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Prancūzai Nusileidžia
Vokiečiams del T. Sąjungos

DEL ĮSTOJIMO I TAUTŲ SĄJUNGĄ NEDA
RYS KLIŪČIŲ, TIK LAI PILDO T. SĄJUN

GOS TAISYKLES KAIP IR KITOS TAUTOS.

Taipgi Duoda Vietą Sąjungos Taryboje tarp Di- 
tarpe Didžiųjų Valstybių Atstovų.

DARBAI
DARBININKŲ ŽINIOS

Prancūzai jau Nesibaido 
Vokietijos

Darbai kils. Reikšmingesni į- 
rodymai gerėjančių laikų yra 
tai išdirbimas daugiau papras
tos geležies, didėjantis gelžkę- 
liais siuntinėjimas prekių, ir kį- 
lanti javų kaina. Industrija ne
visai dar atsipeikėjus, bet jos 
“liga” krypsta j sveikatos pro
gresą. Pagerėjimai kokie apsi
reiškė pastarose savaitėse nėra 
tai paprasti sezoniniai subruzdi
mai.

Iš New Yorko skelbiama jog 
bedarbė Suv. Valstijose nėra 
abelnai išsiplėtus kaip tūli sako. 
Prie to. visame matosi gerėjimo 
žymės. Algos darbininkams y- 
ra pastovios, ir mažinimų arba 
kėsinimųsi mažinti yra nedaug.

Clevelando distrikte bedarbių 
skaičius mažėja. Dirbančių ei
lės auga po 2.5 nuoš., kuomet iš 
pradžios metų vis mažėjo. Tū
los dirbtuvės ilgina darbo va
landas kurios iki šiolei tik laiki
nai dirbo.

28 firmos skelbia didinsią sa
vo darbininkų skaičių, o tik 12 
tikima apinažins.

Automobilių industrijoj dar
bininkų skaičius padidėjo ant 
2.2 nuoš. Apmažėjimas apsirei
škė popieros ir spaustuvių dar
buose.

Lokomotivų inžinieriai ir peč- 
kuriai dirbą ant vakarinių vals
tijų gelžkelių linijų reikalauja 
padidinimo algų 24 centais Į 
dieną ant pasažierinių lokomoti
vų, o ant prekinių, po 36c.

Amerikos inžinierių tarybos 
prezidentas Hartness New Yor
ke skelbia jog neužilgo abelna 
budavojimo amatu darbininkų 
darbo diena bus tik penkios va
landos, su dabartine ar dar di
desne mokestimi. Tada tai bus 
brangus namai ir budinkai.

New Yorko apielinkėse kitą 
vasarą daugybės vasarinių re- 
sortų savininkai ims į darbus 
vyrus patarnautojus restauran- 
tuose, vietoj moterų, nes mote- 
rjs atsisako dirbti visas septy
nias savaitės dienas.

Bucyrus, O., lokomotivų kel
tuvų kompanija pailgino darbo 
valandas nuo 40 iki 45 valandų 
savaitėje, nes turi daugiau dar
bo.

Vera Cruz, Meksikoj, visos 
industrijos liko suparaližiuotos 
kurios naudoja elektrą iš prie
žasties elektros darbininkų su- 
slreikavimo.

Clevelande, du darbininkai 
važiuodami ant viršaus prekinio 
vakono į kitą miestą darbo j ie
škoti, važiuojant pro apačią til
to liko užmušti tilto viršui juos 
pasiekus.

Chico, Californijoj, sudegė 36 
arkliai, išlavinti šokikai cirke. 
Jų vertė $100,000. Jie sudegė 
vagone kuriame buvo vežami.

Geneva. — Francuzijos val
džia pasiuntė spalių 6 d. atsa
kymą Berlino valdžiai ant Vo
kietijos memorandumo sąryšyje 
su Vokietijos įstojimu į Tautų 
Sąjungą.

Francuzų atsakymas yra kaip 
ir pareiškimas padarytas Prem
jero Herrioto Genevoje: Kad 
Francuzijos valdžia nestatys ke
blumų Vokietijos įstojimui į T. 
Sąjungą ir neprieštaraus Vokie
tijos gavimui nuolatinio suolo 
sąjungos taryboje, tik pažymi 
jog pirm negu tokie žingsniai 
bus padaryta Vokietija turi pa
sirodyt prielanki sutarčiai kuri 
riša visas kitas sąjungon prigu
linčias valstybes.

Negali būti jokių privilegijų 
Vokiečiams prie svarbaus pirmo 
punktclio sulyg kurio “kožnas 
aplikantas turi duoti reikšmin
gas garantijas savo tikro pasi
ryžimo pildyti tarptautines ob
ligacijas ir turi priimti patvar
kymus kokie gali būti sąjungos 
pagaminti militariu, laivyno ir 
oro spėkų žvilgsniu”.

Jeigu dalykai normaliai tuose 
dviejuose atžvilgiuose eis, gali
ma sakyti Vokietija bus priimta 
į sąjungą jos specialiame posė
dyje gruodžio mėnesį. 

» » »

Pirm išsiskirstymo, Tautų 
Sąjungos taryba priėmė rezoliu
ciją sulyg kuria, rengiantis se
kančių metų ginklų mažinimo 
konferencijon, sąjungos nusi
ginklavimo komisija bus pa
versta j tvarkymo komisiją. Ji 
bus padidinta ir dapildyta na
riais tų valstybių kurios pama
tiniai užsiinteresavę konferenci
jos pasisekimu.

Nors nepriimta tarimų kaip 
kviesti Suv. Valstijas dalyvauti 
darbe tos komisijos, bet sekan
čiame sąjungos tarybos posėdy
je Romoj gruodžio mėn. bus nu
spręsta klausimas prikvietimo į 
darbą ir ne-narių.

Japonija Nori Kištis 
Chinijon

Tokio. — Penki tūkstančiai 
ypatų, jų tarpe daug didžiūnų 
ir seimo atstovų dalyvavo susi
rinkime ir priėmė rezoliucijas 
raginančias Japonijos valdžią 
įsikišti į Chinų naminį karą pu
sėje Mandžurijos vado, Generolo 
Cang Tso-Lin, kuris veda užpuo
limus prieš Pekino valdžią.

Londono registraras praneša 
kad šiais metais per tiek pat lai
ko vestuvių buvo 29,711 mažiau 
negu 1923 metais. Turbut be
darbės kaltė.

Vokietijoj, Manheim kelyje, 
traukiniam susimušus užmušta 
dešimts pasažierių.

Alpų kalnų pašonėj, Italijoj, 
sniegams nuslinkus užgriuvo 
keliolika kareivių.

Bolševiku Laižymasi
Pekino, Chinijos. valdžia su

teikė pilną pripažinimą Rusijai.
Chinija nesipriešino Rusijai, 

nors bolševikai turi užėmę dali 
Mongolijos.

Bet dabar kilus karui Chini- 
joj, kada čang-Tso-lin eina ant 
Pekino ir nori užvaldyt visą 
Chinija, sovietų valdžia pripaži
no šitą revoliucijonierių. So- 

I vietų valdžia susiderėjo kad už 
tą pripažinimą Chinai nekliu
dytų Chinų Rytinio gelžkelio, 
kurį bolševikai gavo dar nuo ca
ro valdžios. Sovietai pasielgė 
aršiau negu didžiausi veidmai
niai. Kitos valstybės iš to pa
simokins kaip su bolševikais el
gtis.

Degtines Karas
Anglija 1842 metais privertė 

Chinija panaikinti savo nutari
mą neįsileisti iš Indijos opiumo, 
nes tas labai nusilpnino Chini
jos žmones ir sugadino Chinijos 
prekybą, šilkas-, arbata, sidab
ras pusdykiai ėjo iš Chinijos 
mainais ant opiumo. Uždarius 
opiumui kelią, Indija neteko di
džiausio pelno. Anglija, kuri 
Indiją globojo, užprotestavo ir 
reikalavo kad Chinija tą drau
dimą panaikintų. Kada protes
tai negelbėjo, Anglija paskelbė i 
karą. Tai buvo vienas iš begė- 
dingiausių Anglijos istorijoj at
sitikimų. Anglija laimėjo, ir 
Chinija turėjo atidaryt savo ru- 
bežius Anglijos-Indijos opiu
mui.

Dabar, Vokietija uždraudė į- 
vežimą Angliškos degtinės. Tas 
padaryta ne del to kad Vokieti
ja linksta prie “sausumo”, bet 
kad valdžia nori uždrausti im
portavimą prasmogų. Vokietija 
pati pasidaro tokių dalykų ir pi
nigai jai lieka. Bet tas Angli
jai nepatinka ir iš jos kįla gar
sus protestai Berlino valdžiai. 
Londono valdžia rimtai tą klau
simą svarsto ir gal paduos Vo
kietijai ultimatumą panaikinti 
degtinės importavimo draudi
mą. Kadangi Anglija iki šiolei 
buvo drauginga Vokietijai, ti
kima kad Vokietija nusileis.

FRANCUZIJA NORIN
TI TAIKOS

Geneva. — Kalbėdamas Tau
tų Sąjungos pasėdyje, buvęs 
Francuzijos premjeras Briand 
šaukėsi į ten esančias valstybes 
užtvirtinti dabar pagamintą ra
maus susitaikymo ir nesusipra
timų išrišimo protokolą, ir tik
rino kad jį užtvirtins Francu- 
zija be jokių išėmimų.

Sulyg Briando, kiti gali sakyt 
kad karų negalima išvengt del 
ekonomiškų nesusipratimų, pre
kybos varžytinių. Bet sykį pa
baigs su karais iš politiško at
žvilgio, taip pat gali pasitrusti 
ir sutvarkyti dalykus kad nekil
tų karai ir tuo atžvilgiu.

Briand gina Francuziją aiš
kindamas kad ji nėra tokia mi- 
litaristiška ir ant durtuvų pa
remta kaip propagandistai ją 
piešia, ir buk ji nori ginklu įgy
ti pasaulinę viršenybę. Jokia 
šalis, sako Briand, nenori taip 
atsikratyt militarizmo ir gink
lų naštos kaip Francuzija, kuri 
esanti ant to gatava kaip tik 
jai bus apsauga užtikrinta.

» * *
Paryžius. — Prekybos tary

bos tarp Vokietijos ir Francuzi
jos, kurios pereitą savaitę ne
nuėjo toliau už kalbų sakymą, 
šiose dienose pradėjo pasiekti 
tikslingesnio stovio.

ŽUVO NARSUS LA
KŪNAS

Dayton, Ohio. — Tarptauti
nėse orlaivių lenktynėse užsi
mušė Kapitonas E. Skeel, brolis 
miesto teisėjo Clevelande. Tas 
lakūnas buvo vienas iš pažy
miausiu Suv. Valstijų orlaivi- 
ninkystėj. Jo orlaivis visiškai 
suiro 600 pėdų aukštumoj kada 
jis 300 mylių greitumu šovė lin
kui pradėjimo vietos. Akivaiz
doj 50,000 žiūrėtojų lakūnas nu
krito ir užsimušė.

Greitumo dovaną laimėjo Lei
tenantas Mills pralėkdamas po 
216.55 mylių į valandą. Per
nai lekntynese padaryta 243.68 
mylios vieno kariško lakūno St. 
Louis, Mo.

Nenormalus Vilnijos Stovis

MacDonald Gavo Kapi
talistiškas Dovanas

Londonas. — Visi Anglijos 
žmonės pradėjo kalbėti tik apie 
premjero MacDonaldo automo
bilį. Pasirodo kad vienas kapi
talistas draugas padovanojo 
socialistui MacDonaldui buržu
jišką automobilį. O nesenai, pa
gal premjero MacDonaldo reko
mendacijos, tas kapitalistas ga
vo nuo karaliaus “barono” titu
lą. Bolševikai pradėjo šaukti 
kad kapitalistas socialistui atsi
lygino padovanodamas automo
bilį. Dar prie to, MacDonald 
gavo 30,000 šėrų vienos kepyk
los kompanijos prie kurios pri
guli ir tas kapitalistas.

Kairesni darbininkai pradėjo 
ant darbininkiško premjero žiū
rėti šnairomis.

Herriot ir Sovietų Pripa- 
žinijnas

Paryžius. — Pasitikėjimo nu- 
balsavimas prailgino Herrioto 
premjeravimą ir vadovybę. Jei 
Elzas-Lotaringijos klausimas ir 
Sovietų Rusijos pripažinimas 
bus galima išrišti Herriot liks 
Francuzijos politiškuose užra
šuose kaipo taikos gamintojas.

Sovietų valdžią, jau pripažino 
dvidešimts viena valstybė, iš ku
rių sekančios net turi Maskvoj 
savo ambasadas: Vokietija. Ita
lija, Persija ir Turkija, šešios 
turi legacijas — Afganistanas, 
Estonija, Suomija, Latvija, Lie
tuva ir Lenkija. Kitos turi at
stovaujančias pasiuntinybes.

Francuzams pripažinti Rusiją 
stovi ant kelio Rusų nenorėji
mas pripažinti senų caro skolų. 
Francuzija ir Prancūzai skolino 
ir kišo Rusijon bilijonų bilijo
nus frankų pirm karo. Fran
cuzija nori kad Rusija sutiktų 
mokėti skolas, už ką Herriot pa
dėtų viskuo Rusijai kuo tik ga
lima atsikelti iš suirutės.

Prancūzai kurie priešingi tu
rėti reikalų su Rusija, vadina ją 
“pigaus darbo arsenalu Vokie
tijos amunicijai”. Taigi Herriot 
turi kovot su savo priešais ir 
sykiu stengtis iškovot ką nors 
iš plikų bolševikų.

Politiškos Žinelės
Wilmington, Del. — John W. 

Davis, Demokratų kandidatas 
ant rpezidento, atvirai pareiškė 
jog Republikonų užmetimas se
natoriui La Follette, irgi kandi
datui ant prezidento, bolševiz
mo yra neteisingas. Republiko- 
nai tyčiomis publiką gąsdina iš- 
rodinėdami La Follettes bolše- 
vikiškumą.

Wasingten. — Komercijos se
kretorius Hoover išrodinėja kad 
La Follettes planavimas įvesti 
valdžios savininkvstę ant viešų
jų reikmenų busiąs blėdingas ir 
pragaištingas. Valdžiai kainuo
tų $40,000,000,000 atpirkimas iš 
kompanijų tik gelžkelių.

Missouri valstija atsisako pri
imt ant balsavimo lakštų vardus 
La Follettes ir Wheeler’o, kas 
reiškia jog tos valstijos piliečiai 
negalės paduoti savo balsų už 
tuos du kandidatu. Bet kandi
datų atstovai pareikalavo teismo 
priversti valstijos sekretorių 
duoti vietos ant baloto.

Teras valstijoj politikieriai 
užsimanė išreikalaut kad nomi
nuota ant gubernatoriaus mote
ris Ferguson atsiimtų savo kan
didatūrą.

Kaunas (“L. Žinios”). — Tik 
ką gautos iš okupuotos Lietuvos 
žinios praneša kad Vilnijos pa
dėtis begalo nenormali ir įtem
pta. Visi miesteliai perpildyta 
policija, visur jaučiama nervin
gumas, neramumas.

Gyventojai apkrauta nepake
liamais mokesniais. Valstiečiai 
nežino kiek ir už ką moka. Mo
kesniais apdėta ne tik žemė bei 
bendras turtas bet gyvuliai — 
arkliai, karvės, avįs, vištos ir 
kita, negyvas inventorius — ra
tai, akėčios; namai ir jų dalįs — 
kaminai, langai, durįs ir tt. ir tt.

Mokesnių reikalavimas kas 
dvi savaitės.

Milijardus Lenkiškų markių 
išmainius zlotais, kokiu panoro-1 
ta kursu, gyventojams pridary
ta begalės nuostolių.

Šio mėnesio pabaigoj skaitlin
ga Rusijos parubežio ir Lietu
vos pademarkacijos policija pa- > 
keičiama dar skaitlingcsne re-! 
guliare kariumene.

Policiniais ir žvalgybiniais ti
kslais pademarkacijos gyvento-| 
jus priverstinai fotografuoja Į 
imdami už tai po du zlotu nuo ■ 
asmens.

Visoj Vilnijoj tiek priviso vi- į 
šokių plėšikų kad jau neįsten- j 
giama atskirti kur plėšikų dar-' 
hai, kur sukilėlių vietos gyven-' 
tojų, kas irgi dažnai įvyksta.

Pati policija dažnai daro plū- i 
šikiškus užpuolimus. Taip ne
senai Ceikiniuos pagauta 19 po-; 
licininkų kurie buvo užpuolę j 
miestelį.

Gyventojai vis laukia Lietu-! 
vių; visų akis atkreipta Lietu- [ 
vos link.

Greitas Zeppelinas
Amerikos valdžiai pabūdavo- i 

tas Vokietijoj Zeppelinas ZR-3, Į 
kuris tuoj atskris į Suv. Valsti-i 
jas, bandymuose pasirodė esąs j

Susekta Nauji Lenkų 
Šnipai

Kaunas (“Lietuva”). — Šio
mis dienomis politinė policija 
areštavo du Lenkų šnipus, bu
vusius Rusų karininkus. Vie
nas jų Rusų kariumenės poruči- 
kas Vladimiras Galinas buvo 
Danzigo Lenkų žvalgybos virši
ninko Dubyčo agentas, Lenkų 
šnipavimo Lietuvoje organiza
torius. Jis gyveno Lietuvoje 
kaipo! svetimšalis, atvykęs į 
Klaipėdos kraštą dar Francuzų 
laikais. Galinas rinkdavo žinias 
apie musų kariumenę, spaudą, 
gyventojų ūpą, apie ateinančius 
ir išeinančius iš Klaipėdos uosto 
laivus, ją tonažą ir krovinius. 
Be karo, politinio ir ekonominio 
šnipavimo, Galinas platindavo 
dar melagingas žinias apie Lie
tuvą. Visas šias žinias jis per
duodavo per Dubyčo agentus 
Zacvilikovskiui Vilniuje, kuriam 
pavesta žinių rinkimas apie Lie
tuvą. Už tą darbą, kaip matyti 
iš bylos, Lenkai dolarių nesigai
lėjo. Galinas inteligentas, ga
bus ir apsukrus užsienio Rusų 
laikraščių korespondentas.

Jo padėjėju buvo Vladas Na
vickas, buvęs Rusų jūrių kari
ninkas, dabar tarnaująs locma
nu prie Klaipėdos uosto. Gali
no prikalbėtas jis perduodavo 
visas žinias liečiančias Klaipė
dos uostą. Be abejo, Galinas 
turėjo ir daugiau bendradarbių.

Vyr. Įeit. Klimavičiaus nusi
žudymas labai įtartinas, gal ir 
yra perdaug artimos pažinties 
su Galinu pasekmė. Palyginus 
su kitomis Lenkų šnipų bylomis 
matyti kad Galinas padarė mu
sų valstybei daug žalos.

Sugrobė Laivą su Daug 
Degtinėles

New York. — Pakraščio sar-

Mt. Vernon, O., bulius suba
dė ir sumindžiojo ūkininką, 56 
metų žmogų.

Nuo New Yorko Italijon nu
tiesta nauja kabelio (telegrafo) 
linija kuri kainavo $4,000,000. 
Tai buvo naujo iširadimo kabe
lis, kurį tiesiant Western Union 
kompanijos prezidentas rizika
vo savo vietą ii’ turtą, nes nebu
vo tikras ar bus pasekminga. 
Ta nauja linija galima siųsti 
net 1,700 raidžių į minutą, arba 
veik keturis sykius daugiau ne
gu senu budu. Taigi telegramai 
atpigs, bet reikia 'jiems užtek
tinai darbo.

New Yorke, Milbank Memo
rial Fondas darys bandymus aut 
teorijos kad galima žmogaus 
gyvenimą pailgint bent dvide
šimčia metų. Tas fondas įstei
gta virš 20 metų atgal tūlos El
zbietos Milbank Anderson “del 
gerinimo fiziško, protiško ir 
morališko žmonijos pobūdžio”.

Atakuoja Coolidge
Syracuse, N. Y. — Spalių 7 d. 

kalbėdamas, Demokratų parti
jos kandidatas ant prezidento, 
Davis atakavo Republikonų pa
reiškimus jog jie kovoja už “iš
gelbėjimą Suv. Valstijų konsti
tucijos”, dabartinio prezidento 
Coolidge visišką tylėjimą apie 
skandalus Washingtone, užsto- 
jimą prasižengėlių kada visos 
šalies gyventojų nusistatymas 
buvo kad jie butų prašalinti, ir 
iššaukė Republikonus padėti pa
naikinti šioje šalyje tikėjimišką 
neapikantą, kaip tai Ku Klukse- 
rių veikimą prieš katalikus ir 
žydus, ką, nors kiti kandidatai 
pasmerkė, Coolidge užtylėjo.

Havana, Kuboj, rinkimų riau- t 
šėse užmušta šeši žmonės, 58; 
sužeista. Riaušės kilo laike da-1 
bartinio prezidento prakalbų, j

iabai greitas. Lengvai važiuo-į gybos laivas sugavo Anglijos 
damas lekia iki 70 mylių į va-1 laivą su $500,000 vertės degti- 
landą. Paleidus inžinus smar- nės, gabenamą į Suv. Valstijas, 
kiau gali lėkti dar daugiau. Ge- Sakoma kad tas yra vienas iš 
rarne ore, per Atlantiką jis ga- daugelio laivų kurie turėjo at- 
li perskristi, iš Paryžiaus arba gabenti į Suv. Valstijas dešim- 
Londono, į 48 valandas. Grei-įlies milijonų dolarių vertes deg- 
čiausias garlaivis pervažiuoja, tinęs.
Atlantiką į virš keturias dienas ' Washingtono valdžia praneša 
Zepelinas ir tą kelionę perker- i kad jau yra gatavų 300 gink- 
ta pusiau. Į luotų laivų gaudymui pakraš-

---------------- čiais laivų atgabenančių į šią
Vokietijoj komunistai įnešė į SilH degtinę.

seimą bilių siūlantį kaizerio šci-Į Tų laivil pagaminimui paskir- 
mynos nariams duoti tik bedar- Į ta $20,000,000. Pirmiau taksus 
bių porciją, o ne tiek kiek jie uz degtinę sumokėjo girtuokliai, 
dabar gauna, prie to reikalauja!0 dabar turim visi blaivininkai 
atėmimo kaizerio dvarų. mokėti milijonus užlaikymui ar

mijos degtines gaudytojų.
Bostone Dr. W. T. Boyle iš- i

rado “dirbtiną saulės šviesą*',' Tacoma, Wash. — Olympic 
kuri pasekmingai gydo džiovą ir kalnuose atrasta kirminų rūšis 
tūlas kitas ligas. Miesto majo- kuri gyvena tik ant ledo ir ne
ras nori gauti iš miesto tarybos ' gali išlaikyt šilumos nei žmo- 
$10,000 to tyrinėjimo pastūmė- gaus delno. Jie yra juodi, apie 
jimui. (pusės colio ilgio.

EXTRA ( į 
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BROOKLYN, N. Y.
Babravičiaus koncertas. Ar

tisto Juozo Babravičiaus kon
certas jau praėjo. Buvo laiky
tas Academy of Music svetainė
je. Laukė to koncerto Lietu
viai su nekantrumu, ir prisirin
ko gražus buris Lietuvių — tik 
Lietuvių, nes partijos tą dieną 
rengė savo vakarėlius pakenki
mui gerb. Babravičiaus koncer
tui. Katalikai ir bolševikai ren
gė savo vakarus. Mat, jie turi 
garbinti svetimus dievaičius, ne
apeina jiems tauta. Bet nežiū
rint jų parengimų Babravičiaus 
koncertas pavyko visapusiai.

Kaipo dainininkas Babravi
čius yra stebėtinas. Jo gražus 
ir švelnus balsas žavėjo klausy
tojus be atlaidos. Dar mes čia 
negirdėjom taip gražiai dainuo
jant nei vieną iš savo daininin
kų. Po koncerto žmones neno
rėjo skirstytis iš sales, vis lauke 
daugiau dainuojant. Visi tik 
šnekėjo: mes klausytume Bab
ravičiaus dainų visą naktį.

Ir ištikrųjų, yra ko klausytis. 
Babravičius dainavo dainas vi
sokių kompozitorių — dainavo 
bent šešiose kalbose, Lietuviš
kai, Angliškai, Itališkai, Rusiš
kai, Vokiškai, Graikiškai ir ki
taip, ir visose kalbose taip aiš
kiai ir gražiai ištaria žodžius 
kad klausytojo ausis viską su
pranta. Labai mažai yra daini
ninkų kurie taip aiškiai taria 
žodžius.

Garbė J. Babravičiui kad jis 
kelia Lietuvius akyse svetim
taučių, nes labai gražiai jo kon
certą aprašė vietos Anglų laik
raščiai. Taipgi garbė ir tiems 
kurie ji rėmė ir pagelbėjo kon
certą Įvykinti. Garbinga yra 
tauta kuri turi gerų dainininkų, 
nes daina ir muzika yra geriau
sia kėlėja žmonių sielų. Ar nu
lindęs ar susinervavęs nueini i 
gražų koncertą, ir pasiklausęs 
išeini visai persimainęs žmogus, 
nes dainos sujudina švelniausius 
jausmus ir nuslopina šiurkščius.

Brooklyno siuvėjai be darbo. 
Pas mus Brooklyne Lietuviai 
unijistai siuvėjai vaikščioja be 
darbo. Kolei Lietuviai neturėjo
unijos buvo negerai. Kai susi
tvėrė ta, vėl pajuto negerai, nes 
Lietuviai darbininkai pamatė 
kad Lietuviai kontraktoriai pra
dėjo prasisiekti. Unijos delega
tas pradėjo daryti pinkles ir 
kurstyti Lietuvius streikuoti. 
Tas tesėsi kelis metus iki visi 
Lietuviai kontraktoriai išstum
ta iš biznio. Jie uždare siuvyk
las ir užsidarė Lietuviams dar
bai, nes kitų tautų siuvyklų sa
vininkai Lietuvių nepriima, vi
si žiuri savų. Tokiu bildu Lie
tuviai unijistai liko be darbo ir 
žinoma be duonos. .•

Kas bus ateityje dar nežinia. 
Nors Lietuviai darbininkai ma
to kad juos pražudė bolševikai, 
bet dar vis jų klauso ir Saukia 
kada bolševikiški karveliai pra
dės lėkt jiems į burnas. Bet 
to niekad nesulauks.

Bolševikai niekur negali pri
eiti prie kitų, nes kitų tautų 
žmones jau aukščiau pakilę ir 
ne taip lengvai pasiduoda suve
džioti, todėl tie ‘rojaus’ vanagai 
prikibo prie Lietuviu. Roke, kei
kė apsiputoję visus kurie tik ką 
pasakė apie jų negerumus, iki 
visus Lietuvius kontraktorius 
subankrutino ir iki darbininkai 
liko be darbo ir turi vaikščiot 
gatvėmis tuščiais pilvais, o i u- 
niją vis turi mokėt, nes reikia 
apmokėt algas delegatams, juk 
jie negali būti nevalgę ir negė
rę, JU pilvai turi būti pilni, tik 
darbininkai gali badą pakęsti.

Su Brooklyno Lietuviais apsi
dirbę ir paliuosavę nuo darbo ir 
valgio, persikėlė į Baltimorę, 
nes ten, sako, Lietuviai siuvyklų 
kontraktoriai gerai laikosi ir 
darbininkai gerai uždirba. Ten 
jie puola kai varnai ir ten iš
stums Lietuvius darbininkus Į 
gatvę. Jau kaip girdėti Balti-

movės delegatas darbuojas pa- 
liuosuoti Lietuvius nuo darbo. 
Ar jam pasiseks parodys' atei
tis. Reikia Lietuviams darbi
ninkams apsižiūrėti ir su jais 
kalbėtis kaip reikiant. Neklau
sykit ką delegatas sako, bte tė- 
mykit ką jis daro kad neatsi- 

| tiktų taip kaip Brooklyne, nes 
j Lietuvių unijos delegatai nežiu- 
Irėjo savo žmonių, o tarnavo ki
tiems ir savo kišenini, nors Lie
tuviai jiems aklai tikėjo. Uni- 
ija yra geras daiktas, bet vadai 
(reikia tėmyti, kur jie veda dar- 
(bininkus. Nei vienos tautos siu- 
jvėjų unijos delegatai neišvedė 
(savo žmonių Į gatves, o Lietu- 
j viai delegatai tą padarė ir pri- 
j vedė darbininkus prie baclavi- 
imo. Kodėl taip? Dėlto kad 
Lietuviai darbininkai aklai į>a- 

I likėjo delegatų kalboms, o jų 
darbų nepasekė. š.

DETROIT, MICH.
I Pranešimas moterims, šiuo- 
; mi noriu pranešti musų mote
rims kad, kaip buvau rašius se
niau “Dirvoje” apie gerb. M. 
Bagdonienės kursus, šįmet tie 
kursai vėl atsidaro, kur bus mo
kinama moteriškų naminių dar
bų vakarais, skrybėlių darymo, 
mezgimo, siuvimo ir tt. šįmet 
tie kursai bus vedama Bohemų 
salėje. Tik štai kame bėda, Bo
hemos moterįs vienos rengia sa- 

(vo kursus ir nepriims kitų tau- 
I tų į savo vakarus; M. Bagdonic- 
! nė mokytojaus. Jus Lietuvės 
1 jeigu norite pasimokyti susior
ganizuokite kursus, ir p. Bag
donienė jus pamokys vieną va
karą savaitėje uždyką. Aš su 
ja kalbėjau, todėl pranešu jums 
kaip galima padaryti. Aš pati 

I nesu prie Lietuvių, aš priklau
sau prie Bohemų, mano vyras 

(yra Bohemas, bet man rupi ir 
i Lietuviai, ir noriu šiuomi pa- 
(tarti Lietuvėms pasinaudoti pa
mokinimais turint savo tarpe to- 

I kią brangią moterį. Kitos tau- 
j tos naudojasi M. Bagdonienės 
patyrimais, reikalinga ir Lietu
vėms pasinaudoti.

O. Samikienč.

LAWRENCE, MASS.
“Dzimdzi-Drimdzi”. D. D-jos 

vakariene. Rugsėjo 28 d. čia 
buvo atsilankę Lietuvos artistai 
arba “Dzimdzi-Drimdzi” Vode
vilis. Pirmiausia stato “Jova
las”, labai puikią komediją, ku
ri prijuokino publiką iki kaklo. 
Antras buvo “Laisva Lietuva”. 
Čia juokų jau nebuvo, bet žiūrė
tojai taip ramiai sėdėjo ir klau
sė, ir ne vieno ir ašarėlės per 
veidus ritosi, žodžiu sakant, 
šis perstatymas nemažai ir pa
traukė musų Lietuvių širdis prie 
tvirtesnes 'meilės savo Tėvynės 
Lietuvos.

Publikos vakare buvo neper- 
daugiausia, bet, kaip girdeli, ar
tistams pelno liko virš $100.

Musų vyčiai tų artistų nerė
mė, todėl publikos buvo mažiau.

Antras dalykas tai Dailės Dr- 
jos vakarienė parengta tiems 
Lietuvos artistams. Ji buvo pa
rengta tą pačią dieną, tik pirm 
lošimo, pas S. Tataronį namuo
se. Mergaitės su ponia Tataro- 
r.icne išrėdė ir išdėjo stalą ska
niais valgiais. Kada viskas bu
vo gatava, gerb. J. C. Navadaus- 
kas. Dailės Choro mokytojas, ir 
artistai Vanagaitis ir jo drau
gai automobiliu atvažiavo ant 
vakarienės. Visi susėdę valgė 
ir gėrė, paskui po valgiui prasi
dėjo dainos. Pirmiausia sudai
navo Pole Puidokiutė, pifhiu pri
tariant E. Tataroniutei. Antras 
sudainavo Eulskis iš So. Bosto
no, irgi Tataroniutei akompa
nuojant. Trečias dainavo Dai
lės Draugijos narys, ir po to ki
ti, ir tt. Po to visi dailiai pasi
šnekučiavo, pažaidė, kaip svečiai 
taip ir vietiniai; ir vakarienei 
užsibaigus apie 5:30, visi išsi-
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NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU LIETUVOJE - PASIUSKIT LITU’’

AIKAS nelaukia—Kalėdos diena po dienai artinasi, ir $4 
nejusim kaip jos ateis. Nelaukit ir jus — siųskit sa- 
viskiams KALĖDŲ DOVANAS D A B A R !

Keletas Litų jus nesubiednins, o saviškiams padary- '"ji 
eit neapsakomo džiaugsmo savo atminčia jų! T

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

“DIRVOS” AGENTŪRA PASIRUOŠĖ GREIČIAUSIAM IR X- 
PIGIAUSIAM JŪSŲ PINIGU PERSIUNTIMUI, TUOJ KREIPKI- U 
TĖS I MUSŲ AGENTŪRĄ, O BUSIT PATENKINTI! *

■ .... ...• - ' •
Nepavydėkit Saviškiams Džiaugsmo — Siųskit DABAR! ! - T”

Uft

3352 SUPERIOR AVE. 
o
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CLEVELAND, OHIO
• sir

rengė ant “Dzimdzi-Drimdzi”.
Garbė musų Dailės Draugijai 

ir jos vadovui už taip gražų su
tikimą Lietuvos artistų. Lai 
gyvuoja musų dailė ir jos gra
žios pasekmės! Lawrencietis.

WORCESTER, MASS.
Nelaimė. J. Galiauskui ei

nant iš valgyklos skersai gatvę, 
žaibo greitam n bėgdamas auto
mobilis užlėkė ant jo ir parkirs- 
damas ant vietos vėl nuvažiavo. 
J. Galiauskas tuojau nuvežtas Į 
miesto ligoninę, kur labai sun
kiai serga.

J. Galiauskas yra metai laiko 
kaip vedęs, bet nesugyvenęs su 
žmona tinkamai. Jo moteris 
privertė jį apleisti namus. To 
priežastis — moteris yra 20 me
tu jaunesnė, o antra, jis per
daug buvo nuplikęs, užtai nepa
tiko. Kiek žinoma, J. Galiaus
kas yra labai geras žmogus ir 
geras amatninkas. Gaila žmo
gaus. Kai viena bėda pasitaiko 
dar galima išsigelbėt, bet kaip 
dvi tada visai blogai.

Užpuolimas. Valgykloj tūlam 
Lietuviui pasitaikė nelaimė. At
sitikimas toks. Jisai susipažino 
su kokiom svetimtautėm mergi
nom. Jos užsimanė kad jis už- 
fundytų joms vakarienę. Jisai 
sutiko, ir jos pasakė žinančios 
gerą Itališką valgyklą, kur gau
nama daug gero valgio už mažą 
kainą. Na jis ir nuvyko. Ten 
prisidrutino, atsilygino kas rei
kėjo. Tik štai ateina koks Ita
las ir užpuola jį. Jo merginos 
tuojau pabėgo, o jam Italas jau 
pirtį rengia. Ant laimes jam 
pasitaikė netikėtai išsprukti iš 
valgyklos ir lauke pradėjo šaukt 
pagalbos. Tuoj pribuvo du po-

licistai, perėjo per valgyklą, bet 
nieko nerado. Jie tada sako jam 
eit namon, čia nieko nėra, ir ka
da jis dar norėjo paaiškint, bet 
kalbos truko, negalėjo, policis- 
tai jį suareštavo ir nuvežė ant 
nakvynės.

Čia turėtų būti ir kitiems pa
moka — ko nepažįsti nesusidėk 
ir neik nežinodamas kur.

Iš meiles proto neteko. Tūlas 
J. Langius, Lietuvis vaikinas, 
buvo įsimylėjęs į tūlą merginą, 
ir sudėjo visus savo centus ant 
jos. Dabar netekęs merginos ir 
pinigų net proto neteko. ’ Neži
nai ar J. Langius pasveiks ar ne.

Seni jaunikaičiai, saugokitės 
panašių ligų, nepristokit to kas 
yra protui kenksminga.

Skroblas.

biausia nukentėjo miesto dalis 
■Nayang- gatvėj ir Park Place, 
(kurios yra labai žemos.

Nusinuodijo Lietuvis Vinsas 
Eidukas. Kas ji prie to prive
dė nežinau. Jis išėjęs iš mieste 

I i;-r igerč karbolinės rūgšties. Jis 
buvo senas, suviršum '50 metų. 

(Paliko šeimyną, pačią su mažais 
| vaiakis. Kiek metų jis jau ne- 
j turėjo sveikatos. Paėjo iš Vil
niaus rėdybos. Bučių Juozas.

SCRANTON, PA.
Nelaimės. Didelis tvanas už

ėjo ant Scrantono ir jo apielin- 
kių rugsėjo 30 d. Lietus per 33 
dienas vertėsi kaip iš viedro. 
Kraustosi žmoneliai palikdami 
savo stabas tuščias. Vanduo ap
sėmė ir keletą dirbtuvių, iš ku
rių nustebę darbininkai dulkė
jo į visas puses palikę savo dar
bavietes. Tvanas paėjo Lacka- 
vanna upei išsiliejus per kran
tus ; buvo apsemtas gelžkelis ei
nantis upės pakraščiu. Gatve- 
kariai plaukė vandeniu. Kitose 
vietose vanduo bėgo j stabas 
per laukus. Policistai gatvėse 
plaukiojo luoteliuose, kaip Al
bright Ave., Court Street van
duo bėgo kaip upelis. Dvide
šimts metų jau praėjo kaip bu
vo toks potvihis ūžėjęs ant šio 
miesto.

Spali; 1 vėl. stpjo graži diena, 
vėjelis pučia, vanduo mažinasi, 
senka, žmonės vėl nurimo. La

VAIČKAUS DRAMOS 
: TEATRAS LANKYSIS 
ŠIOSE KOLONIJOSE:

Spalių 18 d. — Detroit, Mich. 
I §v-. Jurgio parap. salėje, 1313 
Westminster Ave.

Spalių 19 d. — Detroite, toj 
(pačioj salėje, “Laisvės Kovoto
jai'’, keturių veiksmų drama.

T repertuarą ineina sekanti 
(veikalai:

“Pietro Caruso” — vieno vei
ls mo drama,

“Susimildamas”,..
“žvakutė Užgeso”,
“Vagis” — vieno veik, drama, 
“Gaila Ūsų” — vieno v. dram. 
“Laisvės Kovotojai” — ketu- 

(riti veiksmų drama iš Lietuvos 
valdžios ir kariumenės kurimo- 

įsi laikų, šis veikalas yra išleis- 
t tas šiais metais ir bus vaidina
mas pirmu kartu Lietuvių sce
noje.

Visu spektakliui pradžia ly- 
i giai 8 vai. kavare.

PAJIEŠKOMA Anupras ir Jo- 
i has Plukas ir Tamošius Sa- 
(dauskis. Jie patįs arba žinan
tieji apie juos prašoma atsiliep- 

. ti šiuo antrašu: į
Lithuanian Consulate

138 Park Row, New York Citv.

— Martynai, klausyk: ir 
paukštis ipo dangumi skra
jodamas nei sėja, nei pjau
na, o vienok gyvena. Ir tu, 
nei sėji nei pjauni, o vienok 
gyveni ir turi pinigų kelio- ' 
nėms ir nakvynėms. Juk ne 
iš dvasios šventos jie tau at
eina, o tik iš prastų žmone
lių kišenių.

— Neteisingai tai pasa
kei, broli, ba mes gaunam 
aukų iš turtingų žmonių ku
rie pažino musų mokslą ir 
nori ji praplėsti visame pa
saulyje.

— Iš turtingų ar iš bied- 
nų gaunat, vistiek tas tave 
daro išnaudotoju, nes radai 
užsiėmimą kuris nereikalau
ja nei darbo nei vargo, tik 
pasiremiant ant kitų nau
dos skelbti tai kas tavo gal
voje susitvėrė visai nesu
prantamo. Prie to, juk ir 
nuo tų jūsų “atsivertėlių” 
imat pinigus už tai kad jūsų 
paklausė ir pristojo prie jū
sų.

— Taip, broli; kiekvienas 
kuris pažįsta švento rašto 
žodi ir lieka pasekėju deda 
.paskutinį savo skatiką no
rėdamas kad šventas raštas 
per mus prasiplatintų kuo- 
labiausia.

— Na taigi. Nors sakai 
kad turtingi jums pinigus 
duoda, bet ir iš biednų dar
bininkų išprašot sau ant ge
ro, dykaduoniško gyvenimo.

— Broli, mes neprašom, 
bet kožno biblijos pripažin
tojo noru yra pinigai auko
ti musų teisybės skleidimui.

— Pats prašymas stovi 
antroj vietoj, kada žmogus 
jau pripumpuotas. Fanati
kai katalikai ar kitokių ti
kybų; pasęk&jai užpumpuo.ti 
gatavi vieni kitus išskersti, 
ir taip daro. Ir čia pat mu- 

įsų mieste, žiūrėk ką daro 
sufanatikinti katalikai/ Tas 

■pat su 'bolševikais, tas pat su 
jūsų pasekėjais. Jūsų pa
sekėjai kitaip negali išreik
šti savo fanatizmo kaip tik 
pasiryždami atiduoti pasku
tinius savo marškinius pa
laikymui tų kurie prišnekė
jo jiems visokių nebūtų da
lykų iš biblijos.

— Broli, nusidedi labai ši
tą sakydamas. Atmink (kad 
1925 metai prisiartina ir at
eina Dievo Karalystė. Nu
sigando to ir ponai ir kara
liai ir popiežiai. Žiūrėk, Ry
mo popiežius apšaukė 1925 
metus šventais — ir jis ma- 

(to tai kas biblijoj pasakyta, 
Į tik nenoir žmonėms parody
ti.

— Martynai, dabar priei- 
jnam ir prie popiežiaus, ku
ris irgi sumanė pasinaudo- , 
ti. Kitaip negali sutraukti 
sau milijonų aukų kaip tik 
paskelbdamas švenfmečius. 
Tikintieji važiuos į Rymą, 
kiti aukaus per kunigus po
piežiui, kiti kitaip dovanas 
darys šventam tėvui.

— Delko jis neparinko šių 
metų ar dar kitų pirmesnių, 
o tik 1925 metus? Tai yra 
neužginčijamas prirodymas 
kad prisiartina Dievo Ka
ralystė.

— Tokius metus ir mes 
jlasirenkam: štai pasirin
kom 25 metus nuo Kudirkos 
mirties, arba kitokius. Nes 
tai nėra paprasti metai. Ir 
popiežiui nepritinka skelbt 
paprastus metus, nes jų yra 
daug, o tokie pasitaiko tik 
keli. O jūsų karalystės pri
siartinimo lauks dar ir kitos 
gentkartės, ir kitais šimtme
čiais gyvenantieji, bet vis 
reiks laukti jos “kitą metą”.

1925 METAI ARTINASI — 
MILIJONAI ŽMONIŲ DA

BAR GYVENANČIŲ 
NEBEMIRS, — SKEL

BIA BROLIS MAR
TYNAS

— Gerą dieną, broli, at
ėjau pas tave su svarbia mi
sija.

— Sveikas gyvas, Marty
nai, ar dar tavo biblija ne- 
suplyšo taip ipo pažasčia ne
šiojama? Na ir kur tu taip 
ilgai buvai kad manęs neat
lankei?

— Broli, aš nuo Biblijos 
Studentų suvažiavimo Ko
lumbus mieste pereitą vasa
rą likau išrinktas vyresniu 
ir važinėju skelbdamas savo 
broliams didelę teisybę apie 
prisiartinimą Dievo' Karaly
stės ant žemės. Ir tau atė
jau pareikšt tą neužginčija
mą tiesą ir stengtis pastatyt 
tave ant tikro kelio, ba jau 
artinasi Kristaus atėjimas 
i žmonių tarpą. O iš mano 
biblijos nesijuok, ba ji yra 
labai tvirtos odos apdarais 
'r gali išlaikyt visą mano 
amži.

— O aš maniau kad tu vėl 
pas “draugučius” nuėjai ir 
nenorėjai man ipasirodyt bi
jodamas pašiepimo.

— Borli, aš Švento Rašto 
ir visų jo teisybių neišsiža
dėsiu.

— Gaila, Martynai, kad 
ta tavo biblija tokia tvirta. 
Jei greičiau suplyštų gal ge
resnės mintis galėtų Į galvą 
ineiti. Gal galėtum paimt 
mokslišką knygą ir pažint 
tikrą teisybę.

— Broil, aš Švento Rašto 
yra tai švento rašto išpra
našautas pekliškas dalykas 
kurio (didžiausio išsivysty
mo laiku turi ateiti didžiau
si sumišimai ir piktadėjys- 
.ės, o po to tik užstos Dievo 
Karalystė ant žemės. Ir ji 
aš tau kad 1925 metai jau 
setoli ir noriu persergėt ta
ve kad sektum šventą raštą 
ir pažintum teisybę, ba ki
taip negalėsi būti priskaity- 
tas .prie nemirštančiųjų. Aš 
važinėju visur aiškindamas 
žmonėms šventą raštą, ir jie 
klauso Dievo balso.

— Martynai, Martynai, tu 
kurs keli mėnesiai atgal dar 
kovojai prieš išnaudotojus 
ir skelbei lygybę, dabar pats 
likai išnaudotoju ir vardan 
Dievo daraisi sau pragyve
nimą.

— Ne, broli, tai didžiau
sia neteisybė, aš žmonių ne- 
išnaudoju, ir mes vist elgia
mės kaip tikri Kristaus a- 
paštalai.

— Bet aš sakau kad tu iš
naudotoju virtai. Iki šiolei 
prakaitu kaktos savo pelnei 
sau duoną ir dar aukodavai 
kitiems darbininkams kurie 
neturėjo iš ko misti. Tu die
na iš dienos ėjai. Į darbą ka
da darbo buvo, ir nei vienas 
tau negalėjo užmesti išnau- 
tojo purvų. Dabar susiter- 
šei save.

— Broli, parodyk man ka
me tu matai mano išnaudo
jimą kitų? Mes nerėnkam 
nei aukų, nei raginam duo
ti mums pinigus.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašyki! “Dirva”, ir “Artoją” 
Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 

Užrašykit jiems “Dirvą”



DIRVA S

Nuo Redakcijos
AR VERTA MINĖTI SPALIŲ 9 DIENA? Išnaudojimas

IŠ labiausia nepageidauja- 
1 mų minėti dienų modemi
nei Lietuvos istorijoj yra 
tai spalių 9 diena, kuomet 
1920 metais musų kaimynai 
Lenkai — amžini musų tau
tos priešai — veidmainingai 
susitarę su Lietuva santai- 
kaut, užėmė musų sostinę 
Vilnių.

Lenkai tą dieną mini su 
džiaugsmais — kaip atsime
name iš kitų metų — su iš
kilmėmis bažnyčiose, ir jų 
kunigai, kurie skelbia prisa
kymus “Nevog'k”, “Neuž
mušk”, padeda tą vagystės 
ir žvėriško žudymo žygį pa
daryti prakilnesniu ir net 
šventesnių.

Turbut niekas iš Lietuvių 
neapvaikščiojo Lietuvos pa
dalinimo kada caras su kai
zeriu ją sudraskė, tik liau- 
dyj gimė pasakos apie “Lie- 
tuvių-Žemaičių Karalių ku
ris miega užsidaręs kalne ir 
laukia progos išeiti Lietuvą 
vaduoti ir kad atsteigs Lie
tuvių karalystę”; neapvaik
ščiojo spaudos uždraudimo 
sukaktuvių, tik be pertrau
kos tėvynainiai dirbo slap
tai platindami Lietuviškus 
raštus.

Neapvaikščiokim nei da
bar kas metai sukaktuvių 
nuo Vilniaus užgrobimo — 
ta šlykšti diena turi pradin
gti iš musų minčių, gyvuoti 
vien tas kad priešai turi už
ėmę musų amžiną miestą, 
kad jis negali likti ant visad 
tų nevidonų rankose, ir taip 
manydami dirbkime dieną ir 
naktį, ir sapnuokime apie tą 
laiką kada Vilnius turės at- 
gryžti į glėbį Lietuvos.

Metiniai minėjimai, talpi
nimas paveikslų kunigų ku
rie darbuojasi tų sukaktu
vių rengime yra nereikalin
gas darbas. Turi būti ne
pertraukiamas įsitempimas 
jei rinkti aukas kovai tai 
rinkti ištisai; jei dirbti kul
tūrinimui pavergtų Lietuvių 
Vilnijoj, tai dirbti be palio
vos ; jei diplomatiškai reika
lauti tai išnaudoti kiekvieną 
porgą, o ne metinėms sukak
tuvėms atėjus.

Laikraščiai turi neužmig
dyti liaudyje Vilniaus ver
gavimo svetimiems — tada 
mes tikrai eisime prie Vil
niaus atvadavimo.

Sukaktuvės tinka minėti 
tik laimėjimams, o ne pra
laimėjimams. Pavogtą dai
ktą turi be perstojo jieš'ko- 
ti iki atgausi. Vilnius iš 
musų pavogtas, išplėštas.

Kunigai Lietuvoj Mitin
guose Šaudo

“Liet. Žinios” rašo: “Iš Vieš- 
vienių (Telšių apsk.) praneša 
kad rugsėjo 14 d. per Šv. Kry
žiaus atlaidus į Viešvienius at
vyko Viešvieniečių išanksto už
kviestas buv. Seimo narys Tor- 
nau. Tą pačią dieną Seimo na
rys Kun. Dagilis, vietoj kad va
žiuoti j užsakytą jo mitingą Ei
girdžiuose, irgi čion atvažiavo.

Pamaldoms pasibaigus ir p. 
Tornau atidarius mitingą, Kun. 
Dagilis pradėjo trukdyti kalbė
ti, pareikšdamas kad jis čia kal
bėsiąs.

žmonės jo klausyti nepanorė
jo. Kilo trukšmas. Tornau nu
ėjo kiton vieton kalbėt, bet žmo
nės privertė jį gryti, o Kun. Da
gilį nustūmė nuo laiptų. Kilus 
vėl dideliam trukšmui, policija 
uždarė toj vietoj mitingą. Kal
bėtojai- nuėjo vienas į vieną, ki
tas į kitą pusę mitinguoti. Vie
nok ir naujoje vietoje minia ne
panorėjo klausyti Kun. Dagilio 
pamokslo, nutarė jį nuvesti į 
bažnyčią. Tuomet Kun. Dagilis 
išsitraukęs atvežtą iš Telšių re-

Georgijoj arba Gruzijoj eina
volverj, pradėjo šaudyti, pats sukilimas prieš sovietu despo- 
traukdamasis ant šventoriaus, tizmą. Nereikia abejoti kad so- 
Galutinai suerzinta rrtinia puolė ■ vietų valdžia laimės nuslopinda- 
jį. Jis pasislėpė bažnyčioje. ma savo žiauria letena žmonių

žmonės sustabdė bekalbanti’pasikėsinimą atgauti laisvę. Ir
p. Tcrnau ir pareikalavo kad'jau dabar, sukilimų laiku. Mas- 
butų išrinkta 10—15 vyrų ku-; kvos sovietų valdžia elgiasi sa- 
rie atvestų Kun. Dagilį čion tam varankiai tame Kaukazo kraš- 
kad jis pasiaiškintų kodėl šovė te lyg namie, ir pavedinėja kam
į žmones. Kalbėtojui pavyko nu
raminti minią, ir mitingas ra
miai tęsėsi apie pusantros va
landos.

Pasipiktinimas kunigo pasiel
gimu taip didelis kad žinomi 
Krikščionis Demokratai mitin
ge ir po mitingo pareiškė neno
ri daugiau su jais bendradar
biauti.

nori tos šalies turtus. Armėnų 
bankui pavedė išnaudoti tur
tingus Gruzijos mangano lau
kus, iš ko Maskva pelnys mili
jonus, o Gruzijos darbininkai 
badaus, kraštas vis bus biednas.

Sakoma jog Anglija taikėsi 
prie tų manganeso šaltinių ir to
dėl MacDonald skubino pripa
žint Rusiją.

W. R. U. PREZIDEN
TO ĮVESDINIMAS

ęPALIŲ 9 d. Clevelande atsi- 
buvo viena iš didelių reteny

bių. Bažnyčios istorijoj tokios 
iškilmės pasitaiko įvesdinant 
naują vyskupą. Mokslo istori
joj tas buna įvesdinant univer
sitetų prezidentus. Taigi, spa
lių 9 d. buvo įvesdinimas naujo 
prezidento Western Reserve U- 
niversitete.

Nors senasis prezidentas dar 
gyvas — Dr. Charles F. Thwing 
— ir skaitosi prezidentas eme
ritus, bet veiklusis prezidentas 
įvesdinta naujas, Dr. Robert E. 
Vinson.

Keletas šimtų pažymių moks
lo vyrų, lankančius! Suvienytose 
Valstijose iš Azijos, Afrikos, 
Europos ir iš įvairių dalių Ame
rikos suvažiavo ant įvesdinimo 
iškilmių.

Sykiu liko atidaryta ir nau
ja milžiniška Wertern Reserve 
Universiteto Medicinos mokyk
la, tik ką užbaigta statyti, ver
tės §2,500,000. Vakare tą pat 
dieną surengta didelis inaugu
racijos bankietas universiteto 
gimnastikos salėje, kuris užbai
gė vieną iš pačių svarbiausių 
dienų augštojo mokslo istorijoj 
Clevelande.

Su įvesdinimu prezidento Dr. 
Vinsono, be abejo prasidės nau
ja sholastiška epocha Clevelan
de, kurios bėgiu Dr. Vinson ma
no įkūnyti sekančius projektus:

Suvienyti Reserve Universite
tą su Case Praktiškųjų Mokslų 
mokykla į vieną milžinišką di
džiojo Clevelando Universitetą. 
Tų įstaigų budinkai stovi gre
ta vieni kitų.

Sukelti $20,000,000 fondą, ku
rio pusė butų naudojama palai
kymui įstaigos, kita pusė staty
mui naujų budinkų, naujo kny
gyno, didelės auditorijos, vyrui
ii’ moterų dormitorijų ii- tikros 
stadijos sportui.

Sujungti naujosios Lakeside,
Kudikių ir Gimdymo ligonines 
su Western Reserve medicinos 
ir slaugių mokyklomis.

Įvesdinimo iškilmė prasidėjo 
10 vai. ryte su akademiška pro
cesija nuo Adalbert kolegijos į 
gimnastikos salę. Pirmiausia 
ėjo du procesijos maršalai, pro
fesoriai, vienas jų moteris, po to 
Dr. Robert E. Vinson, paskui jo 
Samuel Mather, universiteto ta
rybos pirmininkas ir didžiau
sias rėmėjas įstaigos, kuris ap
vainikavo savo darbą paaukoda
mas tą naują medicinos budin- 
ką. Dr. Thwing ėjo su kitais 
universiteto tarybos nariais.

Du šimtai įvairių šalių mok
slininkų, daugelis su regaliais 
raudonais apsiaustais, apsiulė- 
tais baltais kailiais, ir gražiomis 
kepurėmis, ir atstovaują uni
versitetus Indijos, Afrikos, An
glijos, Škotijos, Francuzijos ir 
Kanados ėjo po jų. Paskui ėjo 
vaujančių mokslo įstaigas šioje 
šalyje. Paskui, Western Reser
ve fakultetas, juodais apsiaus
tais ir kepuraitėmis. Gimnftsti-

kos salėj pirm procesijos grojo 
orkestras. Dauguma iš 3,000 sė
dynių iškalno rezervuota sve
čių, tik keletas teko šiaip publi
kai.

Dr. Vinson savo kalboj parei
škė mintį vedančią link sudary
mo Clevelande universiteto ku
ris didumu ir mokslo pažyme 
lenktyniuotų su garsiais Atėnų, 
Romos, Paryžiaus, Leipzigo, E- 
dinburgo, Heidelbergo ir New 
Yorko universitetais.

Po inauguracijos prezidento,
buvo ceremonijos padovanojimo 
tos medicinos mokyklos, kurią 
Samuel Mather perdavė naujam 
prezidentui.

Tos mokyklos atidarymo cere
monijoms kalbėjo Dr. Cushing, 
keletas šimtų delegatų atsto- 
chirurgijos profesorius iš Har
vard universiteto medicinos mo
kyklos Cambridge, Mass., ir vy
riausias chirurgas iš Brigham 
ligoninės Bostone. Paskui mo
kyklos budinkas buvo atdaras 
publikos apžiūrėjimams.

Gimnastikos salė, kur atsi- 
Ibuvo didžiausia iškilmių dalis— 
.kalbos ir kt., buvo išrėdyta šim
tais įvairių tautų vėliavų. Pa
čiame viduryje visų vėliavų bu
vo nutriušus bet dar graži sena 

i liekana — šilkine vėliava kuri 
rėdė pirmą kampinį akmenį įs
teigimo dienoj Western Reserve 
Universiteto Hudson, O., laike 
prezidentavimo John Quincy 
Adams, 99 metai atgal.

Jokis mokslo srityj nuotikis 
nebuvo panašus šitam Clevelan
de nuo 1890 metų, kuomet Suv 
Valstijų Prezidentas Hayes kal
bėjo įvesdinant dabar atsistaty
dinusį prezidentą, Dr. Thwing.

Dr. Vinson gimė South Caro
lina valstijoj 48 metai atgal. Jis 
baigė mokslą Austin kolegijoj, 
Sherman, Texas, 1896 metais, ir 
po to baigė Union Theological 
seminariją, Virginia valstijoje, 
1899 m., tą patį metą liko Pres-
biterijonų kunigu. Jis tarnavo 
kaipo profesorius ir prezidentas 
Presbiterijom] teologiškoj semi-
narijoj Austin mieste, ir patapo 
Texas Universiteto prezidentu 
1916 metais.

Naujas medicinos budinkas 
apima savyje vėliausius pasie
kimus arkitekturoj, inžinerijoj, 
elektroj, optikoj, fotografijoj ir 
tuzinu kitų atžvilgių. 'Kiekvie
nas departmentas — kaip vais
tininkų, patologijos, anatomijos 
ir biologijos — turi savo paski
rus kambarius su visais įrengi
mais, klesti kambariu, pabuda- 
votu amfiteatro ' formoj ; labo
ratorijas, fotografavimo kamba
rius, knygynus ir sandėlius. Te
nai yra ir mašinistų dirbtuvė 
kuri taisys laboratorijų instru
mentus ir mašinerijas, net išdir
binės tuhis įrankius.

Mokykla turės net cardio-di- 
namišką laboratoriją kuri padės 
tyrinėtojams užrekorduoti kiek 
sunaudojama elektriškos ener
gijos širdyse gimdančių mote
rų. Tenai taipgi tilps Hamann 
Anatomijos Muzejus kuris su
sidės iš virš 3,000 skeletų vyrų, 
moterų ir vaikų.

BRUOŽAI IŠ DEMO
KRATŲ PARTIJOS

ISTORIJOS
Lietuviams bus žingeidu su

sipažinti su viena iš didžiųjų 
Amerikos partijų, Demokratų 
partija, kuri, prie Jeffersono 
(jis prezidentavo nuo 1801 iki 
1809 metų, buvo trečias Suvie
nytų Valstijų prezidentas) įstei
gė šią valdžią ant civilio ir reli
giško laisvės pamato.

Thomas Jefferson, Įsteigėjas 
Demorkatų partijos, vadovavo 
kovą už religišką laisvę šioje ša
lyje. Jis parašė ir iškovojo pri
ėmimą pirmų dešimties priedų 
prie Suv. Valstijų konstitucijos. 
Pirmas jų pareiškia kad “Kon
gresas neprivalo daryti įstaty
mų kaslink steigimo bent ko
kios religijos arba drausti liue
sai joms veikti, arba nedupti 
teisės žmonėms ramiai susirin
kti ir prašyti valdžios išklausy
ti jų nusiskundimų.”

Šita religiškos laisvės garan
tija sutraukė į šią šalį vargšus 
prispaustuosius visose žemėse, 
ir čia jie pagelbėjo subilda voji- 
me geriausios šalies pasaulyje.

Ne tik kad Demokratų partija 
kovojo už religišką laisvę, bet ji 
visada stovėjo ir už lengvas pi
lietybės teises (pastoti piliečiu).

1796 metais Federalistai per
vedė įstatymą reikalaujantį kad 
svetimšalis išgyventų penkioli
ka metų šioje šalyje pirm negu 
galės išsiimt natūralizacijos po- 
pieras ir patapti Amerikos pi
liečiu.

Pirmas dalykas ką Demokra
tai padarė laike Jeffersono, ka
da jie paėmė valdžią 1801 me
tais, buvo tai panaikinimas to 
įstatymo ir padarymas penkių 
metų po kurio svetimšalis gali 
pastoti piliečiu. Dabar ateivis 
gali pareikšti savo norą tapti pi
liečiu kaip tik išlipa iš laivo ir 
gauti savo pilietybės popieras 
po penkių metų.

1812 metais Demokratų par
tija vedė karą su Anglija apgy
nimui svetimšalių teisių pasto
jimui Amerikos piliečiais.

1846 metais, ir vėl 1854 me
tais, buvo dideli sukilimai prieš 
svetimtaučius Amerikoje, o ypa
tingai prieš Romos Katalikus. 
Buvo įsteigta partija po vardu 
“American or Know Nothing 
Party”.

Ta organizacija kėlė neapi- 
kantą po visą šalį del religijos. 
Gaujos degino katalikų mokyk
las ir bažnyčias, ir atakavo ka
talikų kunigus ir vienuoles vi
soje šalyje. Nėra abejonės kad 
jei ne Demokratų Partijos žy
gis tuo laiku, svetimšaliai ir ka
talikai .butų buvę išnaikinti šio
je šalyje. Ta organizacija rei
kalavo kad svetimšalis turi iš
būti čia 21 metus iki gali palik
ti piliečiu ir visiškai prašalini- 
mo Romos Katalikų iš visų raš
tinių ir pilietybės privilegijų.

Tose dienose Whig ir Demo
kratu partijos buvo svarbiau
sios.

Whigs’ai nuėjo visi prie tų 
“Know Nothings”, kuomet De
mokratai griežtai stovėjo už ly
gybę visų prieš įstatymus, ne
žiūrint spalvos, gymio, tikybos 
ar tautybės.

Ta “Know Nothing” Partija 
gyvavo tik trumpą laiką, ir iš 
jos griuvėsių pakilo dabartinė 
Republikonų partija.

Vėl 1890 metais, ir tuoj po to 
buvo pradėta APA judėjimas ir 
tas buvo Demokratų pasmerk
tas. Tas pats bus padaryta il
su tokiomis pat pasekmėmis su 
KKK.

Musų istorija aiškiai prirodo 
kad Demokratų partija visada 
kovojo už ypatišką laisvę ir vi
suomenės teises. Partija ar par
tijos kurios kėsinos varžyt ypa
tišką liuosybę ir svetimgimių 
piliečių privilegijas visada buvo 
priešingos Demokratams.

Kitais žodžiais, Demokratų 
partija visada buvo gynėja ly
gybės teisių ir lygių progų vi
siems; o Republikonų partija ir 
kitos kurios ėjo prieš Demokra
tus visada stovėjo už specialius 
reikalus ir keletą parinktųjų.

D. N. C.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.)
SKIRSNIS XXXIII.

Paviljonas.
TAIZIER Namas buvo vienas iš didžiausių 

ir gražiausių ant Rue Babylone, Pari
se. Nieko negali būti įspudingesnio, slo
ginančio kaip išvaizda šitų senų mūrų. Ke
liolika la'bai didelių langų, užpildytų mažais 
stiklo gabalais, nudažytais pilkai baltai, 
didino rimtą įspūdį šito milžiniško krūvinio 
didelių akmenų, pajuodijusių laiko bėgiu.

Tas gyvenimas buvo panašus visiems 
kitiems kurie buvo pabudavoti toje dalyje 
viduryje užpereito šimtmečio. Iš priešakio 
buvo laiptai; namas turėjo pakeltas apati
nes grindis kurias iš lauko pasiekė apva
laus akmenio dideli laiptai. Viename šone 
buvo neapsakomai didelis sodnas, arba par
kas, iš kurio šonų ėjo dideli vartai Į vidų 
su apibudavotu taku. Kitame namo šo
ne buvo darželis koių penkiolikos sieks
nių didumo; ir iš šito šono, sparnai, prives
ti prie svarbiausios dalies budavonės, su
darė porą iškeltų galerijų. Kaip beveik vi
si didieji namai toje srityje, šis turėjo kita
me gale sodno mažesnį budinką.

Šis priedinis namas buvo Pompadour 
vasarnamis, pabudavotas rotundos formo
je, su žavėjančiu nors neteisingu skoniu tų 
laikų kada buvo statytas. Jis buvo apžel
dintas visokiais medeliais ir vasaros laiku 
aplink jį žydėjo gėlės. Šis paviljonas, gy
venamas Andriennės de Kardoviliutės, su
sidėjo iš vieno aukšto, kurio.grindis buvo 
aukščiau nuo žemės ir reikėjo prilipti ke
letu laiptų. Maža priemenėlė vedė į rundi- 
nę salę, apšviestą nuo stogo. Keturi svar
biausi kambariai suėjo durimis tenai; ir 
eilė mažesnių kambarių, esančių antrame 
aukšte, tarnavo mažesniems reikalams.

Tokie didžiųjų gyvenamų namų rūmai 
musų dienose nenaudojama, arba lieka per
keisti į nereguliares konservatorijas.

Sekanti scena įvyko šiame name sekan
tį rytą po parvykimo Dagoberto, su dukte
rimi Maršalo Simono, ant Rue Brise-Miche. 
Artimoj bažnyčioj bokšte varpas išmušė 
aštuntą valandą; skaisti žiemos saulė paki
lo nuskaidrinimui tyro mėlyno dangaus už
pakalyje aukštų belapių medžių, kurie va
saros laiku sudaro apgaubą virš to vasar
namio. Priemenėlėje duris atsidarė, ir ry
to saulės spinduliai žėrėjo ant žavėjančio 
pavidalo, ar geriau ant žavėjančiu pavida
lų, nes antroji, nors užėmė prastesnę vietą 
tarp sutvėrimų, nemažiau skyrėsi savo 
gražumu, kuris buvo patraukiantis. Pa
prastai sakant, du individualai, vienas jų 
jauna mergina, o antras mažas šunelis, la
bai gražus, pasirodė ant laiptų prie durų. 
Vardas tos jaunos merginos buvo Georget
te; šunelio vardas buvo Frisky, tas pats 
ką vakar Agrikola surado. Georgette bu
vo aštuonioliktuose mietuose. Neturėjo jo
kia patraukiančiausia moteris tokio vilio
jančio veido, gyvesnių akių, žavėtinesnio 
nusišypsojimo, baltesnių dantų, skaistesnių 
žandų, koketiškesnės figūros, mažesnių ko
jų, sudėjimo malonesnio kaip ji. Nors dar 
buvo visai anksti, Georgette buvo labai at
sargiai ir skoningai pasirengus. Puikiau
sia skrybėlaitė dengė jos plaukus ir dabino 
žavinantį veidą. Visas jos pasirėdymas bu
vo toks malonus ir pritaikintas kad tik rei
kia stebėtis. Kuomet Georgette pasikėlė 
apačią savo andaroko kad patogiau butų 
laiptais nulipti, nepaisančiom šunelio akim 
pasirodė jos gražios blauzdos, gražiai ap
mautos šilko pančiokomis. Kuomet blon
dinė Georgette pasitaisius ir jaučiasi gera
me upe, kuomet iš jos mėlynų akių žybsi 
žavėjanti žvilgsniai, ji gali labiau užkariau
ti viską kas prieš ją papuls negu brunetė.

Ši žavėjanti ir vikri panelė, kuri perei
tą vakarą įvedė Agrikolą į paviljoną, buvo 
pirmutinė prisitarnautoja Prakilniai Pane
lei Andrienei de Kardoviliutei, Kunigaikš
tienės Saint-Dizier dukteryčiai.

šunelis, taip laimingai atrastas ir at
neštas kalvio rankose, silpnai bet linksmai 
lojinėjo, ir šokinėjo, lakstė ir sukinėjosi po 
taką. Jis nebuvo didesnis kaip kumštė; jo 
garbiniuoti plaukai, žibančiai juodi, žėrėjo 
po plačiu raudonu satino kaspinu kuris bu

vo aprištas apie kaklą; ausįs buvo tokios il
gos kad net žemę siekė. Georgette buvo to
kia gyva ir laksti kaip šunelis, tai vaikėsi, 
tai pati bėgo nuo jo. Staiga, pamačius ki
tą ypatą, kuri artinosi nustatytu rimtumu, 
Georgette ir šunelis paliovė savo žaislus. 
Šunelis, stovėdamas keliais žingsniais prie
šakyje jos, ištikimas savo vardui, ir drąsus 
kai velnias, įsitempė ant kojų ir piktai lau
kė užeinančio priešo, rodydamas savo ma
žus dantis. Tas priešas buvo pilno amžiaus 
moteris, su kuria ėjo labai riėbus šuo, ka
vos ir pieno spalvos; jo uodega buvo užries
ta; pilvas nudribęs; kaklas palinkęs į vie
ną šoną; ėjo su kojomis labai išskėstomis, 
ir žengė su daktarišku upu. Tas šuo turė
jo ant snukio vielų apsaugą, ir išrodė žiau
rus. Tas šuo atsiliepė pašaukus “Mano 
Viešpatie”. Jo ponia, moteris apie penkių 
deširųtų metų amžiaus, kuninga ir viduti
niško didumo, buvo apsirėdžius drapanose 
taip liūdnose ir blankiose kaip Georgettes 
buvo linksmos ir vaizdžios. Jos susidėjo iš 
rudo apsiausto, juodo šilko skepetos ir to- • 
kios pat spalvos skrybėlės. Moteriškė gal 
buvo nieko sau kada buvo jauna; ir jos pil
ni žandai, gražus antakiai, juodos akis vis 
dar buvo labai gyvos, vargiai sutiko su su
raukta ir rimta jos fizionomija kurią ji no
rėjo parodyti. Ši moteris, lėtos ir rimtos 
eisenos, buvo Madame Augustina Grivois, 
pirmutinė pritarnautoja Kunigaikštienei 
Saint-Dizier. Ne tiktai drapanos, amžius 
ir veidai šių moterų rodė skirtumą; bet ir 
jų globojami gyvuliai buvo skirtingi. Vie
nodas panašumas buvo skirtume tarp Fris- 
kio ir Mano Viešpaties, kaip tarp Georget
tes ir ponios Grivois. Kuomet pastoroji pa
stebėjo mažytį šuniuką negalėjo susilaikyt 
nuo nuostabumo ir pasiputimo, kas neiš
vengė patėmijimo tos jaunos merginos. Ma
žasis šunelis, kuris nepasitraukė nei colio 
nuo pasirodymo didžiojo šunies, žiurėjo į jį 
narsiai, kovot pasiryžusiu žvilgsniu, ir net 
šoktelėjo ant jo su tokiu smarkumu kad tas 
— tris sykius didesnis už mažytį — sustau
gė baimėje ir išgąstyje ir bėgo slėptis už p. 
Grivoit, kuri biktai tarė į Georgettę:

— Man rodos, panele, tu tyčia savo 
šunį taip Įnerzini ir užsiundai ant mano.”

— Tai, be abejo, tu išmetei šį šunytį 
per vartus į gatvę vakar, norėdama apsau
got savo lepšį nuo tokio išgąsties. Ant lai
mės, teisingas jaunas vyras rado jį ant Rue 
de Babylone ir atnešė atgal musų poniai. 
Vienok, — tęsė toliau Georgette, — kokiu 
nuotikiu aš turiu malonės tamistą šį rytą 
matyti?

— Man Kunigaikštienė įsakė, — tarė 
ponia Grivois, negalėdama paslėpt savo di
delio pasitenkinimo, — tuojau pasimatyti 
su panele Andrienne. Reikalas yra labai 
svarbus, kurį įsakyta perstatyt tik jai pa
čiai.

(Toliau bus j

‘ARTOJAS’
UŽSIRAŠYKIT DABAR! 

Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.
Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

“DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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Paraše K. S. Karpavičius

VEIKIANČIOS YPATOS:
Kunigas — apie 28 metų amžiaus, slaptas 

Lietuvių spaudos platintojas.
Ona — Kunigo broldu'ktė, apie 18 metų am.
Karklis — slaptas knygų išvežiotojas, apie 

50 metų amžiaus.
Magdė — Kunigo šeimininkė, apie 50 m.
Bernas — Kunigo tarnas, apie 20 m.
Juozas — dykaduonis mokytas vyras, 35 m.
Kazys — studentas, apie 21 m., tokio su

dėjimo kaip ir Juozas.
Senukas — Kazio tėvo tėvas, 89 m. amž.
Žandaras — apie 40 m., barzdotas Rusas.

AKTAS PIRMAS
Vaizdas: Klebonija. Vidutiniškai gražus 

bažnytkaimio klebonijos kambaris. Ant 
sienų šventųjų paveikslai, kryžius. Ant 
stalelio prie sienos kryželis ir dvi žva
kės iš šonų.

Laikas — popietis. Kunigas prie didžiojo 
stalo rašinėja.

Magdė (atbėga iš kairės) — Tėveli, čia kas 
i musų kiemą Įvažiavo. (Eina į vidurines 
duris.)

Kunigas (stojasi, sujunda) — Kas atva
žiavo Įleisk, meldžiu Įleisti, aš jų jau se
nai laukiu. Ar pamiršai?

Magdė — A, tai tėvelio giminietė, ar ne tai 
ji bus? Visai ir pamiršau.... (Išbėga 
per vidurines duris.)

Kunigas (lėtai žengia link durų) — Tai 
mano brolio mergiščia. Išsiprašė pas 
mane per vasarą pabuvoti.... O su ja 
atvažiavo jis....

(Ineina Ona ir Karklis. Jis nešasi po 
pažaste ką maiše susuktą. Šeimininkė 
ir Bernas suneša Onos valizas. Bernas 
tuoj išeina, Magdė biskį pažiurėjus ir
gi išeina kairėn.)

Ona ir Karklis — Tegul bus pagarbintas!
Kunigas — Ant amžių! (Tuoj apkabina 

Oną.) Sveika, dukrele, sveika! Jau vi
sa savaitė kaip tavęs Įtikinėju....

(Ona pabučiuoja Kunigui rankon, pas
kui i žanda. Karklis pabučiuoja ran
ką.)

Ona — Dėdute! Linksmą, bet nekantrią 
kelionę turėjau.... Vis norėjau grei-l 
čiau, o čia to dėdės arkliukas nepaskubė- 
ja; tankiai dar sustodinėjom, reikėjo 
šertis....

Karklis — Reikia žiūrėt gyvulėli, tik vie
ną jį teturiu, o ar ilgai jis man tarnautų 
smarkiai varinėjamas.... Žmogus pats 
save užsižiūri, o ką gyvulis gali daryt jei

gu jį apleisi....
Kunigas — Tiesa, reikia mylėt ir žmogų, ir 

gyvuli, nes visus Dievas vienaip myli...
Ona — Kaip dėdutei tinka nauja parapija? 

(Dairinėjasi po kambarį, per langus, žiū
rinėja paveikslus.)

Kunigas — Patinka, tik nežinia kaip ilgai 
ir čia busiu. Žinai, pikti liežuviai, o šią 
gadynę daug nereikia.... Kaip tavo tė
velis, močiutė, namiškiai ir visi kiti? (Vis 
dėbteli į Karkli, kuris sėdi nuošaliai, lai
kydamas pundą sau ant kelių.)

Ona — Sveiki, ačiū Dievui, ir siunčia dėdu
tei daug labų dienų. Gal į parudenj ir 
močiutė atvažiuos čia, paskui važiuosim 
sykiu namon. O savo mažiuko broliuko 
Stasiuko vos atsikračiau — šaukdamas 
visa gerkle jis sekė paskui iki išlaukęs, 
kad ir ji imčiau. ...

Kunigas— Nabagutis!.... Kai paaugs, 
atvažiuos ir jis pas mane, tik prašykim 
Dievulio sveikatos.... (Dėbteli į Kark
li.) Beje, dukrele, tau pridera nusirengi. 
(Paskambina) Tuoj ateis šeimininkė, 
nuves Į tau paskirtą kambarėlį....

Magdė (ineina iš kairės) — Aš čia, tėveli. 
Kunigas — Labai gerai. Štai nuvesk Onu

tę į jos kambarį.
Magdė (paima valizą) — Meldžiu, panele, 

su manim....
(Abi išeina.)

Kunigas (apsidairęs) — Na, Karkliau, kaip 
tau sekas? (Karklis stojasi, Kunigas ei
na prie jo, paima už pečių.) Ar dar ne
liūstoji vilties?

Karklis — Visaip sekasi, tėveli, ir gerai ir 
blogai. Gerai kad jus visi tokie narsus 
ir nenustojat vilčių, ir man nuo jūsų dau
giau randasi drąsos. Ir šiandien neva ve
žu veršį ponui Delmanskiui — buliuką iš 
Prūsų, ir su tamistos broldukte iš Šakių 
pribuvome. Ją šakiuose sutikau kaip jū
sų buvo susirašyta. O štai, tėveli, visas 
pundas tarpe sūrių, naujai išleistų, ir dar 
suriu kvepia.... (Pats pauosto pundą, 
ir pekelia po nose Kunigui. Kunigas pa
ėmęs pauosto, deda ant stalo, išvynioja 
knygeles.)

Kunigas — Labai ačiū! Užmokėsiu rytoj 
ryte kada rengsiesi gryžti. Jau turiu 
surinkęs pinigus nuo norinčių.... Gavau 
vieną naują skaitytoją — labai puikus 
vaikinas.... Juk nakvosi šiąnakt dar 
musų bažnytkaimyj ? Su mano bernu
galėsi pergulėk

Karklis — Nakvosiu jei jūsų žandaras ne
užsimanys ir šį sykį su manim kalbėtis 
ir apsieis svetingai.... Ar dar niekas 
nežino mano pavardės?....

DIRVA

T. II. D, REIKALAI
Nariai Gauna “Iš lam-' 

sies Praeities” Knygą 
Jau pora savaičių laiko kaip 

T. M. D. kuopoms liko išsiunti
nėta naujas naudingas veika
las — “Iš Tamsios Praeities Į 
Pviesią Ateiti’’, 220 puslapių di
dumo moksliška knyga, su dau
gybe iliustracijų. Kitos kuopos 
jau ir išdalino savo nariams tą 
knygą, kurios laike susirinki
mus tuoj po knygos atėjimo.

Kiti nariai dar tik šio mėne
sio bėgiu savo knygą gaus. Tik 
būtinai dalyvaukit susirinkime.

Su šios knygos išdalinimu 
prasideda TMD. nariams gavi
mas visos eilės veikalų. Savu 
keliu ateis “Pasaulio Istorijos” 
tris knygos, kožna po suvirs 
400 puslapių. Taipgi ateis vei
kalas mainais už dabar jau Lie
tuvą pasiekusias TMD. pirmiau 
leistas knygas. Prie to Centro

Kunigas — Ne. Niekam ir neapeina. Gali 
būti ramus.... Šiandien prie to burlio
kų šventė, žandaras ne kur ir išeina....

(Abudu išvynioja pundą, tarpe sūrių 
pasimato knygelės.)

Karklis— Matai, tėveli, visas šimtas.... 
Gal neliks nei vienos neišduotos. (Dai
rosi su baime) Kunigėlis turbut jau čia 
apsipratai kad taip drąsiai išvynioji.... 
Juk sako ir sienos akis turi....

Kunigas — Bet baimė turi didesnes akis... 
Aš viską matau, ir girdžiu kožną sveti
mą krepštelėjimą aplink save....

Karklis — Atsarga visada ant sveikatos iš
eina.... O gal Dievas duos, kada nors 
virs kitaip.... nereiks slapstytis....

Kunigas — Tik tokiais ir kitokiais savo už
sispyrimais ir nenusileidimu mes iškovo- 
sim.... Turėk viltį, Karkliau: amžinai 
taip nebus. Sulauksim kitos gadynės. 
(Susigriebia) Bet čia kas ateina!.... 
(Knygeles suverčia į stalčių, žiūrinėja 
surius.)
(Ineina Ona, persirengus.)

Ona (pažvelgus į surius) — O, tai aš ir pa
miršau apie surius, kuriuos motutė įdavė 
kunigėliui atvežti.... Jau patįs imat 
neiškentę. Gal šis dėdė alkanas? Pa
laukit, aš padėsiu.... (Imasi prie sū
rių.) Tuoj papjaustysiu.

Kunigas — Varlinėjau aš juos, žiurėjau ar 
švieži. J i s padėjo juos ant stalo susuk
tus maiše.... Reik ipaduot šeimininkei, 
pripjaustys, užkąsim....

(Ona paėmus surius nusineša kairėn.) 
Karklis — Atsiprašau tėvelio, dar prieš su

temą noriu nuvežt Delmanskiui buliuką. 
Paskui sugryšiu nakvynės. Vakarienės 
ten gausiu.

Kunigas — Butų buvę gerai sykiu pavaka- 
karieniauti. Bet jei skubinies, nedrau- 
siu. Pargryžęs kad ir vėlai, nueisi pas 
Igną į tvartą, jis tave priims. Gal jau se
nai to veršiuko laukia....

Karklis — Taip sakė ir veršio pardavėjas. 
Reikia skubini. Sudiev iki ryto.

(Kunigas palydi Karklį per duris. Po 
valandėlės iš kairės ateina Ona.)

Kunigas — Na, dukrele, sulaukiau aš ta
vęs. ... Man čia vienam tarp svetimų 
nuobodu. Dar tik pusmetis.... nesusi
pažinau su geresniais žmonėmis, o su ko

VAIZDAS Iš TREČIO 
AKTO “ATGIMIMO”

Šis’paveikslas perstata lo
šėjus T- .T. D. 23-tos kuo
pos rengiamo didelio per
statymo tragedijos iš kovų 
už spaudo,; aigavimą, “At
gimimas.”. ši veikalą Cle- 
vclando publika matys sce
noje nedėlioj. spalių (Octo
ber) 26 d., Lietuvių svetai
nėje.

Paveikslas perstata Se
nuką, studento Kazio die
duką, iduodanti jam kardą, 
kada jau aprengė senoviš
kais šavvifi.i. ir ragina Kaži 
stoli “Lietuvos Karaliaus 
kareivių eilėse” kada ateis 
Lietuvos atgimimo valan
da.

Tuos šarvus Senukas nuo 
savo senuko gavo, o tas ir
gi gavo iš senesnių gadynių 
savo bočių, ir Kazio namuo
se šarvai buvo užlaikoma iš 
gentkartės iki gentkartoi, 
viena kitai apsakant kokiu 
budu jie pas juos pateko.

Senukas pasakoja Kaziui 
kad jų namų vietoj kitados 
stovėjo senoviška pilis, joje 
gyveno narsi Lietuvių šei- 
mvna, iš tos šeimvnns- ir 
užlaikyta tie šarvai iki mu
sų dienų.

Kazys, Kunigas ir Ona 
užsiima slaptu Įmygu plati
nimu. Tragedija įvyksta 
kada Juozas iš keršto an- 
eknndžia Kazį. o .gabaus ir 
Oną nužudo, kuri atsisako 
ji mylėti.

I valdyba rūpinasi dar gauti di
delę 400 puslapių “VARPO” 

j knygą leidžiamą paminėjimui 
| Dr. V. Kudirkos 25 metų mirties 
į sukaktuvių.

Kuopos, organizatoriai, vaja- 
ivadai! Jūsų rugiapjūtė prasi
deda! Jus gausit dovanas už 
savo pasitrusimą, o visuomenei 
suteiksit progą gauti naudin- 

■ giausias šių dienų išleistas kny
gas! Niekur kitur už tokią ma
žutę kainą — dolarį metuose — 
nėra progos gauti šitokių vei
kalų kaip tik Tėvynes Mylėtojų 

i Draugijoj, o jūsų užduotis yra 
[parodyti žmonėms kelią į Drau-

giją. ’
Taipgi tų kolonijų Lietuviams 

kur dar nėra TMD. kuopos pa
tartina skubiai sutverti kuopas 
ir susinešus su Centru išreika
lauti sau dabar prisiųstą knygą, 
o kitas gausite toliau.

Viskas ko reikia sutvėrimui 
kuopos — suraskit bent penketą 
ypatų, surašykit vardus, sude
kit mokesnius ($1 metinės iy 50 
centų Įstojimo) ir nusiuntę Cen-. 
tro Sekretoriui gausit čarterj.

Gali prigulėti ir pavieniais tie 
kurie negali sutvert kuopų — 
tik prisiųskit Centrui pinigus 
($1.50 už pirmą metą) ir liksit 
nariais tos garbingos senos or
ganizacijos kuri švietė ir švie
čia musų liaudį prieinamu budu 

1 suteikdama knygas.

'[ ŠTURMUOKIME’
I Iki vasario mėnesio pabaigai 
; daugelio kuopų veikėjai pasiry
žo laimėti TMD. dovanas prira
išydami po 25, 20 ir 10 narių Į 
■ Tėvynės Mylėtojų Draugiją.
Į Nekuriose kuopose jau smar- 
įkiai Įsisiūbavo darbas. Kito tik 
! rengiasi. Skaitant spalių mėne
si, dar yra penki menesiai laiko 
iki VAJAUS pabaigai! Tik po 
du nauju nariu į mėnesį už tre
čią dovaną, ir jūsų kuopoj bus 
du dalykai: dešimts narių dau
giau ir vienas pasitenkinęs orga- 
nizatorius-vajavadas gavęs do
vaną “Širdis”.

Bet mažai kuris iš vajavadų 
pasitenkinę trečia dovana — jie 
žiuri į pirmą dovaną, ir siekia 
prie jos. Tūli sako, dešimts na
rių gauti man tik šiaudai!

kiais visai nesinori.... Taip toli mane 
atkėlė, o tik už kokius ten niekus....

Ona — Gal apsiprasi, dėdute. Ten prie ki
to buvai, o čia sau vienas esi klebonas. 
Visur juk savo žmonės, nors ir ne visi 
vienodi. Man čia išsyk patiko. Gražios 
apielinkės, turtingi ūkininkai; turi gražų 
sodnelį apie kleboniją.... Filija, kaip 
tas nenis pasakojo, ne iš biedniausių, nors 
ir maža....

Kunigas — Gerai, man, dukrele, ir čia, žmo
nės mane myli. Tik nepatinka kad taip 
greitai turėjau išsikelti iš Skaudvilės, o 
buvau patekęs visai arti jūsų. Buvau jau 
beapsigyvenąs tenai, ir turėjau vėl ap
leisti. Ar tau daugiau ko vežėjas nepa
sakojo?

Ona — Ką tas žmogelis turės man pasakot. 
Kai tik veršiukas subliauja, užsimena kad 
tai geros veislės buliukas, kad veža jį 
Delmanskiui; pasakojo kad jūsų Lekė
čiai yra gražus kraštas, ir apie kitus da
lykus kalbėjo kurie jam labiausia apeina. 
Kai pamatė Šakiuose kad aš turiu rankoj 
dar pundelį — tuos surius — jis juos nuo 
manęs paėmė, palengvinimui, ir visu ke
liu juos saugojo.... Beje, pamiršau. .. . 
Tuoj atnešiu.... atsivežiau.... Tuoj 
sugryšiu.... (Išbėga kairėn.)

Kunigas (atsidusęs) — Nabagė, nežino ko
kį pavojingą darbą tas žmogelis varo... 
Senatvės nežiūrėję, tuoj ištremtų... Ne
matytų daugiau savo šalelės.... Varg
šai mes, vargšai, Lietuviai — kaip jokia 
kita tauta ant žemės....

(Atgryžta Ona.)
Ona (atsineša užpakalyj laikydama susuk

tą knygelę) — Ve, dėdute, tamistai įda
vė Pranukas atvežti.... (Paduoda Ku
nigui knygelę.) Sako, gal dėdė negau
ni.... Mes arčiau Prūsų....

Kunigas (nustebęs, griebia knygelę) — Jis 
knygomis užsiima?! Iš kur jis jas gau
na?! (Pavarto, tuoj paslepia.)

Ona —'Nagi iš musų kaimyniško sodžiaus, 
nuo Basčiaus, kuris iš Tauragės jas par
sigabenąs. ...

Kunigas — Juk tik del tų niekų ir aš nu
kentėjau, o jie nežinojo ar aš turėjau, 
tik girdėjo gandus.... Gerai kad klebo
nas mane užstojo — bučiau buvęs aršiau 
nubaustas negu iškėlimas į šią filija.
Nors klebonas pats to nemėgo, pats su 
ponais po dvarus daužėsi, bet jis mėgo 
mane, nes aš jam daug dirbai!.... Nc- 
užsiimk. dukrele, tokiais dalykais.... 
Pikti liežuviai.... žinai....

Ona (su nepasitikėjimu) — Nei jau taip 
Nogai, nei nieko.... Mes štai gavo per- 
skaitom, duodam kitiems, ir visi džiau
giasi. ...

Kunigas — Tai ir tu, Onute, užsiimi su 
Lietuviškomis knygomis?

Ona — Pranukas sako, reik padėt ir ki- 
, tiems šviestis, savo kalbą palaikyt. Gali 

ateit laikas kada pasibaigs draudimas, 
paskui žmonės nemokės saviškai skaityti, 
bus negerai.... Kodėl mes negalim skai
tyt savo nors uždrausta? Slapstomės, 
bet niekas nesulaikys....

Kunigas — Ar tai fti tokia atsargi kad taip 
šneki, ir ar nebijai kam netyčia prasitart 
kad su jaunimu Lietuviškomis knygomis 
dalinatės?....

Ona — Reikia mokėt užtylėt, o pildyt ką 
Rusai nori ne visada juk galima.

Kunigas (ilgokai lėtai vaikščioja po kam
barį, užsimąstęs, rankas užpakalyje su- 
kryžiavojęs. Prieina prie Onos) — Eikš, 
aš tau ką parodysiu.... (Atsiveda prie 
stalčiaus, atidaro) Matai?.... pauos
tyk. ... dar suriu kvepia.... kaip man 

• tas žmogus sakė.
(Bus daugiau)

Remkit Moksleivių Fon
dą — Aukauki!

Prie T. M. D. yra įsteigtas 
savistovis moksleivių šelpimo 
fondas. Jis įsikūrė tik trum
pas laikas atgal ir jin neateina 
nei centas iš T.M.D. narinių mo
kesnių, o susideda tik iš grynai 
gaunamų aukų ir metinių mo
kesnių tokių ypatij kurios pasto
jo šio fondo nariais.

Klerikalizmas smaugia Lietu
vą. Klerikalai dar daugiau ren
gia smaugimų ir korikų Lietu
vai savo fondais šelpdami moks
leivius, iš kurių tikisi naudos ka
da dabartiniai jų veikėjai nu
stos spėkų.

Mes rengkime daugiau savo 
jaunimo kovon prieš klerikaliz
mą. Musų idėjos turi imti vir
šų ant juodo klerikalizmo.

šelpkime savo moksleivius! 
Turime tokių Lietuvoje ir Ame
rikoje, kurie mokslus baigę bus 
tais akmenais ant kelio klerika
lų vežimui į inkvizicijos laikus!

Kuopos ir pavieniai nariai! Į 
jus šaukiamės aukauti “Kultū
ros Fondan”, TMD. antrai mok
slo platinimo šakai. Aukaukit 
iš savo iždų, skirkit nuo nario 
po keletą, centų moksleivių la
bui: pastoki! kuopos to fondo 
nariais, kalbinkit narius mokėti 
tam tikrą, metinę duoklę į moks
leivių šelpimo fondą.

TMD. savo pinigus daugiau
sia-moksleiviams tik skolins, ne 
aukaus, ir tais pat pinigais bus 
galima paremti kitus mokslei
vius vėliau, tik dabar reikalinga 
šiokia-tokia suma pradžiai dar
bo.

KUOPOS! Neužmirškit šita 
svarbiausio darbo!

Centro Valdyba.

Uežimokejc už 1924 m.
Brookyln, N. Y., 44 kp. — J. 

Anumavičius, J. Slikas, J. Gi- 
naitis, Lietuvių Ncprigulmingas 
Klubas. \

Racine, Wis., 121 kp. — A. 
Letvinas ir Gudžiūnas.

Brooklyn, N. Y., 3 kp. — Jo
nas Naujokas, K. širvydienė, 
P. Svetka, Iz. Stanevičius, P. 
Kloniunas, K. Kriaučiuniutė.

Mentello, Mass., Į 85 kp. rug
sėjo mėn. užsimokėjo: |V. Kau
nas, J. Pigaga, St. Ambrose, A. 
Atkinas, A. Martiniais, A. Gu- 
reckas, P. Batkcvičia.

T.VD. KUOPOS. L’ŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA S1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAU
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GAI IR KARALIAI
(Iš Wells “Outline of History”.—V. K. R.) 

Kunigai ir Mokslo Aušrinė.
> (Tąsa iš pereito'num.)

Šisai astronominių tyrinėjimų ir astro
nominių idėjų išsivystymo priparodymas 
yra labai aiškus, ii’ tiktai aiškiausi labai 
aprubežiuotos protinės veikmės priparody- 
mai tegalėjo išsireikšti senovės laikų baž
nyčių srityje. Keistas yra kai kurių nau
josios gadynės rašytojų palinkimas žemin
ti kunigiją ir kalbėti apie kunigus buk jie 
visados būdavę prigavikai, veidmainiai, 
naudodavęs! iš žmonių tamsumo. Ištikrų- 
jų gb per ilgą metų eilę kunigai sudarė vie
natinę klasę žmonių, kurie rašė, skaitė, mo
kėsi ir mintijo; jie buvo vienintelė senovės 
profesinė klasė. Toje gadynėje negalėjai 
turėti protinio, intelektualio gyvenimo, ne
galėjai prieiti prie mokslo ir prie literatū
ros kitaip kaip tik per kunigiją. .Bažnyčios 
tuokart buvo-ne tik observatorijos, knygy
nai ir klinikos, bet jos buvo dar muzėjai ir 
iždinės. Originalis Hanno piešinis Perip- 
lus kabojo vienoje Kartagos bažnyčioje; jo 
“gorilų” kailiai buvo laikomi kitoje. Visa 
kas tik buvo visuomenėje gražiausio ir 
brangiausio, buvo saugiai laikoma bažny
čiose. Herodotas, senovės Graikų istorikas 
(485—425 m. pirm Kristaus), daugiausia 
medegos savo raštams gavo iš kunigų to
se šalyse kurias aplankė; aišku yra kad vi
sur jie pasitikdavo jį labai maloniai ir visa 
ką turėjo pavesdavo jo tyrinėjimams. Už 
bažnyčių sienų visas pasaulis buvo tiktai 
pasaulis bemokslių žmonių-tamsunėlių gy
venusių diena iš dienos tiktai sau.

Dar daugiau, — beveik nėra priparo- 
dymų kad visuomenė butų jautus kokias 
skriaudas iš kunigų pusės; ji beveik visa
dos turėjo didelio pasitikėjimo ir prisiriši
mo Į senovės kunigiją. Net didieji užka
riautojai vėlesniais laikais stengėsi stoti 
šalę kunigų tose šalyse ir tuose miestuose 
kurių gyventojų prielankumo jie geidė, ne
są kunigai turėjo begalinę įtekmę į gyven
tojus.

Nėra abejonės kad buvo didelių skir-j 
tumų tarp vienos bažnyčios ir kitos, tarp 
vieno kulto ir kito, jų kunigijos dvasios ir 
kokybės atžvilgiu. Vieni, galimas dalykas, 
buvo * žiaurus, kiti ištvirkę ir godus, kiti 
tamsus ir bemoksliai, apkvailinti tradicijų, 
bet reikia nepamiršti kad kunigijos neveik
lumui ir išsigimimui buvo aiškus rubežiai. 
Ji turėjo laikyti savo rankose žmonių min
tį ir protą. Ji negalėjo nužengti už rube- 
žiaus prie kurio buvo jų žmonės — ar tai i 
linkui šviesos, ar linkui tamsos. Galų ga
le, jos autoritetas rėmėsi Įsitikinimu kad 
jos veikimas yra maldingas.

Ankstybose civilizuotose valstybėse pa

mate buvo kunigų valdžia. Ne karaliai ir 
ne karvedžiai pirmieji pastatė žmones prie 
žambrio ir prie ramaus gyvenimo. Tą pa
darė idėjos apie dievus ir gerovę, veikusios 
i žmonių sielą. Ankstybieji Šumerų valdo
vai, kaip žinome, buvo kunigai; jie buvo 
vadinami karaliais, nes buvo vyriausiais 
kunigų tarpe. Kunigų valdžia turi savo 
silpnybes, bet taip jau turi ir ypatingą gi
liai įsišaknijusią jiegą. Kunigų jiega išsi- 
reiškia jų įtakoje kurią jie turi tiktai į sa
vo žmones. Tai pavergimas žmonių su pa
galba paslaptingos baimės ir vilties. Ku
nigija gali sušaukti savo žmones į karą, bet 
del savo tradicionalizmo ir visų savo meto
dų ji negali palaikyti savo rankose karin
gumo kontrolės. Kare prieš išorinį prie
šininką kunigų vedami žmonės yra silpni.

Dar daugiau, kunigas yra tam tikroje 
kryptyje išauklėtas, prisaikdintas ir pa
šventintas žmogus, priklausąs ypatingai 
klasei, ir, kas iš to seka, su aiškiu esprit de 
corps. Jis paaukojo savo gyvenimą savo 
bažnyčiai ir savo dievui. Šita sąlyga yra 
labai svarbi vidujiniam jo kunigijos, jo baž
nyčios gaivinimui. Jis gyvena ir miršta 
savo dievo garbei. Bet kitame kaime ar 
mieste yra kita bažnyčia ir kitas dievas. 
Jam nuolatos turi rūpėti sulaikyti savo 
žmones nuo ano kito dievo. Religijos kul
tas ir kunigija iš prigimties yra sektaria- 
nai; jie atvers, jie apgalės, bet niekados ne 
palaikys.

Pirmutinis Šumerų įvykių vaizdas, ku
ri matome neaiškioje dar prietemoje, pirm 
užsižiebsiant istorijos šviesybei, parodo ko
vą kunigų ir dievų; jie niekados nesusitai
kė iki Šumerus užkariavo Semitai; tą pačią 
nepaliaujamą kunigijos kovą matome ir 
Egipto bažnyčių griuvėsiuose. ‘Negalėjo 
kitaip ir būti, atsižvelgiant Į elementus iš 
kurių iškilo religija.

Karalių pasaulinė valdžia atsirado del 
šitų dviejų kunigiją silpnybių, būtent — 
jų negabumas būti karvedžiais ir jų nenu- 
ilstąs pavydas kitų religijų kultų. Sveti
mas priešininkas turėjo apgalėti žmones ir 
paskirti jiems karalių; arba susivaidiju
sios kunigijos, viena kitai nenusileisdamos, 
skyrė bendrą karvedį, kurs ir taikos metu 
turėdavo kiek jiegos’ valdžioje. Šitoksai 
pasaulinis karalius ilgainiui apsisupa buriu 
valdininkų ir pradeda, šalę karo organiza
cijos, dalyvauti kunigų valdomuose žmo
nių reikaluose. Ir taip, išdygęs iš kunigi
jos, ir šalę kunigo, karalius kunigo prota
gonistas, išeina j žmonijos prityrimų tega
lima išsiaiškinti, kaipo pasekmę, komplika
ciją ir priežastis kovos, išanksto nenumaty
tos arba ir neapgalvotos, tarpe tų dviejų 
žmogaus kontrolės sistemų, bažnyčios ir 
karališkų rūmų. Šitasai antagonizmas bu
vo visųaiškiausia išvystytas pirmapradžiuo
se civilizacijos centruose. Barbarai Ariai, 
likę paskui visos senovės Rytų ir Vakarų 
civilizacijos viešpačiais, niekados nepatyrė 
bažnyčios valdymo, eidami civilizacijos lin
kui; jie atėjo prie civilizacijos vėlai; jie ra
do kad drama jau buvo pusiau sulošta. Jie 
prisisavino sau abidvi idėjas — bažnyčią ir 
karalių — kada tos idėjos jau buvo aiškiai 
išsivysčiusios, nuo labiau civilizuotų už juos 
Hamitų ir Semitų, kuriuos jie užkariavo.

(Bus daugiau)
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JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
en------ -  ---- —

KODELGI?
Keistas klausimas: kodelgi 
Vyr’s po šliubo kitaip elgias, 
Ir tų žodžių nevartoja 
Kuriais Ją prisiviliojo?

Keista, keista kad taip yra, 
Bet tai jau ne kaltė vyro.

Teisus vyras ką pasako, 
Savo žodi jis išlaiko: 
Apsivedė, ir užtenka — 
Kartuot nuolat butų paika.

Po jungtuvių meilė tvirta: 
JI jam tarp visų pagirta.

Kad JI tampa vargo našta, 
j Kad židinis meilės gęsta — 
j JOS pačios tai kaltė yra, 
! Lai neprimeta tą vyrui.

Kuri vyrui nor’ patikti, 
Turi priedermes atlikti.

Jis tą židinį sukūrė,
Ir jai pavedė valdyti,
JI jį nuolat kurstyt turi,
Vyro meilę palaikyti.

Kur tik žmona darbšti, dora 
Ten laiminga esti pora.

Tėmykit, ‘skaisčios saulutės’, 
Išrinktos ‘dangaus žvaigždutės’, 
Skaniai valgį pagaminki!, 
Meiliai vyrą apkabinki!.

Taip tai jus jam skaisčiai 
šviesit,

Ir jo širdį meile liesit.
Audra.

Nuo Juokų Red.: Ne juoktis 
reikia, bet verkti iš džiaugsmo 
išgirdus iš gerb. Audros — ku
ri ne tik iš vardo, bet ir tikre
nybėj yra tos lyties kurią vadi
name “JI”, o pasako teisybę apie 
savo pusę, apie moteris, kaltin
dama jas daugiau negu vyrus, 
ko kitos poetės niekados nepa
daro.

Gerb. Audra matyt kalba iš 
patyrimų, nes visur švaistosi ir 
mato. Ir mes tą įsivaizdinam 
ką gerb. Audra eilėse aspako:

Štai jaunikaitis prisikalbina 
mergelę (arba senbernis, arba 
senmergę, arba mergelė prisivi
lioja jaunikaitį, arba senbernį, 
arba senmergė). Prie vilionių 
ir akutes žybsi meilės ugnia, ir 
širdis plaka pagreitintu smar
kumu ; o kiek liežuvis prižadų 
sukrauja čia net nesutalpintu- 
mc. Ir štai prasideda vedusių 
gyvenimas.

Vyras, prieš apsivedimą pada
ręs visokių prižadų — jnylėt ir 
pripirkt šilkinių jekių ir anda- 
rokų ir skrybėlių — palengva tą 
pildo. Laiko sau meilę širdyje, 
o iš kišeniaus duoda pinigus (jei 
pati neatima kai tik algą vyras 
parsineša), ir viskas eina savu 
keliu.

Pareina iš darbo — vakario 
nė nepagaminta; bliudai nemaz
goti, lovos neklotos. Ką veikei 
per dieną? — vyras klausia. O 
ji pasiteisinimų visokių prikal
ba ir liepia tylėt, ba tuoj bėgs 
persiskyrimo jieškoti.

Tada atsitinka tokie dalykai 
kaip atsitiko pereitom dviem sa
vaitėm Illinois valstijoj: dvi bo
bos nunuodijo savo vyrus ir už
simanė gyvent su kitais.

Taigi, anot gerb. Audros, pa
čių bobų kaltė kad jų diedai ne
myli (ir kad kartais i kailį duo
da).

Bet iš to didelio džiaugsmo 
kad gerb. Audra išranda mote
ris kaltomis, mes nenorime pa
silikti vienpusiški Įįr visai užty
lėti kitą pusę.

Daug vyrų prisikalbina mer
geles tik veidmainiaudami, ir tę
sia taip visą gyvenimą. Kiti ne
pažįsta nei meilės, bet nori tu
rėt šeimininkę, o pasilinksmini
mų j ieško kitur.

Bobelė sėdi namie ir pasiga
minus gardžią vakarienę laukia j 
vyro. O jis gryždamas iš darbo 
pirmiau užeina i karčiamą, pra
leidžia kelis dolarius, ir tik pas
kui eina namon. Parėjęs bobai 
liepia tylėt jeigu paklausia ko
dėl taip vėlai parėjo. Arba ki
tas, parėjęs, prisivalgęs, išeina 
vėl iš namų ir prabūna kur vyrų 
sueigose iki pusiaunakčio. Bo-! 
bele namie viena sėdi ir ašaroja.

Ir toje pat Illinois valstijoje 
ir vienas vyras (net kunigas) 
nunuodino savo pačią ir rengėsi 
gyvent su kita.

Bėda tik kad žmonės kada tai 
išmoko kaltint kita, o niekad ne ............save, ir taip einasi.

M
u

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 tilp’s straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 22
Virimo Receptas

Lemonai ir Grandžiai turėtų turėti 
ypatingą vietą jūsų valgiuose. Le- 
monuose yra druskos ir rugštįs ku
rios yra svarbios kūno budavonei. 
Tie vaisiai yra apetizuojanti ir virš
kinanti. Lemono sultis imant vienas 
yra perrugščios. Ją galima sumąišyt 
su kitų vaisių skystimu, kuomet nau
doji kaipo gėrimą. Yra daug būdų 
panaudojimui lemono prie virimo ir 
kepimo. Vienas iš populiariškiausių 
valgių yra Lemon Meringue Pajus.

LEMONO MERINGUE PAJUS 
% puoduko evaporated pieno 
1 Y? puoduko cukraus
1 šaukštukas sviesto arba sviesto 

pavaduotojo
•% puoduko karšto vandenio
4 Va šaukštai kukuruzų krakmolo
2 kiaušiniai
1 keptas tešlos lukštas

Skystimas 2 lemom; ir tarkuoti 
lukštai (žievės)

1 lemonas
Diskelis druskos

Sudėk pieną ir vandenį i dubclta- 
vo virdulio viršų, dadėk cukrų ir kra
kmolą, viską sumaišyk, virink penkio
lika minulų, nuolat maišant. Atskirk 
kiaušinius, suplak lengvai trynius, 
sumaišyk juos su biskiu karšto pie
no ir suplak į tirštą mišinį ir virk 
dar penkias minutas, nuolat maišant. 
Paskui dadėk druską ir kada atvės 
įmaišyk lemono skystimą ir sutar
kuotas žieves, supilk į tešlos lukštą, 
apdengk su meringu padarytu iš dvie
jų kiaušinių baltinių ir trečdaliu puo
delio miltinio cukraus, ir kepk leng- j 
vai per dešimts minu tų iki meringue 
sukietės ir gražiai parudęs.

Virtuvės Reikaluose
Išvalymui vidų pjaustyto stiklo va

zos, paimk saują druskos su biskiu 
acto, sudek į vazą ir kratyk gerai, o 
paskui išplauk gerai tyru vandeniu.

Turit laikyti kiek nors įvairių kor- 
kų virtuvėje. Jos tankiai susigadija.

Labai augštos vazos pavidalo drus- 
kinyčios dabar yra madoje. Jos gau
nama ar iš stiklo ar sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis virdulis yra 
metalinis ir nebuvo ilgai naudotas, 
gali būti keistas arbatos skonis. Ka-

da naudojai jį, paskui atidedant vėl 
reikia įdėti šmotuką cukraus į jį kas 
sutrauks tą negerą skonį.

Na miniai Pasigelbėjimai
Sutraukimui vilnonio sveterio iš

mazgok labai karštame vandenyje ir 
išplauk tyrame karštame vandenyje 
o paskui tuoj pamerk į šaltą vandenį. 
Permaina nuo šilto į šaltą vilnas Su
traukia. Dar daugiau sutraukimui, 
padžiauk šaltame ore. Pirm visai iš- 
džiusiant pasitiesk ant stalo ir ištam
pyk kaip turi būti. Nepakabink jo, 
nes išsitęs, bet džiovink ant maišo ar 
pagalvinės užvalkalo.

Nuėmimui rudžių nuo vario, vie
natinis būdas yra trinant su šiurkš
čia popiera, padažyta kerosine, taip 
trint keliais atvejais iki išsitrins.

Patartina užsisakyt po biskį ledo 
kasdien, negu užsisakyt du ar tris 
sykius savaitėje.

Grožės Patarimai
Akių blakstienų augimui, naudok 

alyvų aliejų arba vaseliną: Nereikia 
naudot jokio padaro kuris turi perfli
mo ar alkoholio, nes tas gali užgaut 
akis. Ką nors dedant ant blakstienų 
reikia daryt atsargiai kad nepatektų 
į akį. Geras būdas patepimui blaks
tienų ir apsaugojimui nuo įleidimo į 
akis tai susukant šmotą balto popie- 
rio ir padedant po blakstienais pirm 
tepant juos. Blakstienus reikia su
šukuoti pora sykių į dieną naudojant 
šepetuką iš apačios, ne iš viršaus, ir 
šukuot juos augštyn.

Ypatiška Sveikata
Viena iš paprasčiausių nelaimių at

sitinkančių namuose yra apdegimas 
ar nusiplikinimas. Gydant tokius at
sitikimus, svarbu neprileisti oro kaip 
greičiausia galima prie užgautos vie
tos. Mažiems nudegimams, sumaišyk 
biskį Bikarbonato sodos su šaltu van
deniu ir greit užtepk ant nudegusių 
dalių. Tą reikia palikti ant sužeistos 
vietos iki skausmas pereis, paskui nu- 
plaut šaltu vandeniu ir užrišt žaizdą 
ištepus kokia mosčia. Corron aliejų 
galima tam naudoti. Kitas geras 
vaistas yra šmotelis skarulio pamir
kytas gerame Linų arba Saldžiame 
aliejuje.

Mes Rekomenduojam? S
Borden’s Evaporated Pienas yra 

tyras ūkio pienas su palikta jame 
grietine. Tai geriausias pienas viri
mui, kepiniui ir kitiems namų reika-

eknnčius Produktus:
lams. Bandykit jį su kava. Patirsit 
jog kava turi kitokį skonį. Prašykit 
savo groserninko Borden’s Evapora
ted Pieno kada kitu sykiu pirksit.

uEROVės skYRIUS

(U iB

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ [ii/

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.® 
------

Reikia Reguliariškai Tartis su 
Gydytoju.

Kūdikio viduriavimas yra ženklas 
pavojaus, kuriam reikia tuoj atsižiu
rai. Ekstra atyda ir tinkama prie
žiūra iš motinos pusės daug padarys 
pernešimui kūdikio per sį pavojingą 
laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydoma, gali privesti prie blo
gu painiavų. Reikia gydytoją šaukti 
net menkiems nuotikiams. Jei, vie
nok, gydytojo negalima gauti, butu

Siame skyrių/) mes laikas 
ano It>-’ko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau- 
n? kūdililą.

Kūdikiu aprfipfvhnas ir ęe- 
cžjlmas yra dalykas zx»» 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj moo ta
rime rcguliarifckais 
tarpiais atviroj iy bbvri

patartina neduot maisto per 24 va
landas, duodant tik paprasto vandens 
arba miežinio skystimo. Jei po 24 
valandų kūdikiui pagerėja, duok la
bai silpną mišinį (sakysime, pusę pa
prastos formules) ir tirštink iki mi- 
šinis atitiks kūdikio amžiui. Papras
tai ima 10 dienų iki dviejų savaičių 
kolei kūdikio viduriai atgryžta į nor
malę padėti. Liga antrą sykį užpuo
la greičiau negu pirmą sykį.

Visados reikia bonkutes, čiulpikus 
ir virimo indus laikyti griežtai šva
rius. Tai geriausia atlikti pavirinant 
juos vandenyje. Vandenį vartojamą 
maisto gaminimui reikia išvirint, ir 
atvėsinti bei laikyti gerai uždaroma
me puode — o puodą ir uždangalą 
reikia pirma gerai pavirinti. Sykiu 
tik tiek vandenio išvirk kiek reikia 
vienos dienos penėjimams.

Kruti) pienas yra saugiausias pie
nas visados. Jei jo nėra tai reikia 
parinkti maistui švarų, sveiką pieną 
atmiežtą sulyg kūdikio amžiaus ir 
svorio. Jei nesi tikra savo aplinkos 
gaunamu pienu tai kondensuotas pie
nas suteikia ideališką maistą, dėlto 
kad yra švarus, vienodas, maistingas, 
lengvai suvirškomas. ir visados gali
ma jį greitai paruošti.

Jei duodama orančių sunka ir koše
lės (kaip rekomenduoja bile pieno 
formula) tai kondensuotas pienas tin
kamai vartojamas suteikia visus au
gimui elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti. 
Švarus maistas, švarus virimo ir pe
nėjimo indai, grynas vanduo gėrimui, 
tinkamas kiekis maisto atatinkamais 
tarpais, drauge su ganėtinu kiekiu 
šviežio oro ir saulės yra dideli žings
niai viduriavimo išvengti. Muses yra 
mikrobų nešiotojos ir dažnai užteršia 
maistą. Todėl svarbu tuos niekingus 
tvarinius vaikyti nuo kūdikio ir jo 
maisto. Neįleiskite musių į stubą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka kad 
motinos negali žindyti kūdikių ir turi 
duoti kitokį maistą. Geras, rgynas 
karvės tpienas tinkamai sudėtas su 
tinkamu kiekiu geriausio cukraus at
stoja motinos pieną. O geriausia su
taikytas parinkto pieno ir geriausio 
cukraus parsiduoda po vardu Bor
den’s Eagle Brand Pieno. Per tris 
eentkartes Amerikos motinos positi- 
kūjo šiam pienui. Penint sulyg nuro
dymų jis yra arčiausias sale motinos 
pieno. 1

Kaip tik jūsų kūdikio dantįs pasi
rodo, pratinki t jį užžiuret dantis. Va
lyk dantis su savo pirštu padengtu 
minkštu skaruliu ir Colgate’s Ribbon 
Dental Cream. Vėliau mokyk jį švei
sti dantis reguliariai po kožno valgio 
su Colgate’s. Jį vaikai mėgsta.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

BORDEN’S

KUPONAS

_ 3 (Lithuanian)Adresas ...

Pudingai
Mėsa
Pyragai
Pajai

THE BORDEN COMPANY
NEW YORKBORDEN BLDG.

ruodintn (Evaporated) 1 ienų, pasiuskit mums
kupcnii

nėriau

to Pieno.
ne noki kitu Del vartojimo na
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s Evaporated Pienas priruošiamas, 
uoliausias per-a pieziura, alsas

ziurej’m®
nus absoliutiška tyruma

vartojama idant užtikri

Jokia Kita kompanija neprisilaiko nusistatvmu laiko
Borden Kompanijos daryme Borden’s Išgaruodin-

rocici kuomet perkat pieną, persitikrinkit

vienas grosermnkas visur pardavinėja ji kasdien.

paženklinant kokias pamokas norite,
r mes prisiųsini jas dovanai.



DIRVA6

When love interferes with a! 
man’s business he should marry J 
and then go back to work, re
marks V. K. Yurgilas, cynically.

-------- o--------
Damaged Locally

I he Rise of Lithuania j
The famous German philo-1 

sopher Emanuel Kant (it is be
lieved he comes from Lithu- I 
anian origin), in his preface tol 
Mielke’s Dictionary says: “She | 
(Lithuania) must be preserved, i 
for her tongue possesses the I 
key which solves the enigma not! 
only of philology but also of [ 
history.”

In the opinion of expert in-1 
vestigators this tongue affords! 
proof of a primitive connection 
between the Lithuanians and 
the Greeks. The cradle of the 
Indo-European races is general
ly located on the shores of the 
Caspian Sea; and it is therefore 
not impossible that, after the 
dispersion of the ancient Aryan 
family, these two peoples for 
some time pursued a common 
route towards the west. Sub
sequently their paths diverged. 
The Eolians, Dorians, lonians 
and Thracians, tribes of pure 
Hellenic race, drifted towards 
the south, whereas Aestians or 
Balts travelled north and estab
lished themselves on the shores 
of the Baltic.

It is generally admitted that 
at the dawn of the Christian 
era, or perhaps a little earlier, 
the primitive idiom of the Aest
ians disappeared in giving birth 
to two new languages—Old 
Prussian (Borussian) and Let- 
to-Lithuanian. The definite sep
aration of Lettish and Lithua
nian was effected only towards 
the end of the Xlth century. In 
course of time the family of 
Aestian peoples was consider
ably reduced. It lost the Old 
Prussians who fell under the 
sway of the Teutonic Knights 
and were Germanized. A.lready 
in the XVIIth century the 
Prussians had abandoned their 
ancient idiom and adopted Ger
man.

It the matters of civilization 
the Lithuanians came under the 
influence of the Finns, their 
eastern neighbors, but after the 
latter had migrated to the lands 
which they occupy today their 
influence ceased to make itself 
felt, and the Lithuanians have

conserved their national charac
ter. Certain etymological ana
logies suggest a Gothic admix
ture or contact, as for example 
the names of some farming ap
purtenances, viz., “karvidė”, a 
cattle-shed, “avidė”, a sheep-;
fold, etc., but this influence ' 
was not sufficiently strong to Į 
eliminate the ancestral customs 
of the Lithuanians.

Today the ancient Balts are į 
represented only by the Lithu-1 
anians and the Letts or Latvi- j 
aPs. The two peoples, however, 
have developed along different į 
lines. The Letts passed under 
the dominion of the Teutonic 
Order and became Protestants, 
whereas the Lithuanians form
ed an independent State and are 
Ron?.an Catholics. Their lan
guages also have drifted far
ther and farther apart, and to
day are two distinct idioms 
which, nevertheless, reveal a | 
common origin.

FREE VERSE
By Walter R. Baublis.

Sun of the morn.
Rise over yonder hill-top
And illuminate our hearts with 

thy celestial radiance.
Shine again with that splendor, 
With that majesty that instill 

you into the minds of men.
Sweet are thy rays to the 

sorrowful
And most welcome to those that 

await thy rising;
0 giver of life, 
O noble benefactor. 
We await thy rising.

0 breese of the morn,
Lift up thy dewy face,
And blow our fears back into 

the gloomy night.
Blow away the morbid thoughts
And auguries
With thy :exquisite fragrance;
And pass thy unseen cooling 

hand upon my heated brow.
Ah, I hear your sweet whisper,
I sense your fragrance,
I fee! your pureness,
You have hearkened to my 

prayer,
O breeze of the morn.!!..........

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Candidates of al! political par
ties are now out with the usual 
bull.

-------- o--------
Newspapers say the Prince of 

of Wales wears just what he 
pleases. Helen Pechkaitis thinks 
maybe it’s partly because he’s 
a prince and partly because he’s 
a bachelor.

-------- o--------
“Dan Cupid has entered this 

office three times in less than 
a year, and each time claimed 
an employee”, smiles a contem
porary. W’e can’t explain it, 
and one bachelor of the town 
asked us the other day how 
much we would charge him to 
work here a few weeks.

-------- o--------
Perkins and Jessup had been 

having heated words as to 
which was the braver man. The 
outcome was an agreement to 
fight a duel after the old time 
style. According to the rules 
(hey were both to be put in a 
darkened room, each with a re
volver in his hand. The first 
one to find the other was to fire 
once. After that no more shots 
were to be fired.

About three seconds after the 
I lights were out was enough for 
i Perkins. Thinking to end the 
agony, he crept into the fire- 

Į place and fired up the chimney.
Jessup fell dead at his feet.

-------- o--------
No, man is really well educa- 

' ted. thinks Mrs. C. F. Petraitis, 
until he can answer all the ques
tions his children may ask him.

As a certain judge was leav
ing his bench one day, he slip
ped and with considerable noise 
and speed bumped down with I 
several steps and landed with j 
some violence on the floor.

The alarmed county attorney 
ran to help him up, inquiring 
solicitously: “I hope your hon
or is not hurt!”

“No, no,” replied the judge, 
rubbing himself tenderly abaft, 
“My honor is safe enough, but 
the seat is bruised confounded
ly.”

-------- o--------
How many Americans would 

know what to call the Prince of 
Wales if introduced? queries 
Helen Baltrukonis. It it wor
rying quite a few who are sure 
it isn’t Mr. Wales.

--------o--------
Judge—Are you trying to 

show contempt for the court ?
Prisoner—No; I’m trying to 

conceal it.
'•.I-UI ■luiiqmiv.iuciuiiiiliiiiii. luisto ■iriir,>>iii»wi>iiiciiiiiiiz>u«i<'ii>iiiiiii>iiiiiiiiniii>‘ 1 I

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ I 

PATARĖJAS
padarė patvarkymą pasimatyti Į 
su savo klientais ir tais kuriems į 
reikia legalio patarnavimo ir pa- 1 
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO. | 

6603 St. Clair Ave. Į
Kas Antradienis ir Trečiadienis l 

vakaras nuo 7 iki 9 vai. Į 
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-------- o--------
Give man enough rope, says | 

j John Brazauskas, and he will 
[start manufacturing five cent 
| cigars.

-------- o----- —
Teacher: George, who de

feated the Philistines?
George: I dpn’t know. I don’t 

follow those bush league teams.

Dabar

gintas 
iki 

$6.35

«•
He: You refuse my proposal. 

Is this absolutely final?
She: Yes, indeed. Shall I re

turn your letters ?
He: Please do; there is some 

very good material in them I 
can use again.

-------------0.------------

WHY, OF COURSE
“With all due deference, my 

boy, I really think our English 
customs at the telephone is bet
ter than saying ‘Hello’, as you 
do.”

“What do you say in Eng- 
i land ?”

“We say: ‘Are you there?’ 
I Then, of course, if you are not 
I there, there is no use in going 
I on with the conversation.

-------- o--------
Because your wife is forty, 

snaps A. Zdanis, it is no sign 
you can exchange her for two 
twenties.

-------- o--------
A. Jankauskas says when a 

man tries to forget the tobacco 
habit he can’t think of anything 
else.

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

ba’gęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS
Dažom Išmazgotam
Garbiniuojant .Bob Suraitom
Apvalai Suraitom Manikurinam 
Baltinam Išimam Gyv-Pkiukius 
Bobinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinant

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ 
SUKNIŲ .1A U N A M A RTĖMS

Ir Suknių Visokiems Reikalams.
Šalip to turini paklodžių, paduškų, 

inpilų, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi
sokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių suknių kad merginos išrodys gra
žiausios jaunamartės arba pamergės.

A. ANZLOVAR
6202 St. Clair Ave.

LA B \I 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS

Rodo meto 
12 mėnesų, 
7 savaitės 
dienas, 31 
dieną mė
nesio, mė
nulio per
mainas, ir 
minutas ir 
sekundas.
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
sis, ir jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau.

NESIŲSK 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.

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.

ūtoStrop Razor

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

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

I 

£!

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iŠtikro šveičia nedrasky
damas dantų 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.

| GEORGE W. LEDDON |
8 :: ADVOKATAS :: g

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg.
= 3354 SUPERIOR AVENUE , =
~ Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J. =

Lietuviški Rekordai S 
GRAFAFONAI ?

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

■J Mes turime daugiausia Įvairių pečių virtuvei 5 
į ir kambariams, gazinių ir anglinių. į
s Puikiausi rakandai už prieinamas kainas į 
5 galima rasti tik musų krautuvėj. S
į Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų į 
į ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas į 
s mus pasirinkti. . 5
į Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašykit \ 

į Cleveland Furniture Co. į 
į 6412 Superior Avenue į
į M. Sacevičius G. Židonis.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o M 

prie kokią Aeišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius M- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po isegzaminavimo. Daugybe dakta- 

A rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji. 
ii neturėjo užtektinai apsipazitumo ir pa- 
? tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos, 
į Mano aparatas Radio-Scope-Eaggr-X- 
t Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
Ų rialogiškas egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jūsų ligos prletaetj 
ir jeigu oš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpučjuaiua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaiiiinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas manę, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
saldysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinių- 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. l«J5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Iki 8 vakan. 

NadSldianiaia nuo 10 iki L
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ĮPO LIETUVAI
i PASIDAIRIUS Į

žirnių ir vikių — 30 nuoš. dau
giau negu pernai. Tik rugių 
derlius, palyginus su pereitais 
metais, 15 nuoš. mažesnis.

= Veda Leonas Žukauskas į
■iiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitinniiiiiniiiiiiiniiiiniEiiiiiiiK'

toltų geležinkelio linijos staty-Įnėms, 
bos medega ir inventorius: rąs
tai, lentos, telegrafo stulpai, va
gonėliai, kastuvai, ir tt. Visi 
darbininkai jau yra vietose ir 
geležinkelio statybos darbai jau 
pradėta.

šitos linijos statybai vyriau
sybė šiems metams atleido pus
trečio milijono litų kredito. Vi
sa linija nuo Amalių į Kretingą 
apsieis apie 38—40 milijonų li
tų, o nuo Amalių į Telšius apie 
1C—11 milijonų litų.

Tokiu budu, rašo “Rytas”, ki
tąmet šiuo laiku Žemaičiai iš 
Telšių į Kauną galėsią jau gele
žinkeliu atvažiuoti, nes iki kitų 
metų rudens, jeigu tik bus pa
skirta kitų metų biudžete šiems 
darbams atatinkamos pinigų 
sumos, geležinkelis tarp Ama
lių ir Telšių tikrai busiąs pa
baigtas statyti.

Kitų linijų statyba be užsie
nių kredito vargu ar bus pra
dėta.

Be to, jau dalinai pabaigta ty
rinėjimai geležinkelio linijos 
Klaipėda-Palanga. šita šaka tu
rės apie 18 

Pravedus 
jau reikalo 
Palanga.

Vadinas, 
statymas sparčiai eina pirmyn. 
Lauksime ką parodys ateitis.

reikalinga 
be to, šitos 

statymo at- 
patogesnės

Žemes Bankas jau pilnai vei
kia, ir, pasak “Lietuvos”, skoli
na pinigus ūkininkams, pieni- 

žemės ūkio organizaci
joms ir to vardo sąjungoms.. 
Banko kapitalas jau siekia virš i 
5,000,000 litų,' sudėtas iš par-! 
duotų už tą sumą banko akcijų.

Pinigai skolinama už 8—9'/č 
metams. Ūkininkams skolina
ma nedaugiau 5—10 tūkstančių 
litų, o organizacijoms nuo 10,000 
iki 200,000 litų. Nors Banko 
statutas numato ilgametę iki 10 
metų 
kinai 
nigąi 
trijų 
tįs pinigai išduodama už patiki
mus vekselius arba įkeistą neju
dinamą turtą.

Taip pat daug rasta įvairių ins
trukcijų, rezoliucijų, susiraši
nėjimų ir komunistinės literatū
ros — Lietuvių, Žydų, Rusų ir 
Lenkų kalbomis. Rasta ir ša- 
pirografas, kuriuo buvo spausdi
nama ta kvaila literatūra. Areš
tuotųjų tarpe yra keletas žymių 
Lietuvių Komunistų partijos 
centro narių.

Įdomesnės smulkmenos, pa
vykus gauti, bus suteikta vėliau.

paskolą, tačiau dabar lai
dei kapitalo trukumo pi- 
skolinama nuo vienų iki 
metų, bet ne ilgiau. Pa-

Naujų Geležinkelių Sta
tyba

Pasak “Ryto”, Seimo daugu
mos ir vyriausybės nusistaty
mas naujų geležinkelių tiesimo 
reikalu yra jau visiems žino
mas, butene: artimiausioj atei- 

. tyj bus. tiesiama magistralė li
nija Kėdainiai-Lydavėnai-Klai- 
pčda ir dvi šalutinės, Amaliai- 
Telšiai-Kretinga ir Kazlų Ruda- 
Šakiai-Raseiniai-Lydavenai. Tuo 
budu visos Lietuvos dalis turės 
išėjimą į Kauną ir į Klaipėdą. 
Šitos visos linijos eis per vietas 
kurioms labiausia 
yra geležinkelis ir, 
vietos geležinkelių 
žvilgiu yra daug 
negu kurios kitos.

Dabar yra daroma šitų linijų 
tyrinėjimas, kuris galutinai bus 
pabaigta po kokio pusantro mė
nesio laiko.

Pirmiausia bus tiesiama gele
žinkelis Amaliai-Telšiai-Kretin- 
ga. šitos linijos tyrinėjimai jau 
yra baigti. Taip pat yra baig
ta priruošiamasis darbas staty
bai gelžkelio nuo Amalių į Tel
šius. Susisiekimo Ministerija 
rūpinasi kuogreičiausia sujung
ti Žemaitijos centrą — Telšius 
—-su geležinkelių tinklu, šitam 
tikslui sudaryta vienas statybos 
ruožas Telšiuose su prityrusiu 
susisiekimo inžinierių Karosu 
(Seinų vyskupo broliu). Inž. 
Karosas Rusijoje jau yra atli-j ralinio statistikos biuro davi- 
kęs žymių geležinkelių statybos i niais, šių metų javų derlius 
darbų. Darbo žvilgsniu ruožas I Lietuvoje, išskyrus rugius, daug 
paskirstyta į dvi distancijas, geresnis už pernykštį, būtent: 
Sparčiai pristatoma Amalių sto- kviečių užderėjo 10 nuoš., mie- 
tin likus nuo Kazlų-Rudos-Šeš- žiu — 11 nuoš., avižų — 3 nuoš.,

klm. ilgumo.
šitą liniją, nebus 

jungti Klaipėdos su

naujų geležinkelių

Lietuvos javų derlius. Cent-

Lietuves Universiteto ekspe
dicija, nesenai įvykus, kaip jau 
savu laiku buvo “Dirvoj” minė
ta, Į kai kurias Lietuvos vietas 
daryti geografinių tyrimų, Pa
pilės apielinkėje dviejų metrų 
gilumoje rado geželies rudies 
sluogsnį apie 80 cnt. storio. Ge
ležies nuošimtis tuo tarpu neži
nomas. Be to, ten pat rasta ne
maža gyvulėlių amonitų lieka
nų. kurios turi didelės reikšmės 
mokslo atžvilgiu. Ekspedicija 
dar šiais metais ketina tyrinėti 
Lietuvos-Latvijos pasienį, kur, 
jos narių nuomone, galį būti ak
meninių

Tėvo Kazimiero nepaprastos 
gastroles Tauragėje. Pasak “L. 
Žinių”, į Tauragę buvo atvykęs 
kažkoks “šventasis”, kapucinas, 
misijonierius, • kunigas, tėvas 
Kazimieras “mokyti” žmonių. Iš 
viso išbuvo penkias dienas (rug
pjūčio 30 iki rugs. 3). Kiekvie
ną dieną sakė pamokslus, virk- 
dino moteris, ir tt. Savo pa
mokslų graudingumui padidinti, 
atsinešė žmogaus kaukolę, rodė 
ją visiems, sakydamas: “Mir
sit, mirsit, viskas paliks, tokiais 
pavirsit, todėl klausykit kuni
gų, su jais vienybėj gyvenkit, 
nes jie tik jus išganys ir su
teiks jums laimę”. Svarbiausia 
jo misijos užduotis buvo atbai
dyti žmones nuo “bedievių” 
Valstiečių-Liaudininkų ir social
demokratų. Apie bolševikus 
nieko neprisiminė, turbūt jie 
jam daug geresni už Valstiečius 
Liaudininkus ir kitus. Liepė 
žmonėms prisiekti kad niekad 
nebalsuos už [Valstiečiaus-Liau- 
dininku,
(ypač renkant Į savivaldybes).

Pašventinęs “brostvas”, pa
laiminęs davatkas ir prakeikęs 
“cicilikus”, išbėgo nakčia iš Tau
ragės. Žmonėse jo atsilanky
mas paliko ne kokį ūpą*. Ypa
čiai nepatiko kad sakėsi atvažia
vęs iš Lenkijos. Ne vienas pa
manė kad jau ųori mus su Len
kais suvienyti ir padaryti Tau
ragę Lenkijos provincija.

Ateitis parodys kiek padės jo 
’’graudus verksmai” renkant į 
savivaldybes.. f.

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

socialdemokratus

anglių.

komunistų. Naktį iš 
12 i 13 d. politine poii- 

.rešta-

Rado 
rugsėjo 
ei ja bedarydama kratas 
vo keliolika Lietuvių Komunis
tų organizacijos narių. Viso 
areštuota. 18 asmenų, kurių di
desnę dali sudaro komunistines 
jaunuomenės sąjungos nariai.

National Cash Registers 
Nauji ir Vartoti — Visokie 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2850 — 1314 Huron Road.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ
KRAUTUVĖ 

Visokios Maliavos. Stiklai. Varnišiai. 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai.

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės.

— Tragedija iš pradžios 13-to šimtmečio, iš Lietuvos Krikti jimo dienų — 
. Veikalas jau rengiama spaudon

bus su daugeliu paveikslėlių ir di
delių paveikslų—dviem spalvom

Europiško artistiško pavyzdžio.

Dabar kaina tik 50c. už vieną, iš
ėjus iš spaudos kainuos $1 kny
ga. Teatralės grupės dabar gali 
gauti 12 knygų už $5. Imkit da
bar, užrašykit vieną Į Letuvą.

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

Žmogžudyste
Gajuvka (Smalvų v., Zarasų 

apsk.) — Rugs. 8 d. Jonas žalia- 
pienis nukovė pil. Aleksandrą 
Šeštakauską. Nukovimo prie
žastis šiuo tarpų neišaiškinta.

Aleks. Šeštakauskas pastaru 
laiku dirbo pas Joną žaliapienį; 
abu gana gerai gyvendavę, kar
tais pasigėrusių pasibardavę. 
Minėtos dienos vakarą abu atė- Į visai “fain”, 
jo gerai įsikaušusiu pas Belkau- 
ską, kurio gryčioje gyveno Šeš
takauskas, ir jam (Belkauskui) 
miegant, ėmė bartis, koliotis, 
galų gale susipešę. Peštynių 
pasekmė — nukautas Al. Šeš
takauskas. Kaltininkas suimtas 
ir padėtas Ežerėlių apskrities 
arešto namuose. (“L. Ž.”)

Panevėžis
čia į mergaičių bendrabutį 

kviečiama vedėja ir padėjėja net 
iš Šveicarijos. Šitą “prakilnų” 
darbą naujas seminarijos direk
torius Jankevičius pasiimąs į- 
vykdint kuogreičiausia. Pažai
slio Kazimierietės Lietuvaites 
esančios liurbės, netikėlės, na o 
švento Kryžiaus Vokietiės bus

Jos yra pirmos rū
šies katalikės, kai bematai musų 
jaunuoles išmokysiančios Vo
kiškai ir tt. Tik baisu kad kar
tais užsienių ministeris nepasi
priešintų : mėlt, apie šveicarie- 
čius erzac-daktarėlius tiek daug 
laikraščiuose prirašyta jog ir 
šitos gyvosios prekės vertę ga
li paabejoti. “L. ž.”

Kiek kokių tikybų žmonių gy
vena Lietuvoje. Sulig gyvento
jų suskaityrno išeina kad Lie
tuvoje yra: 200 Mohametonų, 
50,000 Stačiatikių, 15,000 Izra- 
elitų-žydų, 250,000 Evangelikų- 
Protestonų, 1,600,000 Katalikų, 
kurių tarpe esą 100,000 laisva
manių. Gal kitų tikybų skai
čiai ir atatinka tikrenybei, bet 
laisvamanių skaičius pasilieka 
abejotinas, nes klausimai tyčia 
buvo surašyti taip kad nesuži
notum: juk “Kokioj bažnyčioj 
buvai krikštytas?” nenurodo 
dabartini žmogaus nusistatymą. 
Vienok žinia kad esą 100,000 
laisvamanių yra gana Įdomi ir 
džiuginanti. “š. N.”

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio 

rėjimui prisiųsdami

“GYDYTOJA^ 
4454 So. Western A 

Chicago. IH.

I-az 
ioc,

KALĖDOMS EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Suv. Valstijų
..„.Linijų, rengia 

specialų Kalė
dų Eksknrsi-

Pasažieriai iš
plauks and didžio “Leviathan” iš 
New Yorko, Gruodžio 6 dieną per 
Southampton?.. Jus pasieksi t sa
vo tėviškę laiku sueit su draugais 
ir giminėmis del Kalėdų švenčiu.

Pasiteiraiikit apie šią ekskursiją 
dabar. Jus gausit mažiausiomis 
lėšomis švarius puikius kambarius, 
geriausį valgį, didelius priimnius 
viešus kambarius ir mandagu pa
tarnavimą visu keliones laiku.

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York
Hotel Cleveland Cleveland, O.

Valdantieji operatoriai del 
United States Shinning Board

'innmr

DR. FRANK F. HAPPY
DENT1STAS

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas.

atdara nuo 2 po pietų iki S vak. 
Nedčldieniais nuo 10 iki 12.

VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS 
Kampas E. 20t St. ir St. Clair.

G. W. KLOPFER, O. D
O P T O M E T R A S

Egzaminuoja ir 
gydo akis ir 
priskiria aki

nius.
Valandos: nuo 
10 iki 12 ir nuo 
Viršuj Vaistinės.

e PLANO LEKCIJOS ?>!
<30 minutų, 75c. Mokinama gera 
muzika. Esti du mokinių koncer
tu į metus. (42)

V. GREIČIUS
7503 Myron Ave. Rand. 4641-JX.

AKORDEONUS

—Itališki Akordeonai—
Mes išdirbam ir importuojam visokius 
pirmos klesos ranku darbo ITALIŠ
KUS ----------------- -

geriausius pasaulyje. Dešimts metą 
garantuoti. Musu kainos žemesnės 
negu kitų išdirbėję. Dykai pamokini
mai groti pirkėjams. Reikalaukit ka
talogo DYKAI. (13)

RUATA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Av. Dept. 19, 

Chicago, III.

2 iki 8 vakare.
Kam p. E. 79th St. ir St. Clair.

Savings & Loan Co
3351 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 % Į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

“SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite

ratūros, Politikos, Žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3_».
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų 
ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertės $ 1.

"SANDARA”
327 E STREET,' BOSTON, 27, MASS.

Vienybe”

I*
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KNYGŲ MĖGĖJAMS 
“Algis ir Giedrutė” bus 
papuošimu jų knygynėlio, 
nes tai bus didelė, stora, 
200 puslapių knyga, su 
daugeliu iliustracijų ir 
paveikslų dadėtų iš tikrų 
fotografijų lošėjų. Visas 
knygos vidus bus spaus
dintas dviem spalvom — 
ružava ir purpurine — ir 
viršeliai taipgi bus gra
žiai iliustruoti su Algio ir 
Giedrutės atvaizdžiu.

Skaitymui tas veikalas 
bus patraukiantis.savo tu
riniu, o iliustracijos ir pa
veikslai visą skaitymą pa
darys maloniu.

Tą veikalą taipgi mylės 
jūsiškiai Lietuvoje — pri- 
siųskit paprastame laiške 
$1 ir gausit dvi knygas— 
vieną pasiųsit Lietuvon.

žymias roles, kiti taip sau 
lengvutes.

Viena 50c. Dvi už $1.
Siuskit pinigus dabai

TEATRŲ LOŠĖJAMS
Teatralės grupės ras ši 

veikalą lengvu perstatyti 
ir svarbiu patraukimui 
publikos, nes žmonės mėg
sta istoriškus veikalus.

Papiginta kaina — 12 
knygų už $5 — gali kiek
viena gruipė Įsigyti dabar 
ir nelaukti kol knyga bus 
visas dolaris.
Lošimui reikia 4 moterų 
r 9 vyrų, bet tik keli turi

senoviškos ilietuviško 
didžiūno šlubo.; vidinis ir 
dvieju vaizdų girioje.

'Tokias scenarijus gali
ma lengvai gauti, kitu? ir 
yra, ir galima veikalą pa
statyti be vargo. Imkit 
lošti “Algi ir Giedrutę”.

Veikalas jei butų spaus
dinamas paprastai, užim
tų tik į 120 puslapių, nes 
daug užima iliustracijos, 
todėl išrodo lyg perdidelis 
sulošimui, bet ne. Prie to, 
spausdinusi didelėm rai
dėm, dėlto išrodo didelis, 
nors yra Jyo-us daugumai 
musų lošiamų didesnių 
veikalų.

K
N

\ ■saom-enės. Politikos, Lileraluros ir Mokslo 
Laikr.Vli:-- — Eina I :r; šeštadienis.

K-iii'a Metams Suv. Valstijose - - - $2.00
Pusei metu _ _ _ . 1.00
Užsienyj ir Lietuvoj metams - - - .3.00
Pu.ei metų - - - 1.50

“Varpas yra laisves ir pažangios minties 'aikrąši i-.
tni ingai nešvieči”. pasaulinę ir ypaling:ai Amerikos ;poli-
tiku, nariui u’a daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai sl.ov i už
neprikkn;-:' moš, laisve s ir dįcmokratingeis Lietuvos ir Lie-
tuvių reikt rus. Jei neri geru ir teisinįrų žinių, u/.:.ir: išyk

r. • Siųsk pinigus šiuo adresu:

“ VARPAS 
3251 So. Halstcd St.

,,

Chicago, III.

S(JSMENM!^AS LIET.

f
s

Paskutine Proga 
Įsigyt tą veikalą. 
Skubėkit — siųs
kit .pašto ženkle
liais ir pinigais

Teatru lošėjams satay 
12 knygų už $5.

Užsakymus siųs
kit “DIRVOM” 

3352 Superior Av.
Cleveland, O, 

Nevelūokit!

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

Nuo susiorganizavimo iki Šiam laikui išmokėta $248,587.S0 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $247,687.15.

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 000 ir 1.000.
Pašalpos Skyriai —30.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

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

Ir kiekviename numeryje “Vienybes” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš 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.

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmones darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Ahnana- 
kas 1923 m. su 20.000 informacijomis DYKAI 
■tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd St. Chicago, Ill.

Dabar užsirašyk
“ A M ERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymu, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviu'!. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

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

“AMERIKOS LIETUVIS“
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.
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DAYTON OHIO
Ar ne laikas susiprasti? Mes 

j Lietuviai katalikai pasibudavo-
- ---- ------ Sijom bažnyčią dėlto kad galėtu-
wa‘.^vv\vi\\wawj??awavwaw1v.v.w^aw1w.v.w,wa1.w>“.’.,.,.Ya,.v.,1‘,'1‘,v. 1 m e joje gauti pamokinimų kaip

l Kas Girdėt Cievelande-Apieiinkese |
J Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. į j s

Teatrališko Choro Va
karas

Nedėlioj, spalių 5 d., Teatra
liškas Choras statė scenoj pen
kių aktų dramą, ‘Gyvenimo Ver
pete’. Sis veikalas ar nebus tik 
pirmu kartu statomas Clevelan-

Perstato nuotikį iš gyveni- 
Lietuvių Amerikoje. Veika- 
gana įdomus. Atlikta taip

neblogai. Geriausia savo

tai doros, meilės artimo, žmo
niškumo, ir palaikyti 'Lietuviš
kumą. Bet mes to negaunam 
iš savo bažnyčios. Reikia su
prasti kad bažnyčia kaipo na-

de. 
mo 
las 
pat 
užduotį atliko A. Navickienė j gienė, J. Polteris ir kiti. 
(Magdės rolėje), kuri savo aiš-j (“Atgimimas” pradedi 
kia kalba, vikriu judėjimu kož-itisai spausdinti ant pusi. 4-to.) 
no atidą patraukė. Prasčiausia ' 
atlošė F. Sakalas (Vaitkaus r.), 
kurio kalbos nebuvo galima su
prasti, tik sau po nose murmė
jo. Žinoma, negalima praleist 
nepastebėjus (nors pyksta, bet 
ką darysi) .F. Mockaičio (Petro 
rolėj). Jis labai vargino klau
sytojus savo vienodo tono verk
šlenančia kalba.

Programą pradėjo 5:45 v. va
kare, užbaigė 9:30 v. Toks il
gas sėdėjimas labai nuvargino 
publiką.

Pats veikalas ilgas, dar buvo 
ilgesnės pertraukos.

Po perstatymo sudainavo Te
atrališkas Choras tris daineles, 
kurios išėjo gana gerai. Reikia 
pastebėti kad choras dikčiai su
mažėjęs narių skaitlium. Rei
kėtų dailę mylintiems prisidėti, 
nes tai butų didelis smūgis Cle
velando Lietuviams dailos žvilg
sniu jei Teatrališkas Choras nu
silpnėtų. Jau buvo dedama pa
stangos vietinio kunigo net su 
pagalba poterių chorą pakrik- 
dyti, kaip padaryta su 
choru, kuris dabartiniu 
paliko be vertės. Jei ką 
kia tai su apgailėtinomis 
mėmis. Vyčiai pastarais laikais 
pasirodė tik veikalų darkytojai.

Gryžtant prie šio vakaro, ga
lima pavadinti jį pasekmingu 
visapusiai; nors ant perstatymo 
žmonių išpradžių buvo neper- 
daugiausia, bet programui tę
siantis pasidaugino, o ant šokių 
visai gerai prisipildė. Publika 
laike perstatymo užsilaikė ap
gailėtinai neramiai. Jau neban
dysiu pastabų daryti, nes pats 
vakaro vedėjas gana aštriai pa
bare. šokikas.

T. M. D. 20 kuopa Ren- The Miracle — Tikras 
giasi prie “Atgimimo” Scenos Stebuklas

Lošime kuris atsibus spalių j Pradėta smarkus veikimas padary- 
26 d. Lietuvių svetainėj, persta- ti pasekmingu perstatymą “The Mir- 
tyme tragedijos “Atgimimas” lacle” (“Stebuklas”) Publik Audito-! 
dalyvauja šie pažymus Clevelan- r'J°j bėgyje trijų savaičių jo čia sta-^mas nėra kalta tame, bet kaltas 
do teatro mėgėjai: Jule M. Bal-j tynio Kalėdų laiku, kad tūkstančiai • - 
trukoniutė, A. Lapė, J. V. Mi- j iš visų apielinkių galėtų jį matyti, 
čiulis, B. Vaitekūnas (Chieagie-I visuomenei pasišventęs komitetas 
tis artistas, buvęs Mildos Teat- liuris Užsiėmė atitraukimu to stebė- 
ro vedėjas), F. J. žiuris, A. Gri-i<-ino spektaklio į Cleveland^, paskyrė

- - — ’ ............... \ penkiasdešimts lokalių atstovų Ohio
pradedama iŠ- ir aplinkinėse valstijose. Jie pradėjo 

ir
bei 
pa-

Vaičkaus Dramos Teatras
CLEVELANDE

Nedėlioj ir Panedelyj, Spalio 12-13 d. 1924

vyčių 
laiku 

ir vei- 
pasek-

MOLINIAI katalikai vėl at
laikė slaptą susirinkimą tarda
mi ką daryt su “Dirva” kuri iš
kelia aikštėn jų fanatiškus dar
bus. Bet nutarė kad ne jie yra 
moliniai katalikai, todėl ne apie 
juos “Dirva” rašo.

MOKYKLA kuriama — kurie 
norit prisidėt! prie Lietuviškos 
kalbos mokyklos dalyvaukit su
sirinkime Lietuvių salėj spalių 
10 d., 7 :30 v. vakare, galėsit ap
tarti ir prisirašyti.

darbuotis ruošime burių žmonių 
ekskursijų ir sukėlime entuziazmo 
išgarsinime “The Miracle”. Jų 
stangos pastiprinama plačiai šioje 
lyje žinomo kalbėtojo Charles 
Isaacson, kuris laikys paskaitas 
mitetų surengtose viešose sueigose 
apie muzika ir kitus artistiškus daly
kus to spektaklio. Mr. Isaacson tapo 
paskolintas trisdešimčiai dienų iš 
Chicago Civic Opera Kompanijos, ku
ri užvedus panašių kampanijų moky
me visuomenės apie muzikos svarba. 
Dirbdamas išlaukėj vietų ruožte pa
dengiančiame tris šimtus mylių, Mr. 
Isaacson progresuoja linkui paties 
centro, Clevelando. Kiti kalbėtojai, 
užkviesti moterų klubų, muzikos klu
bų ir tam panašių organizacijų vidu
riniuose vakaruose laisvanoriai pri
kergė į savo kalbų programus aiški
nimus apie tą besiartinantį “The Mir
acle” spektaklį.

To pasekmėj jau gauta užsakymai 
vietų iš tolimų punktų nors kainos 
dar nėra nustatyta, nei galės būti 
nustatyta iki inžinieriai galutinai nu
spręs kiek sėdynių reikės išimti iš 
Auditorijos padarymui vietos scenai. 
Išsyk numanyta kad bent 3,500 sė
dynių turės būti išimta iš priešakio 
ir ten bus dabudavota scena. Mano
ma kad gal reikės dar daugiau vie
tos užimti. Akivaizdoj tokio netikru
mo kaslink kainos jau susidarė bū
riai net taip toli kaip St. Ignace, 
Mich., ir užsakymų gauta neprirašy
tais čekiais iš Lansing ir Detroit Mi- 
chigane; Pittsburgh, Pa.; Sandusky, 
Akron ir New Philadelphia, Ohio; ir 
Louisville, Ky. Jau padaryta sutar
tis pastatymui specialių traukinių iš 
Toledo ir daug kitų tokių ekskursijų 
ruošiama.

Visuomenės 
švenčių laiku 
“The Miracle”

I ja dailos mylėtojų šioje šalies
Ir vietiniai “Dirvos” skaity- į 

tojai gali atr.aujint savo prenu- j 
nieratas laiškais kaip daro kitą ' si Malcolm MacDonald, 
miestų skaitytojai. Tik pasius- i Anglijos premjero. Jis 
kit pinigus, nereiks iš tolesnio ja Oxford universiteto siųstas 
miesto krašto važiuoti ir gaišuo-, su debatorių grupe, kuri aplan- 
ti laiką. ' ko įvairius universitetus.

Vaičkaus Dramos Teat
ras Clevelande

Nedėlioj ir panedėlyj Cleve
landiečiai turės progos matyti 
Vaičkaus Dramos Teatrą, kurio 
lošėjai, dalyvaujant ir pačiam 
p. Vaičkui, statys scenoje kele
tą gražių veikalų, dramų ir ko
medijų. Abu vakarai atsibus 
Šv. Jurgio parapijos salėj.

-------- o--------
Registruokitės!

Lietuviai :Suv. Valstijų pilie
čiai! Nepraleiskit progos ne
balsavę ateinančiais prezidento 
rinkimais. Registruokitės — 
jūsų kaimynystėj yra registra
cijos budelės, atdaros sykį sa
vaitėje.

ALT. Sandaros 18 kuopos 
sirinkimas įvyks sekančiam 
tradienyj, spalių 14 d. Visi 
riai kviečiama dalyvauti.

su- 
an- 
na-

JONO BUTĖNO (tik ką 
gryžusio iš Italijos) koncertas 
bus lapkričio 30 d. Lietuvių sa
lėje. Visų draugysčių bei orga
nizacijų prašome tą dieną nieko 
nerengti. Koncerto Rengėjai.

SU-

D

tos musų bažnyčios piemuo k]e-jį 
bonas, kuris pats iš gimimo yralį 
tikras Lietuvis, bet kas mums jį 
Lietuviams yra brangu tai jis į 
viską niekina, kaip tai visus Lie- S u tuviskus laikraščius, brangią. S 
musų kalbą, už kurią musų bo
čiai kraują praliejo, ypač musų 
jaunuolius vaikelius baido nuo 
Lietuviškumo, kuriuos reikėtų 
pratinti, artinti.

Nekuria sako, esą klebonas 
yra geras, dešimts kartų geres
nis už buvusį pirmiau, Kun. M. 
Cybelį. Reikia pažinti kas per 
vieni tie kurie šitą kleboną gi
ria. Tai yra pirmos rūšies nuo
dų bravaršeikai, ir klebonui jie 
patinka, o kai kada jam užfun- 
dija tai labai gardžiai išgeria ir 
dar pagiria jų raugą, “It’s a ve
ry fine stuff”. Tai galima su
prasti delko ir kad jisai yra ge
ras. žinoma, tokiems bravarš- 
čikams niekas gero nerupi.

Bes mes, tikri Lietuviai ka
talikai, mylinti dorą, apšvietą 
ir savo kalbą negalim ilgiau pe
nėti tokį savo tautos išgamą, 
turim j ieškoti priemonės kaip 
greičiau jį prašalinti ir gauti ki
tą. gerą tėvynainį ir apšvietą 
mylintį. Praregėjęs.

į

Dr.
žo iš

J. T. Vitkus jau sugry- 
ligonbučio ir jaučiasi ge-

Ar žinot kas yra “Dzimdzi- 
Drimdzi”? Patirsit kada atva
žiuos. Skaitykit laikraščius ir 
tėmykit jų žingsnius.

prijautimas rodo kad 
perstatymas veikalo 

išrodys lyg konvenci- 
dalyje

Šią savaitę Clevelande lankė- 
~ ” sūnūs

'ažinė-

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE
SUPERIOR AVE. ir E. 67th St.

Dramos tėvas J. Vaičkus — Kau
no Lietuvių Meno Kūrėjų Draugi
jos Dramos Sekicjos Pirmininkas, 
buvęs Rusų valstybinio Aleksan
drijos teatro artistas Petrapilyje, 
ir žinomas Lietuviams kaipo vie
nas ši žymiausių menininkų, kurio 
pastangomis įsikūrė Lietuvos val
stybinis ir Šaulių teatrai. Ameri
kon J. Vaičkus atkeliavo tikslu su
kurti nuolatinį Amerikos Lietuvių

Pradžia abu vakaru nuo 8 vai.

Drainos teatrą.
P. Tendžiulytė, J. Vaičkaus Dra

mos teatro premiere, baigus Vaič
kaus dramos studiją Petrapilyje ir 
vaidinus Petrapilio, Vilniaus, Kau
no ir kituose teatruose svarbiau
sias roles. Amerikon atvyko dirb
ti prie J. Vaičkaus kuriamo dra
mos teatro, kaipo teatro premiere.

Su jais dalyvauja A. Jakavičaitė 
ir Kemėšis, Teatro artistai.

Visi Clevelandiečiai esat širdingai kviečiami dalyvauti

s

į

J

Pp. čižauskai išvyksta su kon
certais. Spalių 14 d. koncertuos 
Mt. Carmel, Pa. Spalių 16 d. 
— Baltimore).

Better than a Mustard Plaster

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

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

yfNIWMWmmfWMA W.

PROTOKOLAS
Clevelando Lietuvių Draugijų Tarybos 

1-mos Konferencijos.
Susirinkimas atsibuvo rugsėjo 17 

<L, Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio. Konferenciją 
atidarė Mirtos Choro organizatorius 
A. Čypas 8:15 vai. vakare. Manda
tų sutvarkymui paskirta V. P. Ba
nionis ir V. Zabulionis.

Delegatų pribuvo nuo sekančių 
draugijų ir kuopų: ./[

Nuo TMD. 20 kp. — P. Vasiliaus
kas. Iz. Samas, S. Mežanskas.

Nuo A. D. A. D. 1 kp. — V. Užku
raitis. M. Lukošius, P. Janušauskas.

Nuo L. P. Draugystės — S. Dane
lis, J. Tupčiauskas, S. Šlekys.

Nuo SLA. 14 kp. — A. Praškevi
čius, V. P. Banionis, S. Mažeika.

Nuo Dr. V. Kudirkos P. Draugystės 
— J. Brazauskas, K. Rugienius. V. K. 
Yurgilas. *•'

Nuo Mirtos Choro •— A. Čypas, V. 
Zabulionis, J. Dvylys.

Nuo L. M. P. S. O. V. — O. Užku- 
raitienė, A. Tupčiauskienė, M. Bra- 
zaitienė.

Nuo A. L. T. S. 18 kp. — S. Vii-

KALĖDŲ DOVANAS saviš
kiams Lietuvoje siųskit dabar— 
ateikit “Dirvos” Agenturon — 
(trepais i viršų). Pinigai siun
čiama pigiausiu kursu.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos 
Kreipkitės vėl:

Petras Kaušakis ....... .. .Lt.250
Juozas Tamošaitis ..............400
Stefanija Janukaitis .......... 100
Jurgis čepukas ................... 500
Ignas Gardžiulis ...........  .200
Kab. Urbaševič (Rygoj) ..100 
Kostancija Aukštuolienė ...200
Jonas Baltušnikas ..............100
Mečislavas Mežanskas . . . $150

t5

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

CHIROPRAKTIKA - DIDŽIAUSIAS PASAULIO SVEIKATOS 
MOKSLAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■:
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činskas, A. Lapė, A. Zdanis.
Viso 24 delegatai atstovaujanti as

tuonias draugijas.
Konferencijos vedėju išrinkta A. 

Praškevičius. Užrašų sekretorium— 
J. Dvylys.

TARIMAI: Nutarta kad kiekvie
nas delegatas nekalbėtų daugiau kaip 
penkias miliutas viename klausime.

Patariamą balsą duoti svečiams ku
rie buvo svetainėje.

23 balsais prieš vieną nutarta kad 
butų sutverta Clevelando Lietuvių 
Draugijų Taryba.

Tarybos pamatinis tikslas — tvar
kymas draugijų parengimų, tai yra 
kad kožna draugija prigulinti prie 
Tarybos negali rengti savo vakaro 
neužsiregistravus dieną pas Tarybos 
sekretorių, todėl kad nepasitaikytų 
du parengimai viena diena.

Nutarta kad rengiant kokią nors 
viešą pramogą samdymas svetainės 
ir registravimas dienos butų atlikta 
\ ienų laiku.

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

CLEVELAND, O.
ANT REN DOS — septyni kambariai 

su elektra, maudyne, sleeping porch 
ir kitais patogumais. Tinka didelei 
šeimynai ar kokiai studijai. Kreip- 
kites 1156 E. 71 Street.

ANT RENDOS — Keptuvė, įrengta 
su dviem Patterson pečiais, 14x14, 

taipgi kiti Įrankiai. Budinkas turi 
du aukštu ir skiepą 40x68. Kreipki
tės pas S. W. Salzman, 5511 Euclid 
Ave. Randolph 7479.

ANTANAS BARTKUS

Nutarta kad visi parengimai bei 
draugiški .vakarėliai kurie bus ren
giami pries šventadienį ar šventadie
nį butų registruojami taryboj.

Nutarta kad kiekviena draugija 
įstojant! Tarybon mokėtų $1 įstoji
mo. Perviršis Tarybos išlaidų bus 
padengta draugijų proporcionaliai.

Konferencijų laikotarpis pavesta 
išspręst įstatų komisijai.

Išrinkta komisija parašymui įstatų 
projekto Tarybai iš šių ypatų — A. 
Praškevičius, V. Užkuraitis, J. Dvy
lys.

Tarybos valdyba išrinkta: 
Pirmininku — J. Brazauskas, 
Užrašų sekr. — V. P. Banionis, 
Iždininkė — O. Užkuraitienė. 
Konferencija pasibaigė 11:30 vai. 

vakare.
Konferencijos pirm. A. Praškevičius, 

Užrašų sekr. J. Dvylys.

KEPTUVĖ parsiduoda, neša $400 sa
vaitėje ineigų, renda $40 mėnesyj. 
Parsiduoda pigiai, atba mainais 

ant namo. Taipgi turiu kitas krau
tuves pardavimui. Matyk it agentą 
13313 Miles Ave., nuo 1 iki 3 no pie- 
tų. ■ (41)

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

ir teatrų lošėjams.
119? East 79th Street

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tų 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. visos© 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
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c štampą. (14)

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

Pradėjimas
Automobilių išdirbėjai žinojo ir suprato kad sunkiau- 

sis dalykas yra tai pradėjimas automobiliui važiuoti, tai
gi pirmasis greitumas turi tris sykius daugiau spėkos ne
gus trečias greitumas, nes pradėjimas važiavimo — arba 
pradėjimas sukimo — yra sunkiausias dalykas.

Tas pat yra su mumis, kada reikia kas pradėti buna 
sunkiausia $100,000.06 ant 59 atneš jums ineigų po 
$5,000.00 ant metų, kas patvirtina jog sykį pradėjus pas
kui jau buna lengva.

Diskelis spėkos dabar — biskelis pasiryžimo pagelbės 
jums pradėti taupyti kas gal reikš jums finansinę nepri
klausomybę vėlesniais gyvenimo metais.

Pasirinkit musų įstaiga kaipo savo taupymo vietą — 
ji yra po Ohio Valstijos priežiūra, kuri daro viską kas ga
lima apsaugojimui jūsų pinigų visu laiku. Mes mokame 
5/< — kas yra 25 nuošimčiai daugiau negu 4% — ir mes 
Apatiškai rūpinamės jūsų pasisekimu ir musų viršinin
kai noriai visados patars jums bile reikaluose kuriais jus 
noretumte su jais pasitarti.

Mes didžiuojamės dideliu skaičium savo depozitorių. Pra- 
dūkit dėti pinigus pas mus ir gaukit 5'1.

SAUGUMAS PLUS 59 REIŠKIA ATEITIES PASISE
KIMUS JUMS. SUSTOKIT RUPIN..SI APIE ATEITĮ 
ATSIDARĘ TAUPYMO SĄSKAITĄ ČIONAI.

The A B Savings 
& Loan Co.

3354 Superior Avenue

JONAS BALUKONiS
-----  Advokatas -----

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. T.i i-m

Lietuviška Ceveryku Krautuvė
Vyrams, moterims ir vaikams. Gražus, tvirti ir pigus-.

Style Shoe Store
6824 SUPERIOR AVENUE

Priešais Lietuvišką Svetainę
B. JOKUBĖNAS, Savininkas.

■^^V.SSWAVW.WAVA'.YAWA'.WAW.W.WAVAV.

į DRY CLEANONG
į Išvalom, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus 
į Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis.
į Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namų. Telef. Randolph 7906
į ★ ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★ į
£ 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. J

Prospect 2420 ./ Central 1766

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

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


