalip kiškelio pinigų, garbinga 
ponia, galėtum duoti jam, ir jo draugui, 
būdą pasiekti Parisą, tamista suteiksi tik
rai didelį pasitarnavimą tam biednam jau
nam kunigaikščiui, kuris dabartiniu laiku 
atsirado nelaimėje.

“Baigiant, aš žinodamas tamistos bū
dą jog nenorėsi kad tas kunigaikštis žino
tų apie tamistą kaipo jo sušelpėją, užtai tik 
įsakyk man kas reikalinga, o ant manęs ga
li pasitikėti. O jeigu tamista norėtum pati 
tiesiog i jį adresuoti, jo vardas yra, kaip 
man jo sąkeleivis parašė, Kunigaikštis 
Džalma, sūnūs Raja-singo, Mundi kara
liaus.”

— Džalma! — tarė Andriennė, grei
tai, bandydama sugaudyti savo atsimini
mus,— Raja-sing! Taip tai jis! Tuos tai 
vardus mano tėvas tankiai kartodavo, pa
sakodamas kad nieko nėra narsesnio pasau
lyje ir didvyriškesnio kaip tas senas kara
lius, musų giminė per vedybas; ir jo sūnūs 
nebus menkesnis, kaip matos, už savo tė
vą. Taip, Džalma, Raja-sing — dar sykį, 
tai yra jie, — tokie vardai nėra taip tan
kas, — ji dadėjo, šypsodamasi, — kad juos 
bile kas galėtų užmiršti ar sumaišyti su ki
tais. Šis Džalma yra mano pusbrolis! Nar
sus ir geras — jaunas ir patogus! virš vis
ko. jis nėra dar turėjęs ant savęs Europiškų 
drapanų! Ir neturi nei kiek pinigų! Tai 
labai džiuginantis atsitikimas! Tai per
daug džiaugsmo vienu sykiu. Greitai, grei
tai! tuoj mes improvizuokim gražią pasa

ką, kurios tas jaunas patogus kunigaikštis 
butų karžygiu! Tas vargšas paukštis auk
sinėmis ir spalvuotomis plunksnomis, pate
ko Į musų prastą klimatą; bet jis atras čia 
ką tokio kas primins jam apie jo saulėtą 
kraštą ir perfumus! — Ir tuoj, atsikreipi 
dama į vieną merginą, tarė: — Georgette, 
imk popieros ir rašyk, vaikeli! — Jauna 
mergina nuėjo prie paauksuoto, nušviesto 
stalo, kur radosi rašomi daiktai; ir, atsisė
dus prie stalo, tarė savo poniai: — Laukiu 
Lamitsos paliepimo.

Andriennė de Kardoviliutė, kurios pui
kus veidas žėrėjo džiaugsmu ir pasitenki
nimu, ėmė diktuoti sekantį laišką Į seną 
pasižymėjusį piešėją, kuris ją mokino pie
šimo ir paišymo, kame ji pralenkė kitus ir 
kitas, kaip visame kitame:

“Mano brangus Titianai, mano geras 
Venorieti, mano vertingas Rafaeli: “Ta
mista gail man labai pasitarnauti, ir aš esu 
tikra jog tai padarysi, pilnai ir patenki
nančiai, kuomi esi pasižymėjęs.

“Man reikalinga tuojau, ir panaudok 
savo gabią ranką kuri paruošė man atvaiz
džius paskutinių mano kostiumų iš penkio
likto šimtmečio. Bet dabartinis nuotikis 
yra procedūra moderninės Rytų Indijos 
drapanų jaunam kunigaikščiui, taip, tamis
ta, jaunam vyrui.

“Reikalinga kad tie apdarai butų pil
nai puikaus darbo, išdidžiai turtingi, ir di
džiausio puošnumo. Tamista parinki ge
riausias moterijas kokias galima, ir žiūrėk 
kad jos, svarbiausia visko, panėšėtų j Indi
jos audimą.

“Tą padarius (o aš duodu tamistai il
giausia dvi ar tris dienas laiko), tamista1 
turėsi nuvažiuot mano karietoje į Kardo- 
vilių Dvarą, kurį tamista labai gerai žinai. 
Užvaizdą, gerasis Dupont, vienas iš tamis
tos gerų draugų, ten tamistą supažindins su 
jaunu Indijos kunigaikščiu, vardu Džalma; 
ir tamista pasakyti tam prakilniam, gerb- 
tiniam svečiui iš kito žemės skritulio kraš
to jog atvykai pas jį siųstas nuo nežinomo 
jo draugo, kuris, pasiimdamas ant savęs 
brolišką pareigą, siunčia jam viską kas rei
kalinga apsaugojimui jo nuo įsinorimo į 
nekenčiamą Eurcpišką madą. Taipgi pa
sakyti jam kad jo draugas labai laukia ir 
su nekantrumu trokšta kuogreičiausia pa
simatyti Parise. Jeigu jis priešinsis vyk
ti del susižeidimų, prižiūrėk kad mano ka
rieta butų jam įtaisyta kaip puikiausia lo
rn. Atmink atsiprašyt varde nežinomo jo 
draugo už neatsiuntimą jam palakvinų jo 
nešimui kaip mada pas juos, arba kad ne
nustatė kokį dramblį jojimui; nes čia pa- 
'akvinai matoma tik operoje, o dramblių 
visai nėra, išskyrus žvėryne.

SPALIU NUM. ĮTALPA
MICHAEL ANGELO

Garsus pasaulinis dailininkas iš pen
kiolikto šimtmečio, kuris pastatydino 
dabartinę Šv. Petro katedrą Romoj. — 
Vaikutis kuriam tėvas priešinosi claila 
užsiimti, kuris paskui pragarsėjo dau
giau negu kiti.

MEKSIKIETĖS MEILĖ
Tąsa žavėjančio aprašymo apie Mek
sikos revoliucijos laikus. Nepraleiskit 
šio romano neskaitę.

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

AUDRA
Jausmingas aprašymas meile perimtos 
širdies kuri neatsiekė savo svajonių— 
kurio nepamylėjo jo minčių karalaitė. 
Vaizdelis minčių susikurusių ant gar
saus musu poeto Vaičaičio kapo.

POETAS EYRON
“Poetas kuris jaunas pargarsėjo” — 
šiame aprašyme suminima grynai tik 
jo meiliški nuotikiai.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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TMD. Centro Valdyba:
K. S. KARPAVIČIUS — Pirmininkas

Parašė

Tąsa iš pereito num.)

K. S. Karpavičius

ne tik akimis gaudo bet ir glėbiais.
Ona — Ne vien tik ponystės reikia, reikia 

ir meilės....
Juozas (artinasi prie jos) — Juk aš tave 

myliu.... aš tau viską žadu sykiu su 
meile.... (suima jos rankas) Onute, pa
sižadėk būti mano.... Neims ilgai, ta
vo dėdė galės neužilgo surišti mus amži
nu ryšiu, ir busim vienas kito....

Ona — Negaliu dabar apie tai nieko kal
bėti. ... Dar yra tėvai, yra giminės, rei
kia su visais.... (stumia Juozą nuo sa
vęs) Taip staigai užklupta....

Juozas — Na tai pavelyk man tave pabu
čiuot (bando apkabint ją) ir aš tada tik
rai žinosiu kad sutinki būti mano, o su 
tėvais ir giminėmis apsidirbsim....

Ona (stumia jį) — Tamista, ne.... mel
džiu paleisti mane....

Juozas — Nepaleisiu.... Aš pabučiuosiu 
tave.... Ir taip perilgai aš Į tave kan
triai žiurėjau: nejaugi tu nesupratai ko 
mano širdis geidžia?....

Ona — Iš tavo kasdieninių landynių supra
tau, bet mano širdis nevelija man tau at
siduoti. ...

Juozas — Ar gal tu ji myli kad taip atša
lus nuo manęs, kurio bile merga šiame 
krašte nesitolina ir gauti nori?....

Ona (vis ginasi) — Nenoriu aš būti tarpe 
tų, nes jau perdaug butų, vistiek visos 
negausim... .

Juozas (veržiasi bučiuot, ji stumia) — Pa
sižadėk man, Onute, pavelyk man pabu
čiuot tave, ir aš visas kitas atmesiu i šą
li. ...

Ona (ištrūksta nuo jo) — Šalin, tamista! 
Aš savo bučkių nedalinu už saldainius ir 
už gražius žodžius....

Juozas (vėl pasigauna ją i glėbi, siekia bu, 
čiuot) — Onute! Dnute! kaip mane gy
vą matai, aš myliu tave! Pavelyk man 
tave pabučiuot ir sakyk kad nieko kito 
nemyli tik mane....

(Ilgokai varžosi už bučki.)
Ona (kurčiai surinka) — Liaukis! Atei

na... (Atstumia ji.)
Juozas (staigu paleidžia, išrodo nekaltą) — 

Onute brangi, kitą sykį tu man pavely
si....

Scena III.
Iš dešinės palengva ateina Kunigas.

Kunigas — Taip ir maniau čia judviejų 
esant. Nei nenusibodo.

Juozas — Kur nusibos, kunige: taip gražiai 
mudu kalbėjovos....

Ona (susimaišius) — Ot taip sau, lyg ko 
laukdami.... Žadėjau eit šeimininkei 
padėt vakarienę gamint.... Jeigu judu 
turit ką, kalbėkitės, aš bėgsiu.... (At
bula traukdamosi, pranyksta dešinėje.)

Juozas (žiūrėdamas paskui Oną) — Kuni
ge, tikrai šauni ta tavo giminaitė — len
kia visas musų mergas. Ar žinai ką, pa

tu, kunige, tik iš šalies jai žodį kitą pri
dėk apie mane'. Mergoms tik prišnekė- 
jimo reikia. O aš juk ne su tuščiais aruo
dais ją kalbinu....

(Abu nueina dešinėn.)
(Uždanga.)

AKTAS TREČIAS
Vaizdas: Vaičiūnų namai — seklyčia. 

Durįs ir langai praviri.
Scena I.

Kazys (prie stalo palangėj sėdėdamas) — 
Kažin kad taip vietoj Rusiškų knygų pa
siimčiau vėl sava kalba pasiskaityti.... 
Slapstausi aš su jomis lyg koks niekadė- 
jas, net nuo savo namiškių.... Tėvas 
vis šneka kad nereikia prasižengti žan
darams. (Išsitraukia iš užančio knygelę, 
varto, paskui užsigula skaityti) — Ot, 
štai, ši iš Amerikos atėjus, nesenai gau
ta, “Lenkai ir Lietuviai”.... (Skaityda
mas retkarčiais dėbteli j langą.)

(Pro duris iš užpakalio ineina Senu
kas, Kazio nepatėmytas; Kazys paju
tęs ji arti savęs, slepia knygą, šoka ant 
kojų.)

Kazys — Tikrai nusigandau....
Senukas — Vaikeli, tu ir savų nusigąsti, 

lyg ką blogo papildęs.... Parodyk man 
ką čia turi....

Kazys — Ką čia turėsi — tokią mokytojų 
draudžiamą, nelabai mokiniams tinkamą 
pasakėlę skaičiau — nenorėjau kad nie
kas ir matytų.... E, diedukui jos ne
svarbu ....

Senukas — Tai jau ir meluoji, vaike. Pa
rodyk man, aš tikrai žinau kad ne.... O 
kaipo pats buvęs kitados mokytoju, aš 
tau pavelysiu ją skaityti, tik parodyk...

Kazys — Nenoriu, negaliu... Tuščia jo... 
Kam diedukui reikia į ją žiūrėt.... Juk 
jau senai pametei skaitęs, sakai akyse pa
žaliuoja — ir dabar pažaliuos....

Senukas — Vaikeli, ir be tavo rodymo aš 
žinau.... Neslėptum kad ir prasčiau
sio romanso, ir man jis nebūtų svarbu.. 
Tu turi kokią naują Lietuvišką knygelę, 
ir net manęs baidaisi.... Šią vasarą aš 
ypač pradėjau jų musų namuose užeiti— 
kaip niekad kitados. Mano akis jas pa- 
mačiusios ne tik kad pažaliuoja, bet ir pa
raudonuoja. ... Tos knygelės ir laikraš
čiai ką nors reiškia.... Parodyk....
(Siekia.)

Kazys (nenoromis paduoda Senukui kny
gelę) — Kad jau taip diedukas spiriesi— 
ve.... Užvakar gavau — šita leista 
Amerikoje....

Senukas — Mano senatvė net neleidžia ap
imti visus tuos budus kokiais tarp Lietu
vių knygos platinama — tos knygelės tai 
iš Prūsų, tai iš Amerikos pasiekia jūsų 
rankas.... Bet viskas tas apie ką tu

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. DĖDYNAS— Vice-Pirmininkas 

96 Millbury St. Worcester, Mass.
'DR. B. BERNOTAITĖ — Iždininkė
Į 62 23rd St. Jackson lights, L.I. N.Y. 

nIV. SIRVYDAS — Sekretorius 
V' ' 193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

• JUOZAS SOLIS — Knygius
6301-9 So. Park Ave. Room 34

! Chicago, Ill.
_____ _______I

Kultūros Fondas Pradė
jo Savo Darbą — O Mes?

Užsiėmę agitacijomis Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos gaivini
mui, kuopų didinimui, “Pasau
lio Istorijos” garsinimui, mes ir 
užmirštam vieną iš svarbiausių 
dalykų kuris kilo musų Draugi
joje sykiu su Draugijos atsipei
kėjimu — KULTŪROS FONDĄ 
kuris gimė 1922 metais, po Det
roito Seimo. Kultūros Fondas 
gimė ne kaipo Seimo pasekmė, 
bet susidarius būreliui savano
rių trokštančių siekti dar toliau 
negu siekia pati Draugija leidi
mu knygų.

Knygas leisdami mes tik švie- 
čiam-praplečiam liaudies žiniją 
— tik kilėjam liaudį aukščiau 
nuo nešinės.

Bet Kultūros Fondas turi tik
slo auklėti moksle jaunimą ku
ris butų progresivčs visuomenės 
apaštalais ir darbininkais atei
tyje, visuomeni ir valstybės dar
bą dirbant.

Viena l(j»s pakenkė Kultūros 
Fondo populiariškumui tai per
eitų metų nekuriu TMD. narių 
susižingeidavimas Kultūros B- 
ve Šiauliuose, kuri leidžia kny
gas. Buvo net nuomonių (ir 
buvo leista per Centro Valdybą 
krivūlės) už susidėjimą su ta 
Bendrove.

Kada tūli TMD. nariai išsi
reiškė gana aštriai prieš susi
dėjimą su ta Šiaulių bendrove, 
jos ir musų Fondo vardui vie
nodumas ir maišymąsi spaudoje 
tuo pačiu laiku sudarė tūluose 
nariuose minti kad bene šis T. 
M. D. Fondas yra tai rėmimui 
anos Kultūros Bendrovės. Ir 
kurie TMD. nariai stojo priešin
gai susidėjimui su ta bendrove, 
dabar nesiinteresuoja ir Kultū
ros Fondu.

Kad šitoks sumaišymas Įvyko 
yra tikrų faktų, nes ir pereita
me TMD. Seime Worcestcryje, 
Draugijos Centro Pirmininkui 
tūli delegatai patiekė paklausi
mus: “Ar šis Fondas nėra rėmi
mui Kultūros Bendrovės?”

Ginčai už ir prieš susidėjimą 
su ta Bendrove pasibaigė ir jie 
gal but nepakils.

Bet musų Kultūros Fondas li
ko ir bus, ir jis bus kaip ir bu
vo nieko bendro neturįs su ta ar 
kita bendrove ar įstaiga nors ir 
tokį pat vardą turi.

Kultūros Fondas su šiuo se
zonu pradėjo savo darbą kokį 
jo organizatoriai skyrė. Dar ne
turėdamas gana išteklių dau
giau moksleivių paremi (pasko
los keliu), nutarė teikti paskolą 
ir jau išsiuntė vienam mokslei

gavimu knygų, o jau mokslų ei
ti neturim vilties, paremkim tų 
musų jaunimą savo centais.

Juo didesnis bus musų Kultū
ros Fondas tuo daugiau jo glo
boje galės būti moksleivių.

TMD. kuopos ir pavieniai na-
viai bei visuomenė abelnai — vi- 

j si jus galit būti Kultūros Fon
do nariais užsimokėdami tiesiai 
i Centrą arba per kuopas.

Jei niekuo kitu mes negalėsim 
pasitarnauti savo idėjai kurią 
per beveik trisdešimts metų Tė
vynės Mylėtojų Draugija sklei
dė, tai bent savo parėmimu šio 
fondo atidarysime kelią į aukš
tuosius mokslus musų jaunimui, 
o tas reiškia naujas spėkas prieš 
tuos kurie yra musų politiškais 
priešais ir tautos vergėjais.

Prigulėti į Kultūros Fondą ga
li kiekvienas mokėdamas po ?3 
metuose ar daugiau arba au
kaudamas pagal savo išgalės.

TMD. kuopų susirinkimuose 
ši paraginimą meldžiu aptarti ir 
pagal išgalės padaryti ar auką 
ar kiek galima daugiausia su
rašyti narių į Fondą. Tie pini
gai nueis naudingiausiam tiks
lui negu iki šiol mes esam davę 
kultūros tikslais.

Ir tie moksleiviai baigę moks
lus grąžins Draugijai paskolas, 
todėl pinigai galės keleriopai pa
daryti naudos.

K. S. Karpavičius,
TMD. Centro Pirm.

T. M. D. Knygiaus Su
manymas

TMD. Centro Knygius, J. So
lis, sumanė praplatinti daugiau 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos iš
leistų knygų sukombinuodamas 
knygų gavimą už numažintą 
kainą užsirašant su jomis sy
kiu ir laikraštį, kurio kaina ir
gi atsieis mažesnė negu papras
tai.

Knygiaus planas yra maždaug 
tekis:

Kas pirks knygų už $2 ir pri
dės $1 gaus vieną laikraštį (pa
daryta sutartis su “Dirva” ir 
“Varpu”) ant metų. Taigi už 
$3 gaus dviejų dolarių vertės 
knygų ir dviejų dolarių vertą 
laikraštį, sučėdys $1.

Planas plečiasi toliau, ir juo 
už daugiau kas knygų pirks tuo 
mažiau reiks pridėti prie laik
raščio.

Paveizdan, kas pirks knygų 
už $6 gaus laikraštį visai dykai.

Kadangi knygų nariai ir vi
suomenė nuolat pirkinėją, ir ka
dangi daugelio giminės iš Lietu
vos prašo knygų, taipgi kadan
gi yra iš Lietuvos atsišaukimu 
prisiųsti knygų įvairioms kultū
riškoms draugijoms, kiekvienas 
gali nusipirkęs knygas paversti 
prakilniam tikslui, o laikraštį 
turės sau per visus metus už 
numažintą kainą, arba net ir vi
sai dovanai.

Tėmykit Knygiaus paskelbi
mą “Dirvoje”.

velyk man ją vesti, padarysiu laiminga 
ją, ir turėsim linksmą gyvenimą čia abu 
krūvoj....

Kunigas (tuo tarpu galvą nulenkęs žiuri Į 
žemę) — Jei bučiau jos tėvas turėčiau ką 
nors sakyti apie jos tekėjimą ar ne. Bet 
kad esu mokytojas ir suprantu žmonių 
sielas, turiu pasakyti kad geriau bus jai 
pačiai jaunikį pasirinkus kada jai ateis 
laikas.

Juozas — Ji beveik jau sutinka, tik reikia 
keleto gerų žodžių mano pusėn, ir ji su
tiktų tekėt už manęs.... Patark jai, ku
nige. Aš ją myliu. Amžinai neužmiršiu 
tavęs. Juk mudu esam geri draugai....

Kunigas. — Taip. Bet aš kaip tai bijau 
pradėt jai kalbėt, gali pamanyt kad no
riu priverst kaipo turįs net dvasišką vir
šenybę ant jos.... Tik vien tas gali at
siliept ant jos viso gyvenimo.... Lauk 
dar, ji pati pasakys ar myli tave. ...

Juozas— Na, gerai. Ne paskutinę dieną ji 
čia gyvena. Dar vasara nesibaigia, ir aš 
iš jos ilgesnio buvimo suprasiu.... Ji 
pamylės mane, nes visos mergos čia mane

paslapta gauni pasiskaityt, tik retomis 
sutraukomis, mano, vaikeli, pergyventa 
savo meteliais o ankstesnius dalykus pa
tyriau iš knygų, ir aš tau norėčiau papa
sakot kad jie neliktų užmiršti. Už mano 
žodžių klausymą tu neliksi persekioja
mas, nes jie niekur nėra užrašyti, tik liks 
tavo širdyje, kur jokia krata nepasieks.

Kazys (nustebęs) — .Dieduli mano bran
gus, kaip laimingas aš jaučiuosi gauda
mas tave savo draugu — kad tu padėsi 
manyje didint tą ugnį kurią man sukurė 
šios knygelės. Visai to aš nesitikėjau. 
Skaičiau tave kaip ir visus senus ir nesu
prantančius musų naujai gimusių tauti- 
inų jieškinių. ...

(Bus daugiau)

3522. Lietuvių l.enientorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago,
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ................. 35c

3510. Geometrija. Augėlesniųjų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereometrija. Parašė M. šik

šnys. Vilnius, 1920, pusi. 124 ............... 40c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

viui įstojusiam į Lietuvos Uni
versitetą. Tas moksleivis pri
statė Draugijai geras rekomen
dacijas nuo Dr. J. šliupo ir ki
tų Amerikoje ir Lietuvoje žino
mų tautininkų veikėjų.

Ką tokia parama reiškia?
Ji reiškia jau išsykio vieną 

rimtai atsidavusį musų idėjoms 
jaunuolį. 'Nereiks tautininkams- 
liberalams ląukti kolei tas jau
nuolis mokslus baigs ir stos į ei
les avlstybės ir tautos darbinin
kų po musų vėliava. Jis jau da
bar tose eilėse stovi, tik imsis 
darbo su didesniu atsidavimu.

Lietuvoje mokyklų mokiniai 
neatsitikus nuo visuomeninio 
gyvenimo, nuo politikos. Ji da
lyvauja sykiu su suaugusiais ir 
padaro daug naudos ir blėdies 
visuomenei. Blėdies padaro tie 
kurie yra po blogų politikų Įta

iką ar globa — kaip klerikalai ir 
bolševikai. Bet prieš juos stovi 
kitos eiles — liberališkos moks
leivijos. Jie dirba musų darbą, 
jie plečia musų idėjas. Todėl 
mes visi, kurie pasitenkinam tik

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

CUNARD
Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, galės gryžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą, 

trejais ekspresiniais laivais 
BERENGARIA AQUITANIA 

MAURETANIA
(per Cherbourg ar Southampton) 
Iš Lietuvos j Ameriką 

JEI manot parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsaKykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoj suteiks jiem 
pagalbą ir duos patarimą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius. Kuogeriausias šva-

CUNARD LINE
1022 Chester Ave. Cleveland, O.

Visuomenei Nauda, o Ji 
Snaudžia

Ypatinga ir keista yra kad 
žmogų prie gerų darbų reikia 
kalbint, kitą net tempte pri
tempi, o yra tokių kurių nei bo
tagu neprivarytum.

Šis TMD. Vajus prirašymui 
narių į Draugiją gavimui dide
lio veikalo, trijų tomų knygos, 
“Pasaulio Istorija”, nėra tai T. 
M. D. narių reikalas, nėra kuo
pų ar Draugijos reikalas, bet 
pačios visuomenės, žmonių, ku
riems tas rengiama.

TMD. nariai gaus tą veikalą 
be raginimo kitus prisirašyti; 
kuopos iš to nieko nepasipelnys 
ir Draugija neturės kitokios 
kaip tik garbę kad ji išleido tą 
veikalą.

Visuomenei yra didžiausia 
nauda šiame atsitikime, tik ta 
visuomenė reikia viliojimais vi
lioti, gyrimais masint ir tikrini
mais prišnekėt kad jai “Pasau
lio Istorija” reikalinga.

Žmogus kuris priklauso prie 
moksliškų-kulturiškų organiza
cijų pats skaitosi pažingėjęs; 
kuris perskaito daugiau knygų

to pasaulėžvalga yra platesnė, 
mintįs blaivesnės, pažinimas di
desnis. Kuris turi daugiau ir 
gerų knygų savo namų knygy
nėlyje tą kiekvienas atsilankęs 
svetys ir draugas skaito inteli
gentišku, suprantančiu mokslą.

Bet mažai yra tokių kurie pa
tįs save prikalbina taip save iš
statyti, save mokinti. Daugelį 
reikia varu priversti.

Nereiktų nei kvietimo kožnąm 
kas žino mokslo svarbą pristoti 
į Tėvynės Mylėtojų Draugiją; 
nereiktų raginimo likti nariu ir 
gauti “Pasaulio Istoriją” ir ki
tas TMD. leidžiamas knygas.

Bet vis musų žmoneliams rei
kia Vajų, reikia skelbėjų, rei
kia ragintojų ir švietėjų.

Kurie neturi gana drąsos pa
tįs likti TMD. nariais, pristokit 
Draugijon ant pirmo pakalbini- 
mo, ir šio TMD. Vajaus Vadai 
skelbkit minioms tai kad prigu
lėjimas prie TMD. ir gavimas, 
knygų yra ne jūsų, bet tų kal
binamų, raginamų žmonelių rei
kalas, ir nenustoki! kantrybės 
išaiškinti tai tiems kurie dar 
vis to nesupranta.

GEROVĖS skYRIUS
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS.(B

šiame skyriuje mes laikas 
mo laiko gvildensime ret- 
kaltu įdomios būsiančioms 
motinoms ir motinoms Jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas g/voo 
svarbos Šeimynai ir tautai 
Ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kuij mea ta
rimo reguliari Skals 
tarplala atvirai . Ir teteral 

®pergvUdc3ą

KAIP PENĖTI NAUJAGIMI
Kuomet motina palaiminama kūdi

kio gimimu, ii turi suprasti kad jis 
gimė su teise gauti geriausią prie
žiūrą ir maistą. Nors mokslas per 
metų metus bandė surasti dirbtirą 
maistą kuris prilygtų motinos pie
nui, bet tas dar nepavyko. Todėl jū
sų kūdikis turi teisę tikėtis krūtų.

Pienas krūtyse pasirodo tik tre
čioje dienoje po gimdymo. Žindymas 
pirm to laiko akstiną krūtis. Reikia 
kad praeitų bent šešios valandos po 
pirmo žindymo, kad motina atsigau- 
ių. Kūdiki reikia žindyti tik keturis 
sykius per pirmas 24 valandas. Bet 
reikia duoti jau abi kruti šį syki. 
Žindymo tarpais reikia duoti kūdi
kiui du ar tris šaukštus vandens, ku
ris pirma reikia išvirini ir atvėsint.

Pienui pasirodžius, paprastai tre
čioje dienoje, kūdikis turėtu gauti 
šešis žindymus per 24 valandas, kas 
tris valandas per dieną, ir vieną sy
kį naktį.

Jei reikia, išmudink kūdiki, nes t. s 
ne tik pratina jį prie reguliariškumo, 
bet ir motinai pavelija geriau laiką 
sutvarkyti darbui ir pailsiui.

Penint reikia vartoti vieną krūtį 
sykiui. Reikia kad ją gerai iščiulp
tų, tada pieno bus užtektinai. Žindy
ti reikia neilgiau 20 minutų.

Nustatant penėjimo valandas, ge
rai yra padaryti kad penėjimas pri

pultų lygiai ant vaalndų. Tada laik
rodžio mušimas primena žindymo lai
ką ir palengvina motinai atmintį.

Jei pienas sunkiai pasirodo, arba 
tekėjimo neužtenka, nenusimink ir 
kūdikio nuo kruti} neatimk. Pieno 
tekėjimą nustato kiekis darbo kurį 
kūdikis atlieka žaisdamas.

Per pirmas dešimts dienų kūdikis 
turi gauti apie dvi.uncijas pieno kiek
vieną sykį. Pasveriant jį tuoj pirm 
ir po žindymo galima patirti kiek jis 
suvalgė. Jei kūdikis negauna užtek
tinai, gali būti reikės pridėti pieno 
i.š kitur, iš bonkutės. Čia reikia at
sargiai elgtis kad šis pienas butų 
griežtą) šviežias, saldus ir grynas. 
Jei kila abejonių, geriau vartoti pa
tikėtiną kondensuotą pieną.

Kūdikį turi laikyti sveiką ir stiprų. 
O tas didumoje priklauso nuo maisto 
kurį duodi. Reikia jį kasdien mazgo
ti ir reguliariškai penėti. Jei negali 
jo žindyti bandyk Borden’s Eagle Pie
ną — padarytą iš riebaus karvių pie- 

I no ir cukraus —ypatingai kūdikiams. 
| Gydytojai iš visur jį rekomenduoja 
I del jo kokybės ir vienodumo. Per ke- 
| lėtą gentkarčių Amerikietės motinos 
j išauklėjo savo kūdikius su Borden’s 
Eagle Pienu. Jos tą darė dėlto kad 
Eagle Pieną rekomendavo draugai ir 
dėlto kad jį rado užganėdinančiu.

Kaip tik jūsų kūdikio dantis pasi
rodo, partink jį užžiurėti dantis; Va
lyk dantis savo pirštu padengtu min
kštu skaruliu ir Colgate’s Ribbon 
Dental Cream. Vėliau mokyk vaiką 
šveisti savo dantis reguliariai po kož- 
no valgio su Colgate’s. Jo skonis 
vaikams patinka.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
nasilaikyk juos ateičiai.
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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.

\
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Sauttitwaa
“kiaulė” sudaro ženklą “namai”; mat, se
novės Kinų naminiame gyvenime kiaulė 
buvo taip pat svarbus gyvulis kaip ir Airi
joje. Bet, kaip jau minėjome kitoje vieto
je, Kinų kalba, sulyginamai sakant, nedaug 
teturi elementarių pusbalsių garsų, ir tie 
patįs yra vartojami įvairioje prasmėje; 
Kinai susekė kad 'kai kuriuose tų piktogra
fu ir ideografų galima vartoti ir kitokioms 
idėjoms išreikšti, kurios gal ne tiek leng
vai nupiešiama, bet vienodai skamba. Taip 
vartojami ženklai yra vadinami fonogra- 
mais. Pavyzdžiui, garsas “fang” reiškė ne 
tik “valtį”, bet ir “vietą”, “verpalai’, “skai
stumą”, “paklausk” ir - dar keletą dalykų. 
Rods valtį galima lengvai parodyti pieštu 
ženklu, bet kitų dalykų negalima tokiu pat 
budu parodyti. Kaip gali nupiešti “skais
tus”, ar “paklausk”? Taigi Kinas paėmė 
visiems tiems žodžiams vieną rašto ženklą 
“fang” ir prideda prie jo kokį nors skirtin
gą ženklą, determinativą, kurs turi įrodyti 
kokioje prasmėje tasai “fang” yra pavar
totas. “Vieta” yra rašoma taip pat kaip 
ir “valtis”, — ženklu “fang”, tik prie jo 
pridedama determinative “žemės” ženklas; 
“verpalas’’ — tas pats “fang” ženklas su 
“šilko” ženklu; “paklausk” — tas pats 
“fang” ženklas su ženklu “žodis”, ir tt.

Šitą piktografu, ideogramų ir fono
gramų išsivystymą galima kiek ryškiau 
paaiškinti paėmus analoginį pavyzdį Anglų 
kalboje. Leiskime sau kad norime Angliš
kai paveikslais rašyti, tat tinkamiausia bus 
nupiešti keturkampį su linija reiškiančia 
dangtį, ir toks piešinis reikš dėžę — “box”. 
Tai butų piktografas. Bet dabar įsivaiz
duokime kad pinigams turime apvalainą 
ženklą ir kad nupiešiame tą ženklą vidury
je dėžės ženklo, — toks sudėtinis ženklas 
reikštų “pinigų dėžę” arba “iždinę”. Tai 
butų idiogramas. Yra Anglų kalboje “box 
shrub”, kurs duoda “box” medį; sunku bu
tų nupiešti “box” medį, skirtingai nuo kiti] 

ženklą

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

*
Paveikslų Raštas.

yZlSŲSVARBIAUSIS dalykas kurs vys
tėsi per penkiasdešimts ar šešiasde

šimts šimtmečių socialio augimo, buvo iš
radimas rašto ir jo laipsniškas progresas 
žmonių reikaluose. Tai buvo naujas žmo
gaus minties pabūklas, neįkainuojamai pla
ti veikmės apyrubė, naujas žmogaus min
ties išsilaikymo veiksnis. Mes jau matėme 
kaip vėlesnėje Paleolitinėje ir ankstyboje 
Neolitinėje gadynėse atsiradimas artikula- 
ros kalbos leido žmogaus minčiai vystytis 
ir tobulėti ir plačiai padidino žmonių kope- 
racijos jiegas. Kuriam laikus tas naujas 
žmonių laimėjimas, rodos, pritemdė jų ank- 

•sčiau atsiektų laimėjimą braižyti; gal būti 
kad ir sulaikė kuriam laikui gestų vartonę. 
Bet braižyba ir vėl atsiranda, užrašams, 
ženklams, gal ir vien pačios braižybos delei. 
Pirm atsirandant tikram raštui, buvo pa
veikslų raštas, kokį dar ir dabar vartoja 
Amarindai, Bušmenai, ir šiaip kiti lauki
niai žmonės ir barbarai visame pasaulyje. 
Tai yra, pamatinai imant, braižymas daik- 

* tų ir veikmių, kuriam prigelbsti heraldiniai 
žmonių vardų ženklai; brūkšneliai ir taš
keliai parodo dienas, atstumą ir tolygias 
kiekybos idėjas.

Panėši šitam paveikslų raštui taip va
dinama piktografija, vartojama iki dabar 
tarptautinių gelžkelių traukinių lentelėse 
Europos kontinente, kur mažas iuodas nro- raec^iu, bet lengva yra nupiešti 

“box” ir pridėti prie jo ženklą “shrub”, kai
po determinativą, nurodantį kad norima 
išreikšti ypatinga ‘Tiox’o” rūšis. Toliaus, 
žodis “box” reiškia imtynes, kumščiuotę. 
čia vėl reikia determinative; galima, leis
kime sau, pridėti du kryžium sudėtu kar
du — toks ženklas dažnai yra vartojama 
ant žemėlapių mušiu vietai parodyti. “Box” 
teatre (bilietų pardavimo kasa) reikalauja 
dar kitokio determinative, ir taip toliau, 
per visą fonogramų eilę.

Aišku yra kad Kinų rašyba yra labai 
keista, tai yra komplikuotas rašymas žen- 
klais-braižiniais. Reikia gerai išmokti tuos 
ženklus ir reikia gerai įprasti juos vartoti. 
Vakarų civilizacija dar nėra giliai apsipa- 
žinus su tuo kiek tame rašymo bude yra 
jiegos idėjoms ir diskusijoms perduoti, ta
čiau galima abejoti begu šiuo rašymo bu
du butų galima taip plačiai išreikšti min
tis kaip tai padaroma vartojant aiškų ir 
greitą vakarų civilizacijos alfabetą. Šitas 
rašymo būdas sudarė Kinijoje atskirą man
darinų luomą kurs virto valdančia šalies 
klase. Reikalas koncentruoti domę labiau 
ant žodžių ir jų formų negu ant idėjų ir 
realybių rodos žymiai sutrukdė Kinijos so
ciali ir ekonominį išsivystymą, nežiūrint 
to kad Kinai atsižymi sulyginamai ramiu 
karakterių ir aukštu individualiu intelek
tu. Galimas dalykas kad Kinijos kalbos ir 
rašymo būdas labiau negu bi koki kita 
priežastis padarė tai kad šiandien Kinija 
yra, 'politiniu, socialiu ir individualiniu 
žvilgsniais platus atsilikusių žmonių kraš
tas.

Europos kontinente, kur mažas juodas pro
dukto paveikslėlis parodo -kad kalbamoje 
stotyje yra valgykla-bufetas kur keleiviai 
gali užsikąsti; arba randama ir kitokių žen
klelių, k. t. kryžium sudėti .peiliai ir šaku
tė — restaurantas; mažiukas laivas — vie
ta persėdimui iš traukinio i garlaivi; pašti
ninko ragas — drausmę. Panašus ženklai 
•yra vartojama gerai žinomose Michelin’o 
rodyklėse Europos automobilistams, paro
dymui pašto vietos (vokas) ar telefono sto
ties (telefonas). Hotelių rūšis parodoma 
paveikslėliais užeigos su vienu, dviem, tri
mis ar keturiais stulpeliais ir panašiai. Taip 
pat Europos vieškeliai yra paženklinami 
pakelių braižiniais: vartų, kas reiškia kad 
priešakyj yra kryžkelis; kreivos linijos, kas 
reiškia kad priešakyj yra staigus kelio pa
sisukimas, ir tt. Nuo šitokių paveikslų ra
što iki Kinų rašto netolimas kelias.

Kinų rašte dar užeinama kiek ir pikto
grafu (paveiksla-raščių). Daugelio jų jau 
negalima atžinti. Burna seniau būdavo ra
šoma pavidale apvalainos, burnai panašios, 
skylės; dabar, patogumo delei, rašoma ke
turkampis; kūdikis senovėje buvo parodo
ma pavidale mažo manekino; dabar gi — 
kreivas brūkšnelis su kryžiuku; saulė bū
davo rašoma pavidale didelio rato su tašku 
viduryje; dabar, patogumo delei, pailgas 
brukšniuku perkirstas ratelis. Jungiant 
šituos ženklus, sudaroma nauja idėjų kom
binacija. Pavyzdžiui, piktografas reiškiąs 
bumą’ sujungtas su piktografu reiškiančiu 
garą padaro “žodi”.

Nuo tokių kombinacijų pereinama prie 
taip vadinamų ideogramų; ženklas “žodis” 
ir ženklas “liežuvis”, sujungti, sudaro žen
klą “kalba”; ženklas “stogas” ir ženklas (Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy- 

kiu su Tavimi

DEIVIŲ ŠOKIS
Susirangė laisvos kasos, 
Nuogos rankos susipynė, 
Sužaibavo žėrios akis 
Lyg viesulas, Kg mėlynė.
Susiglaudė jaunos širdįs, 
šypsos, juokias, aplink sukas, 
Jaučia grožį, dievų siekius, 
Tuoj sudaroma ratukas.
Simfoniškas garsas tęsias, 
Lyg akordai paauksuoti, 
Tai lyg sapnas ar svajonės, 
Kol vėl pradeda liūliuoti!
Susigūžę jaunos mintįs, 
Laisvos, kilnios ir skrajingos, 
Ir nedrąsios, bet su gėla 
Siekti laimė... paslaptingos.

Juozas Vaitekūnas.
Rokiškis.

rus kurių nemato ir nepažįsta, 
tik žino apie juos iš vardo ir 
apie jų žymius darbus.

O kad ir senovėj buvo kvai
lų dievysčių, užtai ir dabar ne 
tik už gerus ir prakilnius dar
bus mes tulus garbinam, bet ir 
už jų paikus darbus.

toliau “Naujienos” sako tikin
čios kad socialistų partija par- 
bloškus vieną, paskui parblokš 
kitą, Konservativius.

Bet retai sykį griuvęs stulpas 
daugiau ką perversti gali.

Jeigu Anglijoje ir kils kada 
vėl darbo partija tai ji visai bus 
kitokia negu dabarę ir daug pro-

Kalbant apie šių dienų karžy
gius ir jų garbinimą štai yra

tingesnė ir šaltesnė, ir mažiau 
prižadų darys.

mušti vienu puolimu klerikalus 
kad paskui atsikėlę antru puoli
mu numuštų ir mus tautininkus.

Ne to numušimo mes bijome, 
bet nenorime kad už musų pe
čių ' sekdami socialistai sakytų 
ve ką mes padarėme !

Anglijoje Liberalai laikė so
cialistus valdžioje, o socialistai 
juos ignoravo kaipo kokius ne
buvėlius.

ir karžygius iškeliam, 
tankiai nekaltas mer- 
kiti ir ištvirkėlės) Įsi- 
dievaitėmis ar deivė-

Nuo Juokų Red.: Kalbant 
apie deives ir dievus mes daug 
galėtume prišnekėti, net jie am
žiais jau žmonių mintyse buvo 
ir dar bus. Taipgi galima daug 
pasakyti apie padievinimą žmo
nių kuriuos mes patįs j dievus 
ir deives

Poetai 
gėlės (o 
vaizdiną
mis ir joms pina eilių vainikus.

Nepintų gal ir neįsivaizdintų 
jeigu nebūtų ko tokio kas visą 
vaizdą žmonių (ir poetų) akyse 
kitokiu (padaro kada širdis pra
deda prie ko nors lipti.

Jau mes daug sykių kalbėjo
me kaip įsimylėjusiai ypatai 
bernelis arba mergelė tai dobilė- 
lėliu, tai lelijėle, tai žvaigždele, 
saule padaro (tik dar rodos nei 
vienas ir nei viena nepavadino 
savo širdies parinktąjį mėnuliu 
ar planeta, kam priežastis tik
rai nežinoma).

Bet mes taipgi daug sykių sa
kėm kad pirm a'psivedimo (ar
ba laimėjimo širdelės) vienas ki
tą vadina visokiais paikiausiais 

vardais, o paskui 
■asčiausias “tu”, ne- 

tave pasaulis auk-

išmislytais 
lieka tik pr; 
žiūrint kaip 
stintų.

Vaitekūno eilės at-Šios gerb.
ėjo net iš Rokiškio (ir mes tu
rime daug Rokiškiečių skaityto
jų). Jos buvo parašytos vasa
rio 9 d., pereitą žiemą, bet dar 
iki šiol nenustojo savo vertės, 
nors ir nepakilo vertėje, nes iš 
pradžios nors eina nieko sau, 
užsibaigia visai neaiškiai, ir taip 
kad nei pataisyti nebuvo gali
ma. Paskutinės keturios eilu
tės tiesiog nieko nepasako (ypač 
dvi paskutinės, kurios ir pirmu
tinių dviejų mintį sunaikina).

Daug mes čia jau po to rašė
me paaiškinimų kaip valdyti ir 
subendrinti mintis ir žodžius, ir 
daug poetų netekome tik vien 
dėlto kad jie taip eiles rašė, bet 
nei vienas neatgryžo su patai
sytu eilių rašymu.

Tas reiškia vieną iš dviejų: 
ar jie pamatę savo silpnumą vi
sai išstojo iš poetų eilių, ar su
pyko ant musų už mokinimą ir 
skaitydami save tikrais poetais 
nuėjo kitur (nors ir ten jų ne
matyt ....).

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

“ARTOJAS” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

Iš kur žmonės žmones (ir mo- 
teris-mergas) pradėjo dievais ir 
dievėmis vadint gal bus žingei
di! jums žinoti. Iš senų seno
vės — pasakų gadynėje — kož- 
nas kuo nors pasižymėjęs žmo
gus buvo dievinamas ir aukšti
namas. Tiesiog daug buvo pus
dieviu paprastų žeme vaikščio
jančių žmonių, kurie atsižymė
davo narsumu ir drąsa. Užtai 
pasakų gadynėje ant žemės bu
vo daug dievų ir padievintų esy
bių, nes tada žmonės nepavydė
jo garbės tam kuris to vertas ir 
niekad nesispraudė i karžygių 
eiles kuris nebuvo karžygiu.

Kas kita yra šiandien. Nors 
ir tai užtenka padievinimų. Ypač 
mergos moka garbint ištolo vy-

vienas pavyzdis iš Clevelando 
korespondencijos “Vilnyj”. Ko
respondentas sako: “19 d. Met
ropolitan Teatrą 2 šaunus jauni 
vyrai apiplėšė”.

Kada mes vadiname tokius 
vyrukus plėšikais arba bandi
tais, musų bolševikams jie yra 
šaunus, nes mat naikina kapi
talizmą.

Ir bolševikams prakilnus yra 
tokie žmonės kurie daugiau iš-
žudo nekaltų žmonių.

Chicagos “Draugas” ant tau
tinės spaudos reikalavimų pasa
kyti kur padėjo surinktus Vil
niaus gelbėjimui pinigus, rašo 
jog pinigai pasiųsta Vilniaus 
vyskupui, ir kad tokie katalikų 
darbai “amžiną atlyginimą pri
artina visiems”.

Bet mes turime pridėti kad 
tas daugeliui priartins ir amži
ną gyvenimą, nes badu ne vie
nas numirs kolei iš katalikų su
lauks pašalpos.

Vyskupas šelps tik tuos kurie 
pasižadės lankyt vienuolynų mo
kyklas, o kiti visi tik amžino 
gyvenimo telaukia.

Toliau “Naujienos” prikaišio- 
j ja tautininkų vadams už nesi- 
įdėjimą su socialistais klerikalus 
i parblokšti.
i Iš jų apsakymo kad Anglijo- 
i je įsocialistai puldami užmušė 
Liberalų partiją ir atsikėlę ir 

į vėl puldami užmuš Konservati- 
j vius, nelabai mes pageidaujame 
I padėti ii- musų socialistams nu-

SIUK IR TAUPYK

Geriausi Vatos Siūlai
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiųskit 4, c. į 
THE SPOOL COTTON CO., Dept. O

315 Fourth Are., New York

RODYKLĖ No 26
Virimo Receptas

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- 
| mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei

mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 
nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Kožna šeimininkė turi mokėti kep
ti gerus pyragus. Sekantis receptas 
prigulės kaip jį apdirbsi kad turėtų 
tinkamą skonį. Pamatysi kad sykį 
padarius šį pyragą visi namiškiai jį 
pamėgs.

“Vienybės” reporteris besi
dairydamas po miestą (Grand 
Strytas turbut yra jo miestas) 
pamatė kad Bostone baigęs ad
vokato mokslą Sandaros vice
prezidentas Rastenis apsigyveno 
Baltimore)!!

4/
“Naujienos” (No. 263) edito- 

riale viename skirsnyje sako 
kad socialistų valdžia virsdama 
užmušė liberalų partiją. Nors

EI tavo kūdikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia tas 
bėdas.

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor
den’s Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtų ir 
sveikų vyrų bei mo
terų negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojų, kuomet mo
tinų pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy- 
namas.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

THE BORDEN COMPAQ 
Borden Sldd., NewYerk

ALMOND TORTAS
V2 puoduko evaporated pieno
% puoduko krekių trintinių, arba 

smulkiai sutrintų ir išsijotų 
krekių šmotelių

2 šaukštukai kepamo pauderio 
' % puoduko kapotų almondų

2 šmotai šokolado
1 puodukas rupaus cukraus 

šaukštuko maltų gvazdikų 
u- šaukštuko maltų cinamonų
3 kiaušinių tryniai
3 kiaušinių baltymai
Sudėk į krūvą krekių miltus, kepa

mą sodą ir kapotus almondus. Pas
kui dadėk šokolodą, cukrų, priesko
nius ir supilk į tai kiaušinių trynius 
gerai suplaktus. Išplak evaporated 
pieną ir galiaus suplakus supilk kiau
šinių baltimus. Sudėk mišinį į gerai 
taukuotą pailgą bakano skarvadą iš
dėtą popiera, ir kepk apie 25 minu- 
tas vidutiniškame pačioje. Duok pa
prastai kaip pyragą apteptą šokola
do košele; arba galima duot kaipo 
pudingą su evaporated pienu išplak
tu ir pasaldintu ir uždarytu su vani- 
la ir apdulkintą cinamonu.

Virtuvės Reikaluose
Darant meringue pajus, turit dadėt 

1 i šaukštuko kepamos sodos kad tas 
mcnngue nenubėgtų per pajaus luk
što kraštus.

Šutinant aprikotus dadėk žiupsnelį 
sodos į juos. Tada nereikės dėt tiek 
daug cukraus jų užšaldymui.

Keturi puodukai miltų lyginasi vie
nam svarui.

Kad vaisių sultis neišbėgtų i pečių 
kada darai vaisių pajus, damaišyk 
šaukštą kukuruzų krakmolo į vaisius 
kada jau cukrus buna sudėtas. Tas 
sutirštins skystimą tiek kad jis ne
galės ištekėti.

Nuvalymui alumino indų ir puodų 
prie kurių prikepa maistas naudok 
medinį drapanų prisegiotoją nugram- 
dyinui. Jis nesuraižyt alumino.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui baltų langų užtraukalų 

iškrakmolink juos dadėjus borakso į 
krakmolą ir paskui išprosyk juos iki 
kietumo Jeigu užtraukalai yra spal
vuoti numaliavok juos geru baltu lia- 
keru. Kaimyniškoj maliavų krautu
vėj rasit tokio liakero (shellac).

Langus kilnojanti šniūrai ilgiau 
laikys jei išvaškuosit juos sykį Į mė
nesį. Nuo to ne tik jie ilgiau laikys, 
bet lengviau langai atsidarinės. Ne- 
naudokit taukų ar tepalų kurie turi 
druskos, nes druska naikina šniūrą.

Kalbant apie sidabrinius daiktus 
namuose reikia dalint juos į dvi gru- 
pi:—Kasdien naudojamus ir pagraži
nimui laikomus. Valant sidabrinius 
daiktus reikia valyt vienu laiku visus 
naudojamus valgiui, o pagražinamus 
užtenka nuvalyt laiks nuo laiko.

Jeigu ištepsi paprastą aliejuotą po- 
pierį su lygia dalim varnišio ir mo- 
liasų, turėsi nenuodingą musėms su
lipti popiera.

Grožės Patarimai
Užtrintas kojas galima išgydyt ke

letu būdų. Kadangi uncija išvengimo 
vertesnė svaro gydymų, reikia dčvūt 
čeverykus kurie tinka ant kojų gerai. 
Geriausias naminis būdas suminkšti
nimui popadinių sukietėjimų yra pa
merkiant kojas 15 minutų karštame 
vandenyje kasdien, kur indėt pora 
šaukštukų sodos. Nušluostyk kojas 
sausai ir trink skaudamą vietą pumi- 
kos akmenėliu iki pasieksi minkštą 
odą. Uždėk biskį cold cream ant va
tos prie žaizdos. Tą reikia daryti 
rvte ir vakare.

Ypatiška Sveikata
Kožnas žmogus daro gero sau ir 

visuomenei bandydamas užsilaikyt 
sveikiausia kaip galima. Musų atsa
komybės prasideda namie, švarus 
namai, švarus kiemai, švarios gat
vės—bet svarbiausia viso, švarus kū
nas. Kūną reikia turėt švarų no tik 
švarus iš lauko, bet ir sveikas iš vi
daus. Geriausias būdas užlaikymui 
sveikai tai vengimas nevirškinimo. Tą 
galima padaryt protingai pasirenkant 
valgius. Maišytas valgis—su neper- 
daijg mėsos ir su vaisiais, daržovė
mis, grūdais, ir pienu — nėra tai vi
sų naudojamas — bet nevirškinimą 
beveik visi turi. Galit to išvengti pa
sirenkant tokius maistus kurie sutin
ka su jūsų skilviu.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra den’s Evaporated Pieną su lygia da- 

geriausias pavaduotojas reguliariam limi vandens ir naudok jį taip kaip 
pienui ar grietinei. Tik atmiešk Bor- bonkos pieną.

i 1924 I
_ į

£ “KANKLĖS” cit nesustojo ir bus nauja “TRI- į
J U METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta į

į šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK- £
į LES”, už 1922-3-4 metus, leidžiamos Lietuvoje £
į prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siųskit į'
į pašto money orderį šiuo adresu: £
į MIKAS PETRAUSKAS į
£ Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

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

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—hj 
nešvarių baltų lupynėlių pirmų pasirodymu 

aivoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimų jūsų plaukų. 
65c. aptickosc, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO



Tbe Younger Set

DIRVA

Keistutis and Vytautas
Keistutis resided at Kaunas 

and also at a castle on Lake 
Trakai which was erected by 
Gediminas. In marked contrast 
to his brother Algirdas’ court, 
here the Lithuanian language 
was alone spoken. His wife bore 
him six sons. Keistutis won the 
respect and affection of his 
people to a far greater extent 
than his brother, and today 
holds a place in the pantheon of 
national heroes. He was ob
liged to defend the country to 
the north and west against the 
Teutonic Order, though not al
ways fortunate in these en
counters, his opponent being the 
redoubtable Winrich of Knip- 
rode. Once he was taken pris
oner but escaped and sent his 
captor the following character
istic message: “Thanks for your 
kind reception. But if 1 should 
have the honour of welcoming 
you under similar conditions, I 
should know how to guard you 
better.” His greatest misfortune 
was the
defence was conducted by his 
son Vaidotas who, when he real
ized the hopelessness of his 
task, collected thirty-six of his 
bravest knights and tried to 
cut his way through the Teuton
ic invaders, but was taken pris
oner. The other defenders of 
the castle set fire to the latter 
and perished in the flames on 
Easter morning of 1352. Yet 
despite this loss, it was during 
the rule of the two brothers Al
girdas and Keistutis that Lithu
ania attained her greatest de
velopment, extending for the

burnt, according to the national j Empire, 
custom, seated ,upon an armour-! confided 
ed horse. \ hordes

Vytautas later escaped from , khans, 
captivity and proceeded, 
with the .support of the Teuton-'and having been vanquished by 
ic Order, to challenge Jagellon’sI another khan sought refuge in 
hegemony. When, however, Ja- Lithuania and demanded aid 
gelion became King of Poland from Vytautas. The Grand 
through his marriage to Hed- Duke first sent armed assist
wig, the Queen of that country, .ance ano subsequently took 
he effected a reconciliation with .command in person and inflic- 
Vytautas, to whom he ceded a Į ted a severe defeat upon the 
portion of the principality in Tartars in the vast unexplored 
south. On accending the Polish Į Plains which extended beyond 
throne he left Lithuania to his 
brother Skirgaila, but the lat
ter proved so incompetent that 
Vytautas had little difficulty in 
overthrowing him and assuming 
undivided control in 1392.

He dwelt in Asia and 
the government of his 
in Europe to vassal 
One of these, Tokta- 

also ! mich, rose against his suzerain,

the Don.

It was at this epoch that Po
lish influence began to make it
self powerfully felt. The pious 
Queen Hedwig persuaded Ja- 
gellon to order the destruction 
of all the old Pagan sanctuaries 
and the extinction of all the i swim 1 Yep! He’s hired a swim- 
sacred fires, while Jagellon him-: ruing instructor and Natalie 
self embraced Christianity. Yet j Kingston is the first pupil to 
when Vytautas ascended the Į hit the water. Now they’ll have 
Lithuanian throne Polish in-[to get suits that’ll be O. K. in 
fluence sustained a check. Vy- į the water, 
tautas was the pupil of Hanno j 
of Windenheim and was highly! 
educated for those days, speak
ing both Latin and German. He 
had travelled widely in the west 
and south of Europe and had 
learned to know Occidental ci
vilization. He sought to raise 
the standard of Lithuanian 
culture, but was greatly hinder
ed by political complications, , 
Lithuania was alternately ex- 

__ ______ ______ = __ __  posed to Russian, German, and 
first time from the Baltic to the | Polish influences, until finally 
Black Sea.__________________ I the latter took the ascendant.

After the death of Algirdas, Kone the less the rule of Vytau-j 
in 1377, his son Jagellon tried tas synchronized with a notable 
to make himself master of 
country with the help of 
Teutonic Order. In 1382 
took Keistutis captive, as 
his eldest son Vytautas, both 
of whom were incarcerated in 
Krevo castle. Several days later 
Keistutis was found strangled 
in his cell, but to allay the pop
ular anger Jagellon conveyed ___  ____ ___ .... .... .....
the body to Vilnius where it was ereign of the immense Tartar

loss of Kaunas. The

v Y-i

By Junius
I see Mack Sennett is going 

Ito teach his bathing girls how to 
all the I swim 1 Yep! He’

-------- o--------
Natural History note—Rab

bits multiply, but it takes a 
snake to be an adder.

-------- o--------
Many a stenographer is so 

underpaid, says Helen Grigas, 
that she can’t dress any better 
than the boss’ wife does.

-------- o--------
On account of the great out- 

of filvvers, this year there is 
i said to be a serious shortage of 
canned salmon.

-------- o--------
Knee-length skirts have re

extention of the power andj^ucec^ street car accidents fifty 
prosperity of Lithuania. It was I Per cent- Newspaper head- 
he who formed the project of line Wouldn’t it be fine if such 
expelling the Tartars from Eur- accidents could be prevented en- 
ope, and although he did not en~, re^' 
tirely succeed in his self-ap
pointed task his victories and 
his great prestige for many 
years checked the Tartar in
cursions into Lithuania and Po
land. Tamerlane was then sov-

Perhaps she was being lectured 
on the social evils of the day?

-------- o--------
The volcano Kilauea is erup

ting again, 
this is a 
muses John Bartkus.

-------- o--------
A. Zdanis says the only work

er he saw last week who seemed 
to appreciate the value of time 
was a bootlegger burnin’ the 
pike at seventy miles an hour.

-------- o--------
What the small boy doesn’t 

understand is why they retain 
grownups to judge jam exhibits 
at State fairs.

-------- o--------
Two Responsible Positions
Abie—My boy Ikey is a di

rector in a bank.
Adams—Veil, vat does he do?
Abie—He directs postal cards.
Adams—My boy is a draft 

clerk in a bank, too.
Abie—He is?
He is, yes. He opens 

doors for the costumers.
—-----o--------

There never was a big man 
born in New York, says a west
ern orator. That's right, they 
were all babies.

--------o--------
MAKE YOUR BETS

Mirandy—Don’t you gamble 
on no hoss races.

Julius—But if Ah wins, Ah 
buys yuh a new ruby brooch.

Mirandy—Yes, an’ if yuh 
loses, Ah buys me a new wash
tub.

Dr. Carrington—She fretted

It must know that 
presidential year,

-------- o--------
OKAY!

I stole a kiss the other 
My conscience hurts, 
think I’ll call another
And put the darn thing

i

the

night;
alack!
night

back.

Repairman—What makes you 
think that your telephone is out 
of order?

Subscriber—I got the right 
number three times in succes
sion.

Many a family budget has
fallen down, says John Brazau-'herself to death because she had 
skas, because it provided for nothing to worry about.
only one of them getting a hair-i-------
cut- ""

Nupi
gintas

Some folks think King George 
and Lloyd George are brothers.

$6 .3
The early bird gets the pub

licity, thinks Jennie Johnson. 
We read a good deal about the 
first robin, but nothing about 
the last one.

Nothing to Live For
Dr. Harrington—What was 

the matter with your patient?

LABA!
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS
LAIK ROOĖLIS

Rodo meto 
12 mėnesų, 
7 savaitės 
dienas, 31 

mė
mė- 
per-

Tiesio, 
nulio 
mainas, ir 
m i nu tas ir

I.niko tik-

yra gražus 
opskluoto metalo. .Tuo kožnas džiaug
sis, ir jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau.

NESIUSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 parteriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 William St. New York City.

—Itališki Akordeonai— 
Mes išdirbant ir importuojam visokius 
pirmos klesos rankų darbo ITALIŠ
KUS AKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantuoti. Musų kainos žemesnės 
negu kitų išdirbėjų. Dykai pamokini
mai groti pirkėjams. Reikalaukit ka
talogo DYKAI. (13)

817 Blue Island Av. Dept. 19, 
Chicago, III.

ANTANAS BARTKUS

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street)!

95

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

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

Wet/ldtcrSirop Razor

LIETUVIŠKA MAUDYNE
Geriausia vieta CIevelande — ahru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

ŽAIZDOS ANT KOJŲ 
ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. .Ii atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c stampa. (14)

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

PENCILCOMPANY

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

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

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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MOTERIMS IR

193 Grand Street

Mr. L Knu Wo Know a lot of men like IppyI

Ohio Didžiausia ir
Geriausia Krautuvė

Reikalaukit
Eagle Štampųthe

the
he

also

The 
a Rut 
width 
the Rut.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

-------- o---- —
There were about forty old 

papers on my desk, grumbles 
F. J. žiuris, and some darned 
meddler had to come in and 
swipe the only one I ever want
ed to look at again.

----- •—o--------
One should always be careful, 

even of birds. Many a swallow 
has been shown to have an aw
ful kick.

-------- o--------
We think a good name for a 

new magazine would be “Kimo- 
na”. That ought to be good. 
It covers everything.

-------- o-------- -
only difference between 
and a Grave is in the 
and depth. Get out of

-------- o--------
P. Akšis says a henpecked 

husband is a man whose nerve 
is in his wife’s name. 

-------- o--------  
Never Settled

Foreheads and ears are com
ing back into fashion, says a 
hair dressing journal. The 
whereabouts of the waist still 
remains an open question. 

-------- o--------
A MERE GUESS

A New Jersey girl dislocated 
her jaw recently by yawning.

Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf’ 
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

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

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

PRIRODYMAS KAD PUIKUS ČEVERY.
KAI NETURI BUT BRANGUS

Coverykai
MERGINOMS

Brooklyn, N. 1

Better than a Muttard Platter

Nuo Kosulių ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų, Neuralgijos. Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimų.

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

No. 2402
žemais kulnais 'san
dalų pavyzdžio, juo
do satino veršio oda 
apsiulėti. Jaunes
nėms moterims.

=> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiškais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmų paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, suldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35t. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų.

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

: 'A COURSE ive '------- %
^ou U (looked EVER-WH&fteJ 

LOOKED1 ' IF <r ‘"AS 0OUJL>3 
Sweety Herb o T

’ - FOUND

By Thornton Fisher

NOUD BCTiee. 
uo,ve NouR-

No. 7008
Juodi satino oxford 
čevervkai, su iškar
pymais, t r u m p ais 
galais ir naujais Spa

nish kulnais.

No. 3131
Brogue oxfordai pa
tentuotos odos su pa
prastos priešaistu.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesonus n«- 
siklausinėi kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po j išegza minavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-I- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baktė- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pneiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijunjo 

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

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

, ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Iki < rakai*. 

Nedėldieniais nuo 10 iki L
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|PO LIETUVAI
1 PASIDAIRIUS f

Ii nuo Dubysos, o žemupis — 
netoli nuo Mūšos. L. J.

j Nepaprastas Pasiūlymas!

keti.
Ukmerge randasi labai gra

žioj vietoj, Šventosios upės pa
krantėj, kur j ją jteka dar du 
upeliai. Pro pat Ukmergę eina 
plentas, iš-Jonavos Į Ukmergę 
ateina siaurasis geležinkelis.

Ukmergės apielinkės gražios. 
Ukmergės bažnyčia yra dar Jo
gailos statyta. Nelabai toli nuo 
Ukmergės yra garsus Lietuvoje 
Utenos miestelis. J. L.

Varniai
(žinutė iš Liet. Krašto Mokslo) 

Varnius seniau vadindavo Me
dininkais. Varnių vardą jie ga
vo vėliau nuo baisių pelkių var
do, netoliese jų esančių. Seno
vėje Varniuose Lietuviai turėję 
įsikūrę Romuvą. Tas erzino Vo
kiečius, ir davė jiems progos 
puldinėti Varnius, tuomet Medi
ninkus. Bet ties Varniais Vo
kiečiams nelabai tėvykdavy. 
Juos čia sumušo Gediminas, pa
skui Jogaila, ir abudu kartu Vo-j 
kiečių vadai buvo gyvi sudegin- i 
ta Perkūno .garbei. Lietuva Į 
krikštijosi 1386 metais, o Var-j 
nių Romuvą užgėrė tik 1413 me-• 
tais, Romuvos vietoje čia įku-j 
rė vyskupiją kad butų kas švie- i

darbų dirbant linijas
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Žemaičių Džiaugsmas
Telšiai. — Atėjo laikas kad 

Žemaitijos kraštui tenka atsie
kti troškimas kuris buvo gei
džiamas strateginiu atžvilgiu 
kultūros plėtotei.

Pasklido gandas kad daroma 
gelžkelio linija per Žemaitijos 
centrą ruožtu Amaliai-Telšiai, iš 
čia numatoma sujungti šią šaką 
su Kretinga patogesniam susi
siekimui su Mažosios Lietuvos 
Klaipėdos kraštu.

Darbas pradėta vykinti Įtem
ptai nuo rugsėjo mėnesio, vado
vaujant prityrusiam inžinieriui 
Karosui, kuris atsižymėjo toje 
srityje
Rusijos kraštuose.

šio krašto žmonės entuzias
tišku upu sveikina tą daug Įver
tinamą žygį Seimo bei dabarti
nės valdžios, nes gelžkelių čia 
buvo laukiame apie penkiasde
šimts metų laiko. Nors butų 
galėjus pravesti tą darbą Rusi
jos valdžia bent politiniu žvilg
sniu, dėlto kad šis kraštas ran
dasi arti Vokietijos rubežiaus.

Uoliai imantis, šis darbas ga
lima tikėtis užbaigsiant apie 
1927 metus. Iki šiam laikui ši
sai kraštas buvo atskirtas nuo 
centro bei atsilikęs savo pre- 
kyba-vaizba ir miestišku gyvu
mu, nes buvo toli atmestas nuo 
gelžkelio šakų iš kurių arčiausi 
buvo 45 kilometrų tolume.

Dabar tikimasi, su centru 
susijungus, pražydės Žemaičių 
kraštas kultūroje, ir be to, svar
biausia, kaipo turtingas kraš
tas ūkio gamyba, turės geres
nių sąlygų plėtotis įvairioms 
pramonėms ir patogesniu budu 
eksportuoti, o reikalingas pre
kes už pigesnę važmą iš kitų 
Įcraštų importuoti. P. M.

Raseiniai
Raseiniai yra labai senas že

maičių miestas. Nuo keturio- sįų žmones ir mokytų tikybos, 
likto amžiaus Raseiniai labai! ruoštų Lietuvai kunigus. Vys- 
pagarsėjo kovomis su kryžei-1 Rupija išbuvo Varniuose iki 
viais. Daug kartų Vokiečiai te-Į1864 metų. Tais metais Rusų 
riodavo ir naikindavo Raseinių ' 
žemę, kelis kart net buvo paėmę 
ir sudeginę patį miestą, bet Že
maičiai nelaimei praslinkus vėl 
atstatydavo. Vėlesniu laiku Ra
seiniuose rinkdavosi Žemaičių 
kariumenė, seimai. Dabar Ra
seiniai yra apskrities miestas.

u- VISI IŠNAUDOK1T ŠIĄ PROGĄ
Tėvynės Mylėtojų Draugija yra pasiėmus išleis

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

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

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

Už $4 pirkdamas knygų gaus laikraštį už 50c.
Pirkdamas knygų už $5 gaus laikraštį už 15c.
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 laikrašti ant dviejų metų.
Kas norėtų kad laikraštis butų siunčiamas Į už- 

rubežį turi pridėti: į Kanadą ir Meksiką 50c., į Lie
tuvą ąir kitur $1.

Reikalinga Darbininkai 
Vyrai ir Merginos. Mes 
sime darbą tame mieste 
jus gyvenat. Klauskite 
ku: Stanley Pocius, 985
shington St., Boston, Mass.

(47)
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“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažld 

rėjimui prisiųsdami lr>c.
‘‘GYDYTOJAS”

4454 So. Vvestern Avė. 
Chicago. III.

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA

G. W. KLOPFER, O, D
OMEOPT

Egzaminuoja ir 
gydo akis 
priskiria a k i 

n i u s .
• Valandos: nuo

10 iki 12 ir nuo
Viršuj Vaistinės. 2 iki 8 vakare.
Kamp. E. 79th St. ir St. Clair.

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų Ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus persalimo.
Šokančių, traukančių, į padūkimų 
varančių 'skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
nepamislini apie ■

Įrcg. S. V. Pat. Ofise, 
tuojaus ir negaišinda- 
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
. šeimyna negali būti be 

bonkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.
F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

valdžia iškėlė vyskupą iš Var
nių į Kauną; ten perkėlė ir Var
nių dvasinę seminariją. Dabar 
Varniai yra garsus Žemaičių 
miestelis. L. J.

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

Radviliškis, Šiaulių Ap.
Radviliškio vartotojų bendro

vė “Aušra” ir kooperacijos są
junga puikiai atsižymėjo, nes 
pastatė pačiam Radviliškio cen
tre, turgavietės aikštėje, pui
kius didelius dviejų aukštų na
mus. Tai yra papuošalas Rad
viliškio miesto, nes tie namai 
yra gražiausi Radviliškyje. Bra
vo!

Spalių 2 d. ties Radviliškio 
Gelžkelio Progimnazijos aikšte 
rasta išmėtytos proklamacijos 
kaipo atsišaukimas į mokinius 
kad prašalinus dabartinį direk
torių A. Škėmą ir mokytoją A. 
Kybortą, kurie labai skriaudžia 
mokinius. Gėda, p. direktoriau, 
kad mokiniams prisiėjo imtis 
net tokių priemonių. KI. Lap.

Venta
(žinutė iš Liet. Krašto Mokslo)

Viena iš didžiausių žemaičių 
upių yra Venta. Ji prasideda 
arti Varnių ir teka per Žemai
čius ir Kuršą į Balijos jure. Pu
sė Ventos teka jau ne Lietuvo
je bet Latvijoje. Pradžioje 
Venta yra apie dviejų sieksnių 
platumo, o apie Viekšnių mies
telį jau 40 sieksnių, o Kurše 80- 
1C0 sieksnių.

Gylis Ventos ne vienodas. Au
kštupyje ji negali ir laivu ne
plaukoma, ir tik Latvių žemėje 
(žemupyje) ja gali laivai plau
kti. Ventos dugnas smėlėtas 
arba molėtas, tik Papilės apie- 
linkėje, kur ji prisirausia pro 
“jūrines kalvas”, Venta akme
nuota. Šiaip jau Ventoje yra 
daug seklumų, duobių, gelmių, 
krioklių. Vietomis Pavenčiais 
randasi gražių pievų, o vieto
mis ir balų. Ventos upynas di
delis ir vandeningas. Į ją sute
ka daug balų, vandens, upių, > 
upelių. Daugelis Telšių apielin-| 
kės ežerų susijungę su Ventos! 
itakais. Svarbesnieji Ventos 
įtakai: Varvytė, Varduva, Va- 
daktis. Pagal Ventą yra daug 
miestelių, sodžių, vienkiemių. 
Didesnieji miesteliai ir miestai: 
Kuršėnai, Papilė, Viekšniai, Ma
žeikiai. Vetnos gale yra Vent- 
pilės uostas (Latvijoje), Ven
tos aukštupis randas labai neto-

Iš Vilniaus
Spalių G d. buvo apsilankę pas 

Lenkų vyriausybės delegatą lai
kinojo Vilniaus Lietuvių Komi
teto pirmininkas Dr. D. Alsei
ka ir vice-pirmininkas Kun. K. 
Čibiras. Apsilankymo tikslas 
buvo paimformuoti naujai pa
skirtą delegatą apie visas vieti
nės administracijos daromas 
Lietuviams skriaudas, varžy
mus kultūros darbo srityj, ypač 
persekiojimą privatinių pradi
nių Lietuvių mokyklų. Labiau
sia pabrėžta buvo šie dezidera- 
tai: duoti prolongatą nuo karei
viavimo vidurinių mokyklų mo
ksleiviams, duoti pilietybę inte
ligentams ir našlaičiams moks
leiviams, netremti jų iš šio kra
što, nevaryti iš butų prieglaudų, 
priimti abiturientus i universi
tetą tikrais studentais, duoti 
teises vidurinėms mokykloms, 
leisti steigti pradines mokyklas, 
sudrausti administraciją ir pa
šalinti Lietuvių varymą iš gelž- 
kelių ir įvairių valdiškų ir savi
valdybių įstaigų. Delegatas iš
klausęs pažadėjo kiek tai nuo jo 
priklausys tuos dezideratus pil
dyti. ’ (“V. B.”)

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarniSiai. 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenis.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

Knygų surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pirkimui 
SOCIALIZMAS.............10
ŠIRDIS, su apdarais. .1.50
KAIMIEČIŲ KOVA SU PONAIS............. •..........
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai .................
JONO JONVLOS RASTAI, tris 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

.61)

.50

.50

.75
4.00
1.00

išpardavimas tęsis nuo dabar iki Kovo 1, 1925.

Pinigus su užsakymais siųskit sekančiu antrašu:

J, SOLIS — T. M. D. Centro Knygius
S03 West 33rd Street Chicago, Ill.

Kalėdoms Exkursija
į. Lietuvą.

Mr. A. V. Biscp. nuo Suvienytu Valstijų Linijų rengia special? 
Kalėdoms Ekskursiją j Lietuvą. Pasažieriai išplauks ant milžino 
“Le ’iathan” iš New Yurko Gruodžio 6 d. per Southampton’ą. Jus 
’pasieksite savo Tėvynę laiku sueit su draugais ir giminėmis del 
Kalėdų šv'-neių.

Pasiteiraukit apie šią ekskursiją dabar. Jus gausit mažiausio
mis lėGimis švarius, puikius kambarius, geriausj valgį, didelius ir 
puikius publikos kambarius ir mandagų patarnavimą visu laiku.

Kam nęprisidėt prie tūkstančių kurie keliaus Romon, 1925 me
tais dalyvaut šventėse, Šventų metų, kaip proklamuoja jo Švente
nybė, Papa.

UNITED STATES LINES 
45 BROADWAY, NEW YORK 

Arba pise 
Hotel ' le'cianu Bldg.

Managing
UNITED STATES

vietinio Agento
Cleveland, Ohio

Operators for
SHIPPING BOARD

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.
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GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

The A. B. Savings & L.oan Co. Bldg.
3351 SUPERIOR AVENUE

Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-2
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Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
J‘V“.' • , >r

Žiema ateina — rūpinkitės apie
Įp — pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 

* pasiteirauti apie kainas pas mus. 
Mes turime daugiausia Įvairių pečių virtuvei 
ir kctnibariams, gazinių ir anglinių.

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik mūsų krautuvėj.

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

Cleveland Furniture ©oo
6412 Superior Avenue

M. Saeevičius G. Židonis.

5

Ukmerge
(Žinutė iš Liet. Krašto Mokslo) 

Ukmergė yra labai senas ir 
garsingas miestas. Kasinėjimai 
rodo jog Ukmergės iš senų se
novės butą stiprios pilies. Ne 
vieną kartą Ukmergė mate Vo
kiečius kalavininkus, ties Uk- i 
merge, Vytautas ištrukęs iš ka- I 
Įėjimo, sumušė Jogailos kariu-1 
menę, ties Ukmerge Lietuviai 
Sutrupino ir Vokiečių kalavinin- 
kų galybę.

Aštuoniolikto amžiaus pra-' 
džioje švedai sudegino Ukmer-' 
gę, ir nuo to laiko ji ėmė men-1

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 5248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

į
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Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinam; 
ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaite stokit i AUKSINTO KON
TESTO Vajų! Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanu bus Atlyginimas
Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodam:- tam tikras nuošimtis Ko

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

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

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

“SANDARA 327 E. Street So. Bctson, Mass.
’.V.V.W.V.W.V.W.’.W^.W0WaV.W.’.V.SW.%WaV»V«,=*0-i

i
Savaitinis Visuomenės, Politikos. Literatūros 

Laikraštis— Eina kas šeštadienis.
Metams Suv. Valstijose - - - 
metų

Užsienyj i>
Pusei metų

ir Mokslo

Pusei
Lietuvoj metams

$2.00
1.00

.3.00
1.50

laikrašti:laisvos ir pažangios minties
i pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli- 

Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
laisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie
jai nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk

teisingai nušvieči;
tika, paduoda daug žinių iš
nepriklausomo:
tuvių reikalus.
“Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

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

it Ii ft Ifft ifft lifc'iiiržS ū'ft' ii'ft li'ft tfifirft Tift ft’ft n jŲj'ft *•' ,'r'' i: L'-'A- ; 1

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

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

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

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

LIETUVIŠKA DRABUŽIU KRAUTUVĖ
Pirmiau buvo ant St. CLAIR AVE., netoli E. 79th St. 
dabar persikėlė Į naują gražią vietą ir yra pripildyta 
geriausių prekių pardavinėjamų už numažintas kai
nas. Visus savo senus ir naujus kostumerius prašau 
atsilankyti ir pasipirkti kas yra reikalinga — nau
jausios mados vyrišįų ir vaikų aprčdalų. Visus Lie 
tuvius prašau atsilankyti į mano krautuvę. Aš kal
bu Lietuviškai. (45)

GORDON PARK HABERDASHERY
921 EAST 79TH STREET (arti St. Ciair Ave.)

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Naktimis ir 
Rytmečiais 

Turėk Tyras.
Sveikas Akis /

arba Prisinešė
Atgaivina,

Teka, jei skauda, 
naudokit Murino tankiai, 
ramina. Geras Vaikam ir SuatiRUsiem 

Parsiduoda visose vaistinėse.
Rašyk knygelės iš ... . .. .... Co.

http://WWW.VWWW.W.YoWI.W
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Kas Girdėt Cieveiande-Apielinkese
Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Gubernatoriaus Rinki- j“Dzimdzi-Drimdzi” Vo-|Butenas Bus Clevelande 
mus Laimėjo Donahey i

Ohio valstija rinko guberna
torių ir kitus viršininkus; ir val
stijos apskričiai bei miestai tu
rėjo savo rinkimus.

Gubernatorium liko išrinktas 
Demokratas Donahey, kuris iki 
paskutinių apskaitliavimų turė
jo bent 80,000 balsų daugiau už 
Republikoną, Harry L. Davis.

Davis gavo 587,613, Donahey 
672,222 balsu.

devilio Programas už Poros Savaičių
Lietuvos artistai, “Dzimdzi-i Antra iš retų pramogų 

Dzimdzi” vodevilio kompanija, j k*os Clevelande pasitaiko 
kurie atvyksta į Clevelandą ir Jono Butėno koncertas.

Į:

ko- [

— .... .. • Sis
vaidins musu kolonijoje net du Į koncertas įvyks nedelioj, lapk- . . Gimm on i

Išguldymas Šv. Rašto :
Temoje

KAS GALI INEITI Į
DANGŲ.

Pradžia 3 po pietų.
7017 Superior Avenue

anga Dovanai—Kolektu Nėra

Gavo Į

'AV.V,7,V.V,7.\'.W,NY.W.,,,1,.',A,WA”.V.V>WAVA7>,.,<'/AW.W/WW.W.V.V/n'A,A
£

Dzimdzi-Driindzi Vodevilio Artistai, kurie 
bus Clevelanbe Lapkričio 28 ir 29 d. 1024

sa®

A. VANAGAITIS

ričio 30 d., Lietuvių salėje.
Jonas Butėnas, kuris dabar

tiniu laiku pasekmingai duoda 
koncertus rytinėse valstijose, 
lapkričio 20 d. bus Pittsburge, 
iš kur atvyks i Clevelandą kele-

vakaru, turi savo pragrame se
kančius dalykus, kurie ypatin-

■ gai sužavi publiką, todėl ir mes 
Clevelandiečiai jų laukdami ga
lim būti tikri neapsivilsime:

Jie vaidina
’“prakalbą” ir pastato patriot!- jtL’i dienų liuoslaikiui ir čia bus 

Cuyahoga apskritis, kuriame j nę misteriją “Laisva Lietuva”, iiki koncerto.
ineina Clevelandas, balsavo se
kančiai :

Ant Prezidento
Coolidge gav
J. W. Dawis
La Follette

Ant Gubernatoriaus
H. L. Davis 100,819
Vic Donahey 74,072

Ant Kongresmanų
Mooney (20 dist.)
Drucker ”
Grosser (21 dist.)
Gahn ”
Burton (22 distr.)
Fitzsimmons ”
Coyle ”

Apskrities Prosekutorius
Stanton
Miller

“Jovalą”, rėžia

81,678
16,769
89,240

: iki koncerto.
Jovalas yra juokų vaizdelis su ■ Visi jo draugai laukia jo, po 
dainomis, muzika, monologais ir |apie poros metų persiskyrimo, 
vaidinimu. | Clevelandiečiai gana žymiai jį

Antrą vakarą paprastai vai- parėmė atsilankymu ant atsi- 
dina “Lietuvos Ubagai”, iš Lie-j sveikinimo koncerto, o pasitiki-

Taipgi j mu> .1° susirinks dar daugiau.
Prie koncerto rengimo dar-

giminių iš Amerikos į
per ‘Dirvos’ Agen- ;■

turą šios ypatos į
Mikolas Žukas ............ Lt. 250 į
Kazys Viršilas........................ 150 I į
Antanas Morkūnas ...........• -500 jį
Barbora Gedžieriė ..................55 i į
Martinas Bauras ................200 Į į

“Dirvos” Agentūra i į
3352 SUPERIOR AVE. į

tuvos ubagų gyvenimo.
“Munšeiną”, dviejų vaizdų ope-
rečiukę iš dabarties gyvenimo į buojasi A. Gailiunas, A. Lapė ir 
Lietuvių Amerikoje.

Dalyvauja keturi: A. Vana-1 solistė. Edith Kurlander. 
gaitis, V. Dineika, J. Olšauskas 
ir J. Dikinis — tikri iš Lietuvos 
atvykę artistai.

Vaidinimuose publika turi iš
tisas valandas juoko kur eina 
apie juokus.

Jie visi yra geri dainininkai, 
Į todėl veikaluose ir dainuoja kur 

88,782 j reikia kvartetus, solo ir kitaip. 
57,6241 J- Olšauskas skambina kanklė- 

1 mis ir padainuoja patriotines 
85,800 daineles.
71,774 j Patįs Vodevilio statomi daly- 

išrinkta beveik vi- kai už save pasako, todėl tiktai 
buvo pereitame nu- i rengkimes visi pamatyti.

kiti. Dainuos dar viena zvm

šerifas

26,906
17,711
18,881
17,663
20,986

5,371
6,209 .

Kohler
Hanratty 
Teisėjais. 

si tie kurie
meryje paminėta. į ----------------

La Lollette ėjo pirmutinis |
Clevelande, bet kada susidėjo! Lyros Choro Vakaras 
balsai iš visos valstijos, jisai į Pereitą nedėldienį Lietuvių 
atsiliko. įšalėję “Lyros” Choars su A. L.

Visų svetimtaučių sentimen-|P. M. Sąjungos 3 kuopa (bol- 
tas buvo už La Follette, ir Lie
tuviai čia gana karštai 
ir balsavo už jį kurie 
savo bosų.

Visų buvo įsitikinta 
bernatorium liks Harry L. 
vis, kuris pora metų atgal 
vo gubernatorium ir pralaimėjo 
pereitus rinkimus prieš Dona
hey.

H. L. Davis Clevelande turė
jo didumą, bet visoj valstijoj jį 
mažai kas rėmė.

ji rėme 
nebijojo

kad gu- 
Da- 
bu-

ševikai) statė scenoje keturių 
veiksmų dramą-tragediją “Ma
dam X”. Atlikta ne kaip, prie 
to tas veikalas visai netinka-' 
mas Lietuvių scenai.

Publikos buvo nemažai, 
perstatymo buvo šokiai.

Po

TMD. 20-ta kuopa trumpoje 
ateityje rengia gražią draugiš
ką vakarienę Lietuvių salėje.

Panedėlį gatvėse automobi
liais užmušta dvi ypatos. Ketu
rios ypatos buvo ligonbutyj nuo 
sužeidimų tą dieną.

Panedėlio vakare automobilis
tas suvažinėjo vieną moterį ir 
pabėgd. Polipistas dar paėmęs 
kitą automobilį bandė vytis, bet 
niekšas išspruko.

5% ir Apsauga
Kožnas žino kad pasidėjimas taupymui pini
gų yra pirmas laipsnis kelyje kuris veda į 

Pasisekimą.

Mes tikime kad kiekvienas turi turėti pasidė
jęs pinigų banke. Mes aipgi tikime kad dar
bininkas kuris pasideda savo sunkiai uždirb
tus pinigus i banką jis turi turėti apsaugą ir 
užtikrinimą už juos.

Smarkus augimas The A. B. Savings 
and Loan Co. paeina nuo jos gero, sau
gaus ir konservativio užžiurėjimo. Ji 
moka Penktą Nuošimti nuo dienos pa
dėjimo iki dienai ištraukimo.

Pinigai sudėti į The A. B. Savings and Loan 
Co. yra investinami į pirmus mortgečius ant 
nuosavybių Clevelande ir Cuyahoga apskrity
je, o tas yra geriausia apsauga pasaulyje, prie 
to dar kožna paskola aprūpinta ugnies ir aud
ros apdrauda, kas suteikia užtikrinimą pini
gams šios įstaigos depozitorių ir šėrininkų, o 
tuo pat laiku apsaugoja skolintojus nuo nerei
kalingų nuostolių.

The A B Savings 
& Loan Co.

3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

Sandaros 18 kuopos susirin
kimas bus laikoma sekantį an
tradienį. lapkričio 11 d., nuo 7: 
30 vai. vakare. Lietuvių salėje.

Tarp kitų svarbių dalykų bus 
tarimai apie galutinį rengimąsi 
prie lošimo tragedijos “Algis ir 
Giedrutė”. Vald.

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
rengia maskaradų balių vakare 
prieš Padėkavonės Dieną, lapk. 
26 d., Lietuvių salėje. Tikima 
skaitlingo publikos atsilankymo, 
kaip paprastai.

Bus dovanos už geriausius 
ypatingiausius išsirėdymus.

ir

Žiema ateina, ir moteris no
rėdamos greičiau įkurti pečių 
kurios anglimi kūrina, mėgsta 
pilti ant ugnies kerosiną. Vie
na moteris, 60 metų amžiaus, 
taip darydama, panedėlį pat: 
liko šokančių liepsnų pagauta ir 
randasi ligonbutyj arti mirties.

Community Fund kampanija 
tuoj prasidės — nuo lapkričio 17 
ir tęsis iki 25-tos. Reikalinga 
šįmet $4,370,000 aprūpinimui 
pinigais visų didžiųjų labdarin
gų organizacijų Clevelande se
kančiais metais.

Senatorius La Follette, nepri- 
gulmingas kandidatas ant prezi
dento, aplankė Clevelandą su 
savo agitacine prakalba lapkri
čio 1 d., ir jo paklausyti buvo 
susirinkę į 15,000 žmonių mies
to auditorijoj, ir bent 5,000 bu
vo už durų kurie Į salę netilpo.

Jis ragino žmones balsuot pa
gal savo sąžinės diktavimų, o ne 
kaip darbdavis liepia. Smerkė 
kitas partijas ir išrodinėjo jų 
netikusius darbus.

Jei kitus taip butų La Follet
te buvęs paremtas rinkimuose 
kaip Clevelande, prezidento rin
kimas butų atsidūręs kongrese.

Tai buvo pirmas ir paskutinis 
La Follettės bandymas tapti S. 
Valstijų prezidentu, nes jis jau 
yra apie 70 mteų amžiaus, ki
tais rinkimais bus persenas.

Kalėdos artinasi — laikas pa
siųsti saviškiams j Lietuvą ke
letą litų — jie ne tik džiaugsis 
pinigais bet ir jūsų atmininiu 
jų. — Ateikit Į “Dirvą” bile lai
ku ir pasiųsit — suteiksit jiems 
didelio džiaugsmo. (Užlipkit 
trepais i viršų — 3350-3352 Su
perior Ave.)

Municipal ir Representative 
kompanijų vedėjų tardymai vis 
vedama. Teismas randa vienus 
kaltus už vienus dalykus, kitus 
už kitus, ir nuteisę už tuos, dar 
ima teisti kitais apkaltinimais, 
ir taip teismas trauksis dar il
gą laiką.

Pradėta tardyti Representa
tive Realty Co. knygvedė kad 
apsakytų ką ji žino iš veikimų 
tos kompanijos viršininkų. /Da
bar jie visi bendrai kaltinama 
už išleidimą spaudoje suklas- 
tuotos atskaitos iš savo biznio 
stovio, parodymui kad viskas 
esą gerai.

DAYTON, O.
Kun. V. Slavyno nelaimės. • 

Dar neužmirština yra Dayto- j 
mečiams kai buvo rašyta vietos: 
Angliškuose dienraščiuose kad i 
Kun. V. Slavynas yra apskųstas 
teisman ant $10,000 M. Maša- 
nauskienės už jos garbės nupie
šimą. Ir štai vėl šiose dienose 
pasklido laikraščiuose žinia kad 
Kun. V. Slavynas liko areštuo
tas B. Bartulienės reikalavimu 
už sumušimą jos sūnaus, 13 m. ; 
amžiaus vaiko, Juozuko.

Tokie apsireiškimai nėra ant ; 
sveikatos Kun. Slavynui kaipo 
katalikiškam dvasiškam vado
vui.

Kun.
Spalių 26 
nėj įvyko 
merikonų 
rių. Kun. 
lę ir pamatęs sėdintį J. Urboną, 
prabilo sekančiai: Čia yra lai
koma mitingas tiktai pilietiško 
klubo narių; ar Urbonas esi na
rys? Urbonas atsako kad ne. 
Tada kunigas sako: Išeik lauk! 
Urbonas sako kad ir daugiau 
salėj yra tokių kurie nėra na
riais, tai kodėl jų nevarai lauk? 
Kunigas tada atrėžė: Tai yra 
mano dalykas, o tu išeik lauk.

Kįla klausimas delko taip ku
nigas neapkenčia Urbono. Kaip 
tenka patirt, klebonas bijąs Ur
bono kad jis nepraneštų jo pa- 
rapijonams ką Urbonas žinąs. 
Mat, yra sakoma kad Urbonas 
ištikrųjų žinąs Kun. Slavyno 
praeities gyvenimo biografiją 
ir psichologiją.

Urbono Užtarėjas.

Slavyno fanatiškumas, 
d. bažnytinėj svetai- 
prakalbos vietos A- 
Demokratų politikie- 
Slavynas, inėjęs i sa-

Ant Winfield avė. tūla Eleo
nora Dia liko nužudyta akivaiz
doje savo penkių metų amžiaus 
duktės. Užpuolikas atėjo į na
mus ir po ginčų su motina pa
leido Į ją kelis kelis šuvius; ji 
nusirito žemyn trepais ir mirė.

Spėjama kad tai jos vyras, 
kurio dabar policija .Įieško. Ji 
su vyru negyveno jau tūlas lai
kas, o ir mergaitė negalėjo nie
ko pasakyt kas toks ten buvo.

Ku Klukserių ir Priešų 
Muštynės

Niles. Ohio.,— Lapkričio 1 d. 
šis miestelis ir apielinkės atsi
dūrė karo stovyje iš priežasties 
Ku Klukserių muštynių su prie
šinga jiems organizacija, kuri 
nenorėjo kad Klukserių rengta 
demonstracija Įvyktų.

Tiktai pribuvus milicijai pa
sisekė išvengti didelių skerdy
nių kokios galėjo kilti. Ir šiaip 
jau, susirėmime sužeista pora 
desėtkų žmonių, kurių vienas ar 
daugiau jau mirę.

Ku Klukseriai gavo miestelio 
majoro pavelijimą rengti de
monstraciją. Tuo pat laiku ir 
tą pat dieną pareikalavo leidimo 
demonstracijai priešinga Kluk- 
scriams organizacija, Liepsno
jančio Rato draugija (Klukse
rių emblema yra liepsnojantis 
kryžius).

Priešinga Klukseriams orga
nizacija nustatė rubežius per 
kuriuos demonstrantams neva
lia pereit, o jeigu eis bus muša
mi. Klukseriai atėję iki tos li
nijos susidūrę su priešininkais

V. DINEIKA

į Visas Clevelandas ruoškitės dalyvauti, nes tai pirmas sykis gyveni- S 
į me matyti tikrus Lietuvos artistus su tikru Vodeviliu, kuris suside- į 
į da iš vaidinimų, muzikos, dainų, ir juokingų apsakymų. — Bus du į 
< karu LAPKR. 28 ir 29 d. Lietuvių Salėj ir Goodrich Auditorijoje. 5
tuoj tūli ėmė šaudyt. Iš to ki- nų kada pasklido gandai buk po 
lo abelna muštynė. 'šitų riaušių ten buvo įmesta nu-

Vienas atsitikimas buvo toks, žudytų klukserių ar jų priešų. 
Mažas automobilis su keturiais |------------------.
vyrais perlėkė iš Klukserių lau
ko per rubežių ir atsidūręs prie 
priešininkų pradėjo švaistytis, 
o vyrai šaudyti, paskui leidosi 
bėgti. Rato nariai pasileido vy
tis, sugavo juos, 
gal į savo “abazą’ 
dė, ir taip juos apkūlė kad jie 
atsidūrė ligonbutyje. Vieną iš 
klukserių priešininkai buvo pa
sigavę ir pakorę, bet spėjo vir
vę nupjauti ir tas liko dar gy
vas.

Iš Clevelando pasiųsta tenai 
300 kareivių.

Miestelio majoro namas buvo
išdinamituotas ir apardytas po į IPhBS'W J K1 ffiM 8 (Į01 °"
to kaip jis sutiko duoti Klūk- £ 0 B™ E M Fa I >
šeriams teisę, laikyt demonstra- 

Kadangi ši demonstraci- 
sako

Clevelande pasibaigė streikas 
šimto mūrininkų prie Morland 
budinko, kurie mete darbą del 
susivaidijimo su tinkuotojais 

atgabeno at- už tai kuriems iš jų pridera at
kili- jie šau- likti tam tikri darbai esą tarpe 

mūrijimo ir tinkavimo. Tie 
darbai suspenduota iki tų uni
jų taryba suvažiuos gruodžio 1 
d. ir išspręs kurie turi tuo dar
bu užsiimti. Clevęlando strei
kas del to darbo gal padarys 
perversmą visos Amerikos bu- 
davojimo industrijoj.

ciją.
ja neįvyko, majoras vėl 
duos klukseriams leidimą 
ti naują apvaikščiojimą.

Pradėjo po upę j ieškoti lavo-

ANT RENDOS — šeši kambariai — 
$40 j mėnesį. Lietuvių gyvenamo) 
srityj. 7028 Superior Ave. Krei
pkitės krautuvėm

PARSIDUODA šešių kambarių ra
kandai ir pianas, lovos, su visais 
užvallkalais, stalas ir pečius. At- 
sikreipkit 939 E. 79th Street, Lie
tuvių šeimyna.

Mokykis Popieriuoti Va
karais.

Uždirbk $75 savaitėje. Mokestis už 
išmokinimų $30. Kreipkitės (48) 

1336 ST. CLAIR AVE.

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

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

Tesingas Patarnavimas, Paimam iš namu. Telef. Randolph 7906 į 
* ROSEDALE DRY CLEANING CO. * £ 
6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. į
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Dr, A. A, Ivinskas
CHIROPRAKTIKAS

I I 72 E. 79th Street Cleveland, Ohio.

S

CHIROPRAKTIKA - DIDŽIAUSIAS PASAULIO SVEIKATOS 
MOKSLAS

Prašalina ligos priežastis—paskui naturališkai atgryžtat j sveikatą. 
Ar turit Skilvio, Plaučių, Širdies, Inkstų, Vidurių ar Kepenų ligą? 
Ar turit Reumatizmą, Katarą, Dusuli, Goitrą, Paralyžių, Epilep

siją, Nereguliarį Dūsavimą, Vidurių LIžkietėjimą, Apendicitį, Ner
viškumą, Nemigę, Raudongysles, nuolatinį Galvos skaudėjimą? — 
Chiropraktika yra vienatinis mokslas kuris gali prašalint tų ligų 
priežastis.

Ar turit nesmagumo su Akimis, Ausimis, Nosia ar Gerkle? Jeigu 
esat apakę ar apkurtę per daug metų, arba visai nustoję balso, nenu- 
stokit vilties, bet pasiteiraukit apie Chiropraktiką.

Ar turit moteriškas ligas arba bent kokias Lytiškas negeroves? 
Nesidrovėkit ir nesibijokit, viskas bus užlaikyta slaptybėje, o pasek
mės stebtinos, Pabandykit Chiropraktiką.

Gal turit sustingusius Sąnarius rankų ar kojų ir negalit jų natura
liškai naudoti. Chiropraktikos sistema tą atitaisys.

Mano metodos ne stimuliuoja, bet prašalina pačią ligos priežastį, 
tokiu budu leidžia gamtai pačiai atlikti atitaisymo darbą. Sveikata 
yra didžiausia laimė kokią tik mes galime turėti.

Manimi galit pilnai pasitikėti. Aš esu praktikavęs prie ligonių per 
dešimts metų žymiausiuose Cleveland© ligonbučiuose: du metu La
keside Hospital, tris metus Mount Sinai Plospital, ir penkis metus St. 
Vincent Charity Hospital.

Ant pašaukimo pribunu į namus pas ligonius.
Ofiso telefonas Penn. 1321 

Rezidencijos telefonas Garf. 5772-J 
Ofiso valandos: 10—12 ryte; 2—5, po pietų; 6.30—8:30 v.
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