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BUVO UŽĖMĖ TULUS VALDIŠKUS BUDIN- 
KUS. TRYLIKA YPATŲ UŽMUŠTA.

Komunistai Vienok po Dviejų Valandų Šaudymo- 
si Liko Išvaikyti, Kariumenė Atgrąžino 

Sostinėje Tvarką. Kitur Sukilimų Nebuvo.

!DARBAI
| IR DARBININKŲ ŽINIOS

Clevelandas pradeda nustoti 
moteriškų drapanų siuvimo in
dustriją iš priežasties pergerti 
sutarčių tarp darbdavių ir siu
vėjų unijos, skelbia P. Frankel, 
advokatas keliolikos audinių iš- 
dirbysčių draugijos. 1919 me
tais siuvimo industrija darius 
830,000,000 vertės biznio, o per
nai, prie naujų kontraktų su 
unija, biznio daryta tik už apie 
$15,000,000. Penkios įstaigos 
atsimetė iš siuvyklų sąjungos 
pripažinusios unijos reikalavi
mus, o penkiolika siuvyklų ' tu
rėjo visai užsidaryti. Siuvimo |

BOLŠEVIKU SUKILI
MAS ESTONIJOJ

Rėvai, Estonija, gruodžio 1.— 
Komunistai šiandien surengė 
revoliuciją, kuri trumpai gyva
vo, vienok trylika ypatų užmuš
ta ir suvirs 40 sužeista dviejų 
valandų mušiu bėgiu. Valdžiai 
pasisekė vėl sostinėje įvesti 
tvarką, ir negirdėt iš kitų sri
čių apie sumišimus.

Gen. Lainener, naujas armi
jos komandierius, pranešė sei
me jog užmuštųjų tarpe yra 
penki oficieriai, trįs kadetai, du 
kareiviai ir trįs policistai. Trįs 
oficieriai yra tarp sunkiai su
žeistųjų. šešiasdešiitits komu
nistų suimta.

LENKŲ BAIMĖ DI
DĖJA

Kaunas. — Vilniaus laikraš
čiai labai susirūpinusiai pradėjo 
rašyti buk Lietuva jau rengiasi 
eiti Vilniun, buk net klebonams 
įsakyta vesti piliečių tarpe agi
taciją rengtis kovon del Vil
niaus atvadavimo.

Daugelyj Dysnos (Vilnijoj) 
apskrities vietų įvykę sukilimų 
prieš Lenkų valdžią; esąs susi- 

Į daręs net sukilėlių štabas.
▼▼▼

Rasta lavonas. Lapkričio 5 
d. Žaliajam Kalne Kaune prie 
kareivinių griovyje rasta mo
teriškės lavonas. Jokių doku
mentu nerasta.

(“L. ž”)

KOMUNISTAI SMER
KIA TROCKĮ

Maskva. — Kamenev ir Sta
lin, žymus sovietų vadai, savo 
raportuose atakuoja karo mi
nister} Trockį. Ilguose straip
sniuose jie išrodinėja Trockį 
pirmiau ir dabar esant “men
ševiku”, atsitolinusiu nuo tyrų 
bolševizmo ir partijos idealų.

Kamenev aiškina jog centra
lis komunistų partijos komite
tas yra priverstas išeiti prieš 
Trockį, kadangi jo pastarose 

j dienose leidžiama knyga, “Pa- 
1 moka iš 1917 metų Revoliuci- 
[ jos”, leidžiama globoje komn- 
I nistų partijos, yra pavojinga 
! partijai. Stalin primeta Troc
kini norą prisisavint Lenino ga
lę. Jis sako jog visi partijos 
nariai turi kovoti prieš Trockį, 
nes “kitaip Trockio idėjos gali 
likti susituokimo punktu vi
siems ne-proletariatiškiems ele
mentams kurie stengiasi suar
dyti proletariato diktatūrą.”

darbai eina į kitus miestus kur 
pigiau darbas atliekama.

Didelė sausuma, besilaikanti 
antras mėnuo, pridarė daug nuo
stolių Ohio valstijos ūkiams ir 
industrijoms. New Lexington, 
O., sustojo dirbę angliakasyklos 
del stokos vandens, nes per- 
brangu gabentis vandenį per 
50 mylių kelio. Darbai kelių 
statymo ir taisymo irgi sulai
kyta nesant aplinkui vandenio, 
o ūkininkai iš šaltinių tegali pa
girdyt savo gyvulius. Thorn
ville miestelio gyventojai van
denį gabenasi iš keliolikos mylių

Komunistai bandė spėka už
imti generalj štabą ir valdiškus 
budinkus. Sukilimas tuojau li
ko numalšintas. Už poros va
landų tvarka vėl atgrąžinta.

Penkta policijos stotis liko 
komunistų suardyta, o karštas 
mušis įvyko centralinėj polici
jos stotyj, esančioj arti karo 
raštinės. Komunistai atsirado 
grupėse po dešimts ir penkioli
ka vyrų. Gelžkelio stotyje, vie
nok, jie buvo didesniame skai
čiuje ir stoties budinką įstengta 
atimti tik kariumenei atėjus, po 
smarkių šaudymų.

Vaikų Prieglauda Vil
niuje Išmesta

Vilnius. — Spalių 28 d. Len
kų policija, Vilniaus miesto 
magistrato atstovas ir mokyklų 
inspęktorato atstovas išmetė 
gatvėn Lietuvių prieglaudos 
vaikus iš Pranciškonų mūrų, 
kur seniau buvo Lietuvių mo
kykla ir vaikų bendrabutis. 
Tuose kambariuose buvo se
niausia Vilniaus Lietuvių mo
kykla. Daiktai buvo išmesta 
ant kiemo. Šis išmetimo atsi
tikimas pasisekė nufotografuoti 
ir pasiliks atminčiai. (“L.K.”)

atstumo. Daug akrų miško iš
degė ir daug gelžkelių tiltų su
naikinta ugnies, vis del stokos 
lietaus ir drėgmės.

Antwerpenc, Belgijoj, užsi
darė Fordo automobilių dirbtu
vė iš kurios Europoje buvo ima
ma automobiliai. Užsidarymo 
priežastis yra padidintas tari
fas.

Imigrantai iš Kanados desėt- 
kais tuksiančių atvyksta vogti
nai į Suv. Valstijas ir dingta. 
Jie didumoje įsiprašo į Suvie
nytas Valstijas tik apsilankyti 
pas gimines, bet daugiau ne- 
gryžta atgal.

Bėgyje pastarų penkių mėne
sių iš Montreal išvažiavo 57,367 
ypatos “laikinam apsilankymui” 
Suv. Valstijose, iš kurių 40,197 
daugiau negryžo. Jie čia pri
buvę slapstosi ir gyvena._

Duluth. Minn. — Detroito 
automobiilų išdirbėjus Henry 
Ford nupirko čia dideles ang
lies prieplaukas, kur paimdamas 
į savo kontrolę reikalų vedimą 
įves ir savotišką tvarką ir ge
resnius mokesnius.

New Yorke, gruodžio 1 d.,-na
mų gaisre sudegė septynios y- 
patos.

Nuteista Kunigas
Nowata, Okla. — Metodistų 

pastorius, kuriam tapo atimta 
kunigystė už išžaginimą ketu
riolikos metų mergaitės, liko 
teismo atrastas kaltu tame dar
be ir nuteistas penkiolikai me
tų kalėj iman.

Smarkus šaudymas taipgi bu
vo Kadetų mokykloj, kur du ka
detai užmušta ir devyni sužeis
ta. Gatvėje nušauta instrukto
rius.

Kariumenė panaudojo tankus 
ir ginkluotus automobilius prieš 
sukilėlius, bet tie liko prašalin
ti po keleto valandų. Milicija 
sergsti valdiškus budinkus.

Suimtieji komunistai paduo
ta karo teismui. Nekurie jų 
turėjo gatavai pasportus smu
kimui užrubežin. 

• ♦ *

Berlinas, gruodžio 1 d. — Pa
sikėsinimas bolševikų nuversti 
Estonijos valdžią sudarė “rau
doną” spektrą visose Baltijos 
valstybėse kurios buvo įsteig
tos po karo, nuo Rusijos atsi- 
metusios. Lietuvos ir Latvijos 
valdžios labai susirūpino.

Didelis ekonomiškas nuslūgi
mas tose valstybėse, ko pasek
mėje yra žmonių nerimavimas, 
padare padėtį tinkamą įtemptai 

'bolševikų propagandai, kuri ti
kima turi savo užpakalyje Tre
čiąjį Maskvos Internacionalą. 
Tas planas turi tikslą prijungti 
tas šalis prie sovietų federąci- 
jos.

Tiktai keletas dienų atgal 31 
komunistas buvo nuteista Reva- 
lyj amžinam kalėjimui, o 89 ki
ti gavo bendrai per visus 876 
metus kalėjimo už revoliucijo- 
nišką bruzdėjimą.

Pamišėle “Vardan Die
vo” Panaudojo Kirvi 
Plainfield. N. J. — Pamišus 

iš perdidelio tikėjimiško fana
tizmo, tūla Lenkė tarnaitė. Ma
rė Kuzmak, kirviu nužudė savo 
samdytoją jam miegant, labai 
sužeidė jo moterį ir jų dukte
rį. Vyro galva buvo beveik nu
kirsta, ir visai nukirsta dešinė 
koja. “Aš tai padariau Dievui 
ant garbes”, sakė ji verkdama 
kada liko suimta ir surišta nuo 
daužjrmosi. “Aš gavau žinią 
nuo Jėzaus. Man reikėjo nužu
dyt visus juos, bet gerai kad 
nors vieną nužudžiau.”

Kognresas Prasidėjo — 
ir Politikavimai

Washington. — Suv. Valsti
jų šešiasdešimts aštuntas kon
gresas (seimas) atsidarė pane- 
dėlį, gruodžio 1 d. Suvažiavo 
visi politikieriai su įtemptais 
nervais ypač prieš tuos narius 
kurie buvo atsimetę iš Republi- 
konų ir Demokratų partijų nu
ėjo su La Follette. Republiko- 
nai šiame kongrese yra labai 
pasidalinę, bet tikisi po kovo 
4 d. turėti santaiką ir didumą, 
nes tada užims vietas naujai 
išrinkti nariai.

20,000 Mylių po Juro
mis

Anglijos kariško laivyno sub- 
marinas K-26, didžiausias An- 

Iglijos poj erinis laivas, tik ką 
užbaigė 20,000 mylių kelionę, 
ilgiausią atliktą po vandeniu. 
Kelionė tęsėsi aštuonis mėne
sius, oficieriai ir jūreiviai gyve
no visą kelionę be jokios pagal- 

j bos nuo kitų laivių Viskas ko 
1 buvo reikalinga buvo gabena- 
j masi pačiame submarine.

Bijo Komercinio Karo 
su Vokietija

Paryžius. — Francuzija ma
no esanti ant slenksčio ekono
minio karo su savo amžinu prie- 

(šu Vokietija. Sakoma jog tas 
karas esąs netoli. Francuzai 
tiki jog pirmiausia jiems ban
doma bus pastoti kelias meta
lurgijos rinkoje. Jau tūlas lai
kas atgal apie .tai pasklido ži
nios, bet tik dabar Francuzai 
prisipažįsta matę .slaptą ranką 
rašančią ant sienos jų likimą.

Francuzijos metalurgija galė
tų patapti pirmutinė Europoje. 
Jos šaltiniai yra dideli, bet dau
gelis dalykų dar Francuzija ne
leidžia liuosai veikti. Vokieti
ja. Belgija ir Luksemburgas iš
stoja kaipo žymiausi lenkty- 
niuotojai Francuzams. Visose 
eksporto rinkose Francuzai su
sidurs su Vokiečiais kaipo žy
miausiais savo kompetitoriais.

Francuzija nesitikėjo taip 
greitai Vokietijos atsitaisymo, 
ir štai netikėtai .ji iššoka jai 
ant kelio.

ANGLIJA SMAUGIA i 
EGIPTĄ

Kairo. Egiptas. — Lapkr. 29 
d. Egiptas kur tik sukosi visur 
susidūrė su atstatytomis į save 
Anglų kanuolėmis. Khartume 
buvo kareivių sukilimas prieš 
Anglus, ir ten tuoj paleista ka- 
nuolų šūviai, ’.keturiolika Suda- 
niečių užmušta, kiti suimta.

Visoj šalyj išleista persergė
jimas kad bus šaudoma jeigu I 
gyventojai bandys priešintis ir 
sukilti. » • ♦

Geneva. — Egipto parliamen- 
tui patiekus Tautų Sąjungai 
protestą prieš Angliją, kuri pa- j 
atarose dienose užpuolė Egiptą | 
už nužudymą, karo viršininko 
Egipte. Tautų Sąjungos sekre- 
tariatas pasiuntė kopijas Są
jungos tarybos nariams.

Anglija labai tam prieštarau
ja ir sako .jog Tautų Sąjunga 
neturi nieko bendro su jos ki
virčais su Egiptu.

Šis Anglijos pasielgimas dar 
sykį parodo kad didžiosios val
stybės taiko Tautų Sąjungą ir 
jos įstatymus tik kitiems, ne 
sau, ir verčia kitas juos pildy
ti ir nusileisti, bet pačios tuoj 
prie pirmos progos Tautų Są
jungos tarpininkystę atmeta ir 
šoka ginklu ant nužiūrėtos au
kos.

Anglija teisinasi kad Egiptas 
per daug metų slaptai trusėsi ir 
kovojo prieš Anglija naikinda- 
mas-žudydamas Anglus \ irsi- ’ 
ninkus. Ir dabar sako susekę Į 
didelį suokalbį prieš visus Suda
ne esančius Anglus viršininkas, | 
nuo general-gubernatoriaus iki 
paprasto patarnautojo.

Anglai patįs areštuoja visus 
nepatinkamus lasmenis Egipte; j 
net premjerą ir kitus aukštus j 
Egipto valdininkus įtaria akti- 
viai dalyvaujančiais suokalbiuo
se prieš Anglus.

Egiptiečius kaltina -už norė
jimą visiškai atsikratyti Aug-; 
Ii jos globos.

Nori Gimimų Kontroliavimo
n«. - I Anglijos karaliaus ypatiškasMirė Kompozitorius Igvc]ytojas> Lordas Uawson, nu.

Fuccmi stebino visą Angliją savo atvi-
Pereitą savaitę garsus operų'™ pakėlimu klausimo ir smar- 

kompozitorius. italas Giacomo'kiu užstojimu gimimų kohtro- 
Puccini. Jo muzika buvo žino-, navimo. Jisai tą pareiškė Gi
rna ir mėgiama visuose pašau- mimų klausimą svarstantiems 
lio kampuose. Jo kuriniai yra jr besirūpinantiems kad tauta 
šios garsios operos: “Mignon ■ nemp.žėtų. Tame susirinkime 
Lescaut”, “La Boherae”, “Ma- buvo ir Winchesterio vyskupas, 
dame Butterfly”, “La Tosca”,: vienas iš prakilniausių Anglijos 
“The Girl of the Golden West”, 'prelatų. Visi dalyviai, sulaukę 

' karališko gydytojo, atsilošė ke- 
Idėse laukdami jo pareiškimų 
apie tai ką jis mano gimimų ne
kontroliavimo ir kontroliavimo

Paveikslai iš Europos 
per Radio

New York. — Portretas Suv. klausime.
Valstijų prezidento paleistas į Lordas Dawson griežtai pa- 
orą (Londone lapkr. 30 d. jau smerkė Anglikonų Bažnyčios 
buvo padarytas už 20 nrinutų mokinimą kuris draudžia gimi- 
laiko New Yorke. Po to apara- mų kontroliavimą. Jisai pasa
tas New Yorke padarė Londo- kė jog vyras ir žmona turi tei- 
ne diktuojamus žodžius, “Vie- gę naudotis savo meilės instink- 
nas paveikslas vertas 10,000 žo- tu greta pildymo paprastos tvė- 
džių”, ir vėl pradėjo gaminti ki- rimo pareigos. Tas jo pareiš- 
tą paveikslą, Anglijos prenije- kimas sukėlė nuostabą visų sa
ro Baldwino, po to kitų pažy-, sirinkusių tarpe ir tuoj kalbos 
mių ypatų. j apie tai paplito po visą Angliją.

Šitą bandymą padarius, Radio \ Varžymas lytiškų geismų yra ■ 
korporacijos viršininkai pareis- pavojinga vedusių gyvenime, 
kė jog tas Amerikoje padary- tęsė toliau jis, ir persergėjo sa- 
tas išradimas perdavimui per vo klausytojus kad jeigu gim- 
radio paveikslus yra visiškas1 dymų kontroliavimas nebus pri- 
pasisekimas. Dar tik biskį pa- įmta krikščionių tarpe pasaulis 
tobulinus, išradėjai sako, tas nenoromis turės gryžti į pir- 
procesas bus galima naudoti; mesnį stovį kuomet buvo dide- 
^.Utigiems persiuntime nv p ; . : „.ynos ir .eąugybč mirčių,
juras paveikslų ir visokiu kito-f Dvasiškijr. yra priversta veid- 
kių dalykų, kaip tai slaptų biz-, mainiauti kuomet įsimyli į mo
lio žinių, diplomatiškų prave- terišką, kalbėjo Lawson toliau. 
Šimų, ir tt. , Kunigai turi tuos pačias jatis-

Amerikos ir Anglijos bankie- 
riai davė Vokietijos gelžkelių 
taisymui ir gerinimui penkioli
ka milijonų dolarių.

Prezidentas Nori Taksų 
Numažinimo

Prezidentas Coolidge mažina 
valstybės išlaidas ir skelbia jog 
už metų bus galima labiau su- 
mažint taksus. Nuo valstybi
nių išlaidų sekantiems metams 
bus atimta $59,225,935. Viso 
naujam biudžetaui reikės $?,- 
729,519,846.

Nelaimes Jurose
Astrakhan, Rusija. — Ma

žiausia 48 žmonės žuvo ir 1,500 
žuvininkų laivų dingo audrose 
peršlavusiose Kaspijos juras.

Virš 700 žuvininkų laivelių 
dar blaškoma ledų apkimštose 
užlajose.

Londonas. — Smarki audra 
padarė daug nuostolių Anglijos 
pakraščiais vandenyje ir ant 
sausžemio. Prekybiniam laivui 
sudužus prigėrė 17 darbininkų. 
Buvo daug įvairių nelaimių su 
kitais laivais.

New York. — Atlantike lap
kričio 29 d. audrose nuskendo 
bent šeši maži laivai ir dingo 
apie 15 ypatų.

Laivas “Leviathan” pribuvo 
į New Yorką iš Europos po di
delių kovų su milžiniškomis 
bangomis ,net 40 pėdų aukščio. 
Keturiolika ypatų ant to laivo 
buvo sužeista.

Apie Columbus Klebo
nijos Tragediją

Tyrinėtojai tolesnių davadų1 
Kun. Shetsley žmonos tragedi- j 
jos sako jog moteris jau buvo 
negyva kada buvo pečiun įkiš
ta ir sudegė, o ne pati gyva įsi
lipo. Kolei kas nesuranda kai- ‘ 
tininkų ir niekas nesuimta.

v i Nori Įvest Orinį Paštą 
per A tl antiką

Washington. — Pašto virši
ninkai mano jog neužilgo bus 
galima įsteigti savaitinis orinis 
pašto vežiojimas Europon.

Pašt o viršininkų nuomone, 
Suv. Valstijų pareiga yra pir-l 
miltinei įsteigti tokį vežiojimą J 
ką jau ragina padaryti Berli-1 
ne pargryžęs ZR-3 kapitonas,1 
Dr. Eckener. atgabenęs tą or-1 
laivį Amerikon.

Chinečiu Savitarpine
Kova Amerikoje

New York. — Chiniečių tar
pe prasidėjo pasalinga kova ir 
žudymasi. Mėnuo laiko atgal 
buvo padaryta paliaubos, bet 
laikui pasibaigus prasidėjo žu
dynės. Vienos dienos bėgiu čia 
nužudyta devyni Chiniečiai.

Jų yra dvi šaikos, Hip Sing 
ir On Leong, ir jų šalininkai 
šaudo net tokius kurie nenori 
prie jų prisidėti.

Visose Suv. Valstijose ta ko
va eina, ir įvairiuose miestuo
se nužudyta po keletą Chinie-1 
čių. Kova prasidėjo anksti ru
deni Clevelande, kur buvo vie-1

; mus ir geismus kaip ir visi kiti, 
j vienok bažnyčia liepia jiems pa- 
j smerkti lytišką meilę — kurią 
j,jie praktikuoja ne del tvėrimo 
! bet visiškai šalia to.

Paprastas pasakymas kad gi
mimų kontroliavimas yra nemo- 
rališkas ir kad yra priešingas 
krikščionybės mokinimams ir 
pasmerktas biblijos atneš tik 
pažeminimą tiems kurie taip 
skelbia. Ypatingai jaunesnių 
žmonių negalima tuomi pertik
rini, o jie liečiasi labiausia.

Kadangi Dr. Dawson arti su
rištas su karališka šeimyna, jo 
pareiškimas už gimimų kontro
liavimą, kas yra priešinga Epis- 
kopalų Bažnyčiai, laikoma tu
rint didelės svarbos.

nas žymus jų vadas nužudytas; j
vienas pabėgo su $76 000 Or. AHejaus Skandalcs At- 
Leong saikos pinigu į kitą s-.u-
ką. Saikų vadai taip smarkiai j . smaujms
trankosi po įvairius miestus į Washington. — Senato tyri- 
kad policija po žudvstės viena- riejimas aliejaus skandalo vėl 
me mieste gauna iš kito mies- pasinaujins kaip tik suvažiuos 
to žinią apie tai kas nužudė tą kongresas gruodžio mėnesi ir 
ar tą iš gaujos narių. ; kaip sugryž Washingtonan Se-

----------- i natorius Walsh, Teapot Dome 
[aliejaus skandalo prosekutorius. 

Ohio va.’stija vienų metų bė
giu išleido $21,326,024 kelių [ - -------- —■——
taisymui ir budavojimui.

Willoughby, netoli Clevealn- Ką jus veikit Amerikoje — ju
do, gaisre ant ūkės sudegė pen-Įsiškiai matys jūsų vardus laik- 
ki veršiai ir vienas arkyls. Iraštyj — užrašyk jiems “Dirvą”

“Artojas” už $100 Į Lietuvą! Extra
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.
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g ls Lietuviu Gyvenimo, |
DETROIT, MICH. 'WORCESTER, MASS.

Po Lietuvą Važinėjant
“CIcvelandiečio A. Kranausko

Koncertas. Vakariene. 
Prakalbos.

Lapkričio 22 d. Lietuvių sa
lėjo Įvyko artisto Jono Butėno 
koncertas. Detroitiečiai buvo

“Aušrelės” koncertas gerai 
pavyko. Lapkričio 23 d. atsi
buvo “Aušrelės” koncertas, ir 
reik pasakyti kad tai buvo ge
riausias iš visų buvusių koncer-

labai išsiilgę Butėno dainavimo tų, nes choras labai puikiai su- 
ir su nekantrumu laukė kaip' dainavo dainas kurios buvo ne- 
jis iš Italijos pargryžęs pasiro-Į girdėtos dar iki šiolei Ameri- 
dys. Ir neapsiriko: jo balsas j koje. Jas “Aušrelės” Chorui 
yra ne tik stiprus kaip ir ph-i suteikė kompozitorius A. Vana- 
miau, bet dar yra daug švel- Į gaitis, “Dzimdzi-Drimdzi” gru- 
nesnis. Ypač jam gerai sekėsi Į P®s narys. Sudainuota sekan- 
Itališkos dainos. jčios, visos A. Vanagaičio, dai-

Publika, ypač daugiau daile nos: “Ei Pasauli> Mes Be Vi’- 
suprantanti, negalėjo atsigėrė- niaus Nenurimsim”, “Lopšinė”, 
ti ir ilgai-ilgai šio koncerto ne- , Ai Meigele ,
užmiršu Žinoma, dar buvo ir i “Hzingeliukai”, “Vejužėlis” - 
keletas ‘'Laisvės” užhipnotizuo- įdainavo chol’as- M«’- 
tu žmogysčių kuriems Butėnas choras pntal'lant ol’kes- 
dabar dainuoja “silpniau”. Su- B’ui irgi A Vanagai-
prantama, tai tik zaunos, ir.jie j Leiskit į Tėvynę , D/.im- 
nieko tuomi neatsieks. štai ^zi-Drimdzi”. “Kareivių Dai- 
kad ir čia Butėnui liko gryno n1-1” (iš op’ Kaust > lr *Ba1’- 
pelno apie 200 dolariu. ' Ikaro1? (Neapolitan) vietinės

Dar šiame Butėno' koncerte!solistės’ p'lč Mitrikaite, J. Kar- 
dalyvavo čia visų mylima dai- *ok,?nf” P/am. akompanavo E. 
nininke p. M. širvaitienė, kuri LncKson (-ic as).
taipgi jautriai padainavo keletą ■ Trumpai sakant, viskas pa- 
Lietuviškų dainelių. Daugu-' vyko puikiai. Iš dainų labiau- 
mas gėrėjosi jos dainavimu. Iri šia publikai patiko “Dzimdzi-
ištikrųjų reikia gėrėtis kuomet 
M. (Širvaitienė per didelius 'var
gus pasiekė tokio dainavimo 
laipsnio.

Šį koncertą parengė tris ypa- 
tos: Dr. -J. Jonikaitis, K. šnuo- 
lis ir J. Kripaitis.

Sandaros vakarienė. Tą pat 
vakarą, su Butėno koncertu, 
Įvyko Sandariečių vakarienė, 
kurioj svečių atsilankė gana 
apsčiai. Apart vietos svečių, 
dar dalyvavo garbės svečiai J. 
Butėnas ir vienas Clevelandie- 
tis, P. J. žiuris. Vakarieniau
jant kalbėjo P. J. žiuris, Dr. 
Jonikaitis ir p. Molis. Beje, 
dar vakaro vedėjas perstatė pa
kalbėt tūlą bolševikėh, kiuris 
“kritikavo” Žiurio kalbą. Ko
kiu tikslu vakaro vedėjas leido 
tam žmogeliui kalbėti tikrai pa-

Drimdzi” — plojimams nebuvo 
galo.

Reikėjo gal vieno dainininko 
iš kitos kolonijos, tai butų bu
vę gerai. Nors ir vietiniai at
liko (neblogai, bet kada svečias 
daindbja tai buna Įdomiau ir 
publika geriau užjaučia, nes Į 
vietinius publika paprastai ne
daug domės kreipia, nes gerai 
pažįsta.

Publikos buvo atsilankę su
virs 400. Kiek matėsi, publi
ka labai gražiai užsilaikė pro
gram© begiu. Nuo koncerto 
“Aušrelės” Draugijai liks gra
žaus pelno. Program© vedėju 
buvo J. Dirvelis. Dalyvavęs.

sakyti negalima, bet. arčiausia 
bus prie teisybės spėjant kad 
jis matydamas jog pritruks 
valgio, norėjo svečiams suga
dini apetitą. Ir jam, žinoma, 
pasisekė.

Sandaros prakalbos. Lapkr. 
23 d. L A. S. svetainėj įvyko 
Sandaros kuopos prakalbos. 
Kalbėtoju buvo Inž. P. J. žiu
ris iš Clevelando. Žiuris kalbė
jo dviem atvejais; pirmoj kal
boj aiškino kaip reikalinga yra 
mokslas kiekvienam darbinin
kui kad atsiekus geresnį gyve
nimą. Antroje kalboj, iš. da
lies, atpasakojo (Sandaros pro
gramą. Kalba visiems patiko. 
Ir ištikrųjų, klausant. Žiūrį jau
tiesi.esąs aukštoj mokykloj, kur 
mokytojai aiškina studentams 
praktiškus mokslus. Vargiai 
rasis tarp Lietuvių kitų kalbė
tojų kurie taip nuosekliai ir lo
giškai dalykus aiškintų.

žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, nes mat po Butėno koncer
to ir Sandariečių vakarienės vi
si buvo privargę.

“Dirvos” Korespondentas.

LAWRENCE, MASS.
Iš musų kolonijos. Vietos 

Lietuviai turi net dvi žinyeias, 
kurių viena yra Romos, o kita 
neprigulminga, bet iš abiejų 
kaip matyt tai neprigulmingoji 
laiko.-,i tvirčiau. Neprigulmin- 
S'ieji tikintieji turi gražią žiny
čių, apart to ir savas kapines. 
Nors tiesa, kapai apleisti, ne
prižiūrėti. Apart to turi dar ir 
gražų vasarinį parką su gražia 
svetaine, o Romiečiai nors irgi 

Į pasistatė naują žinyčių, bet jau 
du metai kaip apdengta ir sto
vi, užbaigti negali. Mat, jų bū
relis mažas, o kapitalo nėra, na 
ir skiepe meldžiasi. Kaip gir
dėti, jie ir Naujosios Anglijos 
dainininką J. C. N. pasiėmė pa
galbon (vargoninkauti).

i Prisižiūrėję ant neprigulmin- 
gų Lietuvių katalikų, ir Lenkai 
čia sutvėrė neprigulmingą savo 

j parapiją. Kadangi dar savo ži- 
i nyčioš neturi, tik rengiasi sta- 
; tyti ir jau turi pašventintą že
mę, jie pamaldas laiko Lietuvių 

j neprigulmingoj žinyčioj.
Jovaras.

laiškas “Dirvos” Redaktoriui, 
rašytas lapkričio 9 d., 

žvirbliuose, Ramygalos p.) 
Lietuvoje į stotį žmonės ei

na daugiausia pėsti ir dar ne
šasi sunkius našulius. Turtin
gesni važiuoja arkliu vežamu 
vežimu, “zvoščiku”. Lietuvos 
keliauninkai labai atsargus ke
lionėj, nepasitiki nei valgyklo
mis (restaurantais), nei vieš
bučiais. Suris ir bakanas duo
nos tai jų valgykla, o sėdynė 
tai lovelė. Užsikanda, pasnau- 
džia ant krėslo, ir toliau keliau
ja.

Kaimiečiai labai mažai važi
nėja, daugiausia važiuoja Žyde
liai, karininkai, valdininkai ir 
mokiniai. žmonėms susėdus 
garvežis sunkiai atsidusta, vie
nas iš tarnautojų švilpteli, 
konduktorius šūktelėja “važiuo
jam!”, na ir jei niekas daugiau 
neatbėga tai traukinis ir va
žiuoja. Kuomet tavorų ir pasa- 
žierių neperdaugel Lietuvoj ta
da veža viską sykiu, išskyrus 
ekspresinius traukinius. Siau
ruoju geležinkeliu važiuojant 
traukinis tankiai nušoka nuo 
bėgių. Visi traukiniai išlėto 
važiuoja.

Nemunu garlaiviu važiuot ir
gi dailu kada gražus oras. Jei 
Nemunas butų kriaušingas ga
lėtų dideli laivai plaukioti.

Dauguma Lietuvoj važinėja 
trečia klesa; tik išimtinai ma
žas nuošimtis pirma. Antros 
klesos bilietas perpus branges
nis už trečiąją.

Lietuvos žmonės geros šir
dies. nakvynę labai lengva gau
ti.

Važinėjau traukiniu ir ark
liais, ir dikčiai apsukau. Vi
sur tą pačią giesmę dainuoja ir, 
dzievaš, soprano tonu: Litų! 
Litų! ir visur ir visi Litų I Ir 
galima sakyti kad tų litų trum
pa. Jei išgirsta kad vienas ga
vo pasiskolinti tai kiti raiti, 
pėsti, važiuoti pei' dieną keli 
pas jį atsilanko. Ant trumpo 
laiko imant 25% yra tik mažas 
nuošimtis.

Iš trobų-budinkų daugiausia 
galima spėti ūkininkų turtą ir 
karakterį. Jei žemės prastos ir 
mažai jos, tai trobos visų pras
tos; jei žemė gera ar daugiau 
jos valdo, trdbo yra gražios ar 
buvę gražios. Pusė ūkininkų 
žengia progreso keliu ir labai 
upas pakilęs.' Jau nesako mer
gelės žodeliais. “Ką Dievas duos 
tą krikštysim”, bet į kolonijas 
skirstosi, gyvulius augina, do
bilus sėja, agronomus užsikvie- 
čia; ir pas tokį stuboj švariau, 
apsieina mandagiau, ir žodžiu 
sakant su pasauliu žengia.

Antra pusė ūkininkų tai nu
puolusiu tipu, tinginėilai be iš
ėmimo, išsigirti myli; į jų na
mą baugu įžengti, jų grindis 
tai purvas per pėdą storumo, ir 
visa gryčia dvokia. Stogai nu
plyšę, tvoros nuirę, ir jei ūki
ninkus malkų neturi tai grudų 
nei tiek — tas gali būti Lietu
vių priežodžiu. Ir tokie moka 
daug kalbėti, nupasakos kaip 
tepliorius nuteps, kad sunkus

j kaip pasigaus kad reikia sušla
pti. Per akmenis negali arti, 

(o po purvyną dien į dieną bren
da ir nepasitaiso sau takelio. 
Yra net tokių kad vietoj vartų 
net ir duris šakaliais užkrauna 
pro kurias tris ar keturis sy
kius per dieną turi eiti. Tvorą 
pavasarį tveria, rudenį kūrena. 
Ratų netepa kad degutą reikia 
pirkti, kailiais nedirbtais lan
gus užkaišioja, o pats žiemą sa
la be kailinių, nes mat reikia 
duoti kailį išdirbti.

Derlius Prastas
Derlius Lietuvoj šįmet pras

tas. Avižos labai gražiai pasi
rodė augdamos, bet prieš bren
dimą ilgas lietus pakenkė, jos 
sukniubo, ir abelnai grūdas tik 
du grudu atneša, išskiriant ma
žumą. Bulvės, kviečiukai ir 
dalis žirnių biskį geresnių, bet 
labai mažai. Miežiai vidutiniš
ki, kviečiai apygeriai. šlapias 
ruduo ir šlapias ilgas pavasa
ris rugius visai pagadino ir re
tai kuris ūkininkas turi parda
vimui. Šienas pažėlė. Linai ir 
dobilai labai gražus.

Kviečių pūdas 11 ir 12 litų, 
rugių — 9 ir 10 litų; miežių — 
7 ir 8; avižų — 7 ir 8; sėmenų 
— 10 iki 12 litų; linai nuo 50 
iki 80 litų pūdui. Drabužiai ir 
audeklai ne kiek pigesni kaip 
Amerikoj, ir galima sakyt dau
giausia antros ar trečios rūšies. 
Apavalai biskį pigiau; vargu 
gauti ką nors geresnio, pavyz
džiui kalnierį pirkau, užmokė
jau 3.80 lt. (38c.) ką Amerikoj 
parsiduoda po 20c. Taigi va
žiuojant iš Amerikos patartina 
parsivežti ypatingai mažmožių 
apsirengimui.

Bežemių pragyvenimas šįmet 
bus sunkus del brangumo reik
menų, bet ūkininkas vis pra
minta, mokesčius praleidžia kai 
šiaurį vėją ię, vėl gyvuoja. Pra
gyvenimas, ir. auginimas šeimy
nos Lietuvos ūkininko palygi
nant ęu- Amerikiečiu darbinin
ku yra didelis skirtumas; ūki
ninkas nepaiso tris ar keturi 
vaikai daugiau ar mažiau val
gydinti arba dengti, tik su už
augusiais tai gyva bėga, o ypa
tingai jei dukteris.

Žmonių yra perpilnai
Per karą laikraščiams rašant 

žmonės manė kad Europoje ne
liks žmonių, bet didžiai apsiri
ko. žemė kur kas daugiau ap
gyventa kaip dvidešimts metų 
tam atgal. Aš1 pats taip ma
niau ir net baugu buvo važiuo
ti į (Lietuvą kad baisu bus žiū
rėti ant šlubų ir raišų, bet la
bai retai kur patėmysi sužeistų; 
nereginčių yra kiek 'didesnis 
skaičius.

Dvarų jau didelis skaičius iš
dalinta ir daugel centrų — dva
ro širdis su trobom — su aštuo
niasdešimta hektarų žemės par
siduoda. Kumečiai buvę dvare 
gauna po pora ar tris dešimti
nes iš to dvaro kuriame jie tar
navo, bet kaip girdėti jie daug 
labiau butų užganėdinti jei jie 
gautų kumečiauti, gaudami nu
statytą ardinareikų algą šio 
laiko. Visi liuosnoriai karei-

imami gaunant pinigus, visus 
keblumus daro. Tokius nuo
šimčius mokant tai nei Ameri
kos gudriausi vaizdininkai ne
išvarytų biznio. Kaune, Lais
vės Alėja einant, tik bankai ir 
tesimato kaip kitados Chieagoj 
saliunai.

1921 ir 22 metais daugel Lie- 
] tuvių gryžo iš Amerikos, bet 
puolimas pinigų ar kitas neap- 

I sižiurėjimas retai kurio nesu
čiupo, tai dabar parvažiavę ap- 

Į sklairo ir vėl gryžta.
Naujai parvažiavus Lietuvon 

rodos viskas pigu, ir daugel ką 
manai nugalėsi. Bet štai kaip 

Į stojasi. Nieko nėra ant vietos. 
Gauk mašinas iš užrubežio; jas 
parvežus, kas nors negerai, ir 

i parsikviesk mekaniką, alga ir 
j kelionė jau ir suveja į ragą’ 
į Amerikoje kompanijos daugiau 
žiuri savo vardo ir turi patyru
sių žmonių, bet Lietuvoj, o ypa
tingai traukiant iš Vokietijos, 
visokių atsitikimų yra.

Laiškus rašyti kiekvienam 
draugui ir dar viską aprašyti 

j negalima, taigi rašau “Dirvai”, 
kaipo Clevelando laikraščiui, 
visus savo patyrimus iš Lietu
vos gyvenimo. Toliau daugiau 
parašysiu.

Labų dienų mano draugams, 
pažįstamiems, visam “Dirvos” 
štabui ir visiems Clevelandie- 

: čiams. A. Kranauskas.

“J)zimdzi-Driiridzi”. čia lau
kiama atsilankant Lietuvos ar-Į 
tistų, “Dzimdzi-Drimdzi” vode-' 
vilio. Jie vaidins du vakaru, 
gruodžio 3 ir 7 d. Lietuviams 
žinomose vietose. Kas apsilan
kys apsidžiaugs ir turės daug I 
pasimokinimo ir linksmumo.

Dzimdzius. I

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

3423 W. Gist STREET
CHICAGO, ILL.

laikai, žmonės neduoda uždirb- 
bti jei amatninkas; valdžia ne
gera, apkrauna mokestini, der
lius prastas bus, jau jis iškalno 

I žino ir geriau kai kalendorius 
nuspėja savo lauko derlių; jam 
nelaimės, gyvuliai krinta, vai
kai serga, — nusibosta ir klau- 

jsyti. Katinas žuvį myli, bet

"Algis ir Giedrute” Dovanai!
GAUKil puikų veikalą “ALGIS ir GIEDRUTE” dovanai! Pa
sinaudoki! šia proga! Kas per Lapkričio mėnesį užrašys saviš
kiams į Lietuvą ant metų “DIRVĄ.” ir prisius $3.00 gaus tą di
delę 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!

Cleveland, O.

“Algis Giedrutė” Dovanai!

'DIRVA 3352 Superior Ave.

viai gavo ar gaus žemės apie 
aštuonis hektarus.

Kaimai nori dalintis
Daugel kaimų padavė prašy

mus ant dalinimosi, bet stoka 
matininkų ar kitos kliūtis, turi 
laukti du ar tris metus; jei sa
vo matininką parsikviečia tai 
daugiau lėšuoja matininkas. 
Kaip girdėjau, matininkui rei
kia mokėti penki litai nuo hek
taro; jei jis nuo valdžios tai 
atsieina apie ketvirtdalį tiek.

Žemės pirkimu ir pardavimu 
žmonės negali verstis del aukš
tų valdiškų mokesnių. Miesto 
nuosavybės labai apmirę pirki- 

W me del keblumo rendavime ar 
kd rendauninko iškraustyme.

Turbut viskas butų lengviau 
bE ; ir geriau eitųsi kad tik žmonęs 

ar ūkininkai gautų paskolos ant 
gj šešto ar aštunto nuošimčio.
K Trukumas paskolos gauti, an-

AKRON, OHIO
Vienas iš prakilniausių Akro- 

Į no Lietuvių, A. Oleknavičius, 
Į dirbtuvėj patiktas nelaimės — 
' likosi apdegintas nuo sprogstan- 
' čios medegos.

Lapkričio 23 d. vietinis kle
bonas, Kun. M. Cybelis, suren
gė čia koncertą. Jį išpildė ar
tistai iš Clevelando, pp. Čižau- 
skai. Jie sudainavo įvairių dai
nelių, daugiausia Lietuviškų, 
kas labiausia visiems patiko. 
Čižauskai dainavo Angliškai, 
Itališkai ir Lietuviškai. ’ Publi- 

! ka viskuo buvo patenkinta. Šis 
tai buvo pirmas rimtas suren
gimas ir naudingas musų kolo
nijoj įvykęs per daug metų, su
rengtas Kun. Cybelio. Daugiau 
tokių parengimų.

Kazirninkas Tonys likosi ap
kultas savo kaimyno; jis buk 
būdamas girtas norėjęs kai
myno namuose paslėpti dešim
tinę. Dešimtinės savininkas pa
sigedęs jos, labai užpyko ant 
tokio svečio ir labai jį apkūlė.

1 Daugiausia kliuvę akysna, ir 
jis dabar (mėlynom akim slan- 

(kioja. Jei visi kaimynai tokiais 
j butų tuoj padaužos iš Akrono 
Lietuvių tarpo pranyktų. Dar 
jeigu kas rengtų prakalbas ir 
žmones pamokintų, ir jeigu vi
si griebtųsi skaityti “Dirvą”, 
sumažėtų Lietuviai teismuose, 
kalėjimuose, ir baltakės dary
mas bei gembleriavimai.

Lošimas. Gruodžio 7 d. čia 
bus kitas nepaprastas įvykis. 
Vietinės SLA. kuopos nekurie 
nariai, su pagalba kitų, sutvė
rė ratelį, sulos labai gražų vei
kalą, “Klebonas Kaltas”. Teat
ras bus labai juokingas ir pa
mokinantis, ir Lietuviams labai 
svarbus; Juk retą Amerikoje 
Lietuvį rasi kuris nebūtų suki
šęs pinigus į visokias bendro
ves. Tame veikale bus parody
ta kaip bemoksliai žiopliai ir 
dideli tinginiai išvilioja darbi
ninkų pinigus, lėbauja; kaip tie 
šiuleriai nesuskaitydami gerai 
iki dešimts, užima bendrovių 
prezidentystes, raštininkystes, 
ir kitų galų vietas, kaip mes 
nuo išnaudotojų turim saugo
tis. • Tie visi išnaudotojai dar 
šiandien tebėra gyvi. Ne vel
tui į tą perstatymą visi vieti
niai Lietuviai rengiasi. Viso
kių pažiūrų žmonės rengiasi ei
ti pažiūrėti tokių žulikysčių ko
kias pridarė musų tarpe įvai- 

I rus poneliai. Žada būti daug 
svečių iš IClevelando, Cantono, 
Newton Falls. Nepamirškit lai
ko, tai bus gruodžio 7 d., po- 
bažnytinėj svetainėj, kampas 
East Ave. ir Biruta St., prasi
dės 6 vai. vakare. Meiženis.

SLAPTOS SPRAGILŲ SĄ
JUNGOS ATSTOVAI 
“DZIMDZI-DRIMDZI”

PAS VYRIAUSIĄ 
SPRAGILŲ SĄJUNGOS 

GALVĄ GERB.
SPRAGILĄ

— Ar čia gyvena gerb. 
Spragilas, vyriausia galva 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
Spragilaičių? — inėję ketu
ri vyrai paklausė.

— Taip, pataikėt, — sa
kau aš.

— Mes esam “Dzimdzi- 
Drimdzi” ir atvežėm slap
tus linkėjimus vyriausiai 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
Spragilaičių galvai, gerb. 
Spragilui ir tavo gerb. šon
kauliui, nuo musų slapto 
skyriaus Slabadoj, — sako 
jie Visu kvartetu.

— Keturlinkas džiaugs
mas man jus sutikti! ■— sa
kau aš. — Ale ko jus taip 
ilgai linkėjimus vežėt: apie 
jūsų išvažiavimą man ra
portavo Slaptu skablegramu 
jau pereitą pavasarį. Prie 
tokios greitos ši.o šimtme
čio komunikacijos galėjot į 
trečią savaitę rastis mano 
sostinėj.

— Atsiprašome nusilenk
dami iki kulnų kad greičiau 
negalėjom, ba musų fordas 
sulužo Amsterdame, o trau
kiniu ėmė labai ilgai, ba 
reikia ant laikrodžio pribut 
i stoti kada traukinis turi 
išeiti, o mes vis pasivėla
vom, — sako visu kvartetu 
jie.

v— O kodėl šito gerb. 
Spragilaičio koja surišta? 
gal dar iš tų laikų kada su 
Naujos Litanijos studentais 
Klaipėdą užiminėjo? — sa
kau aš.

— Ką ten, neapsimoka ir 
pasakot: taip sau menka 
nelaimė ištiko, — sako jie.

— Gal Kaune, seną minis
teriją verčiant, tik bijot iš- 
siduot kad jus klerikalais 
neapšauktų? — sakau aš.

— Ne,’gerb. Spragile, ne: 
jis norėjo Mahanojuj pa
šokt su pianu klumpakojį, ir 
pianas jam ant kojos už
mynė, — sako didžiausias 
iš jų-

— Labai, labai 'gaila kad 
ta koja ne Klaipėdoj per
šauta, neturėsit kuo pasi
girt, ir nedaug pelnysit, — 
sakau aš.

— Mes ne pelno jieškot 
atvykom, tik parodyt savo 
broliams Amerikiečiams tą 
ko jie dar nematė — tikrą 
Lietuvišką juokų teatrą ar
ba “Dzimdzi-Drimdzi” Vo
devilį, — sako jie.

—, Labai malonu girdėt, 
— sakau aš. — Ar jus ir 
ant Laisvės Aliejaus mus 
Amerikiečius savo broliais 
vadinat ir čia aukų nerink- 
sit?

— Meš jokių aukų neren- 
kam ir nei neužsimenam 
jas. ba Amerikiečiai labai 
jų bijo, — sako jie.

— Tai iš ko jus gyven
sit? — sakau aš.

— Mes gyvensim iš loši
mo ir dainavimo, — sako 
jie-

— Ale aš klausiu ką jus

valgysi! ? — sakau aš.
— Kai Amerikiečiai mus 

pažins ir pamylės musų te
atrą, mums pilnai užteks 

j pragyvenimui, — sako jie.
— O iki pažins ir pamy

lės, gal daug litų atsivežėt 
ir savais gyvensit? — sa
kau aš.

— Gerb. Spragile, nekal
bėk apie litus; mums Kau
ne būnant, tiek daug litų 
paplito kad rodės visos gat
vės jais nuklota, — sako jie.

— A, dabar aišku, tai jus 
savo litais čia manot gyve
nimą daryt iki Amerikiečiąi 
jus pamėgs, — sakau aš.

— Ne, ne, mes jų netu
rim: litai tik paplito ir pra
dingo mums nespėjus nei 
apsidairyt. Išsykio ant kož- 
nos dūšios buvo po penkis 
litus kada jie išėjo, ale pas
kui kažin kur jie nuėjo, ir 
pas vienus radosi litai, o 

i pas kitus blusos, — sako jie.
— Lietuvoj dabar tik dola- 
riai matosi, ir jų daugiau 
yra negu litų.

— Tai gal jus dolariu at
sivežėt Ameriką pralobint?
— sakau aš.

— Ne. Kadangi litai do- 
lariais pagrysti, niekas jų 

' negali iš po litų ištraukti,— 
sako jie.

— Ar aš galiu jūsų pa
klausti: kas dabar yra Lie
tuvos prezidentu? — sakau 
aš..

— Gerb. Spragile! — iš
vertė jie astuonias akis, ir 
nutylėjo, nenorėdami ištart 
kad gerb. Spragilas yra ne- 

! žinėlis.
— Ar stebėtina kad Lie

tuvoj laikraščiai nežino jū
sų Amerikiečių veikėjų pir- 

I mutinių vardų teisingai! 
1 Amerikiečiai nežino net kas 
lyra Lietuvos prezidentas!— 
Įsako prasidrąsinęs vienas.

— Atleiskit, vieni sako 
kad seimas išrinko prezi
dentu Stulginskį, kiti—kad 
Stulginską. Katras tikrai 
yra Lietuvos prezidentu? — 
sakau aš.

Dabar jų aštuonios akįs į 
krūvą subėgo, o vietoj atsa
kyt į klausimą, sako:

— Mes girdėjom kad jus 
Amerikiečiai aukštai kultū
roj pakilę ir mėgstat teatrą 
ir dainas.

— Tai tikra tiesa, mu
sų publika lankosi po įvai
rius Lietuviškus parengi
mus, ir taip atjaučia viską 
kas scenoje dedasi kad kur 
aktoriai verkia tai publika 
juokiasi, o kur aktoriai juo
kiasi publika snaudžia, >— 
sakau aš.

— A, tai prakilni publika. 
Pas mus Kaune ne taip: ten 
visai nemoka veikalo apver- 
tint, ba kad ir per visą sezo
ną vieną veikalą statysi, vis 
tie patįs atėję sėdi ir snap
so, — sako jie.

— Tai dar jus nekulturiš- 
ki, kaip matau. Pas jus 
kiek girdėjau veikalų kriti
kas rašo po perstatymo, o 
pas mus kritikai dar veika
lo nematę jau jį į šiukšles 
sukritikuoja savo partijos 
laikraštyje, — sakau aš.

— Norėdami turėti tave, 
gerb. Spragile, ir tavo šon
kaulį savo garbės žiūrėto
jais, ištai (įteikiame jum po
ra slaptų bilietų į “Dzimdzi- 
Drimdzi” vodevilį ir tikime 
kad atsilankysi! nors vaidi
nimo pabaigoj, — sako jie.

— O, taip, mes Amerikie
čiai visada taip darom: at
einam į teatrus tik ant pa
baigos, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jie. ' x

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.
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ESTIJOS KOMUNISTŲ SUKILIMAS
■pSTIJOS bolševikai norė- 

jo Įvesti dar viena pro
letariatui šventę — “Rau
doną Gruodį” — pasikėsin
dami gruodžio 1 d. nuversti

! lai laikosi atokiai nuo ko- 
Imunistų, bus sveikiau.

Pati Rusija prirodė koks 
“rojus” ten Įvesta....

musų kaimyninės respubli
kos Estijos valdžią. Bet, 
jų nelaimei, ta “revoliucija” |
gyvavo tik porą valandų, ir 
vėl išgaravo .— tolei kolei 
valdžia spėjo “revoliucijo- 
nierius” išblaškyti.

Ir keisčiausias vienas tos 
'revoliucijos’ apsireiškimas 
tai jos vadų išdavikiškas 
bailumas. Kaip žinios pra
neša, pas tulus “revoliuėi- 
jonierius” rasta net paspor- 
tai užsienin. Atsitikime jei 
revoliucija nepavyktų, jie 
kai kiškiai ausis suglaudę 
sprunka užsienin, o jus juo
dos darbo masės (tas būre
lis kuris pasidavėt jų su- 
klaidinimui ir ėmėt ginklą 
pagelbėjimui jų planams) 
paskui kentėki! nuo val
džios kurią nuverst kėsino- 
tės, bet nepasisekė, ir norė
jot įvest pragarą šalyje kur 
jo dar nėra. Tai komunis
tų vadų taktika. Jie tik 
paprastus proletarijošius į 
bėdą įtraukia, o patįs sten
giasi apsirūpint: jei pasise
ka, valdyt ir jodyt žmonėms 
ant sprandų valdžią pagro
bus; jei nepasiseka — pa
sprukti užsienin, o jus dar
bininkai, prasmegkit.

Nereikia sakyti kad šis, 
komunistų pasikėsinimas 
yra tik juokai. Visai ne. 
Jei nebūtų užpakalyje jo 
Rusijos Internacionalo ir 
armijos gatavos užimti šalį 
kaip greit revoliucija Įvyk
sta, butų tik juokai. Liku-I 
si valdžia, kad ir nuversta,) 
turėtų progų atsigriebti, i 
Vienok Rusijai tuojau pa
ėmus po save “federacijos”; 
letena mažą valstybę jau su 
ja butų užbaigta.

Nors Rusija pripažinus) 
Suomiją, Estiją, Latviją iri 
Lietuvą ant popierio, vienok 
visos Rusijos valdžią tvar
kančių komunistų troškimu 
yra pasalingai tas šalis už
grobti i bolševizmo nagus, 
tuomi plečiant pasaulinę 
proletariato diktatūrą.

Nors sovietu valdžia'kai
po valdžia išsigintų jog ji 
nieko bendro su užgrobimu 
neturi, bet Maskvos komu
nistų partija, kurios ranko
se yra valdžia, remia kiek- 
vieną? komunistinį judėjimą 
Baltijos valtsybėse ir kurs
to žmones prie sukilimų, 
siunčia savo agitatorius ir 
laukia progos pagrobti jas 
į savo nagus. Tas pavojus 
stovės tolei kolei Rusijoje 
nesupliš komunizmas, kuris 
vienok turės suplyšti, nes 
vidujinė kova tarp jų eina, 
jau susidarė dvi frakcijos iš 
to paties skarmalo-komu- 
nizmo, ir jau net bijoma da
ryti sovietų rinkimus nepa
sitikint kad aršieji komu
nistai galės palaikyt valdžią 
savo naguose.

* * *
Kad tų Baltijos valstybių 

liaudžiai yra priežastis no
rėti ko geresnio, niekas ne
ginčys. Iš Lietuvos tai ge
riausia sužinome. Vienok 
darbo masėms nereikia pul
tis prie komunistų ir jų va
dų prižadų klausyti, nes vi
sais amžiais darbininkai se
kė paskui žadėtojus ir “va
duotojus”, o ir po šiai die
nai dar nėra išvaduoti. Rei
kia išvien stengtis gerint tą 
ką turi, tai kas yra, o ne 
tikėti prižadams kokių ten 
vėio idealistų sukurti rojų.

Lietuvos darbo žmonės

Kudirkos Mirties Minė-
jimai

Lietuvoje lapkričio 16 d. ir 
apie tą laiką plačiai minėta 25 
metų mirties sukaktuvės gar-

EG1PTE ATRASTA POŽEMINES JUROS 
PO SAMAROS SMILTYNAIS

X TETIKĖTAI, mokslininkams 
1 ’ pasitaikė užeiti didelė pože
minė jura po Saharos tyrynu, 
su urvais ir požeminiais kamba
riais, kurie, kaip tikima, buvo 
daug amžių atgal, Egiptiečių 
naudojami jų religiškose apei
gose.

Šis stebinantis atradimas pa
sitaikė gręžiant gilų šulini Af
rikoj, su tikslu gauti vandens 
laukų laistymui. Kuomet van
deni pagaliau pradėta pumpuo
ti iš keliolikos šimtų pėdų gilu
mos, inžinieriai ten buvę nuste
bo pamatę kad vandenyje ran
dasi aklų žuvų, vėžių, lukštinių 
žuvų, kurios visos buvo visai 
gyvos ir taškėsi; taipgi išėjo Į 
viršų kitokios žymes buvimo te
nai gausingos gyvybės.

Tokie pat įrodymai gauta iš 
kitų vandens skylių plačiai iš
mėtytame plote. .

Jau atgabenta pirmas siun
tinis žuvų ir kitokių gyvių iš 
tenai į Gamtos Istorijos Mažė
jų New Yorke. Muzejaus užžiu- 
rėtojai, kurie 'visada yra atsar
gus ką sako, sekančiai išsireiš- 
kia apie tą apsireiškimą:

“Nors žuvis savaimi nėra ne
paprastas apsireiškimas, vienok 
faktas kad jos paeina iš pože
minių Saharos vandenų yra la
bai nepaprastas, ir kolei kas 
negalima išaiškinti kaip jos ten 
atsirado.”

Prancūzai mokslininkai, vie
nok, tiki jog atrado tikrą tam 
išaiškinimą. Tie šuliniai gręžta 
daugiausia Francuzijos teritori
joj šiaurinėj Afrikoj, ir Fran
cuzijos Mokslo Akademija išda
vė sekantį (pareiškimą:

“Gręžimas skylių ir leidimas 
pumpams rynų bėgyje 
keleto metų Saharoj
mus prie nutėmijimo jog po 
tuo smėlynu randasi dideli plo
tai vandens. Paskiausi atradi
mai, pavidale gyvybės, dabar 
jau prirodo tikrai jog ten turi 
būti požeminės juros gausiai 
privisusios vandeninių gyvių, o 
tų pajūrių kraštai turi uolas, 
urvus ir kambarius. Tas išve
dimas iškels stebėtiniausias is
toriškas galimybes.”

Tos “stebėtiniausios istoriš
kos galimybės”, kurios kaip tū
li mokslininkai mano, neužilgo 
liks prirodytais faktais, pakįla 
iš esamų senos Egipto gadynės 
rekordų, kurie rodo jog Egip- 
tėnai žinojo apie tokius ir to
kius požeminius urvus, uolas ir 
ežerus ar juras, ir jie laiks nuo 
laiko nusileisdavo į jas slapto
mis skylėmis, jau senai dingu
siomis, atlikimui savo keistų ir 
baisių religiškų ceremonijų.

Galima tikėti ten atrasti kei
stas liekanas maldnamių, griu
vėsius, sudužusias stovylas ka
čių veid'ais dievių ir bulių gal
vomis dievų jeigu moderniniai 
inžinieriai ras budus nusileisti 
j tuos urvus, ir galima spėti jog 
šitie atradimai bus daug žingei- 
desni negu Karaliaus Tutank- 
hameno kape.

Tos pasiautos požeminės ap
eigos, urvuose į kuriuos ineigos 
buvo
dingo, buvo praktikuojama E- 
giptiečių net apie 400 metai 
pirm Kristaus, ką paliudija He
rodotus savo kelionių aprašy
muose.

Jis taip jomis buvo nustebin
tas jog priėjo prie išvedimo kad 
Graikų Eleusiškos “Paslaptįs” 
— taipgi religiškos ceremoni
jos kuriose buvo daroma nužen
gimas į “Peklą” — turėjo savo

pastaru 
privedė

vėliau užkasta ar šiaip

'pradžią daug anksčiau 'Egipte.
Eleusiškos “Paslaptįs” buvo 

slaptos apeigos Graikijoje, pa
remtos ant įsivaizdinamo nu
žengimo į požeminius urvus ir 
rumus, kurie perstatė Hades, 
arba gyvenimą po mirčiai.

Savo rūšies dramatiško mys- 
tišku lošimu, Graikai pereidavo 
per legendarį pergyvenimą Pro- 
serpinos, jaunos merginos kuri 
būvą pagrobta pievoje renkant 
gėles, ir nugabenta į Hades po
žemių pasaulio dievo už pačią. 
Tose ceremonijose Graikai ne- 

) sėsi žiburius ii- eilės žmonių ėjo 
[į peklą atrasti Proserpinos. Ir 
keistoka bus sužinojus jog jų 

) “paslaptįs” apėmė užgimimą 
“švento kūdikio” ir “šventą ko
muniją”, kurioje dalyviai gėrė 
iš tos pačios taurės iš kurios 
gėrė jų dieve savo nusiminime. 
Buvo taipgi kita “paslaptis”, 
apvaikščiojama tokiu j5as budu 
su religiška procesija ir dramą, 
vaizdinanti poeto-dainiaus nu
ėjimą į Hades jieškoti savo my
limos Eurydicės. Ceremonijo
se taipgi buvo atvaizdinama tei
simas mirusiųjų sielų.

Herodotas, pirmutinis Grai
kas kuris nuvyko studijuoti E- 
giptą, susidraugavo su Egiptė- 
nais (kunigais kurie atidengė 
jam nekurias jų paslaptis ir 
ceremonijas — ir jam buvo la
bai nuostabu kada patyrė jog 
pas juos buvo nekurtos apeigos 
visai panašios kaip vartojama 
jo šalyje.

“Mirusiųjų Knygos” buvo iš 
žingeidžiausių Egiptėnų religiš
kų raštų, kuriose minima teis
mai sielų ir pomirtinis gyveni
mas. Mirusių sielas teisė die
vas tamsybių, Set, kuris liuosai 
supuola su žydų Satanu (šėto
nu), ir buvo taipgi kiti dievai 
ir dievės, Anubis, su žvėries 
galva, kuris buvo kaltintojas 
sielų, Tyfonas ir jo žmona, Sek- 
khet, ir Thoth, su paukščio gal
va. Tam tikrais laikais kuni
gai nusileisdamo i salptus pože
mius, kur tos /eismo apeigos 
buvo atlošiama religišku panto
mimų.

Visuose padavimuose apie se
noviško Egipto religiškas cere
monijas minima ir garsus Apis, 
Bulius-Dievas miesto Memphis. 
Apis, arba Bulius, manyta esant 
atvaizdis Osirio sielos, ir tikras 
bulius buvo šventa emblema to 
dievo. Piešiniuose ir stovylose 
jis kartais buvo vaizdinamas su 
buliaus galva vyras, bet Mem
phis mieste visada buvo garbi
nama tikras gyvas bulius.

Toks bulius kada kunigai iš- 
rinkdamo, būdavo apdabinamas 
vainikais ir atvedamas milži
niškoj procesijoj į dievnamj, ir 
jam pasitarnaudavo mergaitės 
šokikės, kunigės, muzikantai ir 
šiaip parinktieji. Jam būdavo 
duodama geriausias maistas.

Memphiso Bulius manyta iš- 
duodąs ir pranašavimus ant ku
nigų prašymo, ką paskui kuni
gai pareikšdavo žmonėms.

Daug Egiptiečių religiškų ce
remonijų buvo atliekama slap
tose vietose. Egiptologai turi 
vilties daug ko ištirti kaip tik 
galės dasigauti į tuos požemi
nius Saharos urvus.

Kitas žingeidus biologiškas- 
moksliškas dalykas yra tai at
radimas tų požeminių žuvų. Ak
los žuvis (joms akių nereikia 
nes šviesos ten nėra) turi pa
našumo į rastas žuvų mumijas 
Egipto kapuose iš apie 3,000 
metų tam atgal.

I saus Lietuvos poeto, rašytojo, 
patrioto ir žadintojo, Vinco Ku
dirkos.

Laikraščiai tą nuotikį minė
jo „įvairiais raštais.

“Lietuva” išleido lapkr. 15— 
16 dd. net speciali padidintą 
numerį su daugeliu aprašymų 
įvairių pažymių musų vyrų iš 
atsiminimų apie Kudirka.

Tame “Lietuvos” numeryje 
telpa straipsniai: Dr. J. Basa
navičiaus, J. Jablonskio, Jono 
Kriaučiūno, M. Š., B. Kantvy- 
džio, A. Jakšto, V. žadeiko, J. 
Trakelio.

Ir Amerikoje juk yra Lietu
vių — inteligentų ir šiaip žmo
nių — kurie turėjo'artimus ry
šius su Dr. V. Kudirka jaunys
tėse, kurie šiaip jį pažinojo ar
ti jų gyvendami. Galėjo ir jie 
parašyt ką jei ne Lietuvos tai 
nors Amerikiečių laikraščiuose.

▼ ▼ ▼

Linkėjimai “Dirvai” ir 
Naujiems Vedėjams

K. šnuolis, Sandarietis ir T. 
M. D. veikėjas Detroite, rašo 
sekančiai “Dirvos” redaktoriui:

Sveikindamas naujus “Dir
vos” savininkus prisiunčiu 
pluoštą žinučių “Dirvai”. Jei
gu tiks, sunaudokite.

S. K. Grisius, smarkus Chi- 
cagietis tautininkas-Sandarietis 
veikėjas, rašo:

Sveikinu naują “Dirvos” 
štabą arba leidėjus ir veliju 
iš širdies geriausio pąsiseki- 
mo “Dirvai” augti tarpe Lie
tuvių. Malonu girdėti kad 
musų brangus tautiečiai dar
buojas del visuomenės. Valio 
Clevelando Sandariečiai, valio 
“Dirva” ir jos nauji leidėjai.

Aš nuo savęs Chicagoj dar
buosiuos del “Dirvos”.

Linksma žinia pasiekė mus 
“Dirvos” skaitytojus Chica- 
goje kad mes Sandariečiai vis 
kasdien augame ir spauda ir 
visuomenės skaičiumi.

Tautiečiai ir Sandariečiai, 
subruskime ir išvieno dirbki
me, o liaudis eis su mumis. 
Liaukime tūli vergavę a. a. 
socialistams, o remkime savo 
spaudą dabar, nes jau turime 
grynai savo laikraščių.

ž alio dar kartą, Clevelando 
Lietuviai ir “Dirvos” leidėjai 
Sandariečiai 1

Carnegie Dovanų Dali
nimas Didelis

Milijonieriaus plieno išdirbė
jo įsteigtas fondas naudingiems 
visuomeniškiems darbams rem
ti per pereitą fiskalį metą pra
leido daugiau negu kitais me
tais. Išleista $12,948,619 ir su
mažinta pirmesnės išlygos iki 
<$40,252.665 padarytos bėgyje 
pirmesnių trijų metų.

Carnegie fondas pinigus duo
da statymui knygynų ir kitų 
panašių įstaigų.

$1 knyga už 50f
“Algis ir Giedrutė“
Kurie pasiskubės su užsira- 

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

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

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

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

Prenumeratas siųskit “Dir- 
von”.

Del susižeidimo viršelių pie
šėjo išleidimas sutrukdyta.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.)
— Bet, madame, leiskim jei jie ne

priims tamistos pasiūlymo, ir atėję ras 
mane čionai. .

— Visai ne. Šiame paviljone, kuris 
kitados buvo buvyne vieno didžiūno kai
riarankės pačios — matai, tamista, — tarė 
Andriennė, šypsodamos, — aš gyvenu la
bai profaniškoj vietoj — yra slapta vieta 
pasislėpimui, taip stebėtinai puikiai Įreng
ta kad jokie jieškotojai neras. Georgette 
nuves tamistą Į ten. Tamista tenai viskuo 
busi aprūpintas. Net galėsi parašyt man 
eiles, jeigu ta vieta bus tamistai inspira
cija.

— Ak, madame, kaip didi yrą tamis
tos geradarystė! kaip aš jos užsitarna
vau?

— Tamista, aš pasakysiu. Daleiski- 
me Lad tamistos pobūdis ir padėtis ne
turi jokios svarbos; leiskime kad aš netu
riu jokio dėkingumo tamistos tėvui už di
delį atsidavimą ir užžiurą jo padėtą ant 
Maršalo Simono dukterų, mano giminie
čių—ar tamista užmiršai mano Frisky? 
(šunytį) — paklausė Andriennė, juokda- 
mos, — Frisky, štai, kuri atgrąžinai į ma
no glėbį? Rimtai sakant, jeigu aš juo
kiuos, — tęsė šis ypatingas ir linksmas su
tvėrimas. — tai dėlto jog žinau kad tamis
ta nesi visai pavojuje, ir aš jaučiu didėjan
tį smagumą. Todėl, tamista, parašyk tuoj 
man savo antrašą, ir savo motinos, į šią 
mano knygelę; eik paskui Georgettę; ir 
nupink man kokių gražių eilių, jeigu ne- 
dasiės tamistai tas kalėjimas kurin dabar 
turi eiti.

Kuomet Georgette vedė kalvį i slėpi
mosi vietą, Heba atnešė savo poniai mažą 
pilką skrybėlę su pilka plunksna; nes An- 
driennei reikėjo eiti skersai parką Į namą 
kuriame gyveno Kunigaikštienė Saint-Di- 
zier.

Už bertainio valandos po šitos scenos. 
Florina vogtinai inėjo į ponios Grivois bu
tą — moters kuri yra pirmutinė pritar- 
nautoja kunigaikštienei.

— Na? — pareikalavo poni Grivois 
tos jaunos merginos.

— Štai yra užrašai kuriuos aš surin
kau šį rytą, — tarė Florina, dėdama po- 
pierą i senės ranką. — Gerai kad aš turiu 
gerą atminti.

— Kokią valandą ji šį rytą sugryžo? 
— paklausė senė, greitai.

— Kas, tamista?
— Panelė Andriennė.
— Ji nebuvo išėjus. Mes ją maudėme 

devintą valandą.
— Bet prieš devintą valandą ji par- 

gryžo, praleidus naktį kažin kur. Aštun
ta buvo valanda kada ji sugryžo.

Florina pažiurėjo į ponią Grivois su 
dideliu nusistebėjimu, ir tarė:

— Aš nesuprantu tamistos.
— Kaip tai? Madamė neparėjo na

mon šįryt ant astuonių? Drysti tu me
luoti?

— Aš vakar sirgau, ir nepribuvau ik' 
devynių šįryt pagelbėt Georgettei ir He
liai aprengti panelę po maudynės. Aš ne
žinau kas pirm to atsitiko, aš prisiekiu 
tamistai.

— Taip tai kitas dalykas. Tu turi iš
gauti viską apie ką aš pasakiau iš savo 
draugių. Jos nebijo tau pasitikėti, ir pa
sakys viską.

— Taip, tamista.
— Ką tavo ponia darė šiandien nuo 

to laiko kaip ją matei?
— Madamė diktavo laišką ponui Nor- 

val. Aš paprašiau pavelijimo jį pasiųsti, 
kaipo priežastį išėjimui, ir surašymui vis
ko ką aš atsiminiau.

— Labai gerai. O tas laiškas?
— Jeronimas turėjo išeiti į miestą, ir 

aš padaviau jam nunešti į paštą.
— Idiote! — sušuko poni Grivois, — 

ar negalėjai atnešti jį man?
— Bet, kadangi madamė diktavo jį 

Georgettei garsiai kaip paprastai, aš ži
nau ką ji rašė; tą aš turiu pažymėjus savo 
užrašuose.

— Bet tai nėra tas pats. Gal but bu
vo reikalo užvilkti to laiško išsiuntimą. 
Kunigaikštienė bus labai nepatenkinta.

— Aš maniau gerai padarius, tamista.
— Aš žinau kad ne gerais norais tu 

taip padarai. Per šiuos šešis mėnesius aš 
buvau patenkinta tavimi. Bet dabartiniu 
sykiu tu papildei didelę klaidą.

— Tikėk man, tamista, kaęl viskas ką 
aš darau yra labai skaudu! — Ir mergina 
pradėjo traukti nosį.

Poni Grivois įtemptai į ją žiurėjo, ir 
tarė keistu tonu:

— Labai gerai, mano brangi, jeigu ne
nori nedaryk. Jeigu jauti graužulį sąži
nės, tu esi liuosa. Eik sau.

— Tamista gerai žinai kad aš nesu 
liuosa, — tarė Florina, raudonuodama; ir 
su ašarom akyse dadėjo: — Aš priklausau 
nuo Rodino, kuris pastatė mane tenai.

— Kodėl taigi gailėtis?
— Nežiūrint jau savęs, aš jaučiuosi 

prasižengėle. Madame yra tokia gera, ir 
taip pasitiki.

— Ji yra labai prakilni, suprantama! 
Bet tu atėjai čia ne jos gyrimui dainuoti. 
Kas atsitiko po to?

— Tas darbininkas kuris vakar rado 
ir atnešė atgal šunytį, atėjo anksti šįryt ir 
’įrašė leidimo pakalbėt su panele.

— Ar tas darbininkas dar vis tenai 
randasi?

— Aš nežinau. Jis atėjo kada aš ėjau 
laukan su tuo laišku.

— Tu turi stengtis išgauti kokiu tik
slu tas darbininkas lankėsi.

— Taip, madame.
— Ar tavo ponia išrodė susipynus, ne- 

•ami, ar bijo pasimatymo del kurio turi eit 
įas kunigaikštienę? Ji slepia labai mažai 
ką ji mano, taigi tu turėtum žinoti.

— Ji buvo linksma kaip paprastai. Ji 
net juokavo apie šitą pasimatymą.

—A, juokavo, argi? — tarė senė, bur
gėdama per dantis. Florinai net negirdint; 
Tie juoksis daugiausia kurie juoksis pas
kiausia!’ Nežiūrint jos linksmo ir velniš
ko budo, ji drebėtii ir prašytų pasigailėji- 
no jei žinotų kas jos šiandien laukia! — Ir 
itsikreipus į Floriną tarė:

— Gryžk, ir susilaikyk, aš tau pata- 
•iu, nuo tų savo sielgraužų, kurios tau pa- 
larys tik blogo. Neužmiršk!

— Aš negaliu užmiršti kad aš neprigu
liu sau, tamista.

— Kaip ten nebuvo, lai esti taip. Su
diev.

Florina apleido palocius ir pasileido 
inkui vasarnamio, o poni Grivois tuojau 
nusidavė pas Kunigaikštienę Saint-Dizier.

(Toliau bus)

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal
Plymouth, Pa. 1907,. pusi. 40........................... ... 15c
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah,
Pa...................................................   10c

1002 Aritmetika ......................................... p. 104 40
>331 Albumas “Laisvosios Minties” ...........   50
Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame

rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.............................35

1055 Prancūzų Kalbos Rankvedėlis .......... p. 110 50
81 Gyvenimas Genovaitės ..................... p. 225 75

>330 Albumas Lietuviu Parodos Paryžiuje 1900
metais (didel ėknyga apdaryta) .............. 1.00

88 Granatų Pavėsyje — pasakos .......... p. 159 50
92 Gulivero Kelionė po nežinomas šalis .......... 50Doviernastįs

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

.3352 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio



Keturių Aktų Tragedija iš Kovų už Spaudos Atgavimą

Parašė K. S. Karpavičius

kainuos 
ištesėti 
Tai pa- 

o gausi

dų vakarėlį. Kiek patyriau, 
komisija daro planus kad tą 
vakarėlį padaryti tikru pasilin
ksminimu.

Kuopos Korespondentas.
ISTORIJA
(Rašo A. B. Strimaitis)

Stebuklinga buvo Nojaus Ar- 
i ka, Į kurią sušaukta dideli ir 
| maži paukščiai, ir žvėris, rėp

Informacijos jums 
vieną centą. Ar gali 
vieną centą atvirutei? 
rašyk sekanti adresą, 
pilnas informacijas kaip gauti 
Visasvietinę Istoriją visiškai

iš savo knygyno kiek knygų L. 
Jaunimo Sąjungai padovanoti.

(Tąsa iš pereito num.)
Juozas (prišoka artyn) — Liaukis, niekše, 

su savo viliojimais! (Kazys ir Ona nu
sigandę pašoka vienas nuo kito.)

Kazys (žengdamas prie Juozo) — Tai tu 
čia, Juozai? turbut vėl netyčia užėjai, 
besivaikščiodamas?....

(Ona traukiasi nuošaliai. Juozas pu
čiasi prieš Kazį.)

Juozas — Turbut ne aklas esi: tai aš. Ir 
persergsčiu tave kad merginos paslapčia 
neviliotum!....

Kazys — Ką butum pametęs kad net vidur
nakti atėjai?

Juozas — Tie vidurnakčiai man čia pripra
sta.... (Ironiškai nusišypso.)

Kazys — Kokie reikalai tau čia pridera?!
Juozas — Tokie kaip ir tau....
Kazys — Tą aš jau nuo Onos sužinojau, ir 

todėl pabaigk savo vaikščiojimus.
Juozas (gudraudamas, pagalvojęs) — Aš 

čia ši vakarą ant sutarties atėjau ir tu
riu didesnę teisę už tave — ji tai gerai 
žino: ji man liepė ateiti. (Onai, švelniai, 
žemai nusilenkdamas) Bet atleisi, Onu
te, pavėlavau....

Ona (šokdama artyn) — Išdrysti tu taip 
melagingai kalbėti kuomet aš tavęs ne
kenčiu ir nenoriu savo akyse matyti!...

Kazys (pastumia Oną nuošaliai, Juozui) — 
Tu kalbi kaip buk Ona tave kvietė. Ar 
tiesą tu sakai?...: Tave juk visi žino 
kaipo miklų melagi....

Juozas (per dantis) — Bet perdaug neti
kėk ir jos saldiems žodeliams.... Pa
klausk tu jos ar tiesą aš kalbu....

(Ona visai susimaišo.)
Kazys (pažiūri i Oną, ji Į Kazį Įtemptai 

žiuri. Juozui) —.Netikiu aš tau nei pu
sės žodžio. Sakyk ar tiesą kalbi?.. ..

Juozas — Šį vakarą turėjo būti mudviejų 
paskutinis apie vestuves pasitarimo va
karas. Aš atėjau, nes ji žadėjo už ma
nęs tekėti....

Ona (šoka ant jo) — Tas netiesa, ir jei tu 
taip kalbi, atmink jog kalbi melagystę! 
Esi didžiausias niekšas! (Nusisuka nuo 
jo.)

Juozas — O kur tavo dorumas?! Vakar 
žadėjai mano būti, kada su manim bu
vai, o šiandien su juo apie apsivedimą 
tariesi, nes jis pirmiau spėjo prie tavęs 
prieiti.... Veidmainė tu, daugiau nie
kas. Kas dabar tave imtų, tas tik neži
nodamas nieko apie tave taip darys....

(Kazys ir Ona susimaišo. Nusimena.) 
Kazys (žiūrėdamas į vieną ir į kitą, bejie- 

giai) — Onute, ar tiesą jis kalba?....
Juozas (Onai) — Ir nedrysk tu ginčyt, nes 

pati gerai žinai kokia esi!
(Ona nuleidžia akis, verkia. Kazys 
suabejoja.)

Kazys (Juozui) — Tu sakai ji žadėjosi tau 
— ir tai tiesa? Tat tavo pirmiau priža
dai gauti — imk tu ją, aš pasitraukiu...

Ona (puolasi prie Kazio) — Kaziuli, ką "gi? 
Ar jau tu manęs nemyli?....

Kazys (nerangiai pasiliuosuoja iš jos, ji.be
vilčiai nuleidžia rankas) — Pati tu pir
ma užsiminei apie jo tavęs lankymą, jis 
irgi apie tai kalba.... Argi lystų be- 
reikalo jei nematytų tavo palaųkumo ?

Juozas — Kaip tau taip ir man ji veidmai
niauja. Prižadėjus man, dabar tau pri- 
siekauja; manęs nenorinti nei matyti... 
Matai tat tu kokia ji yra, o tokios man 
rfbreikia! (Aštriau, Kaziui) Tu už su
gadinimą mano meilės — už atviliojimą 
jos — savo atsiimsi.... O dabai’ — su
diev !

(Juozas smarkiai nueina. Kazys irgi 
nusitolinęs nuo Onos rengiasi eiti.)

Ona (puolasi prie Kazio) — Ar ir tu ren
giesi eiti?.... apleisti mane? '(apima 
rankom jo petis) Pažink tu mano širdį 
ir tikėk jog aš niekados jo nemylėjau — 
myliu tilf tave vieną.... Jis mudviem 
tik kenkti pasiryžęs.... Tu geriau ži
nai apie jo nedorus darbus./.. Jis ir

mane visaip viliojo, ir tik todėl dar ne-žiojanti ir .liaužiojanti sutvėri- 
atmetė kad aš jo neprisileidau.... :niai’ laike tvano plau-

Kazvs (lėtai, bespėkiai) - Vieno pasaky-įkiojo Per keturiasdešimta die-
- , .N Inu ir naktų; visiems buvo uz-

mo užtektų, n jis butų nuo tavęs P^slsa-1 tenkamai Įvairaus maisto joje, 
linęs jeigu tarp judviejų nebūtų jokių ry- Kaip sutikime Arkoj suėję gy-
šių.... Tuo tarpu aš apie tai nežino
jau. ... Ar tankiai jis čia lankėsi?....

Ona — Taip... .
Kazys — Na tas reiškia jog tu davei prie

žastį lankytis. Kitaip ko jis čia vaikš
čiotų?. ...

Ona — Ką gi aš galėjau daryti? (Trina 
nervuotai rankas.)

Kazys — Norint ir būdas atsiranda....
Ona (puola ant kelių) — Brangiausia! už

miršk viską ką jis sakė, nes tai yra gry
nas melas.... Jo landžiojimo aš negalė
jau sulaikyti, nes, suprask, merginų pa
dėtis tai ne vyrų: vyras, užpykęs, palei
do visokias ant merginos kalbas, tada 
nors nekalčiausiai būnant reik nuo svie-i 
to nukęsti. ... Jo atsikratyt aš maniau 
tik greitai su tavim prie dėdės susižadė
jus.... Bet tu jam patikėjai.... Pa
liksi mane....

(Kazys pakelia Oną, apkabina. Tuo 
tarpu už krūmo vėl pasirodo Juozas. 
Jiedu jo nemato.)

Kazys (griebia Oną j glėbį) — Jis melagis! 
Onute, tikiu aš tau vienai.... (tvirtai 
bučiuojasi.)

Ona (duoda Kaziui gėlę) — Imk šią gėlę 
atminimui šios mano karčios nakties.... 
(Pauža. Kazys paslepia gėlę užantyje. 
Abu glamonėjasi.) Laiminga aš....

(Juozas dantimis griežia. Širsta.) 
Kazys — Padarysiu aš tave dar laiminges

ne ir tavo laimei lai nebus galo!.... Už 
nieką pasaulyje tavęs neatiduočiau!

Ona — Ir niekas pasaulyje neatskirs mane 
nuo tavęs.... (Prisispaudžia prie Ka
zio.)

(Juozas už krūmo vis tėmija.)
Kazys — Žiūrėk, Onute, tenai į dangų — 

matai kur mudu radom mėnulį, ir kur 
jis nukeliavęs dabar.... Jau tuoj lei
sis.... Ten ana žiba rytinė žvaigžde
lė.... (Palengva abudu nueina į kairę, 
kur rodė žvaigždę. Tuščia.)

veno per pusantro menesio, taip 
sutikime išėjo ant savo laisvės, 
i senovini gyvenimą ir vėl pra
dėjo neapikantą savo tarpe. 
Pradėjo tvirtesni silpnesnius 
draskyti, vienas antrą kandžio
tis.

dovanai. štai adresas:
Tėvynes Mylėtoju Draugija 

193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Nemanykite kad šis urožas 
yra pašvęstas agitacijai už T.

Ši stebuklingos Nojaus Arkos 
pasaka užsiliko iki šiam laikui. 
Nieko nemąstantis žmogus kar
toja šią pasaką ir pats tiki tam, 
bet kas yra daugiau susipaži
nęs su istorija tas tokioms pa
sakoms netiki. Tuojau stato 
savo argumentus ir paremda
mas faktais išsklaido tamsybės 
rukus, atidengia tikrą faktą. 
Taigi stebuklai Nojaus Arkos 
paliek aiškioje šviesoje.

Kaip buvo stebuklingi
jaus Arka, taip milijoną kartų 
yra stebuklingesnė gera 
GA, Istorija. Istoirjoj 
visą praeiti, kovų ir

No-

M. D. reikalus. Ne, suvis ne. 
Teikiama jis tau, mielas skai
tytojau, kad galėtum pasinau
doti tuomi paties savo žinyno 
praplatinimui. Kas skaito šio 
laikraščio špaltas, manau sutiks 
su tuomi kad kas yra teikiama
skaitytojui tai ne dėlei kokios 
sau ypatiškos naudos, bet del 
visuomenės labo, labo tavo, 
brangus skaitytojau.

Scena III.
Staiga atbėga priešakiu Juozas.

Juozas (piktai įžengia, paeina biskį j ten 
kur jie nuėjo, atgryžta) — Netiki jis 
man! Na tegul netiki, o man to ir rei
kia! Yra tokių kurie man tiki.... (Dai
rosi.) ' Paskutinė jo čia naktis.... Aš 
žinojau ką su juo padaryti. Aš senai 
jau turiu jam kilpas užsprendęs.... Žan
darui tik^’eikia žodžio, ir už valandos jis 
liks pančiais surakintas ir išvarytas į ka
lėjimą — visai iš jos akių. Jis turi pasi
traukti man iš kelio, nes aš jos noriu! Ir 
nors per kraujus, ji turi būti mano! (Vis 
dairinėjasi.) O tas labai bus lengva: ne
matydama jo, ji pradės užmiršti, o aš 
vis tankiau ir tankiau jai apie meilę kal
bėsiu. ... (Paklauso kairėn) Rodos jau 
ateina.... Bėgsiu dabar prie žandaro 
ir pranešiu jog turiu jau tą knygų pla
tintoją kuris žandarui senai galvą su
ka. ... ir vis negali sugauti.... Žanda
ras turi ne vieną knygelę, tik reikia jam 
parodyt tą kurs jas slaptai žmonėms da
lina.... Reikia skubėt kad dar jį čia 
užtikus — ir kada po jos akių jis liks su
imtas, prapuls jos ir meilė prie jo.... 
(Nubėga dešinėn.)

Kazys — Onute brangi, bene bus jau lai
kas mudviem skirtis — nors aš taip ne
noriu tave palikti.... Nebus jau šian
dien kada ilsėtis, darbo yra daugybė....

Ona — Taip, jau laikas.... Ar dar gal 
gausiu kelias miliutas primigti.... nors 
dieną negražu miegot....

(Bus daugiau)

3522. Lietuvių Lcmcntorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms'. Sutaisė S. P. Tananevičia.' Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdarų. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ....... 36c

KNY- 
atrasi 

tikėjimu 
įvykius, naujus išradimus, did
vyrių darbus kurie suteikė 
mums įkvėpimą, troškimus prie 
darbavimosi, kurių pavyzdžiais 
mes kasdieną budavojam ge
resnį pasaulį. Mes, skaitydami 
Istoriją, pamatom visas gyve
nimo bjaurybes, susipažįstamo 
su kriminalistų baisiais pasiel
gimais, kurie mus atgrasina 
nuo blogų darbų.

žmogus kurs-susipažinęs su j 
istorija yra žibintuvas tamsio
je naktyje atradimui kelio ku- j 
riuomi privalom keliauti. Be j 
įrodymų rodos kiekvienam aiš-' 
ku jog kas ko nežino tai klau
sias! pas tą kuirs žino, o kas ga- , 
Ii daugiau žinoti jei ne tas ku-1 
ris pilnai nuodugniai yra susi-1 
pažinęs su istorija. Toks žmo- Į 
gus kad ir nenorėtų būti, bet 
yra autoritetas musų gyveni
me, į kurį kiekvienas žiuri su Į 
pasitikėjimu.

Nieko lengvesnio pasilavini-I 
mui liuosose nuo darbo valan
dose kaip Istorija kuri gerai 
parašyta, suprantamoje kalbo
je. Jauniems ji atkelia plačius 
vartus į didį pasaulį, atkreipia 
mintis prie didelių darbų, pa
skatina prie jieškojimo paslap
čių gomtoje, nes kiekvienas pa
mato kaip musų civilizacija vy
stėsi, kaip vienas po kito išra
dimai buvo atidengta. Pažintis 
Istorijos suteikia stimuliantą 
atbukusioms mintims, priduoda 
ambicijos.

Rusijos caro laikuose buvo 
ten šimtas milijonų gyventojų 
nemokančių rašyti nei skaityti. 
Lengva juos buvo vaidyti ir iš
naudoti kuomet tos minios ne- / 
žinojo iš kur ir kam jie atėjo, 
ir delko turi vergauti visą savoj 
amžių. Kuomet žmogus mažai 
žino jis mažai sugebi, o kuomte 
nieko nežino, yra visiškai be- 
spėkis. Vaikas penkių metų 
amžiaus lengvai valdo arklį sve
riantį du tūkstančiu svarų, i 
vien dėlto kad vaikas daugiau1 
supranta negu arklys. Jei j ieš
kotum pavyzdžių atrastum šim
tus tūkstančių kuriais galėtum 
įrodyti kiek reikalinga yra žmo
gui žinios, o tokių reikalingų 
žinių galima įgyti skaitant Is
toriją.

Skaitytojas pasiskaitęs šių iš
vedžiojimų gali pastatyti klau
simą :

Kur gauti gerą Istoriją?
Mano atsakymu bus: kreip-

Detroit, Mich.
Priešmetiniame TMD. 68-tos 

kuopos susirinkime, apsvars
čius įvairius kuopos reikalus, 
tapo išrinkta nauja valdyba se
kantiems, 1925, metams iš šių 
narių:

Pirm. — J. Laukionis,
Vice-pirm. — F. Motuzas, 
Fin. sekr.-ižd. — K. Būtis, 
Prot. sekr. — J. Palionis.
Dar yra išrinkta knygius ir 

tris iždo globėjai, kurių vardų 
neatsimenu.

Ši kuopos valdyba susideda iš 
jaunų ir energingų vyrų, kurie 
be abejonės daug prisidės prie 
kuopos auginimo.

Tame pačiame susirinkime 
kuopa nutarė surengti po Kalė-

Knygos Į Lietuvą
Lietuvos Jaunimo Sąjunga, 

kaip jau iš pranešimų žionme, 
atsikreipia į TMD. Centrą ir 
kuopas prašydama atliekamų 
gerų knygų pasiųsti į Lietuvą 
jų skyriams.

Kuopų ir šiaip TMD. narių 
prašome šį klausimą pakelti ir 
persvarstyti. Visur kuopose yra 
atliekamų knygų, yra ir pas na
rius kurie nelaiko knygynėlių. 
Tas knygas galima pasiųsti jū
sų srities Lietuvoje Jaunimo 
Sąjungos skyriui, arba siųsti į 
Sąjungos Centrą kuri paskui pa
ti persiųs ten kur labiausia rei
kia.

TMD. nariai! Jeigu jūsų ir
TMD. nariai Jeigu L. J. Sąj- 

reikia. Nelaikykit savo namuo
se mėtomų knygų, bet padova- 
nokit jas ten kur jos reikalin
gos.

TMD. Centro Valdyba turės 
turėti pasitarimą ar galima bus

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

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

<<<XPAUDOS darbus ge- 
W rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
fflT ‘Dirvos’ spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika- 
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<]T Darbus padarom viso- 
ul kiomis spalvomis, pa
darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus
čiam Special Delivery.

I 
I 
siun-

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

LITHUANIAN BOOK EXCHANGE
S37 W. 31th Place Chicago, Ill.

0 D1KI 
/GEROVĖS skYRIUS v- - - - - - - - - - - - - - - - -

fP DEL APRŪPINIMO kt 
VI MOTINŲ IR JŲ 
JįįKŪDiKIŲ SVEIKATOS, jg

Sismc skyriuje mes laiku 
■»ao laiko gvildensime rel- 
kalus 'domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms .Įsū
ny kūdikiu.

Kūdikių aprdplr.lmu ir pe
nėjimas yra čijyku gyvos 
svarbos Šeimynai ir Until 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime rcguliariškaij ik&A- 
tarpiais atvira) Ir teferal 

®pcrgrUdGUl.

STRAIPSNIS 101

i)

• ATIMANT NUO KRŪTŲ
Abelnai kalbant, kūdikį nuo krūtų 

reikia atimti tarp devinto ir keturio
likto menesio. O nekurtos sąlygos 
gali priversti dar anksčiau. Pavyz
džiu, išsenka motinos pienas. Arba 
vėl, oras gail gurėti ant laiko įtakos. 
Nėra patartina atjunkti karštame 
ore, jei nėra svarbios priežasties.

Atjunkti reikia pamažu Tada kū
dikis lengviau prisitaiko, prie kito 
maisto. Galima protarpiais duoti 
krekerių arba košelės. Tas prigelb- 
sti junkimui. Atmink vienok kad 
kūdikis dar negali pilnai suvirškinti 
krakmolinio maisto be 18—20 mėne
sių. Todėl reikia tokio maisto ven
gti. Bulvės, pupos ir panašus mais
tai turi daug krakmolo ir reikia ven
gti juos duoti kūdikiui.

Pradėjus junkimą patartina pasi
tarti su gydytoju. Jis žino kuris 
maistas tavo kūdikiui geresnis ir 

‘pasakys jums.
Brendimo laikas mergaitės gyve

nime pastato kiekviena motiną ant 
nervų. Tai rūpestingiausias laikas 
mergaites gyvenime, Tai laikas ka
da visos jos pažvalgos yra keistame 
stovyje kurio pamatas gludi fiziolo
gijoje. Tai laikas kada jos sveika
ta turi rūpėti. Jos sveikata šiame 
laike ypatingai priklauso motinos 

Kiekviena motina turi 
ir auklėti savo mergaitės 
ir stiprybę pirm laiko kad 
lengvai pereiti šitą laiką.

rūpesčiui 
rūpintis

ji galėtų
Duok jai prie valgių Eagle Brand 

Pienų. Tinka jis ne tik kūdikiui bet 
yra ’eriafisias maistas nodapenėtam 
vaikui. Stebėtini eksperimentai da
ryti tarp mokyklos vaikų parodė kad 
vaikai penėti su Eagle Pienu vidu
tiniškai gavo 7 svarus daugiau svo
rio negu paprastu pienu penimi. Sek 
savo vaikų atidžiai. Dažnai pasverk. 
Atmink kad nedapenėtas vaikas vi
sados sveria mažai. Jaunam vaikui 
reikia duoti du šaukštu Eagle Pie
no kasdiena atmiešto su trimi ket- 
virtdaliais puodelio šalto vandens 
Duok paryčiais arba po pietų. Se
nesni vaikai dažnai jį labiau mėgsta 
su ginger alum, vaisių sunka, arba 
suplaktu kiaušiniu.

tis prie plačiai žinomos Lietu
viu kultūriškos organizacijos. 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GIJOS. Ji tau duos informa
cijas kaip įsigyti didelį trijų 
tomų puikiai iliustruotą veika
lą PASAULIO ISTORIJA, vi
siškai dovanai.

Kaip tik jūsų kūdikio dantis pasi
rodo, pratink jj užžiurėti dantis. Va
lyk jam dantis r-ivo pirštu padeng
iu minkštu skaruliu ir Colgate’s Rib
bon Dental Cream. Vėliau mokink 
vaiką šveisti dantis reguliariai po 
kiekvieno valglio su Colgate’s. Jo 
skonis vaikams patnika. 1

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

čiže

KUOMET KALĖDINIS 
LAIVAS ATPLAUKIA
Labai daug nariu šio^ Society’s 
1921 metą Kalėdinio Klubo pamatys 
savo laivus atplaukiančius šią savai
tę kuomet bus išdalinta jiems pinigai 
sutaupyti per metus.
Jie patyrė jog lengva ir patogu yra 
tuo Hudu taupyti pinigus įvairiems 
tikslams ir ypatingai švenčių reika
lams.
Kviečiame jus prisidėti prie 1925 
metų Klubo dabar. Depozitai deda
ma per penkiasdešimts dvi savaites, 
kas savaitė po 25c., 50c., S 1.00, $2.00 
arba $5.00.

Zrce.’Tcoraz'ed 1349

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ”

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —"T R 1 M I T A S"
‘“TRIMITAS" yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 

Sąjungos leidžiamas. Janių gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas" drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE" dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyveninio aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

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

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

“TRIMITAS” eina kas savaite 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
melams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje. z

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovą — A. Žemaitis, 3251 S. Halsted St. Ciiicago, III. 

I’r. Narvydas. 38 Park Row (Room S16) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO" REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26.
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JURININKAI IR PREKYBININKAI
(Iš Wells “Outline of History”.—V. K. R.)

Aigėjų Miestai Pirm Atsirandant • 
Istorijai

Šitie ankstyvieji Kretėnai buvo gimi
ningos kilmės su Spanijos ir Vakarų Euro
pos Iberais ir tamsiaUbaltaisiais Mažosios 
Azijos ir Afrikos Žiemių žmonėmis; jų kal
ba nėra žinoma. Šita rasė gyveno ne tik 
Kretoje, bet Kypre, Graikijoje, Mažojoj 
Azijoj, Sicilijoj ir Pietų Italijoj. Jie buvo 
civilizuoti žmonės toli gražu pirm ne kaip 
šviesiųjų Graikų civilizacija pradėjo plės
tis Į pietus, per Makedoniją. Knose, Kre
toje, rasta buvo Įdomiausi griuvėsiai; tas j 
miestas bene tik užtemdina kitus to laiko 
panašius miestus, tačiau reikia nepamiršti 
kad nors Knosos ir buvo vyriausis Aigėjųl 
civilizacijos miestas, tie patįs “Aigėjai” tu
rėjo dar ir kitų civilizuotų miestų ir pla
čių apyrubę. Galimas daiktas kad visa ką 
mes dabar apie juos žinome yra tik lieka
nos daug platesnės heliolitinės-Neolitinės 
civilizacijos, kuri dabar yra apsemta Vi
duržemių jurų.

Knose yra Neolitinių liekanų kurių 
amžius siekia pre-dinastines Egipto lieka
nas; gal dar ir senesnės už jas. Bronzos 
Gadynė Kretoje prasidėjo vienu laiku su 
Egipto Bronzos Gadyne; Flinders Petrie 
rado Egipte bronzos vazas iš I-os Dinasti
jos laikų; jo tvirtinimu, tos vazos buvusios 
Įgabentos iš Kretos. Akmens indeliai rasti 
Kretoje yra tokios pat karakteringos for
mos kaip ir IV-os Dinastijos (piramidų 
statytojų); beveik ir neabejojama kad 
XII-os Dinastijos laikais buvo labai gyva 
prekyba tarp Kretos ir Egipto. Šitai tu
rėjo tęstis iki 1,000 meto pirm Kr. Aišku 
yra kad šita salų civilizacija, iškilus Kre
tos žemėse, yra tokio pat amžiaus kaip ir 
Egipto civilizacija, ir ji jau lankė juras 
bent ne vėliau kaip apie 4,000 m. pirm Kr.

Garsioji Kretos gadynė buvp kiek vė
liau. Tiktai apie 2,200 m. pirm Kr., kaip 
susekama, salos gyventojai susivienija, 
vieno karaliaus valdomi. Po to prasidėjo 
toki taikos ir gerovės gadynė kuriai lygios 
neužeiname niekur kitur senajame pasau
lyje. Kretėnai, apsaugoti nuo įsiveržimo 
priešų, gyveno labai patogiose klimato są
lygose, palaikė prekybos santikių su viso
mis žinomomis tuo metu šalimis ir laisvai 
plėtojo meną. Minėtas Knosos buvo ne 
tiek miestas kiek milžiniškas karaliaus ir 
jo žmonių rūmas. Jie nebuvo nei apgink
luotas. Jų karaliai būdavo visados vadina
mi Minosais, kaip kad Egipto karaliai bu
vo vadinami Faraonais. Knoso karaliai 
užeinami yra ankstyvos Graikų istorijos 
legendose, ir yra vadinami Minos karaliais, 
gyvenusiais Labirinte ir laikiusiais ten bai
sūną, pusiau žmogų, pusiau bulių, vardu 
Minotauras; to baisūno mitalui, pasak le
gendų, būdavę paskerdžiama Atėnų jauni
kaičiai ir mergaitės. Šitos pasakos yra tai 
Graikų literatūros dalis ir visados jos bu
vo žinomos, bet tik nesenai Knosos iškasi- 
niai parodė kad tos legendos nebuvo labai 
tenutolusios nuo tikrenybės. Kretėnų la
birintas buvo gražus ir iškilmingas seno
vės rūmas. Tarpe statybos smulkmenų 
randama vandentraukis, maudynės ir ki
tokie patogumai kurie yra skaitoma nau
jausiais moderninio gyvenimo patogumais. 
Šitų žmonių išdirbiniai iš molio, audiniai, 
skulptūra, tapyba, jų brangakmeniai, išdir
biniai iš drambliakaulio, jų išdirbiniai iš 
medžio ir naugių buvo taip dailus kaip bi 
kokie kitų tautų tvariniai. Jie labai mėg
davo šventes ir parodas, ypatingai jie mėg
davo bulių muštynes ir gimnastiką. Jų 
moterų drabužiai buvo pastebėtinai “mo
derninio” stiliaus; jų moters dėvėjo korse
tus ir andarokus. Jie turėjo ir savą raštą, 
tik jo dar iki šiam laikui niekas negali su
prasti. x

Šiandien dar stebimasi iš tų Kretėnų 
civilizacijos ir kultūros, lyg jie butų buvę

neįtikėtinai ga'bųs, gyvendami pačios civi
lizacijos aušrinės gadynėje. Bet šitas jų 
iškilimas buvo jau toli nuo tos aušrinės; 
visa tai buvo apie 2,000 m. pirm Kr. Rei
kėjo daug šimtmečių iki jie išsitobulino 
meno ir amatų srityje; neturėsime ko ste
bėtis iš jų meno ir prabingties jei atsimin
sime tą faktą kad jie nebuvo kitų užpuldi
nėjami per 3,000 metų, kad per tūkstantį 
metų jie gyveno taikoje. Jų amatninkai 
per eilę šimtmečių galėjo tobulinti savo 
amatus, jų vyrai ir moteris galėjo papra
sti prie prabingties. Visur kur tiktai žmo
nės buvo sulyginamai liuoši nuo užpuolimų 
per taip ilgą laiką, jie tobulino meną ir jo 
grožę. Visos tautos yra menininkės jeib 
tik turėtų tinkamas menui auklėti sąlygas. 
Graikų legendose sakoma kad Kretoje bu
vęs tas Daidalis, kurs bandęs padirbti pir
mutinį orlaivį, arba lakstytuvą. Daidalis 
(Daedalus — gudrus išradėjas) buvo lyg 
atvaizdas mekanikos gabumų sudėtų krū
von. Įdomu butų spėlioti kiek yra teisy
bės tame fakte ir tuose vaško sparnuose, 
kurie, kaip sako legenda, sutirpo prieš sau
lę ir Daidalio sūnūs Ikaras nukrito į juras.

Pagaliaus Kretėnų gyvenimo sąlygos 
turėjo pasikeisti, nesą kiti žmonės, Graikai 
ir Foinikai, pradėjo plaukioti, su savo ga
lingais laivynais, juromis. Mes nežinome 
kas privedė prie nelaimės, nei kame buvo 
jos priežastis; bet žinoma yra kad apie 
1,400 m. pirm Kr. Knosos buvo užpultas ir 
sudegintas. Rods po to per keturis dar 
šimtmečius Kretos gyvenimas, nors ir pa
kirstas, kovojo ir laikėsi, bet atėjo ir pas
kutinis' smūgis apie 1(000 m. pirm Kr. (ki
taip sakant, tuo laiku kada Asyrai kilo Ry
tuose). Rūmai Knose liko išgriauti ir jau 
niekas jų nebeatstatė ir niekas juose dau
giau negyveno. Galimas daiktas kad tai 
padarė naujai atplaukę į Viduržemių juras 
laivai, barbarai Graikai, grupė Ariu atėju
sių iš žiemių, kurie galėjo nušluoti nuo že
mės paviršiaus Knosą, kaip nušlavė ir Tro
jos miestą. Tesejaus legenda nupasakoja 
apie tokį užpuolimą. Jisai inėjęs į Labi
rintą (kurs bene buvo tai Knosos Rūmas), 
su Minoso dukters Ariadnos pagalba ir nu
žudęs Minotaurą.

ILIADA išaiškina Troją buvus sunai
kinta už tai 'kad Trojėnai pavogę Graikų 
moteris. Šios gadynės rašytojai, su nau
jomis idėjomis savo galvose, bandė išgal
voti buk Graikai puolę Troją tam kad už
kariavus prekybai kelią ar laimėjus geras 
savo komercijai progas. Jei taip tai Ilia
dos autoriai labai gudriai užslėpė savo ka- 
rakterių niotivus. Bet tiek pat pamato bu
tų jei pasakytume kad Homero Graikai 
paskelbė karą Trojai su tikslu išanksto pa
rūpinti stoti busimam ateityje1 gelžkeliui iš 
Bagdado į Berliną. Homero Graikai buvo 
sveiki Ariai barbarai, neturėję, tur būti, 
nei mažiausio supratimo apie prekybą ir 
“prekybos kelius”; jie išėjo į karą vien del 
tos priežasties kad jiems nepatiko Trojčnų 
vogimas jų moterų. Iš Minoso legendos ir 
iš Knosos liekanų aišku kad Kretėnai irgi 
nusivesdavo jaunuolius ir merginas, paver
sdami juos vergais, ar atletais, ar gal net ir 
dievams juos paaukaudavo. Jie palaikė 
teisingų prekybos ryšių su Egiptėnais, bet 
jie, galimas daiktas, neįžiūrėjo augančios 
barbarų Graikų jiegos; jų prekybos santy
kiai su Graikais buvo paremti smutru ir 
tuo budu jie patįs užsikvietė sau ant spran
do kardą ir ugnį.

Kita didi jūreivių tauta buvo Foinikai. 
Jie buvo didi jūreiviai, nesą buvo geri pirk
liai. Jų kolonija Kartaga (įsteigė ją Ty
ras prieš 800 m. pirm Kr.) pagaliaus virto 
tvirčiausia už kitus senus Foinikų miestus, 
tačiau dar 1,100 m. pirm Kr. Sidonas ir Ty
ras jau turėjo savo miestus Afrikos pa
kraščiais. Prie Kartagos negalėjo prieiti 
nei Asyrai, nei Babilonai; ačiū tam kad Ne- 
buchadnezaras JI per ilgą laiką buvo ap
gulęs Tyra, iš Kartagos kolonijos užaugo 
milžiniška jurų jiega. Kartaga visą vaka
rinę Viduržemių jurų dali skaitydavo sava 
ir imdavo nelaisvėn visus laivus kokius tik 
pagaudavo vakaruose nuo Sardinijos. Ro
mėnai rašytojai sako kad ji buvus labai 
žiauri. Ji kariavo su Graikais už Siciliją 
ir vėliau (antrame šimtmetyje pirm Kr.) 
ji kariavo su Romėnais. Aleksandras Di
dysis sudarė planus Kartagai pamušti; bet 
jis mirė pirma negu galėjo savo planus 

I Įkūnyti.

Daugiau aš nieko nematau 
Tik jos akis.
Svajoji — akįs šypsos tau — 
Daugiau aš nieko nematau. ..

Ar kur einu, ar ką skaitau, 
Tai vargas vis —' 
Daugiau aš nieko pematau 
Tik jos akis.

Aras.
t

Nuo Juoku Red.: Kaip pa
prastai: kur daug minčių, ten 
mažai žodžių. Taigi ir šiose ei
lėse gerb. Aras, užžavėtas “jos” 
akių, įsisvajojęs tik tokias eiles 
mums parašyti Įstengė.

Keista ir ypatinga, kad nors 
vieni nuo meilės kankinasi, kiti 
nepaįimokina, duodasi užsiža
vėti “jos akutėm”. Ir tada 
nors prieš tave didi, darbai sto
vi, tu tik ją vieną apglėbti no
ri; nors daugybė akių vilioja, 
tik jos vienos akis vaizdinas; 
nors svietas pilnas įvairių daly
kų, tik apie ją vieną mintis le
pinas.

Atsargiau su tuo: daugiau 
nieką (nematant daugybė į duo
bę įžengia. Reikia žiūrėti į vis
ką, ir tarp visko to lai buna ir 
tos akįs.

Mes kada nors užvesime ty
rinėjimus arba išleisime kon- 
testą ištyrimui kodėl poetai tik 
mergelių akis mato (nenorime 
būti neteisingais: ir šiaip smer- 
telni berneliai tik akis įžiūri).

Reikalinga, būtinai reikalinga 
ištirti kodėl tik akįs matosi, o 
daugiau niekas. Mes nekalba
me apie tokius dalykus kurie 
nesimato dėlto kad paprasta 
jiems nebūti paviršyje, tik apie 
tokius kurie nuolat išstatyti 
matymui, o įsimylėję dūšelės 
jų nemato.

Paveizdan nosis: ji yra ar
čiausia prie įsimylėjusios ypa- 
tos kada susitikęs su “ja” kal
ba; arba dantis, tankiai matos, 
arba žandai, arba smakras, ar
ba lupos.

Nors lupos, tiesa, irgi mini
ma ir poezijoje ir šiaip nerašy
tose svajonėse, bet dėlto kad 
per jas išliejama jausmai. O 
visą garbę ir paaukštinimą gau
na tik akįs.

A?
Keistas ir tas apsireiškimas 

kad tankiai turi veiksnią poezi
joje ir akių spalva. Bet niekad 
dar nebuvo nustatyta kad tokių 
akių spalvos mergelės buna my
limos, o kitokia spalva atmesta.

Vienas poetas dainuoja apie 
mėlynas akeles dėlto kad jis 
mato (arba jį užžavėjo) mėlyn
akė. Kitas apie rudas, nes jam 
pasitaikė papulti po ruda-akės 
žvilgsniais. Net pilka-akės ir 
raiba-akęs ir kitokios-akės savo 
žavetinumą turi ant tų kurie 
po ju papuola.

f

Bet turbut lodei taip yra kad 
kad tie kurie sakosi mato tik 
akis, visai nieko nemato kada 
meilės žabangose pakliūva.

Jonas Katkus sako: Nei vie
nas dar nepasakė kad vinis ku
ri če.veryko pade išlindus, jam 
pada kutentų.

4/
Draugų pasimatymas. Gerb. 

Kibirkštis prisiuntė į-iįtokią pa
sakėlę apie du draugi!.:

— Palauk, ponas, iš kur at
vykai kad toks puikus, nenori 
pasisveikint. Tiek laiko nesi
matėm.

— Koks aš ponas, nežinai kad 
aš esu draugas Antanas.

— Atsiprašau, drauge Anta
nai, pas mus toks įpratimas.

— O pas mus tai ne: mes vi
si draugai, o ne ponai.

— Tai kur gyvenai, draugas, 
kad tiek laiko nesimatėme, jau 
keletas metų.

— Rusijoj, drauge.
— Tai papasakok kaip dabar

, ,i ..ten prie draugų gerai gyventi.
— Dešimts sykių geriau ne

gu šičia.
— Kaip darbai ten, drauge?
■— Dešimts sykių geriau ne

gu pirma.
— O kaip atlyginimas dabar, 

drauge ?
— Dešimts sykių didesnis.
— O kaip ten dabar reikia 

dirbti?
— Dešimts sykių mažiau.
— O kaip kvailių, daug da

bar ten randas?
— Jeigu pats nuvažiuotum, 

tik vienas ibutum.
— O delko draugas iš Rusi

jos į Ameriką atvykai kad ten 
viskas dešimts sykių geriau?

■— Matai, draugas, duonos 
ten dešimts sykių mažiau.... 
A. kad tokio draugo nebūčiau 
nei sutikęs — spaviedokis lyg 
kunigui. Aš jau atpratęs nuo 
išpažinties, bus devyni metai 
kaip nebuvau. Iki pasimatymo.

— Palauk, palauk, drauge! 
Aš dar noriu pasišnekėt'.

Ale tas draugas prapuolė.

Mums labai norėtųsi kad bu
tų ta gerb. Audros sumanyta 
minčių užrašymo mašina ir kad 
galėtume ja ištirti kaip visi tie 
kurie rūpinasi išgalvoti tai ma
šinai vardą, dabar galvoja ir 
kokie vardai jiems į mintis už
ėjo.

AZ
Gerb. J. Urbonas rašo: “Lai

vas” No. 45 didžiuojas) katali
kiškais buvusiais mokslo išra
dę jais-vyrais, ir kad katalikai 
nėra buvę priešai mokslo kaip 
juos bedieviai perstato. Tame 
mokslininkų skaičiuje yra su
minėti Dante ir Kopernikas.

Ar nebuvo persekiojami ka
talikai ir kitokie mokslo vyrai, 
kaip tai Dante, Kopernikas ir 
kiti per katalikišką dvasiškiją 
ir civilišką valdžią už kalbas ir 
raštus kurie neatatiko biblijos
patvarkymams ?

O “Laivas” rašo kad katali
kai yra įteigę mokslą, o ne. nai
kinę, kaip sako bedieviai.”

ple-

pa- 
pa-

Kaune nuteista du broliai Jo- 
sevičiai už žmogžudystę ir 
Simą iir namų sudeginimą.

Kadangi jie be abejo iki 
korimo ar sušaudymo bus
talpinti kalėjime, musų bolše
vikams lieka tik paskelbti pro
testas prieš tokį teismo žiaurų 
pasielgimą su darbininkais ir 
kankinimą jų....

RODYKLE

SEIMININKĖMS 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.

Virimo Receptas
Ryžiai yra labai maistingi, lengvai 

virškinami ir jeigu gerai pagaminti 
yra skanus. Yra dviejų rusių ryžių: 
su lukštais ir be lukštų. Veik visi 
balti ryžiai yra lukštuose, kuomet 
čicli arba rudi ryžiai yra be lukštų. 
Ryžių pudingas buvo populiariškiau- 
sias valgis daugelyj namų, bet dau
gelis šeimininkių nemoka prirengti 
pudingo su razinkom ir riešutais. 
Pabandyk šį receptą ir pamatysi kai 
visi šeimynoje norės ir vėl.

SMETONINIS RYŽIŲ PUDINGAE
2 puodukai pieno
3/i šaukštuko druskos
2 šaukštai ryžių
1 puodukas besėklių ar su sėklom 

razinkų
U puoduko cukraus
1 šaukštukas vanilos ,
Numazgok ryžius gerai ir nusunk; 

sudėk į sviestuotą pudingo skarvadą 
ir užpilk pieną. Kepk lėtame pečiu
je apie IV? valandos, nuolat pamai
šant; dadėk likusius dalykus ir kepk 
pusę iki valandos daugiau? Nemai
šyk daugiau kada viską sudėsi, tiktai 
leisk viršui paruduoti.

Virtuves Reikaluose
Darant tešlą pyragui geriau plak

ti ją vietoj maišyti. Plakimas įlei
džia Į tešlą orą, o maišymas tiktai 
labiau sukietina.

Jeigu jūsų peanut sviestas sudžiū
sta, sutaupyk jį kaitinant dubaltavam 
virdulyj dadedant reikalingai alyvų 
aliejaus. Galima naudot sviestą vie
toj alyvij aliejaus.

Pajų skystimas neišbėgs jeigu vir
šutinė pluta bus palenkta po apatine 
paspaudžiant peiliu.

Darant mėsai aplaistyt skystimą 
reikia įdėt žiupsnelį druskas sumai
šytos su miltais pirm pilant vandenį. 
Tas sulaikys sosą nuo susidarymo į 
grumulėlius.

Jūsų šluota ilgiau laikys jei pamir
kysi! retkarčiais į šiltą muiluotą van
denį, nes tas padaro šiaudus mikles
niais. Patartina pirkt šluotą pla

čiausią kiek galima gauti. Patogiau
sia yra 12 ar 14 colių pločio. Ge- 
riuasia po šlavimo kapabint šluotą.

Naminiai Pasigeibėjimai
Valymui veidrodžių, padaryk skys

timą šaltos arbatos dadėjus kreidos. 
Pirmiausia trink stiklą su biskiu šil
tos arbatos, nušluostyk, paskui ap- 
trink su skystimu ir paskui nuvalyk 
plona švaria popiera.

Jeigu jūsų vilnoniai susitraukė, 
atgavimui jų micros, po išmazgoji- 
mui pamerk į čystas muilo putas 
vietoj merkt į vandenį. Daryk tą pa
kartotinai iki drapana ateis į savo 
tikrą mierą.

Kad stalo lininiai tiesalai turėtų 
švelnų satino viršų, reikia pirmiau
sia prosyt iš apačios, paskui iš ge
rosios pusės.

Grožės Patarimai
Kad išrodyti jauna ir turėti tuša

vus veidus, skaisčias akis ir būti pil
nai gyva, bandyk sekančius patari
mus: Gerk maslionkas, nes tai yra 
puikus valytojas sistemos. Nevalgyk 
daug jeigu esi nuvargus. Žiūrėk kad 
gerai miegi ir pasilsi ir kad gauni 
užtektinai miego. Valgyk mažiau
sia po šaukštą sėlenų kasdien. Val
gyk daug daržovių virtų ir nevirtų 
ir vaisių. Negyvenk susivaržius, bet 
ganėtinai mankštinkis. Nereiks gy
dytojo patarimų apie sveikatą jeigu 
prisilaikysi tų patarimų. Jie yra pa
prasti ir lengvi išpildyti.

Ypatiška Sveikata
Ar jūsų miegas yra naudingas kaip 

privalėtų būti? Ne klausimas kiek 
miegi, bet kaip miegi, svarbiausia. 
Šioje šalyj žmonės mažai kreipia do
mės į miegą. Reguliaris miego pa- 
protis yra svarbu kaip ir valgymas. 
Jeigu negauni gana miego kūnas 
yra alkanas kaip ir be valgio. Mie
gant gyslos atsigaivina ir atsibuda- 
voja energija kurią išaikvoji dienos 
laiku. Del stokos miego visas kūnas 
užmoka. Reikia kas naktis miegoti 
nemažiau astuonių valandų atilsingu 
miegu.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: 
Borden’s Evaporated pienas yra du 

sykiu riebesnis kaip paprastas bon- 
kos pienas. Kuomet jūsų valgių ga
minimas reikaaluja pieno atmieškit

pusiau su vandeniu Borden’s Evapo
rated Pieną. Jis sutaupys jums pie
no pirkimo lėšas. Visur .reikalaukit 
tikuti šito.

PARDUODU
::g

S Parsiduoda originaliai rankraščiai muzikalių 
veikalų scenai.

Pat. Otisc.

Bukit

tuomet

žinomu ir patikėtinu

h 1 Ir. nuovar
gio, skaudami.!

jokie darbus 
jums neišro- 
dys niekuomet 

persunkus. Nei viena atsargi šeimyna ne 
gali būti de bonk<>s šito linimento. Nėra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 So. 4th St., BiwLlfl. N.Y.

8

Parduodu tuos veikalus pilnai pirkėjų savasčiai: te perka 
ar pavieniai asmenis ir, vardan pirkusio, atsisakau nuo 

veikalo teisių ir nuo autoriškų.
Parduodamų operų ir operečių yra klavierauszugai, 

ir orkestro partijos; tas viskas pereis pirkusiojo valdžion, 
laisvai gali pasirinkt- bile vieną veikalą ir imt jį sulyg čia nustaty-

visų
g i

partitūros
Pirkėjas

H
g::

‘BIRUTĖ”, melodrama, tautus opera, dviejų aktu. Pirmu 
kariu statyta Vilniuje 1906 m..............................
MARIUTĖ”, liaudies opera, vieno akto. Pirmu kar
tu statė “Birute”, Chicagoje .......................................
KAS AR MERGAITĖ?” farsinio turinio, dviejų ak
tų operetė. Pirmu kartu statė “Gabija”, S. Bostone.
MOJI GEGUŽIO,” trijų aktų oepra, dabartinių re- 
volįuuijoniškų judėjimų laikotarpiai. Pirmu kartu 
statė “Gabija”, S. Bostone. (Eina derybos su Chicagi

,N J AS-1ŠR ADĖJAS”, trijų aktų komiška opera.
Pirmu kartu statė “Operetės Draugija” Brooklyno..

(Yra vertimas ir Anglų kalbon) ................................ 1,000 dol.
.Ė, ŽALČIŲ K \ RA LIEN Ė”, šešių aktu mytologinė ..
opera. Pirmu kariu statė “Gabija”, So. Bostone, H
1921 m. ( Yra vertimas ir Anglų kalbon) ................2,000 dol.

Susižinokit: MIKAS PETRAUSKAS,
1 aetuvos Viešbutis, Kaunas, Lithuania.

250 dol.

250 dol.

300 dol.

. .. . , g ųeciais). g

g
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LIAUDIES DAINŲ KONTESTAS
ARTOJO Liaudies Dainų kontes- 

tas pasekmingai vyksta. Dar 
toli paskirtas laikas dainoms su- 
siųsti, o jau Redakcija gavo kon- 
testantų siuntinius. ONA KAI- 
RIUTĖ iš Brooklyno prisiuntė 60 
įvairių dainų kurias pati surašė iš 
atminties — kurias Lietuvoje dai
nuodavo ir kurios čia jai dar iš 
minčių neišnyko. Ji žadėjo dar į 
50 kitų dainų prisiusi kontesto lai
kui.

JONAS LABUKAS iš Prienų 
Žiburio Gimnazijos taipgi prisiun
tė jau pluoštų dainų.

Kiti kontestantai rašė jog ruo
šiasi lenktyniuoti su kitais ir pri
sius savo eiles į laiką — iš Lietu
vos ir čia Amerikoje.

Nevėluokit su prisiuntimu ku
rie turit surinkę. Siųskit dabar.

Kurie prisiųsit ir mažai, vistiek 
jūsų dainos bus talpinama.

Apie dovanas jau buvo pirmes- 
niuose “Artojo” numeriuose rašy
ta. Taipgi buvo paminėta taisyk
lės kurių būtinai reikia prisilaiky
ti kad jūsų surinktos dainos galėtų 
ineiti į kontestą.

“Artojo” Redakcija.
dainas, pamatysit daug savo 

dienų gražių dainelių, turėsit kuo užsiimti.
Artojo” kaina melams Amerikoje tik 81. 

“ARTOJAS” 3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, O.
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©

©
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Skaitykit “Artoją 
jaunyst

šekit

© 
©
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Just 'my luck, sighed the Cle
veland doctor, to locate in a 
commuinty where all the citi
zens are great apple eaters.

ANTANAS BARTKUS!

Period of Lithuania’s 
Decadence, and Its

Cause
Missionaries of the new doc

trine began to preach in Lithu
ania about 1530. The two prin
cipal reformers were Tortyllo- 
wicz, a parish priest of Samo-1 
gitia, and Abraham Culva, a 
member of the Lithuanian no-į 
blesse. They were seent by ' 
Duke Albert of Prussia who, | 
in his zeal for Reform, supplied 
the movement with money, j 
books, and preachers. The new! 
doctrine witnessed its full ef-| 
florescence during the reign of 
the Grand Duke Sigismond ■ 
Augustus.

Nicolai Radvila (Radziwill), [ 
known as the Black, was the 
central figure of the reform: 
movement in Lithuania. He j 
belonged to a very wealthy and j 
distinguished family of the Vil-j 
nius palatinate. Although en-! 
joying the favour of the court, į 
Radivila, in the midst of the 
prevailing degradation of man
ners, has preserved his moral j 
integrity. Since Sigismond Aug- [ 
ustus was without issue, Rad
vila was everywhere regarded 
as his successor to the throne. 
A Lithuanian of ancient stock, 
he was deeply indignant of see
ing ,'the Poles behave in Lithu
ania as though the country be- ( 
longed to them and strongly 
opposed the union with Poland. 
Believing that the religious de-' 
cadence of Lithuania was inI 
great measure the work of un
worthy Polish priests, he de
termined in this respect to de
tach his country from Poland 
by introducing the new faith, i 
Thus he began to spread the 
Calvinistic doctrine about 1550., 
He brought foreign preachers 
into the country and sent 
Lithuanians to Switzerland in 
order to study the new religion 
at its very centre. So success
ful were his efforts that in, 
1555 almost all the nobles with 
their peasant subjects had be
come Calvinists. Indeed, the 
Calvinistic doctrines won a vic
tory with almost unprecedented 
ease. (Lulled into carelessness I

by their success, the Reformers 
took no steps to secure for 
their Church a legal founda
tion.

As long as Radvila the Black 
was alive and protected the 
Calvinistic Church nobody ven
tured to attack the new doc
trine, but no sooner was he 
dead (in 1565) than the proud 
edifice of Calvinism fell even 
more rapidly than the previous 
Catholic Church.

The weakening of the Calvin
istic Church was largely due to 
the multiplication of sects. Al
most every great family had its 
own preacher and private chap
el. As many as seventy-two 
different sects and churches 
are mentioned in statistics of 
the time. This Babyionic con
fusion between the various doc
trines, in which the theories of 
present-day Bolshevism is said 
to have been formulated, ruined 
Radvila’s work beyond salva
tion. The country people, who 
had never understood the Cath
olic faith, had no more com
prehension of the Reformed 
belief, which they speedily ab
andoned to revert to the Pagan 
cult of their ancestors.

DOWN BUT NOT OUT
. “Judge, I’m down and out.”

“Maybe you’re down,” said 
the judge, “but you’re not out. 
Six months.”

“Pa. where did the ostrich 
get such long legs?”

“Dodging Noah’s wife, to 
save it’s feathers.”

-------- 0--------
A film actress is to adopt her 

husband’s name. It seems hard
ly worth while for such a short 
time, snaps George Baltrukonis.

-------- o--------
The youngest boy in the fam

ily doesn’t have a fair show. 
The oldest brothers cause 
father to grow tired of conti
nually handing money before 
the young one reaches the 
“g’mme” age.

-------- o--------
Fashion has no right to make 

a human being look like a freak.
UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Nellie—Oh, my dear, I have I 
such a lovely secret and nobody 
is going to find it out.

Della—Isn’t that perfectly 
delightful. I have one too. Let’s 
trade.

Smile, says Geo. W. Leddon, 
it’s the greatest gift of all. 
Smile when you are awake and 
you’ll laugh in jyour sleep.

-------- o--------
THE DIFFERENCE.

Woman’s waistline moves up 
and down; man’s expands in a 
horizontal line only. >

-------- o--------
You’ve Seen Them

“I hear you’re going into the 
antique furniture business. 
Where is your shop?

“Oh, I’ve got a chain of farm 
houses all through the state.”'

-------- o--------
An experienced husband is 

one who remembers his wife’s 
birthday, but forgets which one 
it is.

-------- o--------  
A TOAST

May you live as long as you 
want to—and want to as long 
as you live.

-------- o--------
“How was it you did’nt name 

your baby Calvin Coolidge as 
you said you were going to?”

“We named it Mary Ann.” 
-o--------

Nobody is more cynical than 
a flapper who is obliged to go 
to a petting party with a

I cracked lip.
-------- o--------

“Hey, you!” thundered the 
rushee from Salt Forks, when 
they brought in his napkin at 
dinner. “Take this thing away. 
I guess I know when.to use a 
handkerchief without having] 
no blamed hints throwed at 
me.”

-------- o--------
Just seems like the American 

youth ain’t been the same since 
the garage replaced the wood 
shed, remarked the Cleveland 
man in the cigar store.

-------- o--------
Geo. Kaupas says if you de

sire to acquire a vocabulary 
rich in unusual expletives and 
cuss words, hang around the in
come tax collector’s office.

-------- o--------
P. Akšis says the government 

ought to pay him a little some
thing for the week or two of 
hard work he puts in figuring 
his income tax.

-------- o--------
“I haven’t seen my husband 

for a month. What do you 
suppose he’s doing?”

“Thirty days probably.” 
-o--------

No woman running for office 
and wearing long hair will ever 
capture the barber vote.

-------- o--------
A landlord in Los Angeles 

has been arrested for robbery. ■ 
It seems that he picked on two 
persons who were not his ten- 
nants.

-------- o--------
In one respect, A. Zdanis 

says a bank account is like a' 
new baby: it thrives best if 
fed regularly instead of get
ting hit-or-miss meals.

Speaking of romance, says 
Mrs. F. J. žiuris, a Topeka 
groom of 80 married a bride of 
64. The bride has bobbed hair. į 
The groom, the Tribune sup
poses, threw away his crutch. 
_________________ ._________

DR. A. A. IVINSKAS
—REUMATIZMO KENTĖJIMAS— į 
Nemanykit kad einant j senatvę jau 
ir turit kentėt Reumatizmą. Paleng- 1 
vinimas gali ateiti greičiau negu jus I 
manote. CH1ROPRAKTIKOS Sisto- . 
ma (Spinal Adjustment) suvalnys su- I 
stingusius sąnarius ir prašalins tą i 
kentėjimą. Kreipkitės —

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

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

©R. HUMPHREYS’

KALĖDOMS EKSKURSIJA
| LIETUVĄ

A. V. Bisca, 
Su v. Valstijų 
Linijų, rengia 
specialę Kalė
dų Ekskursi

ją j Lietuvą. 
Pasažieriai iš

plauks and didžio “Leviathan” iš 
New Yorko, Gruodžio G dieną per 
Southamptoną. Jus pasieksit sa
vo tėviškę laiku sueit su draugais 
ir giminėmis del Kalėdų švenčių.

Pasiteirankit apie šią ekskursiją 
dabar. Jus gausit mažiausiomis 
lėšomis švarius puikius kambarius, 
geriausi valgi, didelius priimnius 
viešus kambarius ir mandagų pa
tarnavimą visu kelionės laiku.
UNITED STATES LINES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 

Valdantieji operatoriai del 
United States Shioping Board

Artistas Lietinis Fotografas. 
Pranešu Clevelanclo Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo
ki! šia proga. Musų padidin- 
toj studijoj fotografijų frau- i 
kimas yra labai patogu ir di
dėlėms grupėms, draugijoms j 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

LABAI
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIK RODĖLLS

Rodo moto 
12 mėnesų, 
7 savaitės 
dienas, .”>1 
diena mė

Dabar
Nupi
gintas 

iki 
$6.35

nesio, mė
nulio per
mainas, ir 
minutes ir 
sekundas.
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus

opsiduoto metalo. Juo 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 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 William St. New York City. m<miiimmhiii ii i ■ vctnswrcoOTKiJi
Gudrus Teisėjas išgel

bėjo Šeimyną.
Namų svininkas užganėdintas 

Visi linksmi!
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I GEORGE W. LEDDON I
Š :: ADVOKATAS ::

= The A. B. Savings & Loan Co. Bldg j 
Š 3351 SUPERIOR AVENUE f

— Telefonai: Ofiso valandos: =
= Ofiso—Prospect 123.' Kasdien nuo 9 r. iki 3 p. p. E
£ Namų Glenville 423-J Vakarais Ut„ Ket., Sub. 6—8. =

Š Generalė teisių praktika. Specialiai užsiima =
= pirkimo raštais, mortgečiais ir nejudinamos |
S nuosavybės kontraktais. Egzaminuoja abs- ę
| traktus. Padaro affidavitus. Kolektuoja šia- y
| me mieste ir užmiesčiuose. Patarimai dykai. L
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Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teisiną, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, , 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai Juojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
lik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

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

(Paskelbimas)

G 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku 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
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tani žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

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

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

5
<s-/ 13 /E®% 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 i The A. B. Savings and Loan 
Co. yra investinami i 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 suteikiu užtikrinimą pini
gams šios Įstaigos depozitorių ir šėrininkų, o 
tuo pat laiku apsaugoja skolintojus nuo nerei
kalingų nuostolių.

The A T5 Savings 
& lA )AN CO.

3354 Superior Avenue

(Po Ohio Valstijos priežiūra)

i dry cleaning |
■C Išvalom, Sutaisant Visokias Drapanas; Sudedam Naujus į
°" Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į
% Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namų. Telef. Randolph 7906
| * ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★ ?
į 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. į

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o n* 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzs.minąvimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie

fejų#' neturėjo užtektinai apsipazinimo ir pa- 
feltsjį tyrimo bei neišrado jūsų tikras ligos. 

'MįjMano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
įf h Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 

' riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi| ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėlusius 

_ nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit 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 šį ap
garsinimą. '

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos; Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 Takam 

Nedėldieniais nuo 10 Iki 1.

USE Jei jos Pa vargą,
Naktimis ir
Rytmečiais

Turėk Tyras, 
Sveikas Akis 

Teka, jei skauda, arba Prisinešę 
naudokit Murine tankiai. Atgaivina, 
ramina. Geras Vaikam ir£uaugusiem 

Parsiduoda visose vaistinėse.
Rašyk knygelės « MoriDe By. B.m.dr Co.
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Vinco Kudirkos 25 Me
tų Mirties Sukaktuvių 

Minėjimas
Lapkričio 16 d. sueina lygiai 

25 metų Vinco Kudirkos mir
ties sukaktuvės. Vinco Kudir
kos nuopelnai kaipo Lietuvos 
švietėjo bei tautinės Lietuvių 
sąmonės žadintojo toki žymus 
kad vargu ar kurioje Lietuvių 
visuomenės dalyje rasis abejo
jimo delei tų sukaktuvių ryš
kesnio pažymėjimo. Todėl Lie
tuvos švietimo Vinco Kudirkos 
Draugijos centro valdyba prašė 
savo skyrius, organizacijas ir 
įvairias mokyklas organizuoti 
paskaitas ir kitus tinkamus bu
dus nušviesti Vinco Kudirkos 
reikšmę musų atgimimo istori
joje, ypač reikią kreipti domės 
į plačią liaudį ir jaunuomenę, 
nes jai tikrai reikią “iš praei
ties stiprybę semti” ir jai pil
nai esą galima statyti Vinco 
Kudirkos asmenį pavyzdžiu. Be 
abejonės vieną diena suruošti 
visus paskaitas, koncertus ne
galima, todėl Vinco Kudirkos 
D-jos centro valdyba siūlo šiam 
reikalui išnaudoti visą mėnesį, 
t. y. nuo lapkričio 16 iki gruo
džio 16 d.

iš Amerikos pinigų, mat, Ame
rikoj suvažinėję jo sūnų. Plė
šikai daužė Augustonį ir jo 
žmoną reikalaudami pinigų. 
Pagalbos senukai nesulaukė, 
nes sūnėnas ir piemuo gulėjo 
klojime. Išėjus plėšikams buvo 
sukelta sodžiaus vyrai, kurie su °“ 
šautuvais bėgo gaudyti plėšikų, j £ 
Plėšikai pabėgo. Pats Augus-i į 
tonis ir jo žmona baisiai sumušr 
ti ir sukruvinti. Pinigų plėši
kai išnešė tik dalį, o reikalavo 
11,000 litų. Be to išnešė laši
nių paltį ir duonos puskepalį, 
bet viską pametė kaime, gal 
sunku buvo nešti. Plėšikai įlin
do į vidų pro stogą. Plėšimas 
įvyko visai dar iš vakaro,
tyt plėšikų butą žinančių, nes 
kopėčias suradę daržinėj pagul
dytas ir alaus įsileidę.

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

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

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

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

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

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

SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass

SKAPIŠKIO MOKYK
LOS SKANDALAS
1922 metais čia įsikūrė vidu

rinė mokykla, kurios direkto
rium pripuolamai liko paskir- 

į tas A. Namikas; prieš karą jis 
‘" buvo pradžios mokyklos moky

toju Gučiunų sodžiuje, Salų pa
rapijoj. Karo metu iš pradžios 
jis tarnavo kariumenėj, paskiau 
buvo atleistas. 1921 metais 
gryžo su

■ bai suvargęs, ir R-
vėje rado pas tūlą Kaplanienę kįškyj, kur Rokiškio Gimnazi-

Prekyba kokainu. Spalių 27 
d. Kauno policija Gardino gat-

sirinkimų, pasilinksminimų.
Argi galima ramia širdimi 

žiūrėti Į tokių mokyklos tvarkų, 
už kų jaunuoliai privalo kęsti 
tokias neteisybes, delko jio mo
raliai taip yra nuskriausti? Ai
tam kad to Įsigeidė vienas mo
kyklos asmuo, direktorius? To
kiems direktoriams vieta 
būti viduramžių muzejuje, 
šių laiku mokslo įstaigoj.

(“L.

turi
o ne

teimyna iš Rusijos la- 
apsistojo Ro-

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plum beria m s ir Stogams Reikmenes. 

Namams Padargai.

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

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

Vilet/lūtcrSlrop Razor

Šios Valandos
Žmogus Parduoda

Siutus ir
Overkotus

daug pardavinė- 
geriausios rūšies 

iršutinius

didelį krovinį kokaino. Ta pati 
Kaplanienė jau keletą mėnesių 
sėdėjo kalėjime už kokaino par
davinėjimų. Kokainų ji gaben
davusi iš Vokietijos ir juo mai
tindavusi “linksmus kampelius” 
ir. šiaip kokainistus. Policijos 
žiniomis, Kaplanienė tų kokai
nų pardavinėdavus net provin
cijos pirkliams. Vedant polici- 
jon, ji mėgino duoti policijos 
valdininkams kyšį, bet šie, kyšį 
priėmę, pristatė savo viršinin
kui.

mokinių neapikantų 
netaktingo elgesio; 

pravardžiuodavo, lo-'

vena, sužinojus kad Skapiškyje 
yra vidurinės mokyklos moky
tojo vieta, atvažiavo pasisiūly
ti, ir direktorius Namikas ją su 
mielu noru priėmė, nes nebuvo 
“ukvatninkų”. Tuo budu susi
darė gana simpatinga kompani
ja, kuri pasižadėjo jam ištiki
mai tarnauti, visur kur jo dar
bams pritarti.

Nors kursų vedėjas mokyto
jas Merkevičius nesutikdavo su
,jo taktika, bet vienas asmuo, į-------------
jis manė, ką gi gali jam pada- G. W. KLOPFER, O. D 
ryti. Taigi susidarius tokioms O P T 
palankioms aplinkybėms, direk- Egzaminuoja ir 
torius sumanė griebtis dar grie
žtesniu priemonių, dar griežtęs-

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

Dr. J. šcmo’.iuno vietininkas. 
Telefonas Randolph 1906.

gydo akis 
priskiria a

O M E TEAS

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. t

reikalauja labai 
tojų, pardavinėti 
vyrų gatavai pasiutus 
apvalkalus.
Mes (arime didžiausi pasirinkimą 
stilių ir pavyzdžių koks kada nors 
buvo pasiūloma arti tų kainų. 
$12.50. Geriausi rubai, geriausi 
stiliai, geriausia darbas. Kandis ir 
lietus nekenkia. Jūsų pelnas už 
kiekvieną pardavimą yra $3.00. 
Rašykit man asmeniškai. Pasaky
kit apie save. Aš noriu persitik
rinti kad vyrai kuriuos aš išsirin
ksiu kaipo atstovus norėtų turėti 
pat i-< kimą. Daleijjkit atsiust pa
vyzdžius ir pilną informaciją se
kančiu paštu

Adresuokite <-)

cafe of

“Jim” Foster Clothes
2250 So, Spaniding Ax e., ( him

Prieškarinės ir dabartinės ru
dens kainos įvairiems produk
tams, Centralinio Statitiskos 
Biuro surinktos 1913 ir 1924 
metų atrodo šitaip (litais) : ■

1913 1924
Rugiai centn. 13.65 28.47
Kviečiai 18.08 35.26
Avižos 14.34 19.50
Miežiai 14.58 22.07
Rug. miltai ” 16.37 31.93
Kviet. ” 37.63 73.12
Bulvėfe' ” 5.52 6.29
Sėmenis klgr. 45 .71
Linų pluošt. ” 1.25 2.83
Arklys 525.00 529.00
Karvė 305.00 284.00
Avis 32.50 28.00
Žąsis 10.00 10.60
Antis 7.00 5.40
Višta 6.00 4.25
Pieno 1 litras .36 48
Galvijiena klgr.. 1.82 1.65
Kiauliena ” 2.05 2.93
Nes. sviestas ” 5.40 6.29
Druska ’ .22 .21
Cukr. stamb. ” 2.00 2.03
” smulkus ” 1.75 1.71
Muilas 1.75 1.71
žibalas .71 .57
Aliejus 1.98 3.76
Beržinių malkų

1 erdm. 16.02 19.68

Ylakių žmogiųdystė. “Liet.

“Prašmatni vagyste. Pasak 
“Ryto”, lapkričio 3 d. Kauno 
Engeimano fabriko kontorom 
kurioj buvę kontoros kasinin
kas ir keli kiti asmens, netikė
tai inėjo du kaukėm apsidengę 
nepažįstami vyrai ir atkišę re
volverius paliepė kontoroje bu
vusiems pakelti rankas į viršų. 
Pakėlus rankas, piktadariai nie
ko nelaukdami paėmė iš kasi
ninko raktus ir pagrobę iš ka
sos kelis tūkstančius litų pini
gų. vėl pradingo.

Tai berods pirma tokios rū
šies vagyste Kaune.

jos direktorius A. Purenąs pa
sigailėdamas sutiko priimt jį 
mokytoju savo gimnazijoj. Jau 
mokytojaudamas Rokiškio gim
nazijoj A. Namikas užsitraukė 
ant savęs 
del savo 
mokinius
jodavę, tyeiodavosi S jų, pav. 
vienam — mokiniui 11 klesos, 
K., iššaukęs prie lentos (buvo 
aritmetikos painoka) 
“Jeigu K. padauginti 
krūvos, nejaugi išeis 

rodos 
pamoką ir tai 
tylint, pasakė: 
karvė, aš neiš-

pasakė:

prašydavo savo 
išaiškinti kų 

ku-

Reikalaukit—
Dirvos” Knygyno

1925 Metu

žinios” rašo kad Urboniškių k., 
Ylakių vai., pil. Jočinskas lapk.
2 d. nužudė 10 metų mergaite 
Savickaitę. Sužinojus apie tai 
policija, Šaulių padedama, lapk.
3 d. nuvyko į minėtą kaimą su
imti žmogžudį Jočinski, kuris 
tačiau, nenorėdamas pasiduoti, 
ėmė gintis. Griebęs kirvį, jis 
vienu smūgiu perskėlė policinin
kui galvą, kitu smūgiu išmušė 
pil. Kondrackiui ranką. Tuo 
tarpu vienas šaulių pašovė įnir
tusiam žmogžudžiui ranką, ir 
ją suėmė. Policininkas Bytau
tas tuoj mirė. Eina tardymas.

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

“DIRVA"
3352 Superior Av. Cleveland, O

SIŪK IR TAUPYK

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

315 Fourth Ave., New York

Dar vienas žiaurus įvykis. 
Pasak “Ryto”, liepos 9 d. Dir- 
siškių kaimo, Vabalninku vals., 
ūkininką Povilą Augustoną ap
niko pėlšikai. Šis buvo gavės

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mestis 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. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusiu kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siusdami 2c stam pa. (14)

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

„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
Pagclbejo 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

Kitą mokinę, 
kęs atpasakoti 
kai kurį laiką 
“Tamista negi 
maišiu.”

Mokiniai IV
klasės auklėtoją 
reiškia žodis “chuliganas 
rį dažnai vartoja mokytojas A. 
Namikas savo pamokoj. Toks 
tai buvo įžangos darbas moky
tojo Namiko patekus pirmuti
nė!! mokslo įstaigon Lietuvoj.

1922 m. persikėlus į Skapiš
ki ir pradėjus eit vidurinės mo 
kyklos mokytojo pareigas, jis 
jau ištikrųju ome rodyti savo 
galybę, žiauriai elgtis su moki
niais ir kištis į asmens dalykus 
kai kurių mokytojų, kurie neno
rėjo būti paklusnus jo tarnai. 
Mokytojai kaip G. ir š., neap
kęsdami jo šmeižtų laukė tik 
mokslo metų pabaigos kad grei
čiau nusikratyti savo nuožmų 
viršininką ir išvažiuoti.

Antriems metams direktorius

ne tvarką įvesti mokyklon.
Su mokiniais ėmė elgtis kuo- 

žiauriausia, pamokų metu ir ap
skritai už mažiausi nepaklusnu
mą lojoti bjauriausiais gatvės 
žodžiais: “morda”, “sukin sin”, 
“chuliganas” ir tt., kartkartė
mis vartoti fizinę jiegą.

Nežiūrint Į visą tą šlykštu
mą mokiniai turėdavo atlikti 
įvairius prie mokyklos fizinius 
darbus: žemes kasti, vežti karu
liais akmenis, plytas nešioti, 
sienojus, lentas iš vienos vie
tos į kitą pernešinėti, be to mo-1 
kyklos vidų, septynis klasių 
kambarius it) du koridorių iš
baltinti, ir už tokį sunkų darbą 
mokiniams tekdavo visada mo
raliai kentėti. Mokiniams daž
nai tekdavo turėti nemalonumų ! 
net nuo mokyklos sargo, kuris 
neįleisdavo mokinių mokyklon 
anksčiau 15—20 minutų prieš 
varpelį, o kartais tik po varpe- j 
lio. Mokiniams kurie ateina iš 
sodžių arba .miestelio neturėda
mi laikrodžio, prisieina žiemos į 
metu arba lyjant šalt i. Arba | 
sargas neduodavo mokiniams 
vandens atsigerti. Išvarydavo į ~ 
su prievarta iš mokyklos po su-1

Lietuviai važiuoją Lietuvon sve
čiuosima neilgesniam laikui kai me
tams, galės gryžti Amerikon ne
atsižvelgiant į kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Subata, 

trejdis ekspresiniais laivais 
BERENGARIA AQUITANIA 

MAURETANIA
(per Cherbourg ar Southampton) 
Iš° Lietuvos Į 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
rumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus
kit vietinio agen
to arba

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

UŽDARYMO
ĮSI* A RDAVIMAS

Nauja Lietuviška Apteka
Švieži vaistai — Išpildom receptus su geriausiu patyrimu.' Turime- 

Taipgi užlaikėm puikiąLiet iviams žinomų iš vaistų iš 
Aiskryminę su saldainiais, prie 

“Superior Pharmacy” 6710 Superior Avenue

LAIKRODĖLIS, RETEŽIS 
, IR PEILIS, $1.97

mu

delio Vyrų ir Vaikų 16 nume
rio geras laiko rodytojas yra 
tiktai $1.97. Gryno Silveroido 
atdaru viršum, galvute užsu
kamas, pilnai garantuotas ir 
išbandytas. Nesiųsk pinigų. Tiktai u šmokėk 
ir tas sampelinis laikrodėlis, reteži: 
CONSOLIDATED WATCH CO., :

laiškanešiui $1.97 C. O. D. 
ir peilis bus jūsų. (49)

i E. Lake St., Dept 7, Chicago, Ill.

Better than a Mustard Plaster - -
Nuo Kosulių ir Peršalimų, Galvos 
S’kaūd “j imli. Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausnįii ir Gėlimų.

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and G5c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

lokiu žmonių kurie nedrystų 
šiauštis prieš jo didenybę ir vi
same kame butų jam ištikimo. 
Ir surado. Pasikvietė pažįsta-į 
mą savo draugą Rusą V., 
surado dar Vokiečių kalbos 
kytoją H.,

nio
be to Duokiškio pra

džios mokyklos mokytoja J. D., 
kuri pirmus metus Lietuvoj gy-

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

: ištepant galvą ka® xakaras einant gulti
Į per savaitę ar dešimti dienų, sunai-
| kiną pleiskanas ir paragins jūsų
j plaukų augimą. Po to naudokite
! lUiilles tik retkarčiais sulig reikalo
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu-
j mų su pleiskanomis.
. Bonka 65c. aptiekus?, arba už 75o,
I prisiunėiame stačiai iš dirbtuvės.
Į F. AD. RICHTER & CO. Į 
Į 104-114 So. 4thSt., Brooklyn, N.Y. /

V

Telefonas Main 6111

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

C. D. A1NGER.
307 WILLI XMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

AKORDEONUS

—Itališki Akordeonai—
Mes išdirbant ir importuojam visokius 
pirmos klesos ranku darbo IT ALIS- į 
KUS ..........~..............

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantuoti. Musų kainos žemesnės I 
negu kilų išdirbėjų. Dykai pamokini
mai groti pirkėjams. Reikalaukit ka- Į 
talogo DYKAI. (13) i

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

LIETUVIŠKŲ

Columbia Rekordai
TIKJŽAI $5.OP

Štai jūsų proga padidint Lietuviš
kų rekordų skaičių. Jie visi tikri 
COLUMBIA REKORDAI, 10 co
lių, abiem pusėm, paskiausia išlei
sti, niekad pirma negroti—instru- 
mentaliai, šokių, koncerto, balso, 
solo, duetai, juokai ir tt.—tūlų ge
rai žinomų Lietuvių artistų ir mu
zikų (Čižausko, Čižauskienės, Pe
trausko, Plieniuno, Lušnakojo ir 
tt.). Mes turim parduot visą mu
su sandėlį ir todėl duodam už tą 
išimtinai žemą kainą $5.00 už 20 
Lietuviškų rekordu (40 -vairiu daį 
lyku). NESIŲSKIT PINIGŲ IŠ- 
KALNO. Tik prisiųskit savo var
dą ir adresą. Užmokėsit ališkane- 
šiui $5 kai' pristatys už tuos 20 
parinktų Lietuviškų rekordų, dar 
kelis centus už persiuntimą. Mes 
neturim katalogų nes nežinom ko
kie rekordai bus likę iki jūsų už
sakymas ateis. Bet garantuojame 
kad jums bus pasiųsta rankios 40 
įvairių šmotų muzikos ir dainų, ir 
jog busit užganėdinti juos gavę, 
jei ne, grąžinsime jums pinigus.

Dept. 130 
32 Union Square

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramiu 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
ji dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

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

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

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

Ir kiekviename numeryje “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.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

■ Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

n v

' |į Namų Rakandai
Žiema ateina — rūpinkitės apie 

(į pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 
” J pasiteirauti apie kainas pas mus. 

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

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

I aipgi turim puikiausių Lietuviškų daiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pets 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose prist.ilom Rekordus per paštą. Rašykit

Clevelasid Furniture ©o.
6412 Superior Avenue

M. Sacėvičius G. Židonis.

S

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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“Dzimdzi-Drimdzi” Tai
Puikus, Linksmas ir 
Naudingas Vodevilis
Atėjo ir praėjo ta pora dienų 

kuriose Clevelande viešėjo Lie
tuvos artistai, J. Alšauskas. V. 
Dineika, J. Dikinis ir kompozi
torius A. Vanagaitis, kurie visi 
sudaro “Dzimdzi-Drimdzi” Vo
devilį.

Visaip buvo manyta, visko iš i taipgi, 
jų tikėtasi, bet sulaukta tiktai 
išimtinai gražus juokai, tikras 
vaidinimas kokio tarp Lietuviu 
iki šiol nebuvo, ir malonios dai
nos kurios vieniems 
spaudė, kitiems ūpą 
tus gal pykino (bet

kas, kuris biskelį papasakojęs 
apie kankles pradeda jomis 
skambinti. Skambindamas su
dainavo dvi dainas, vieną pat
riotišką, apsakymą apie Lietu
vą, antra daina buvo “Kudlius”, 
komiška.

Dikinis ir Dineika kožnas 
skirai nedainavo, dainavo 
Alšauskas ir Vanagaitis, 
šauskas pasirodė turįs labai 
ra ir išlavintą balsą; Vanagaitis

Kada

pakėlė, 
tai tik

ari istu

pa
tik 
Al-

matėm “Munšeino” ir “Lietu
vos Ubagų’’, būtume dar dau
giau prisijuokę (nors tenai ne- 
kuriose vietos ir verkti reikia). 
Bet jų dainavimo niekados Cle
velandiečiai neužmirš. Ačiū la
bai jautrioms A. Vanagaičio pa
rinktoms dainelėms, jo puikiai 
muzikai ir gabiam savo draugų 
sumokinimui dainuoti, klausy
tojai negalėjo ramiai nusėdėti, 
ir negalėjo atsidžiaugti tuo ką

Mes su Jumis
JUT ŪSŲ visuomenė amži- 

nai klaidinama ir iš
naudojama tai gudrių biz
nierių tai pasalingų neva 
švietėjų, tai fanatikų idijo- 
tų.

Vieni eina į žmones siū
lydami visokius pelningus 
šėrus — aliejaus ir aukso 
šaltinių — ir žmoneliams 
palieka tik beverčius popie- 
ros šmotus.

Kiti leidžia laikraščius ir 
kitokius dalykus neva dar
bininkų švietimui, bet už
krečia žmonelius pagiežos 

'.nuodais, aptamsina jų puo- 
itą, ir iš buvusio blaivaus ir 

sykiui plačiai mačiusio žmogaus.

liūs sukiša.
Dar kiti, idiotizmo apim

ti, deda paskutinius savo 
centus kitokiems reikalams, 
vienokių ar kitokių tikėji- 
miškų sektų palaikymui, ar
ba atsimetę nuo vienokio 
bolševizmo smaugiasi save 
palaikymui kitokio bolševiz
mo, ir skriausdami savo šei
mynas, vaikučius nedaval
giusius laikydami deda pi
nigus vėl kokių ten laikraš
čių leidimui.

Fanatizmo gadynė pasi
baigė: pasibaigė laikai kad 
del kokių nors tuščių siekių 
žmogus save kankintųsi.

Reikia mesti tą viską, rei
kia eiti su apšvieta, reikia 
sekti progreso, kuris nieko 
panašaus iš darbininko ne
reikalauja.

Darbininkui reikia moks 
lo savęs apsigynimui, o ne 
kardo žudymui kito. Rei
kia kooperacijos vienas su 
kitu, o ne neapikantos kurią 
kiti taip gudriai tarp dar ,

bininkų Įstengė pasėti. Rei
kia stengtis gerinti gyveni
mą, o ne tikėtis rojaus po 
mirčiai arba dar gyvu esant 
čia ant žemės.

Didi išradimai, pagerini
mai ir patobulinimai pasau
lyje Įvesta mokslu, mintiji
mu, o ne griovimu ir naiki
nimu, arba atsidavimu kan
čioms ir pakiltoms.

Taigi, darbininkai, eikite 
sykiu su mumis, su “Dir
va”, kuri jums rodo kelią į 
apšvietę, Į pažinimą, o pa
žinimas yra jūsų Įrankis pa- 
sigerinimui gyvenimo, my
lėjimui žmonijos, gerbimui 
savo tautos.

Nejieškokit laimės tenai* 
kur jos nėra. Viskas yra 
jumyse, tik mokinkites iš
kelti tai iš savęs, ir naudoti.

Skaitykit laikraštį kuris 
jus mokina, ne išnaudoja; 
kuris duoda, o ne atima.

: Išguldymas Šv. Rašto
Temoje 

DIEVIŠKAS PLA....... ...........
Nedėlioj nuo 3 v

7017 Superior
Kalbės A. Steponaitis

Įžanga DYKAI,—Kolektų

; \mžių 
po pietų

Kur tik išgirsta bent koks 
muziką nusimanantis, arba ko
lonijose chorų vadovas, tuojau 
stengiasi įsigyti A. Vanagaičio 
dainas, nes tai yra nuostabi ir 
reta naujenybė.

Iš “Dzimdzi-Drimdzi” vodevi
lio nauda mums Amerikiečiams 
yra keleriopa: pasimokinimas 
kaip patiems vaidinti, nes juk 
be to neapsieisim; dainininkams 
kaip tikrai suprasti dainą, 
muzikams ir mokytojams 
sunaudoti dainą kad

Gaila kad vienas
V. Dikinis, pianu nusimušė sau 
koją (pianas jam užvirto ant 
kojos Mahanoy City ir smarkiai 
sužeidė), per tai negalėjo jie 
išpildyti viso savo programo. 
“Munšeinas” ir “Lietuvos Uba
gai” visai nestatyta, o del tos 
pat priežasties artistai negalėjo 
nei į Youngstowna nuvažiuoti, 
kur taipgi buvo norėję. Labai 
jie apgailavo kad turėjo suvilti 
Youngstowna, kaip ir kitas ma
žesnes kolonijas, atbūdami tik 
didesnėse.

Kaip viskas ėjosi.
Abu vakaru Clevelande vaidi

no “Jovalą” ir “Laisva Lietu
va”. Ir abu vakaru matėsi di
duma tų pačiu žmonių, nes ne
galėjo išlaikyti pagundos neat
silankę ir antru kartu. Kiti sa
ko eitų trečiu ir dešimtu, o ku
rie nebuvo, neapsakomai gaili
si. Bet pervėlai, kolei kas.

“Jovalas” apima pačius tuos 
artistus atvažiuojant į Ameri
ką pas Lietuvius koncertuoti: 
jie sueina į kambarį “ant bar
do” ir įvairiausius juokūs krės
dami rengiasi sudaryti progra
mą koncertui, kaip pradės, ką 
darys, ką sakys.

Dikinis trumpom kelnėm, su 
lazdele, ’rudais plaukais, pusiau 
klaunas, kas jam labai tinka, ir 
jis tą rolę puikiai vaizdino. Al
šauskas atsineša kankles, ir su 
pirmuoju kalbasi apie “mačys” 
(mečius) ir kitokius dalykus, ir 
rūpinasi kur yra# A. Vanagaitis. 
Alšauskas turi ilgus plaukus, 
kaip, vėliau jis pats pasako, vi
si artistai Lietuvoje nešioja.

Ateina ir A. Vanagaitis, ku- [ 
ris pasakoja salės ir publikos 
jieškojęs, o jie čia sėdi.

Ir taip juokai*po juokų, pub
likai besidžiaugiant ir laukiant 
daugiau, atbėga pei- svetainę ir 
J. Dikinis, kuris juos susilaukė, 
ir nudžiunga pamatęs. L’žšoka 
ant scenos, ir prasideda drau
giškas Lietuviškas bučiavimasi.
Dikinis (jis pirmiau atvažiavo į 1J1UC1I1L p,„llu
Amen ką už anuos tris) savo i nllp 0 artistai tik užtraukia pas- 

.., le vai't°Ja daug Amenko-j jiuįįnj punktą, “Tegul meilė Lie-į 
mskų žodžių, kurių šie “grino-1 - " -■ • ••1
riai” nesupranta, iš ko susidaro ...... ....... ..
daug juokų. Dabar visi prade- llas ypatingas dalvkas - 
da programą gaminti ir rengtis Jono Butėno prologas iš Izn vmni'T! ii zx «1.1« I - . , - • .. ....... ’ x 'ijacai , kuri jis puikiai atidaina- pp. žiuriai, pp. Čižauskai ir kt. 

vo. Kadangi scenoje buvo vi- Clevelandą visi keturi apleido 
sai tamsu ne visi tą misteriją gruodžio 2 d. iškeliaudami į De- 
permate, tik tie kurie artimai Į troitą, paskui vyks Chicagon. 
artistų buvo ir kurie iškalno pa- Solo,
žino Iš Italijos pargabentą Bu- Į-----------------
‘Irt“5’' vakarą "Prakalbą” i K0Ma> CRE1CIENS NEDAI- 

prieš 
mą sakė J. Dikinis.

(Antrą vakarą dainų daugu
ma buvo kitokios, ir JMovalo” 
pabaiga kitokia. “Laisva 
tuva” vaidinta taip pat.)

si. Mergaite 
bet Alšauskas 
ri pažinti, nes I utp

mergiščia, Di- 
sčia juokus iš 

“Hamleto”. Jis jau dabar per
sirėdęs į gentlemaną, o Dikinis 
lošia merginą.

Bet štai salėje atsiranda ir 
tos mergaitės teta, kuri irgi 
sykiu su jais laivu Clevelandan 
gryžo iš Lietuvos. O tie šel
miai artistai mat ant laivo su 
ta mergaite ir su teta meilavo- 

Dineika prisiima, 
tetos visai neno- 
mat ant laivo tai 
Tetulė atbėga ir

veidelius nusidažius, ir pasipuo
šus, bet niekaip to šelmio nepa
traukia atgal. Tetulę vaidino 
A. Vanagaitis, kuris kaipo vy
riškis ant scenos išrodo milžinu, 
bet moteris išrodė vidutinė bo
bą. be jokio perstorumo.

Jis padarė labai gražų mote
rišką balsą, ir net dainuodamas 
puikiai moterišku balsu daina
vo.

Iš pat pradžios kaip tik atėjo, 
Vanagaitis kalbėjo Prūsišku ak
centu, kas pridavė įvairumo ir 
taip įvairiam vakarui.

“Laisva Lietuva”
j šitą tautišką misteriją vai
dinant musų išgamos piktinosi, 

I nes mat ja keliama meilė Tėvy- 
I nes, kalbama apie Vilniaus at- 
į vadavimą. Persunkti butų iš- 
I tisai apsakyti tą vaizdą, reiktų 
jį visą ištisai perspausdinti, tik 
tada skaitytojas galėtų supras
ti jo reikšmę. Bet ir tai nebū
tų galima pilnai atjausti, nes 
nesigirdės tos gražios-jausmin- 
gos dainos kurios veikalėliu in- 
etina. Svarbiausia taigi reikia 
tą vaizdelį matyti ir girdėti.

Visas vaizdelis nudažytas di- 
I deliai jausmingomis dainomis 
ir karštomis patriotiškomis kal
bomis. Jį vaizdino: V. Dineika 
Lietuvos rolę, su didele Lietu- 

[ vos vėliava; J. Dikinis — Lie
tuvį šių dienu kareivį, o Alšau- 

I skas — praeitų amžių Vaidilą, 
kurs pasakojo apie senų amžių 

I Lietuvos didybę ir kėlė dvasią 
kareivio už Lietuvą stoti.

Visu šiuo perstatymu Vana
gaitis skambino pianą, < 
so pats padėjo,

juokauja 
scenišku

Artistų Ypatybės
Kompozitorius Vanagaitis tai 

aktorius ne tik scenoje, bet ir 
visame savo gyvenime: jis lošia 
kalbėdamas, lošia eidamas, ir 
gal gulėdamas (to nepatyriau). 
Jis visada linksmas, ar lyja ar 
sala, ar pagada. Visa kalba 
jam yra juokas, ir kur reikia 
nusiskųsti, jis juokais tą daro. 
Jo žingsnius lydi daina, ir jis jei 
nekalba tai dainuoja. Plie vi
sų jis lipšnus, ir kožną prajuo
kina kada ir kaip tik gali. Jis 
veik pakartoja visur nekuriuos 
sakinius ką scenoj kalba, ir la
bai daug Prusuoja, maišydamas 
kalbą tai Lietuviška, tai Papru- 
siška. Ir jam tas viskam tinka.

Visi tris kiti yra 
priešingi, nes nors 
kaip ir visi, bet savo 
dalykų nemaišo.

Dikinis yra antras iš jų mik
lume paprastame gyvenime. Di
neika ir Alšauskas yra daugiau 
šaltesnio apsiėjimo, Alšauskas 
galima paskaityti lėčiausiu iš jų 
visų, tik, žinoma, ne ant sce
nos, nes jis turi tvirtą balsą ir 
ten visai kitpkis negu kada yra 
žmonėse. Jis skambina kank
les, pianą ir puikiai dainuoja.

Dineika, nors iš Lietuvos yra 
Dramos artistas, vienok'čia pui
kiai lošia komedijas, ir kaip sa
kyta aukščiau, išeina puikus 
pusiau-klaunas kada pasimato 
“tik ką atvažiavęs į Ameriką”. 

.......... .  Kadangi jie — visas “Dzim- 
gaitis skambino pianą, o daino- ’ dzi-Drimdzi —- dar žada neuž- 
se pats padėjo, ir šiame vaizde' dgo 1 Clevelandą atsilankyti, ir 
jie visi sudainavo taip kad ne- su naujais vaidinimais, su nau- 
galima buvo atsigerėti................. [jomis damomis, gaus proga juos

Vaizdas baigiasi iškalno pra- į pamatyti ir tie kurie dabar ne
skambant pianu Lietuvos Him-'niatė, arba nenorėjo eiti neti- 

. kėdami kad ką gero matys.
Artistams visu jų čia buvimo 

tuvos dega musų širdyse. .•■”[ laiku savo automobiliais pasi- 
Prieš vaidinimą dar buvo vie-1 tarnavo J. V. Mitchellis ir P.

■ tai j Vasiliauskas. Vaišino juos A. 
“Pa-1 žukas, J. V. Mitchellis, A. Lapė,koncertuoti, bet rupi publika 

ar ji ateina pati ar reikia 
ir dar primokėt.

Dikinis sako pasiilgęs 
viškų dainų, ir tada jie

■ da dainuoti. Visos dainos — 
juokingos ir rimtos — yra A. 
Vanagaičio kompozicijos. Pir
miausia dainuoja “Leiskit j Tė
vynę”, ir čia publika pastebi jų 
ne tik kaipo lošėjų gabumus, 
ir kaipo dainininkų. Ant nieko 
nemainytų, publika sako, tokio 
jų gražaus sutartino ir malo-1 
naus dainavimo. ^Vieną pabai
gus, publika ploja ir reikalauja I 
daugiau, ir taip trukdo lošėjų j 
varymą toliau savo komedijos, rimtų vaidinimų, kur aktoriai

Tolesniam jų programai rei-[ (profesionalai ar mėgėjai) aša- 
kia ir moteriškos, taigi jie atsi- ras lieja. Bet laike “Dzimdzi- 
mena kad viena Clevelandietė ■ Drimdzi” juokų juokėmės ne iš 
mergelė gryžo su jais tuo patlnežinės, bet dėlto kad jie kiek- ir Giedrutė” atsibus nedėlios ry- 
laivu, na ir Dikinis išbėga jos [vienu savo judėjimu, dirstelėji- te nuo 9:30 v. “Dirvos” redak- 
jieškot, kiti eina (persirengt, ir mu, žodžio ištarimu iššaukia iš'cijoje. Visi turintieji roles at- 
seenoj pasilieku vienas Alšaus-.musų juoką. Gaila tik kad ne- eikit laiku.

kviest.

Lietu- 
prade-

'Laisva ’Lietuva”' vaidini-: r PE £ pAP10 5 
; Gerb. Dirvos Red.: Stase 
Greičienė negalėjo dainuoti j 

j radio kaip buvo paskelbta “Di>-- 
I ie vo-ie” >r Anglų laikraščiuose, 21 

d. lapkričio už(ai kad ją patiko 
nelaimė: šaltį pagavo.

Kiek vėliau ji žada padainuo- 
—.„„...įj, jei neištiks 

kita kokia nelaimė.
V. Greičius.

Bendri įspūdžiai | . Ą‘k--y
Juoktis mes papratę ir laike [ti į radio ištikrųjų

Repeticijos tragedijos “Algis

VAVAWAVA\\A1.Y.V,VAVY.>AVA,AV.W//2.VAWAVAIA'>'A\VAVAWAV/.-.Y.

' Kalėdinis “Dirvos” |

Numeris j
I Išeis Padidintas. Agentai Reikalaukit
į Daugiau
i iWAVA,A,AV/AVA"AWAVAVA,A\'A,AWAWAVA'A'AWW'AVA\VA7AVAVA

BUTĖNO KONCER.
TAS PAVYKO

PUIKIAI
vienu ..v..... .

gerų laikų.' palieka tik sufanatikėjęs ir 
linksmintis nuo [be doros žmogysta, kuri viš
tai baigė tik ne-į^ą smerkia, keikia savo tė- 

ivą ir motiną už jo pagim- 
jdymą Lietuviu.

O tuo tarpu jų “mokyto- 
;jai” sau lėbauja, geras al- 
■ gas ima, ir juokiasi iš pa
mišėlių kurie del jų (tų va
dovų) naudos savo pinigė-

Clevelandiečiai 
susilaukė perdaug 
Kaip pradėjo 
seredos vakaro 
dėlios vakare.

Buvo įvairių draugijų paren-j 
girnų, prie to svečiai artistai iš į 
Lietuvos, ir dainininkas Jonas į 
Butėnas iš Italijos. Jo koncer-i 
tas atsibuvo nedėlioj, lapkričio ■ 
30 d. Lietuvių salėje.

Publikos buvo gana skaitlin
gai, ir koncertas visapusiai nu
sisekė.

Butėną Clevelandiečiai suti
ko gana gražiai, ir po kiekvie
no dainavimo buvo iššaukia
mas, taigi priedams pridėjo vis 
po kitą dainelę.

Jis sudainavo virš penkiolika 
įvairių dainų, jų tarpe daug ne- 
Lietuviškų.

Prie jo dar tarpais dainavo 
Edith L. Kurlander, svetimtau
tė. Pianu akompanavo Gwen
dolyn Bayless-Bonanno.

ši svetimtautė dainininkė 
ne kokį įspūdį darė į publiką, 
nes musų publika jau girdėjus 
ir savų puikesniu solisčių.

Prie koncerto surengimo pa
sidarbavo daugiausia A. Gailiu- 
nas ir A. Lapė. Buv.

LIETUVIŠKO BANKO RINKI 
MAMS ARTINANTIS

Lithuanian Savings and Loan 
Ass’n bankinei įstaigai ateinan
tiems metams rinks keturis 
naujus direktorius seni direkto
riai. Kožnais metais vis išren
ka tuos pačius. Nors per rin
kimus girdėt naujų vardų, bet 
po rinkimų valdyboje ir direk
toriuose kaip buvo taip yra tie 
patįs. Taip negali būti, kaip 
viskas, ir banko dalykai turi 
progresuot. Noriu patarti kad 
businčiuose rinkimuose kandi
datai ant direktorių butų per
statoma viešose nominacijose 
visuotiname šėrininkų susirin
kime, o ne kad jous nominuotų 
dabartiniai direktoriai.

Jeigu nominacijos butų vie
šos ir pačių šėrininkų padary
tos, o ne direktorių, butų daug 
geriau, ir susirinkime moteris 
galėtų patarti ir persistatyti į 
direktorius iš moterų pusės 
kandidatus. Visiems aišku kad 
tokiose įstaigose moteris neša 
didžiausią naudą, moteris dau
giausia taupo vyriškus pinigus, 
nes juk ir priežodis sako: “C— 
gaspadinė, todėl jie bagoti”.

Gana vyrams gerų laikų, te
gul ir moteris ateityje turi žo
dį banko valdybos rinkimuose.

Sekančiame 
daugiau.

“Dirvos” Administrative 
Komisija.

CLEVELANDIEČIAI
PASINAUDOJA
ŠIUO TURRTUOLIU

(lito II. Kahn, Garsus Pasaulinis Fi- 
nansierius. Pasiraitojęs Rankoves 
Dirba del “The Miracle”.

Pamėgimas dailos ir parodymas 
jos visame didume ko kitaip negali
ma padaryti apsireiškė veikime vie
tos piliečių komiteto kuris stengiasi 
atitraukti “The Miracle” (’‘Stebuk
las”) į Clevelando miesto auditorija 
bėgyje švenčių.

OTTO H. KAHN

ši grupė, kuri pereitą pavasari ati- ' 
traukė į Clevelandą Metropolitan I 
Opera Company, pasinaudoja aktive 
pagalba Otto H. Kahn iš New Vor- 
ko. Tas pasaulyje garsus finansie- 
rius apsilankė Clevelande su ta Ope
ros kompanija, kurios jis yra prezi
dentu, ir (taip susižingeidavo Cleve- 
landiečių grupe kuri dirba dailos la
bui kad savanoriai pastojo jos nariu. 
To pasekmėje Clevelandas ne tiktai 
pasinaudoja Mr. Kahn’o svarbiu pa-1 
tarimu tokiais reikalais, bet daugelliUUIIU UV/1X «• ---------

’Gera I atvejų pats pasiraitojęs rankoves pa-

numeryje bus
šėrininkas.

Pirmos tikros žiemos žymės 
užklupo Clevelandą pereitos sa
vaitės gale, ir šaltis tęsėsi iki 
.seredos rytui. Jau subatoj ge
rokai snigo ir pustė. Nedėlioj 
buvo smarkiai vėjuota ir šalta.

Gatvėse pasitaikė daug nelai
mių.

Jonas 
gyvenęs 
atvažiavęs 19C6 metais, 
džio 6 d. laivu “Leviathan” iši- 
pla.ukia su savo šeimyna, mote- 
ria ir keturiais vaikais. į Lie
tuvą. 'Laivakortes ir visus rei
kalingus dalykus jiems parūpi
no “Dirvos” Agentūra. Cleve
landą jie apleido' lapkr. 29 d., 
norėdami pakeliui 'apsistoti pas 
gimines.

Jie vyksta į Vaidlonius, Troš
kūnų vai., kur pirko nuo savo 
brolio gyvenančia Brooklyne že
mę, “Dirvos” Agentūrai tarpi
ninkaujant.

Valeika, nuo 1917 m. 
Clevelande, Amerikon 

gruo-

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
susirinkimas įvyks gruodžio 7 
d., Flynn salėj, 5309 Superior 
Ave., antrą vai. po pietų. Šia
me susirinkime reikės išrinkti 
valdyba 1925 metams, todėl vi
si nariai malonėkite pribūti ir 
naujų atsiveskit įsirašyti. Po 
naujų metų įstojimas į Draugi- 
......................... K. Rugienius

Sekr.
ją bus didesnis.

cuzų dramos 1917 ir 1918 m., ir kiti 
dalykai, vis tai jo pastangomis.

Clevelando komitetas atrado Mr. 
Kahn’ą nenuilstamu adrbuotoju mu
sų miesto gerovei.

KIEK GAUS MUNICIPAL 
BANKO DEPOZITORIAI

Už pirmus šešis mėnesius 
darbo visokie viršininkai, recei- 
veriai, advokatai ir kitokie, ku
rie žiūrinėjo užsidariusio Muni
cipal Savings and Loan Co. ban
ko reikalus, paręikalavo atlygi
nimo $100,000. Taigi kolei pa
baigs tos Įstaigos reikalus tvar
kyti, jos pinigų visai neliks ir 
nebus ką depozitoriams atmo
kėti.

NUŠOKO NUO TILTO UPĖN
Utarninke nuo didžiojo tilto 

nušoko upėn vyras, kaip mačiu
sieji policijai sakė, ir tuoj su
griebta laiveliais jieškoti lavo
no. Jis šokdamas nusimetė ke
purę ir švarką, ką matė van
denyje plukant, bet nuskendo 
pirm negu spėta pagauti.

Vieta kur tas žmogus nušoko 
yra 125 pėdos aukščio virš van
denio.

Clevelando kataliku vyskupas 
gruodžio 11 d. kalbės žydų si
nagogoj. Nejaugi jau ir jie 
pradės savo bažnyčias vienyt? 

j Joe Prymas nuteistas numir
ti kovo 10 d. už nušovimą poli- 
cisto. Jo draugas dar turės ki-

I tą teismą gruodžio 15 d.

siima dirbti kaipo Clevelandiečių at
stovas New Yorke. Jokis vietinis! 
ąnrys neperviršijo Mr. Kahn’ą atsi-1 
davime ir noringume ar sugebume 
geriau atlikti kas jam paskirta.

Per daug metų tąs New Yorko fi- 
nansierius buvo pripažintas kaipo 
savanoris dailos darbininkas, ir daug 
dalykų kas buvo scenoje pastatyta 
savų ir iš užrubežio atgabentų, —

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Jieva Grebliuniutė..........lt. 200
Marcele Inkevičienė ..........200
Jonas Petrauskas ..............500
Mare Janušaitytė ...............150
Uršulė .Juškienė ..................200

“Dirvos” Agentūra
3352 SUPERIOR AVE
PARSIDUODA KAMPINĖ SALDAI

NIŲ KRAUTUVĖ ir Delikatessen, 
randasi 1398 E. 6Gth St. Savaitinė 
ineiga $150 garantuota. Nėra kom- 
peticijos. Kreipkitės prie Zimerman 
229 Eticlid Ąv. Cigarų standų. (52)

ANT RENDOS—1118 DALLAS RD.
6 kambariai, .maudynė ir vasarinė 

virtuvė, pusinio namo, su kambariais 
apačioj ir viršuje. Visi patogumai. 
Renda $36. Kreipkitės 1107 Ansel 
Road.

PARSIDUODA Keptuvė — randasi
4452 Warner Road, daro $500 biz

nio savaitėje, garantuota. Sykiu ir 
vienos šeimynos mūrinis namas ant 
Patterson avė. Visas moderniškas. 
Matykit Zimerman, 13313 Miles Ave
nue. (50)

EKSTRA ! !
KALENDORIUS 1925 METAMS 
Dideli Lietuviški Kalendoriai su 
Lietuviškais vardais mėnesių ir 
dienų, dailiai atmaliavoti su tau
tiškais paveikslais, 4 už. $1.00, 
visokių po vieną. Indėk markę, 
■gausi knvgu kataloga. ■ Adr.:

J. YERUSEVIČIUS 
Box 68 Lawrence, Mass.

National Cash 'Registers 
Nauji ’ir Vartoti —- Visokie 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjijnais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.
LIETUVIŠKA MAUDYNE

paveizdan, garsus Daghilevo Rusų Geriausia vieta Clevelande — anm- 
Baletas, Chauve-Souris, Maskvos | sas jr muilas duodama tik už 25c.— 
Dailos Teatras, didis sezonas Fran-^l ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

Maskvos I 
is Fran-|

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuve

Kalėdoms Besiartinant
Visi yra susirū
pinę Kalėdų do
vanų p i r k i m u. 
Nepirkit tokių 
dovanų ką greit 
mainos ir nu
stoja savo ver

tes. Pirkit tiktai užtikrinamas kurios 
paliks ilgai atminčiai, gi šių užtikrin
tu dovanų gausit tik šioje krautuvėj, 
nes mes atsakom už kožną pas mus 
perkamą daiktą. Mes užlaikom dide
li rinkinį įvairiausių, gražiausių ir 
tinkamiausių Kalėdoms, Vestuvėms 
ir Surprise pokilių dovanų ir viską 
pigiau parduodam negu kitur kur. 
Ateikit persitikrint. Rinkitės dova
nas išlaiko, palikdami mažus rankpi
nigius. o mes palaikysim jūsų pirki
nius iki Kalėdų. Krautuvė atdara iki 
9 vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 3 p.p.

V. D. ŠTAUPAS JEWELRY 
(5704 Superior Ave. Cleveland.

Reikalaukit
Eagle Štampu

Didedis Išpardavimas Vyriškų
Žieminių Ploščių

$25 iki $30 Q H ė
Vertės — Grynos ra '
Vilnos Ploščiai Js (F
Vis dar po —

Atpirktas Perviršis Vienos Siuvyklos!
Mes nupirkome visą perviršį dide

le nupiginta kaina delei to galime 
taip pigiai parduoti. Kožnas ploš- 
čius yra grynos vilnos, gražaus dar
bo, keleto modelių, dubeltava krutinę 
ulsteriai su dideliais užverčiamais 
kalnėnais; puse, pilnu ar trijų šmo- 
tii diržai ir iš aukštai įsiūtos ranko
vės. Skiepe po $19.50.

Rudos, Gelsvos, Pilkos, Žalios, šir
mos, Oxford, ir Mišinių spalvos, Mė
lynai Pilki ir Juosvai Mėlyni, su šil
ko pamušalu rankovėse ir tikro ra
go guzikais. Visokios mieros 32 iki 
44! Ištikro, tai stebėtinas rinkinis 
šiltų, tvirtu žieminių ploščių—vertės 
$25 iki $30.

Skiepe po $19.50.

t%, 4


