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Vokietijos Reichstagas
Paleistas

Kancleris Marx Negalėdamas Sudaryt Bloko su 
Kita Partiją, Kreipėsi Į Prezidentą kad Išduotų 

Nuosprendi Paleidžiantį Vokietijos Seimą.

VISA VOKIETIJA - VISOS PARTIJOS - SU
BRUZDO SU NAUJU RINKIMU> AGITACIJA.

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Streikerių teises. Federaliai 
teismai neturi teisės atsakyti 
darbininkui prisaikintųjų teisė
jų tardymo kur kįla byla iš 
streikų priežasties. Teisėjas 
vienas negali nuteisti darbinin
ko kalėjimai! už sulaužymą už
draudimo nedaryti tam tikrų 
dalykų streiko laiku, kaip tai 
atkalbinėti dirbančius nuo dar
bo kur darbas yra visuomeniš
kas, panašiai kaip gelžkelių vai
kščiojimas, ir tt. Šitas iškelta 
aikštėn po poros atsitikimų kur 
darbininkai buvo nuteisti, be 
aukščiausias šalies teismas tą 
kitiems federaliams teismajps 
uždraudė.

Maistas pabrango. Darbo de- 
partmentas Washingtone surin
ko statistikas, kurios rodo jog 
tarp rugpjūčio 15 ir rugsėjo 15 
d. šioje šalyje maistas pabrango 
dviem nuošimčiais. Nekuriuose 
miestuose pakilo net trim nuo- 

/šimčiais.

Akron, Ohio, automobilių ra
tams gumų išdirbystės rudens 
ir žiemos metu numato darbų 
ėjimą gerai kaip dabar. Bus 
išdirbama del pavasario kada 
prasidės didesni reikalavimai.

CIevelando tramvajų darbi
ninkai veda ginčus su kompani
ja už algas. Jau ilgas laikas 
kaip tarp darbininkų unijos ir 
kompanijos eina varžytinės — 
vesta tarybos ir nustatyta pa
didinta mokestis, dabar teismas 
pripažino kad darbininkai nega
li gauti padidintos mokesties ir 
turi dirbti už seną. Darbininkai 
šiose dienose balsavo klausime: 
ar klausyti teismo nuosprendžio 
ar imtis pernaują su kompanija 
derėtis.

CIevelande American Plan or
ganizacija, arba tokia dirbtuvių 
savininkų organizacija kuri ne
pripažįsta unijų, deda pastangas 
patraukti daugiau išdirbyseių į 
savo tarpą ir platint ‘liuoso dar
bo’ propagandą. Dabar toj or
ganizacijoj esą 32 rūšių išdir
bystės.

Tos organizacijos viršininkas 
kalbėdamas pieno ir pieno pro
duktų platintojų susirinkime pa
sakė kad “streikai turi pasibai
gti, nes jie yra gryni nuostoliai 
darbdaviams ir darbininkams.”

“Darbdavio pareiga yra at
kreipti Į darbininkų reikalavi
mus pilną atidą ir persvarstyti 
juos. Mokėjimas aukštų algų 
nėra užtektinu. Reikia pripa
žinti žmogišką darbininko ver
tybę ir priderančiai su juo apsi
eiti.”

Tas skamba gražiai, bet kad 
darbdaviai nori tik sau pelnų ne
atkreipdami domės į tai ko rei
kia darbininkui.

Vokietijos Seimas Turė
jo Išsiskirstyt

Berlinas. — Spalių 20 d. va
kare Prezidentas Ebert paleido 
Vokiteijos reichstagą. Po dide
lių pastangų sudaryti buržuazi- 
šką bloką kuris visiškai kontro
liuotų tinkamą didumą reichsta
ge, Kancleris Marx kreipėsi j 
Prezidentą Ebertą prašydamas 
paleisti seimą ir apšaukti nau
jus rinkimus, bloko nesudarius.

Demokratų atsisakymas da
lyvauti ministerijoje kuri buvo 
tik Nacionalistų rankose pasiro
dė žymia priežastimi kanclerio 
apsisprendimo užbaigti tarybas, 
ypatingai kada ir jo paties par
tija jau prieš jį subruzdo norė
dama sulaikyti jį nuo sutarties 
kuri sukeltų socialistus priešin
gai jiems, tada prisiėjo reika
lauti naujų reichstago rinkimų.

Naujuose seimo rinkiniuose 
Dawes planas užims svarbią vie
tą, vieni turės savo programe tą 
planą, kiti bus prieš, ir norūs 
patraukti savo pusėn liaudį.
. .Demokratai ir klerikalai nori 
kad Vokietijos užrubežinių rei
kalų eiga butų tęsiama pagal nu
statymo dabar pasitraukusio 
kabineto, kuris išdirbo visus da
lykus taip kad Vokietijai tiktai 
reikia Dawes planas priimti.

Reichstagą paleidus, atsibus 
nauji Vokietijos prezidento rin
kimai, tversis kabinetas. Kokia 
partija laimes sunku spėti, bet 
greičiausia nei viena neturės 
kontroliuojamos didumos ir tu
rės tam tikrais klausimais gru
puotis vienos prieš kitas dalykų 
pervarymams ar atmetimams.

Prezidentas Ebert, yra socia
listas. Marx klerikalas.

China! Atidavė Ginklus
šanghai. — Nugalėti Čekian- 

go kareiviai sutiko atiduoti sa
vo ginklus už apmokėjimą kož- 
nam po $20 ir užleidimą liuosai 
gryžti j savo kraštą.

Dabar jau tikima kad pavojus 
atakų ant Šanghajaus praėjo.

Nugalėtojas atakuotoji) išsy- 
kio, bijodamas kad kerštaudami 
kareiviai nepradėtų miestą plėš
ti, pasiūlė kožnam kareiviui po 

j $10, bet kareiviai nepriėmė ir 
į reikalavo daugiau. Gabaus su
likta ant $20.

Kantone, pietinės Chinijos so
stinėj, įvyko mūšiai tarp Chi- 
niškų fašistų ir “raudonųjų”, 
susidariusių ir Chiniečių darbi
ninkų. Mušis tęsėsi per dvi die
nas. Fašistai liko nugalėti. Di
delis gaisras kilo mieste, bet po 
padarymo $7,000,000 jiuostolių 
pasisekė ugnį sulaikyti. Daug 
žmonių sudegė ir šimtai užmuš
ta. Mūšyje nuostolių skaitoma 
buvus iki 1,000 ypatų.

i JAPONIJA GERINA
KARO LAIVYNĄ

Washington. — Japonija pa
skyrė dir $25,000,000 pagerini
mui savo laivyno. Amerikos 
valdžia stisižingeidavo kokiu bil
du Japonija mano pagerinimus 
vykinti. ’ Amerika padavė Japo
nijai tris klausinius. Prie klau
simų padavimo dalyvavo ii' An
glijos atstovai. Pirmas klausi
mas buvo, ar Japonija įveda ant 
laivų deginimą aliejaus vietojo 
anglies. Atsakyta jog taip.

Antrs klausimas: Ar įren- 
giat apšarvavimą ant savo ka
riškų laivų apsaugai nuo orlai
vių? Ir tas patvirtinta.

Ant trečio klausinio Japonijos 
atstovas Washingtone atsisakė 
atsakyti, tai buvo: “Ar jus pa- 
kekiinėjat kariškų laivų kanuo- 
les kad toliau siektų?”

Karo dalykų žinovai supranta 
ką reiškia laivo kanuolės toliau
sia siekimas. Laivai kurie ga
lės toliau šauti laimės karą.

Ateityje laivai šaudys į vie- 
[nas kitą iš didelio tolumo, ne
matydami yienas kito už hori
zonto. Orlaiviai nustatinės lai
vų kanuolėms cielius.

Francujai Negaus Nau
jės Paskolos

New York. — Nors buvo pa
skelbta jog bus tuoj išleista čia 
paskolos bondsai Frąncuzijai, 
bet finansiški centrai sako jog 
Francuzijai paskolos niekas ne
sirengia duoti. Buvo kalbama 
apie paskolą tarp šimto ir pus
antro šimto milijonų dolarių.

Gali būti, tačiau, sako, kad 
prieš pabaigą metų laikinas 
$100,000,600 kreditas duotas 
Francuzijos Bankui, kuris sto
vį nepaliestas, bus paverstas į 
ilgo termino bondsus.

KRAT1NĖJA PARTI
JŲ FONDUS

didžiausi pinigai negu 
kada buvo. Sako kad

New York. — Wall st. prane
ša kad šįmet rinkimų laižyboms 
sudėta 
kitados
ląižybų suma sieks iki $50,000,- 
000. Vieni už Coolidge, kiti už 
'Davis, kiti už La Follettą. Pir
mą vietą užima Coolidge.

Chicago. —‘ Senatorių tyrinė
jimo komitetas nugirdo iš vie
no liudytojo kad Republikonai 
stengiasi šiuose rinkimuose su
dėti net $10,000,000 pergalės 
atsiekimui.

Republikonai kalba jog nepri- 
gulmingas kandidatas La Fol
lette stengiasi sukelti milijonus 
dolarių savo rinkimų reikalams. 
Vienoj tik Wisconsin valstijoj 
esą pasiryžta sukelti $500,000.

* * *

Kas Toliaus su Vilniaus Klausimu?
Lietuvos atstovai Tautų Są-1 gerai stukteli iš vidaus, ar iš 

jungos suvažiavime Genevoje [ lauko, ir Lenkija gali pradėti 
buvo pateikę, kaip jau žinoma, 
porą klausimų kurie turėjo iš
aiškinti Tautų Sąjungos pozici
ją Vilniaus klausiniu ir buvo iš
kėlę reikalą išnaujo apsvarstyti 
Vilniaus ir Lietuvos su Lenkija 
santikių klausimą.
mai
tam tikrai komisijai susidėju-l 
šiai p n-u™ a.,™: !
jos, Brazilijos, Paragvajaus ir'tinai visiem:

kilimui!

byrėti....
Šitą mums reikia akylai dabo

ti, ir namie toliau stiprintis ir 
tvarkytis. .. .

Kaukiama valanda išmuš ir 
Vilnius bus musų! Beliks tik 
pasirūpinti jį išlaikyti ir įsistip-Tie klausi- 

svarstyti buvo atiduota ' rinti naujoje padėtyje!
O dabar reikia dirbti, dirbti, 

iš Latvijos, Estijos, Suomi-[ dirbti... . Vienybingai, sutar- 
"—.•— (jjj.įįj gaVp šalies

(“Trimitas”)Belgijos atstovų. Musų ir Len
kų atstovų į tą komisiją neįsi
leista. (

Lietuvos atstovai pirmiausia 
užprotestavo kad į tą komisiją 

jineina Belgijos atstovai, kurie 
yra aiškus Lenkijos' sąjunginin-

Anglijos Rinkimai Ar
tinasi

Londonas. — Viskas paruošta 
visuotiniems Anglijos seimo rin
kimams kurie įvyksta spalių 29 
d. Darbiečiai, Liberalai ir Kon- 
servativiai yra trįs partijos ku
rios viena prieš kitą kariauja ir 
nori laimėti.

Manoma kad ir šie rinkiniai 
bus panašus kaip pereiti: didu
mos (daugiau už kitas dvi iš
vien) nesusidarys nei viena par
tija, ir reikės pasielgti taip kaip 
buvo pereitą sykį kada Libera
lų partija atidavė savo paramą 
Darbo partijai tik dėlto kad Li
beralai nemėgo Konservativių, 
o patįs negalėjo užimti valdžią 
į savo rankas.

Šiuose rinkimuose kandidatų 
tarpe yra 39 moterįs.

Maskva. — Sovietų finansų 
komisaras paskelbė visos Rusi- 
jo sparliamente jog nežiūrint 
Anglijos darbo valdžios griuvi
mo, Anglijos bankai, su para
ma tūlų Amerikos finansinių 
įstaigų, sutiko duoti Rusijai di
delius komercinius kreditus.

Apie ZR-3 Kelionę
Zeppelinas ZR-3, pereitą sa

vaitę pasiekęs Suv. Valstijas iš 
Vokietijos, praskrido oru 5,000 

j mylių į mažiau negu 80 valan- 
Taigi jis išlaikė ilgiausia 

žmones negu kada iki šiol 
oraliviai, ir pernešė iš vie- 
vielos į kitą be sustojimu

[kai; paskui pareikalavo kad į 
komisiją butų įleista ir Lietu-Ąb 
vos atstovai. Suvažiavimas su- ora 
tiko pakeisti Belgijos atstovą 
Šveicarijos atstovu, bet nei mu
sų nei Lenkų atstovų nesutiko1 
įsileisti. Tuomet musų atsto
vai, matyt, nepasitikėdami kad 
likusieji komisijos nariai galės 
tinkamai svarstyti patiektus į 
klausimus, padavė pareiškimą j 
kad jie atsiima Vilniaus klausi- [ 
mo svarstymą šioj komisijoj ir j 
pasilieka sau teisę jį iškelti ki- P° myBą į minutą tokį ilgą ke- 

[ tą kartą kada pasirodys tam tin- ^4-
j karnas laikas. Ar sutiko komi-i 1019 metais Angliškas Zep- 
1 Di ir visas suvgžiavimaą sv t«« 'pelina? T ’ '^ąf^rido per Atlan- 
pufeiškirtu ’žiifių "be"tn ribė,‘ bei ą- t StfilfiJ -' "’■' i :’-" 
veikiausia sutiks, ir tuo bildu J kelio j 
Vilniaus klausimas 
tų Tautų Sąjungos 
nesvarstytas....

i Klausimas: kas
'galės būti pakeltas kituose Taū- 
|tų Sąjungos suvažiavimuose, ku- 
jrie bus kasmet rugsėjo mėnesį^ 
Tik klausimas, ar reikės ir ar j 
apsimokės? Tautų Sąjunga re- 
organizuojasi. Į ją norima pri
imti Vokietija, Amerika, o vė
liau ir Rusija. Jos sprendimus ' 

' norima padaryti ne kurios nors 
Į vienos pusės diktavimais, bet' 
teisybės ir teisingumo vadova-' 

ivimusi. Tokiai Tautų Sąjungai’ 
[apsimokėtų atiduoti iš naujo' 
spręsti Vilniaus klausimą.

Texas valstijoj pastatyta kan-' nerejkia pamiršti kad taip per-Į dėjo ruošt planus statymui Zep- 
didate ant gubernatoriaus Mi- djj-bt Tautų Sąjungai tėra vienĮpe’*no dusyk didesnio už 
riam Ferguzon, laimėjo teisme geri norai... .
bylą, kuri uždraudžia jos prie-j O gyvenimas tuoni tarpu eina 
šams nedėti jos vardą ant bal- savo ruožtu. Aplink Lenkiją [Per Atlantiką. 
savimo lakšto. Priešai buvo už- v(s niaukiasi debesys. Jos vidų- '1 d. pribus iš Vokietijos Dr. K. 
sispyrę neprileisti jos prie rin- je 3įaučia banditai, gaujos, eina Arnstein. vyriausias planų dir- 

sukilimai, kėsintas! nužudyti jos j bėjas Vokietijos Zeppelinų is- 
prezidentą. .. . Sovietų Rusija dirbystėj. Jei Vokietijoj Zep- 
smarkiai ginkluojasi, ruošiasi pelinų dirbtuvė ir bus sunaikin- 
jos pasieniuose, su savo laivy- ta pagal Versailles sutarties ir 
nu daro maiiebrus ties jos uos- Francuzų spyrimosi, Zeppelinų 
tais. MacDonaidas Tautų Są-' išdirbimas nepradings, nes jie 
jungoje pareiškė kad Vokietijai Jj*-18 gaminama Akrone. 
turi but sugrąžinta Lenkijos už- --------------
imta Auk.štoji Silezija. Herioto Havana. Kuba. — Tropiškai 
valdžia Francuzijoje nesknmba [audrai užėjus užmušta apie 13 
remti visų Lenkų užgaidų.... j žmonių ri apie 50 sužeista Ar- 
Zlotą įvedus, šalyje didelis eko-Įroyor De Mantua miestelyje, 
nominis krizis.... Reikia tik ■ Beveik visi budinkai sunaikinta.

Washington. — Demokratai 
šįmet jaučiasi biedniausi prezi
dento kampanijoje. Jie pasi
ryžę praleisti $750,000 kampa
nijai, o dar tiek neturi, ir mano 
jog turės deficito jų partija į 
$150,000. s

Eksplozija ant Laivo
Norfolk, Va. — šeši vyrai 

I užmušta ir 18 sužeista eksplozi
joj laike praktikos ant kariško 
I laivo Trenton. Po nelaimės lai
vas tuoj .pranešė į krantą kad 
g^yžtą atgal" Į -uGau, ir kad tik 
sugryžus bus galima sužinot kas 
užmušta ir kas sužeisti. Trįs iš 
sužeistų buvo numesti nuo lai
vo, bet išgelbėti. Laivas Tren
ton išplaukė darytį bandymus 
po sugryžimo iš Persijos su la
vonu tenai nužudyto Amerikos 
vice-konsulo. tūlas laikas atgal.

MohametonŲ Šventas 
Miestas Paimtas

Kairo, Egiptas. — Mekka, už
gintas miestas, šventų švenčiau
sia Mohametonų tikėjimo buvy- 
nė, į kurią atsikreipę visi Mo- 
hametonai meldžiasi, pakliuvo į 
priešų rankas be mūšio; lauki
niai Wahabai dabar kontroliuo
ja Mohametonų pasaulio centrą.

Hedjų karalius keliais atve
jais kreipėsi į Angliją prašyda
mas užtarimo, nors šeši metai 
laiko atgal jo armija daug reiš
kė prie išlaimėjimo pasaulinio 
karo. Jie dabar neatsilaikė prieš 
laukines Arabų gaujas. Ang
lija nieko tame nepagelbėjo, nes 
nesiinteresavo dviejų Arabiškų 
srovių karu.

Šis Mekkos užėmimo karas 
buvo ypatingas. Valdovas Ali 
pasidavė, nenorėdamas kad bu
tų padaryta nuostolių šventam 
miestui. Ir priešai užimdami 
apsiėjo sulyginamai žmoniškai, 
nes išskyrus apiplėšimų tikrai 
turtingųjų, nepakliudė šventųjų 
budinku.

Japonai prieš Ameriką
■ Mukdenas, Mandžurija. —Ja

ponų spaudoj skleidžiama prieš- 
| Amerikoniška propaganda buk 
I Amerika gabena ginklus į Man- 
džuriją ir kad Amerikos karei
viai kariauja su Pekino armija 

j prieš Mandžurijos vadą. Tą pa
stebėjęs, Amerikos militaris tė- 
mytojas Chinijoj pridavė Japo
nijos konsului Mukdene protes
tą, kurį gavęs Japonietis paža
dėjo persergėt savo laikraščius 
kad tokių dalykų nerašinėtų.

Bankas Atiduodama 
Darbininkams

San Francisco, Cal. — Itališ
kas bankas, didžiausias Pacifi- 
ko pakraštyje, $350,000,000 įs-i 
taiga, paskelbia planą kuriuo vi- [ 
si 2,200 to banko darbininkų po ’ 
sausio 1 d, sekančiais metaiv 
liks to banko savininkais. Ant 
pat pradžių, išbandymui, pasi
traukė nuo savo vietos banko. 
prezidentas Giannini, ir užleido 
vietą vyriausiam vice-proziden- 
tui reikalus vesti.

Italijos Bankas, didžiausias j 
bankas vakariniame krašte, yra j 
tarp keleto didžiaušių bankinių [ 
korporacijų Suv. Valstijose. Jis 
turi apie 600,000 depozitorių ir 
86 skyrius visose valstijos da
lyse, ir arti subendrintas su 20 
žymiausių finansinių įstaigų i 
Europoj ir tolimuose rytuose. į

Banko darbininkai turės savo [ 
atstovus banko taryboj ir gaus j 
40-tą nuošimtį banko pelnų.

nos 
toliausia negu kiti orlaiviai pir
miau. Orlaiviai pirmiau yra at
likę keliones iki 3,000 mylių be 
sustojimo, bet jokis nepralėkė 
ištisai 5,000 mylių tokiu greitu- 

Imu. Abelnai imant jis darė po 
IG2 mylias į valandą. Jokis au
tomobilis dar nėra pravažiavęs

landas, ir sugry- 
bus šių me- žo i An&hją per 75 valandas.

i Vokiečiai oficieriai atskridę bll V cLZkl V1II1C
Įsu šiuo orlaiviu kalba jog Zep- 

toli-iu? pelinų kompanija rengia statyti 
dar didesnį orlaivį negu šitas, 
kuris galės nešti beveik dusyk 
tiek našos kiek šis.

Sakoma jog bus budavojama 
100,000 kubiškų metrų orlaivis 
lakioj imams tarp Europos ir Š. 
Amerikos, ir 130,000 kub. met
rų orlaivis lakiojimams tarp P. 
Amerikos.

Su ZR-3 
Amerikonai

atskrido 31 vyras, 
ir Vokiečiai lakūnai.

Akron, Ohio. — The Good- 
| year-Zeppelin korporacija pra-

ZR-3, 
i kuris kainuos apie $3,000,000 ir 
[bus naudojomas važinėjimams 

Apie lapkričio

Detroite, susirinkus miniai iš 
apie 10,000 žmonių paklausyti 
kalbų apie Ku Klukserių Kvaily
bę. Einant į auditoriją žmo
nėms, ku klukserių simpatizuo- 
tojai buvo apstoję duris ir ne- 
do nieko į vidų. Policija atvy
kus gaują išvaikė su verkiančio 
gazo bombomis ir raudonais pi
pirais.

Kritsaus Apaštalų Baž
nyčia prieš Karus

CIevelande pereitą savaitę 
atsibuvo Kristaus Apaštalų baž
nyčios Amerikoje konvencija, 
kuri paskelbė krucijadą prieš 
karus. Konvencijoj dalyvavo į 
5,000 delegatų atstovaujančių 
9,600 parapijų ir 1,360,000 ko- 
munikantų. Beveik vienbal
siai priimta rezoliucija pareiš- 
Ikianti jog karas yra “būtinas ir 
paveldėtas vyriausias peržengi
mas mokymų ir dvasios Jėzaus.”

Rezoliucija taipgi atsikreipia 
į Suv. Valstijų valdžią bendrai 
veikti su kitomis valstybėmis 
ir dėti pastangas panaikinti ka
rus kaipo piktadėjystę tautų 
tarpe.

Šitie Apaštalai, savo deklara
cija, stojo eilėn su keturiolika 
kitų šios šalies religiškų grupių 
panašiai pasmerkusių karus, ir 
stoja prie surengimo “mobiliza
cijos taikai”, kuri rengiama ant 
lapkričio 11 d., karo pertraukos 
dienoj.

New Yorke Protestonai Epis
kopatai pasiryžo surinkti $15,- 
000,000 statymui milžiniškos 
katedros. Pinigų rinkimui jie 
naudoja viduramžių metodas.

kimų kaipo moteries, suradę 
valstijos įstatymuose kokį tai 
kabliuką.

Montreal, Kanadoj, priemies
tyje, kasant žemes budinko pa
matams atrasta skeletas Indijo- 
no, kuris mokslininkų nuomone 
yra bent 1,000 metų senumo. 
Lavonas buvo sėdinčioj pozici
joj, galva tarpukelyje. kaip se
novėj Algonkvinai laidodavo sa
vo numirėlius.

EXTRA |
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I Dirvos” Knygyno
| Katalogas 1925 m. |
£ Su naujausiom!* knygomis ir gaidomis išleistomis į
J Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse į
įį Siunčiama Dovanai! Reikalaukit Tuoj! 4
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g Iš Lietuvių Gyveaim®|
CHICAGO, ILL.

“Algis ir Giedrute” scenoje, j 
Chicagiečiai pirmutiniai gaus ( 
progą pamatyti “Algi ir Gied-1 
rutę”, viduramžių tragediją iš 
Lietuvos krikštijimo dienų (iš 
pradžios 13-to šimtmečio). Tas 
veikalas nesenai ėjo per “Dir
vą”, todėl “Dirvos” skaitytojai 
su juo geriausia susipažinę. Jo 
autorius yra “Dirvos” redakto
rius K. S. Karpavičius. Kiek 
girdėti, vietiniai Cleyelandiečiai 
tą tragediją stato irgi šią žie
mą, po naujų metų.

“Algis ir Giedrute” vaizdiną 
dviejų šeimynų — krikščioniš
kos ir pagoniškos — vaikų pa
mylėjimą vienas kito, kuriuos 
jų tikėjimai skiria iki pat mir
čiai — nes jiedu Algis ir Giedru
tė — pagaliaus iš kaltės savo ti
kėjimų žūsta patįs nuo savo 
rankos.

Veikalas apima tuos laikus 
kada į Liet-Prusių kraštą atėjo 
pamokslininkas Kristijonas su 
Kristaus žodžiu, ir vaizdiną vi
sokius pasalingiausius budus ko
kiais Kristijonas norėjo pago
nims krikščionybe įskiepyt. Jis 
jau turi apkrikštijęs keletą šei
mynų, kurių tarpe yra ir Algis. 
Krikščionis baidosi dar pagonų, 
nes yra silpni dar, ir pagonis jau 
bijo krikščionių,, nes girdi apie 
baisius jų darbus kitose pagonų 
žemėse.

Bet Algis susitinka su Gied
rute, pagone, ir pamyli jiedu 
vienas kitą. Kristijonas suse
ka tai, ir bijodamas kad Algis

neatsirnestų nuo tikėjimo (nes 
jo ruošta Algiui krikščionė mer
gina pabėgo pas pagonis), nu
taria išsiųst Algį į šventą žemę, 
Kryžiaus Karan, kad jis Gied
rutę užmirštų. Giedrutė lieka 
viena, gaižaus pastoja vaidilute, 
tik štai vėl pas ją sugryžta Al
gis ir jiedu vėl užsidega meile 
prie vienas kito pernaują. Bet 
jiedu dabar dar stipresni savo 

■ tikėjime ir del to kankinasi, ne- 
į norėdami vienas kitam pasiduo
ti. Ant galo abudu sykiu, vie- 

j nas kitam nežinant, pameta sa
lvo tikėjimus, norėdami paten
kint savo meilę, ir paskui paty
rę, iš didelio susigraužimo, įsi
maišius Kristijono šnipams, abu 
.nusižudo.

“Algį ir Giedrutę” stato sce- 
jnoje Liet. Keistučio Klubo dra- 
| mos skyrius, lapkričio 2 dieną, 
i School Hali, 4Sth ir Honore gat.

Koresp.
I Spalių 9 diena, ir kaip kleri- 
' kalni pralaimėjo. Chicagos Lie
tuviai buvo smarkiai sujudę 
prieš spalių 9 d. Laikraščiai 
skambėjo apie Vilnių, žmonės 
tarėsi apie mitingus, aukų rin
kimus, ir tt. žodžiu, sostines 
reikalai užėmė,pirmą vietą.

Chicagos Lietuviai norėjo pa
daryti vieną didelį masinį mi
tingą apkalbėti politikos ii- šel
pimo reikalus. Daugelis prita
rė, tik vienas “Draugas” — ka- 

j talikų organas, leidžiamas vie- 
I nuolių pinigais, — stojo piestu 
(ir pradėjo šaukti kad su laisva
maniais neturi nieko bendro. Su- 

, kėlė gvoltą, trukšmą ir statė

visokias kliūtis Vilniaus Vada
vimo Komitetui kad tik jis ne
surengtų savo mitingo.

Kas gi išėjo? Nagi tas kad 
katalikų-federantų boikotuoja
mam- mitinge susirinko minios 
žmonių, apie 1100. Jų tarpe bu
vo ir .katalikų. Vietos parapi
jinis choras gražiai sudainavo 
keletą dainų ir viskas ėjo taip 
gražiai, sklandžiai kad sunku ir 
aprašyti. Turėjom gerų kalbė
tojų ne vien Lietuvių bet ir ki
tataučių. Įspūdis kuopuikiau- 
sias. Ir aukų surinkta nemažai 
— apie 400 dolarių — kurias, 
atskaičius tam tikras išlaidas, 
Vilniaus Vadavimo Komitetas 
jau pasiuntė Vilniečiams.

Katalikų Federacija dabai- iš 
proto klaustosi. Tokio smūgio 

į ji niekad gal nebuvo gavus. Net 
j katalikų visuomenė ir kunigai 
į atsilankė į “bedievių” mitingą. 
“Draugas” ir iki šiam laikui ne- 

Įnurimsta; dejuoja, verkia, ko- 
i liojas, meluoja norėdamas ap
ginti save. Bet nieko nepadary
si. Apmulkinti visuomenę jiems 
nesiseka. Kat. Federacijos po- 
litikiėriukai dabar vaikšto gal
vas nuleidę kad jiems nepavyko 
įsteigti diktatūrą.

Demokratingi Lietuviai turė
tų darbuotis kad apvalius savo 
tautą nuo tokių demagogų kaip 
tie federantai.

Gedimino Karys.

Velionis buvo ramaus budo ir 
dirbo del Lietuvos labo kartu 
su kitais; nors mokslo neturėjo 
ir kitaip negalėjo, bet atjautė ir
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AMSTERDAM, N. Y.
Sulaukus rudenio, musų kolo

nijoj veikimas, rengimo vakarų 
j ir kitokių pasilinksminimų pra- 
j sideda. Dabar gerai ir patogu 
pas mus rengt įvairius vakarus, 

| kadangi turim nuosavą namą su 
(didele svetaine, kuri yra nuo- 
l savybė A. L. Klubo. Prie to klu-

bo yra choras, kuris rengiasi 
prie koncerto, po vadovyste A. 
Grigaičio. Lapkričio 2 d. ren
giama teatras, “Doros Sargas”.
Lapkričio 21 ir 23 d. laukiame! finansiškai rėmė Lietuvos -rei- 
“Dzimdzi-Drimdzi” vodeviliaus. i kalus.

Abelnai sakant, pas mus žie
mos sulaukus yra kur laikas 
praleisti, atsilankant ant įvairių 
parengimų.

Jaunimo pas mus čia augusio 
yra nemažai, bet deja didelė da- i 
lis jų yra tokia kuri nenori at
silankyt ant Lietuviškų paren
gimų, ištautėję. Betgi yra ne
mažai tarp tokių čia augusiųjų 
pavyzdingų, kurie prisideda prie 
įvairių Lietuviškų veikimų.

Didžiausias musų mieste prie
šas yra tai girtuokliavimas. La
bai tankiai matosi gatvėse žmo
nelių nusigėrusių vos paeinan
čių, nors blaivybės laikai. Tas 
piktas papratimas labai įsisiū
bavęs — žmoneliai daro namie, 
geria, vaišina vieni kitus. Iš 
to pasekmės buna blogos. Kiek 
man žinoma tik tarp Lietuvių, iš 
priežasties “naminės” per pra
eitus tik dvejis metus mirė apie 
dešimts žmonių, šiomis dieno
mis mirė viena, jauna moteris. 
Kurie žino tikrina jog ji labai 
“naminę” gėrė. Tas ją ant ka
pų nuvarė. Dabar vienas vai
kinas, apie 35 m. amžiaus, gan 
diktas, taipgi Lietuvis, iš proto 
išėjo. Jis, sako jį žinantieji, ge
rai pagerdavo “naminę”, bet ne- 
pasigerdavo. Na o kiek yra to
kių kurie “naminę” kasdien var
toja— aiškiai galima sakyti jie 
serga proto ligomis, ir liūdna 
ateitis jų laukia. Tai toks bai
sus priešas musų mieste yra — 
“naminė” ir girtuokliavimas.

Prieš tai kovot nėra kam. 
Man rodos reiktų musų draugi
joms, kunigams ir veikėjams da
ryt pastangas, rengt paskaitas, 
prakalbas, nurodyt girtuoklys
tes blėdingumą, ir tt.

Deja, pas mus perdaug “po
litikierių” yra kurie vieni kitus 
tik peikia, niekina, vieni savo 
klubą giria, kitį.ęavo, vieni sa
vo partiją, kiti . savo. Net ir 
jaunimo tarpe nėra sutikimo iš 
tų “politikierių” priežasties.

P. J. L.

Lai velioniui Domininkui bu
na laisvos Amerikos žemelėje 
lengva ilsėtis. Dr-stės Narys.
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AKAS nelaukia—Kalėdos diena po dienai artinasi, ir 
nejusim kaip jos ateis. Nelaukit ir ius — siųskit sa
viškiams KALĖDŲ DOVANAS DABAR!

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

M*
H*

Bet neveluokit — netaikyki! nusiųsti ant pat Kalėdų, nes tada 
jiems nebus tiek smagumo — neturės kada prisiruošti šventėms, 
kaip galėtų jei gaus iškalno. Padarykit jiems džiaugsmo ne pini- 
gaiš, bet kad galėtų iškalno už juos pasigaminti tai ko jiems labiau- 
šia reikia. Kalėdos buna tik syki metuose, ir tai didelė šventė Lie- 
tuvoje. Reikia prisikept pyragų, reikia nusipirkt drapanų, reikia ir 
kitokiu dalykų pasiruošti. O gerai žinot kaip jie ten skursta netu- 
rėdami gana pinigų net svarbiausiems reikalams. 2

S "DIRVOS” AGENTŪRA PASIRUOŠĖ GREIČIAUSIAM IR įg 
PIGIAUSIAM JŪSŲ PINIGŲ PERSIUNTIMUI. TUOJ KREIPKI- 
TĖS Į MUSŲ AGENTŪRĄ, O BUSIT PATENKINTI!

L--” Nepavydėkit Saviškiams Džiaugsmo — Siųskit DABAR! "’^-2

į “Dirvos” Agentūra t
3352 SUPERIOR AVE. ’ CLEVELAND, OHIO

PROVIDENCE, R. L
Pereitą savaitę palaidota vi

siems vietiniams <gerai žinomas 
Domininkas išvedąs. Jo mir
ties priežastis yra saužudystė, 
nes jis pats sau galą pasidarė 
pasikardamas ant lovos galo sa
vo kambaryje. Koks laikas at
gal jis mėgino gazu nusinuodyt, 
bet į laiką šeimininkė užtiko, ir 
tapo atgaivintas.

Jo žudymosi priežastis gal but 
ta: jis nedirbo ir pinigų netu
rėjo, o senam darbas sunku bu
vo rasti, nes čia darbai prastai 
eina. Jis turėjo 53 metus ir pa
ėjo iš Vilniaus krašto: buvo ve
dęs, bet jo pati gyvena Lietuvo
je. Amerikoje jis pergyveno su
virs 20 metų, čia Providence 
turėjo seserį ir švogerį Kava
liauską ir dar kitų giminių.

Palaidotas kaipo laisvamanis, 
tik gaila kad velionis tokiu ne
buvo, ir tam yra faktai. Jeigu 
jis butų buvęs tikrai laisvas ne
būtų davęs $25 ant Romos- Ka
talikų bažnyčios kuri čia tapo 
įsteigta trįs metai atgal. Lai- 
'dojimu užsiėmė B. Katonas, nes 
velionis pas jį gyveno. Į kapi
nes vežtas tiesiog iš graboriaus, 
nes velionio sesuo ir švogeris 
jo visai neprisiėmė ir laidotuvė
se nedalyvavo. Tai matot kokie 
apakėliai yra Romos federacijos 
pasekėjai kad ir mirties valan
doje savo brolio nenori pažinti. 
Tai prie ko juodas internaciona
las Lietuvius veda ir kokios 
meiles savo pasekėjus mokina. 
Velionis buvo palaidotas be baž
nytinių apeigų, kadangi vietos 
kunigas atsisakė laidoti kaipo 
ne parapijoną. Nuvežtas ant 
miesto kapinių.

Laidotuvės buvo iškilmingos, 
dalyvavo didelis buris žmonių, 
nes tai buvo subatoj po pietų. 
Velionis priklausė prie dviejų 
vietos draugijų, kurios ir daly
vavo palaidojime. Palydovų bu
vo dešimts automobilių.

ZARO REIKALE
Proga Vyrams Pasižymėti.
Lietuviai Amerikiečiai! Dar! 

musų sostinė Vilnius yra priešų ! 
rankose, dar daugel reikia dar- j 
bo, daug pasišventimo, daugiau! 
drąsos ir energijos. Todėl į dar
bą visi, o mes laimėsime ir Vil
nius bus musų.

žiema jau artinasi, Vilniaus 
našlaičiai šaukiasi prie 
prašydami pagalbos, o 
priederme yra atsiliepti ir 
duoti jiems pagalbos ranką. Mes 
galim tą padaryti rinkdami au
kas, rengdami vakarus ir skir
dami pelną sušelpimui Lietuvos 
našlaičių.

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti darbuojasi 
jau sūvirš trįs metai rengdamas 
visokius vakarus ir visą pelną 
atiduoda sušelpimui našlaičių, 
šis komitetas ir šįmet rengia 
Rankdarbių Bazarą. šitas ba- 
zaras bus daug gražesnis ir 
įvairesnis, nes bus naujų sky
rių. Bazaras turės šiuos sky
rius :

1— Kauno Moterų Globos Ko
miteto našlaičių rankdarbiai.

2— Biznierių suaukautų daly
kų skyrius.

3— Amerikos moterų rankų 
darbų skyrius.

—Vyrų rankdarbiai.
Taigi šiuomi atsišaukiame į 

vyrus kad prisidėtumet prie su
rengimo “Vyrų Rankdarbių” 
skyriaus šiame Eazare — kas 
kuomi galite ir kaip galite — 
piešiniais, drožiniais, siuvinėji
mais, mezgimais ir tt., kas tik 
yra rankom padaryta. Vyrai, 
parodykime ką galite padaryti 
savo skyriaus įrengimui.

Bazaras įvyks gruodžio 4, 5 ir 
3 d. 1924 m. Raymond Chapel.

Kurie manote prisidėti malo
nėkite pranešti Vyrų Skyriaus 
vedėjui šiuo antrašu:

S. A. ZOLPIS
927 W. 34 Pl. Chicago, Ill.

musų
musų

pa
TETULĖ NORI PAMA

TYT “ATGIMIMĄ”
— Tegul bus pagarbintas, 

vaikeliai. Gerai kad užti
kau jus namie šiandien.

-— Taip, tetule, kai šian
dien nedėldienis, reikia nors 
kiek namie pabūt. Labai ge
rai kad mus atlankai. Jau 
senai ir buvai.

— Kad jus butumet dievo- 
baimingesni, tankiau atei
čiau. O dabar, ateinu tik 
dėlto kad giminė.

— Jeigu tetulei nieko ne
kenkia retai atėjimas, nenu
kentės! ir tankiau užsukda
ma, jeigu tik turi noro. Ta
ve musų “bedieviškumas” 
neišves iš kelio.

—■ Kad vis, vaikeli, aš ne
galiu gerai mislyt apie tave 
ir gana. Jeigu eitum i baž
nyčią,, spaviednės, tada bu
tų kas kita. , ,

— Te,tūlę, jei tu butum 
nors biskj mokytesnė, ištik- 
ro m,an butų smagu tave su
laukti, nebūtum tokia fana
tikė.

— Vaikeli, nevargink ma
no ausų savo kalbomis apie 
mokslus. Aš už tave dau
giau žinau kas reikalinga

BROOKLYN, N. Y.
Politika lygi teatrui. Kurie 

žmonės domėjusi teatrais, kon
certais jie yra visai kitokie ne
kaip tie kurie nesidomėja. Tas 
pats yra ir su tais žmonėmis 
kurie nesidomėja politika — jie 
yra nieko nežinanti ir tebėra 
suaugusiais vaikais.

Teatras, dainos ir politika yra 
būtinai reikalingi žmonėms jei 
nori pakilti kultūriškai. Jeigu 
visi domėtųsi šiais dalykais bu
tų laimingi ir nesiduotų savęs 
išnaudoti ir žeminti.

Man kilo ta mintis būnant su
sirinkime Lietuvių piliečių spa
lių 8 d. “Vienybės” svetainėje. 
Susirinko apie 40 piliečių, visi, 
ramus, linksmi, nes jie žino vis
ką ir seka politiką. Pasirodo 
kad kožnas pilietis, yra lyg akto
rius, vienas praneša tokių žinių, 
kitas kitokių. Vienas pranešė 
kad jam nuėjus registruotis, jo 
vardą ir pavardę regisi rantas 
rašo Rusiškai. Jis sako, aš esu 
Lietuvis. Registrantas sako: 
Tylėk, nes išmesiu laukan. Lie
tuvis atsakęs: Ištrauk mano 
vardą, aš išeisiu ir pats ir gau
siu kas mane užrašys tokiu ko
kiu aš esu. Taip ii- privertė re- 
gistrantą užrašyt jį Lietuviu. 
Beveik visi pasiaiškino apie to
kius susidurimus,,nesą registra
toriai yra papirkti ir jie taip ra
šo kaip jie nori, o ne kaip pilie
čiai nori. Taigi Lietuvių Ame
rikos Piliečių susirinkimas iš
rinko komisiją kuri pasirūpins 
kad registravimosi vietose juos 
užrašytų Lietuviais, o Lietuviai 
kad sakytų tikras savo pavar
des, nes slėpimas savo pavardės 
yra tik žeminimas savęs ir visos 
savo tautos.

Jei nebūtų ^politikos sekėjų

no giminės bedieviai, ėmė ir 
nusitempė man nežinant ii 
savo teatrą, o aš misliau kad 
einu ant> vyčių teatro.

— Tai tetulė gana gudri, 
kur nereikia. Ir be to gali 
eiti su mumis, o jeigu kas 
ką sakys paskui, pasakyk 
kad moki pati save valdyt ir 
turi protą, todėl gali eiti ar 
neiti kur tau patinka.

— Vaikeli, aš bijau su jo
mis ginčytis: “Amžino Ra
žančiaus” susirinkime kai 
pradės mane kolioti ir špy
gom rodyt, nežinosiu kaip 
pasiteisint, o aš noriu toj 
draugystėj prigulė!, ba mes 
meldžiamės prie Švenčiau
sios Panelės kad Įleistų mus 
Į dangų 'po smerčio.

— Tokios liežuvninkės ir 
blevyzgotojos kaip tu jas 
perstatai, dar tikisi Į dangų 
patekt? Juokai tiktai.

— Vaikeli, kožnam Die
vulis davė liuesą valią, ale 
užtai paliko ant žemės kuni
gėlius, ir prieš smerti išsi- 
spaviedojus gali nueit prie 
Panelės Švenčiausios sosto. 
Ale aš jau noriu eiti, aš pas 
jus busiu kitą nedėldienj, tik 
neužmiršk nupirkt man ti- 
kietą.

— Kodėl šiandien tetulė 
taip greit mus apleidi?

— Dar noriu nubėgt baž
nytėlėm

— Tai gal ant mišparų 
skubiu ies?

— Ne, vaikeli. “Amžino 
Ražančiaus” draugystė pa
rengė kazyriavimo vakarą, 
mes turim dalyvauti, ba ki
taip negausint išrišimo.' Be
je, vaikeli, leisk savo pačią 
■prisirašyt prie “Amžino Ra
žančiaus” draugystės. Jei
gu tu iiori 'eit j peklą neno
rėk jos su tavim ten tempti.

ma melsis už tave ir tau ne
tekta karšta bus pekliška 
ugnis.

— Netikiu kad ji norėtų 
tarp kazirninkių ir pletki-

■ iusios išganymui. Jeigu tu ,p0 pmorčio, ji danguje buda-
teks mokytas, kodėl nepa- 
skaitai “Peklos Kančias”, 
daugiau žinotum negu išmo
kai iš visų tavo knygų, kur 
tavo dusia'po smert eis;

— Ar ten tetulė matei pa-.ii leiiue luaiei.pa- j kį da]yvauti Ga]i tu 
r mąno dusia eis? .. p. ;5

— Vaikeli, taip aiškiai sa
ko ta knyga kad visi bedie
viai ir griešninkai eis sta
čiai Į peklą!

— O jeigu tetulė besiti
kėdama Į dangų patekti pa
kliūsi ten už niekinimą kitų, 
kaip tada bus?

— Tuščia jo, vaikeli, aš 
neturiu daug laiko kalbėt su 
tavim, ba tu vis apie tuos 
mokslus šneki. Aš atėjau su 
labai svarbiu reikalu. No
riu 'kad judu man pagelbė- 
tum.

— O kas, gal tavo' senis 
pakliuvo Į belangę už nami
nę?

— Ne, vaikeli: čia dar di
desnis dalykas.

— Jei galėsiu, kodėl ne.
— Tai ve: aš noriu kitą 

nedėldienj nueit pamatyt 
didelio teatro, ‘Atgimimas’, 
kurj tavo draugystė stato.

— Tai kas čia do didelis 
reikalas? Juk tik reik nu- 
ti į svetainę, nusipirkt tikie- 
tą, ir matysi perstatymą 
nuo pradžios iki galo.

Vaikeli, aš tą žinau, ale 
bijau, ba jeigu pamatytų ki
tos bobos mane einant j tą 
bedievių teatrą, išmestų iš 
“Amžino Ražančiaus” drau
gystės, apskųstų kunigėliui, 
ir aš negaučiau išrišimo.

— Tai kaip tu manai da
bar padaryt? Juk ir su mu
mis einant gali tave kas pa
matyt.

— Ale tada aš turėsiu ką 
atsakyt: sakysiu kad tie ma- 
nebutų buvę išgirsta tokiu ne
lemtų darbų kokius daro regis
truotojai, ir nuskriaustiems ne
būtų kam pasisakyti ir toks pa
sielgimas nebūtų iškeltas aikš
tėn. K. š.

pati pakalbint. Bet iš kur 
jus išsigalvojot laike mišpa
rų bažnyčioj kortomis lošt?

— Vaikeli, mes ne bažny
čioj kazyriuojam ale bažny
čios skiepo svetainėj. Kuni
gėlis mus išmokino. O jei
gu kunigėlis pavėlina tai ne 
griekas.

— Tetule, jeigu kunigėlis 
užvedė laike mišparų korta- 
vimą, tai neužilgo užves lai
ke mišių girtuokliavimą, ir 
tada parapijonai tikrai na
mie nedėldieniais nesėdės.

— Tu taip bedieviškai ne
kalbėk. Kortavimas yra tik 
gražus pasilinksminimas, o 
mišios savo keliu.

— Bet kaip su tavo seniu: 
kas jam vakarienę paduos 
jeigu tu iki vidurnakčio su 
bobomis kortuosi?

— Pats gali pasiimt: turi 
tokius pat nagus kaip ir aš.

— Tai visos jus taip sa
kyt turbut išmokytos, ir pa
likę namus ir vyrus ir vai
kus per vakarus kortuojat! 
Ar tai prie to jau jus kuni
gėlis privedė? Nekalbant 
kad kortavimu neišgrajysit 
kelio Į dangų, jus ardot sa
vo šeimynišką gyvenimą, 
griaunat namus. Padori mo
teris pasitenkina namie sė
dėdama ar išeidama .su sa
vo vyru ir vaikais kur rei
kia, ant gražaus pasilinks
minimo, o ne ant kortavimu 
bažnyčioj vakarus praleisti.

— Kad tu priklausytum 
prie “Amžino Ražančiaus” 
draugystės tai žinotum kad 
pakązyriuot . nėra griekas, 
ba pats kunigėlis ateina, pa
mokina mus, ir mes visos tu
rim gerus laikus. O dabar 
.sudiev, ba jau tuoj kazyria- 
vimas prasidės.
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TRIJŲ DIDELIŲ VALSTYBIŲ RINKIMAI įsimindami juos.
_ TTT7 t , ... . _____________ ________ I Vienas iš geriausiu bildu del
ęuy ValstlJ0s, Anghja ir*- — - “Siekimo praktingesnių tikslu”

Vokietija rengiasi pine Dar prie bpaiių 9 dienos Ų-a tai Lietuvos šauliu organo 
rinkimų. ........ „. ...

Anglijos rinkimai įvyksta 
sekantį trečiadienį, spalių 
29d. Ten bus renkama par- 
liamentas. Anglijoje visai 
svarba dedama ant parlia-j 
men to rinkimų. Kuri par-| 
tija gauna didumą ta pas
kui turi savo premjerą ir 
jei nori savo kabinetą.

Tiesa, pereitas Anglijos 
parliamentas susidėjo iš tri
jų didžiųjų partijų kurių nei! 
viena neturėjo didumos, ir Į 
Darbo partija gavo valdžią 
Į savo rankas tik per Libe
ralų partijos geradėjystę.

Parliamentą, kaip Lietu- | 
voj Seimą, renka visuomenė t 
tiesioginu balsavimu. ,

Suv. Valstijos lapkričio 4 ; 
dieną rinks prezidentą. Bet , 
čia nesirenka tiesioginu bal- ‘ 
savimu, nes balsuotojai iš- j 
renk-a tik partijų rinkikus, , 
kurie suvažiavę paskui iš
renka prezidentą. Apie tai , 
buvo jau plačiai “Dirvoje” 
paaiškinta.

Suv. (Valstijose visa svar
ba dedama į prezidento rin
kimus, nes kokios partijos 
buna prezidentas, tokios ir 
kabinetas: prezidentas su
sidaro sau kabinetą iš savo 
artimiausių draugų.

Antra svarba Suv. Valsti-

Minėjimo i “Trimito”. Jis nelaukia metinių
“Draugo” redaktorius Pakš- j sukaktuvių, jis kas numeris — 

tas laikosi nuomonės kad “spa- *<£s savaitė Vilniaus reikd- 
llių 9-toje privalome visuomenei' 
Iprimihti Vilniaus skausmą, kad i*- 
I visuomenei kalbėti, i 
! neapsiprastų be Vilniau1 
ti.”

O “Dirvos” nuomonę kad ne
reikia tokią šlykščią dieną minė
ti apibudina šitaip: “šitokia 
teorija but ir nebloga jeigu mes 
nesiektume praktingesnių tiks
lų.”

“Dirva” kalbėdama apie Vil
niaus patekimą į Lenkų nagus 
sakė kad reikia ne tik tą vieną 
dieną (spalių 9-tą) visuomenei 
priminti, bet kasdien apie tai I 
priminti visuomenei. Sykį ant! klerikalų sudaroma 
metu priminimas yra reikalui-, vietą tik pareiškia 
gas tik už mirusius arba pami-1 niaus neišsižada”.

| kas savaitė — 
lais tai vienaip, tai kitaip kal
ba, ir paruošia ypatingesnius 

Syki ant | raštus apie tą laiką kada sueina 
apsiei- i Vilniaus užgrobimo sukaktuvės.

| Paklausant “Draugo” išeitų 
kad ir Vilnių vaduoti kitu laiku 
negalima kaip tik sukaktuvių 
dienoje, nors ir kitais tarpais 
progos butų.

Pažvelgus kaip musų klerika
lai (čia ir Lietuvoje) rūpinasi 
apie Vilniaus atgavimą,, aišku 
kad jų tikslas yra vien tiktai 
“priminti visuomenei Vilniaus 
skausmą”, bet ne gydyti.

Kiekviena nauja ministerija, 
, užimdama 
kad ji “Vil- 

Tą išgirdę 
riejimui pasisekimų, laimėjimų, i klerikalai Seimo atstovai ran- 
kurie nereikalauja kasdien mu-|kom paploja, ir vėl Vilniaus va
šų atidos, nes jau atlikti darbai.'davimo klausimas lieka iki se- 

“Praktingesnių tikslų” neat- kančios ministerijos užėmimo 
sieksime tik sykį „ant metų pri- vietų. 

v

Amžinasis Žydas
EUGENE SUE

I Dabar apie klerikalą “išnau- 
dojimą progos” Vilniaus paver
gimo sukaktuvėse.

Jeigu butu pastovus Vilniaus 
Vadavimo Komitetas ir veiktų 
be perstojimo, jis patrauktų vi
suomenės aukas, ir pinigų butų 
gana daug, kurie butų galima 
panaudoti reikalui kilus, arba 
nuolat duoti tom^ įstaigoms 
Lietuvoje ir Vilnijoje kurios 
Vilniaus vadavimu rūpinasi.

Bet musų klerikalai prie to 
neprisileidžia (čia Amerikoje).

Jie tik laukia spalių 9 dienos, 
kada staigu sušunka, surenka 
tūkstantį kitą dolarių; tuoj da
li tų pinigų padeda į Tautos 
Fondą, kitą dalį kitokiems rei
kalams, kitą gal nusiunčia Vil
niečių klerikalinimui, ir tuo jų 
visos “pastangos” “Vilnių va
duoti” baigiasi.

Chicagoj yra susitveręs Ko
mitetas Vilniaus Vadavimui, 
kuris darė kelis žygius pirm at
ėjimo spalių 9-tos dienos: komi
teto nariai lankėsi Washingto
ne vėl Amerikos valdžioj kla
bindami Vilniaus klausimą; da
rė pastangas atsiliepti į Tautų 
Sąjungą, ir rengė prakalbas pa
rinkimui aukų spalių 9-tą dieną.

Bet “Draugas” tam labiausia 
priešinosi, nes žinojo kad tie pi
nigai neteks jiems (klerikalų įs
taigoms), o nueis tiesiog Vil
niaus vadavimu užsiginusiems 
tenai Lietuvoj.

Kaip tautiniams laikraščiams 
tautos klausimas, kaip katali
kiškiems tikėjimas, taip sykiu 
vieniems 
Vilnius 
paliovos 
busime 
dolarių

(Tąsa iš pereito num.)

SKIRSNIS XXXIV.

nepaslėpė, ar sunaikino. Šviesa tapo įleis
ta į tą pusiau apvalų kambarį, per vieną iš 
dubeltavų langų, sudėtų taupymui šilumos. 
Paviljono sienos buvo subudavotos didelio 
storumo akmenų, todėl tarpulangės buvo 
labai didelės. Tarpe išlaukinio ir vidujinio 
lango buvo apie ti'įs pėdos vietos, kur bu
vo padėta puodas su gėle. Sienos buvo ap
dengtos damasku; ir storas patiesalas pa
našios spalvos buvo patiestas ant grindų; 
viskas kas kambaryje buvo, išrodė labai 
harmoningai ir gražiai.

Po langu, iš šiaurinės pusės, buvo padė
ta Andriennės parėdų skrynia. Ant dide
lio stalo matėsi išmėtyta dėžės auskarų, jų 
dankčiai gražiai išdabinti; Imatėsi daugy
bė visokių kitokių mažmožių ir papuošalų.

Dvi auksinės lempos degino perfumus. 
Kambaryje buvo daug- įvairių stovylų, va
zų, paveikslų garsių artistų, kuriuos pati 
Andriennė atpiešė. Kambaris turėjo tokį 
ypatingą vaizdą kuris žavėjo kožną kas jį 
matė.

Andriennė, kurią patarnautojos tik ką 
apšluostė išsimaudžiusią, sėdėjo prieš veid
rodį, tris moteriškos trusėsi aplink ją. Jos 
kaprisu, ar teisingiau iš reikalo ir logiško 
impulso jos sielos, pripildytos meile grožės 
ir harmonijos visuose daiktuose, Andri'en- 
nė reikalavo kad ir jos patarnautojos mer
ginos butų labai gražios, ir butų apsirėdžiu- 
sios su atida ir išskirtinai. Mes jau matė
me Georgette, pikantišką blondę, apsirė- ■ 
džiugią patraukiančiuose rūbuose; ir jos 
dvi draugės buvo jai lygios kaip išdidume 
taip ir gražume.

Viena jų, aukšta, delikatnai plona, ir 
elegantiška mergina, su išvaizda ir forma 
Medžiotojos Dianos, buvo šviesiai gelsvos 
odos. Jos tiršti juodi plaukai buvo susukti 
užpakalyje, ir buvo susegti ilga auksine 
špilka. Kaip ir kitų dviejų merginų jos 
alkūnės buvo nuogos kad geriau butų dirb
ti aplink savo žavėjančią ponią. Trečia An
driennės mergina turėjo ^jdą tokį linksmą 
ir stebėtiną, taip gražų sudėjimą, taip ma
lonų, taip nusidavus], kad jos poni pavadino 
ją Hebe. Veidai tų visų trijų merginų bu
vo persiėmę juoku ir linksmus. Jų veiduo
se nesimatė nesmagumo, neapkenčiamo nu
silenkimo, paklusnumo, ar negeistinos pa-. 
žinties tarp viena kitos, kas paprastai buna 
tarp kitų tarnių. Karštame atsidavime ir 
truse kokį jos dėjo ant Andriennės, matėsi 
daugiau noro ir pasitenkinimo kiek ir pa
garbos. Joms rodės didžiausiu malonumu 
kad gali patarnauti savo maloniai poniai.

Saulė švietė skaisčiai ant Andriennės, 
kur ji sėdėjo kedėje daugiau iškeltu užpa
kaliu negu paprastai. Ji buvo apsisupus il
gu mėlyno šilko rytiniu apsiaustu, išsiuvi
nėtu tos pat spalvos lapu kuris buvo ties 
jos juosta , ir apsiaustas taup buvo prie jos 
pritemptas kad ji išrodė taip delikatna ir 
plona kaip dvylikos metų mergaitė. Jos 
kaklas, lamai gražus ir plonas, 'buvo atiden
gtas, kaip lygiai buvo nuogi pečiai ir ran
kos, ir viskas buvo nesulyginamo gražumo. 
Tik tyriausias drambliakaulis ką galėjo su- 
silygint baltume su jos tyra skaisčia oda.

(Toliau bus)

Andriennės Apsirengimas.
PRASLINKO apie valanda laiko nuo to 

kaip'poni Grivois matė ar nudavė ma
čius Andriennę de Kaldoviliutę in einančią 
ryte į Sant-Dizier vasarnamį.

Su tikslu, ne pateisinimui, bet aiškiam 
apibudinimui, sekančios Scenos, tampa rei
kalingos iškėlimui aikštėn nekuriu ypatin
gų keistenybių tikrai originalio panelės de 
Kardoviliutės pobūdžio.

Šis originališkumas susidėjo pervirsi
mame nepriklausomume minties, prijung
tame prie natūraliu baisumo visko kas yra 
atstumiančiu ir sukoneyeiktu, ir nenugali
mas noras būti apsupta viskuo kas yra pa
traukiančiu ir gražiu. Piešėjas labiausia 
džiaugiasi nuspalvavimu ir grože, skulpto
rius labiausia sužavimas proporcijomis for
mų, taip ir Andriennė su didžiausiu entu
ziazmu atjaučia grožę ir visada susidomėja 
parinktais gamtos dalykais.

Ir ne tik matymo geismu ta jauna mo
teris mėgo tenkintis: harmoniškos dainos, 
metodiški instrumentai, gražumas poezijos 
teikė jai begalinį smagumą; taipgi žiaurus 
balsas ir susiardęs garsas buvo jos jaučia
ma skausmingai ir įspūdingai, ar veik taip 
skausmingai, kaip tuomet kada ji jaučia pa
mačius bjaurų dalyką. Labai mėgdama gė
les, ir jų saldų kvapą, ji taipgi mėgo perini
mus kuriais ji gėrėjosi lygiai kaip muzika 
ar plastiška daila. Reikalinga, vienok, pri
pažint vieną kraštutinumą: Andriennė la
bai buvo paiki ant valgio! Ji labiausia mė
go gražius šviežius vaisius, paukštieną mė
są, ir kvepiantį vyną.

Bet Andriennė naudojosi tais dalykais 
su visišku apsirubežiavimu. Ji stengėsi re
ligiškai auklėti ir taisyti jausmus kokius 
ji turėjo. Ji butų laikius dideliu nedėkin
gumu išnaudoti tas šventas dovanas per- 
viršiumCluiba gadinti jas pasirinkimais da
lykų nevertų atkreipimo domės.

Gražus ir negražus užėmė joje tą vietą 
kurią kitiems užima geras ir blogas.

Jos atsidavimas gražiam užsilaikymui, 
ir fiziška jos grožė privedė ją prie mylėji
mo ir moralės grožės. Vienu žodžiu, An
driennė buvo pilna, ideališkiausia atvaiz- 
dintoja jausmingumo — ne vulgariško, ig- 
norantiško, neinteligentiško, klaidingo jau
smingumo kuris visada yra klaidinantis ir 
gadinantis iš papratimo arba iš geismo per
daug nereguliarių pasilinksminimų, bet tuo 
išimtinu jausmingumu kuris sąmonei yra 
tuo kuo išlavintas protas yra sielai.

Nepriklausomumas tos jaunos mote
riškės pobūdžio buvo labai didelis. Neku
rie erzinanti patvarkymai uždėti ant jos 
pasisekimo jai tokiam laipsnyj stovint, virš 
visko jai išrodė nepakeliamais, ir ji turėjo 
sunkumų iki pasiryžo pati pasitolinti nuo 
jų. Ji buvo moteris — moteriškiausia ko
kią tik galima įsivaizdint — moteris savo 
silpnumais ir savo tvirtumu — moteris su 
neapikanta brutaliam despotizmui vyra, ir 
taip pat gatava atsiduoti, aklai ir net be
protiškai, tokiam kuris bus vertas jos at
sidavimo—moteris kurios žavinanti išžiūra 
kartais buvo nesulyginama—tikra virš-mo- 
teriškė, kuri arba neapkentė arba labai gei
dė tūlų vyrų arba statė juos labai augštai 
arba visai žemai, kuriuos ji laiks nuo laiko 
sutikdavo savo tetos rūmuose atsilankiu
sius, kuomet ji gyveno su Kunigaikštiene 
Saint-Dizier po vienu štogu.

Tuos ypatingus paaiškinimus išdėjus, 
nueisime dabar prie Andriennės de Kardo
viliutės, kuri tik ką išlipo iš maudynės.

Reikėtų visų skaisčiųjų spalvų Veneci
jos piešėjų mokyklos atvaizdinimui tų Pa
vejančių scenų, kurios daugiau išrodytų at
sibuvo šešioliktame šimtmetyje, kuriame 
nors palociuje Florencijoj ar Bolognoj, ne- 
Parise, ant Foubourg Saint-Germain, va
sario mėnesį, 1832 metais.

Andriennės rėdymosi kambaris buvo 
lyg mažutis maldnamis, lyg pabudavotas ir 
pašvęstas grožės garbinimui, atsidėkavoji- 
mui Sutvertojui kuris taip gausiai moterį 
grože apdovanojo, kurios ji neapleido, ar

Pirmutinis kalbėtojas miru
sio rašytojo pagerbimui buvo 
Gabrielius Hanataux iš Francu
zų Akademijos. “Musų gent- 
kartė neteko vainiko”, tarė jis. 
“Vakar Pierre Loti, Maurice 
Barres; šiandien Anatole Fran
ce. Perėjęs eiklių ilgo gyveni
mo, buvęs akademijos dekanu, 
pažinęs puikumą žmogiškos gar
bės, jis užbaigė savo likimo lė
mimą. Jis buvo musų laikuose, 
paveldėjas ir įpėdinis Francuzų 

. Bet jo maloni ir labai 
paskutinį patarnavimą ir pagar-■ mėgiama kalba buvo jam tik 
bą viso? tautos kurioje jis buvo'įrankiu. Anatalo France matė 
vienas iš pavyzdingiausių šių ir už jos. Jis norėjo atnešti 
dienų sūnų. 'naujai gentkartei kitą lekciją.

Po purpuriniu uždangalu ap-ljjs norėjo suteikti jai aukštas 
linkui liepsnojant žibintuvais, j klasiškas tradicijas — taktą, 
plačioj aikštėj kuri taip tankiai Laiką ir skonį. Jis norėjo atgai- 
dundėjo nuo jo žingsnių nuo kū
dikystės dienų, ir šalę upės ku
rią jis taip mylėjo, gulėjo jo kū
nas išstatytas kad visi galėtų' 
matyti, ir ten jį aplankė pažy
miausi šalies žmonės, sakė kal
bas ir atidavė garbę kokia jam 
prigulėjo.

Tai nebuvo laidotuvės. Ana- 
tolė France tą uždraudė. Ne
buvo nei religiškų ceremdnijų, 
nei ašarojimų, jokio liūdno lai
dotuvių jausmo. Jo lavonas gu-! 
Įėjo juodame grabe pastatyta-1 stovų buto, ir draugas to didžio 
me ant juodai padengtų pašto- rašytojo, pasakė: “Valandoje 
vų, ant uždangalo buvo išsiūta! tokio nuostolio mes tik galima 
jo raidės baltai, o apačioj sto-1panaudoti La Matine išsireiški-

ANATOLE FRANCE 
PALAIDOJIMAS

pARYžIUJE, ant Quai Mala- 
' qnais, priešakyje namo ku

riame jis gimė ir netoliese insti
tuto kuriame per daug metų

jų rinkimuose yra tai senato sč'l<j?° apvainikuotas kaipo pa
ir atstovų 'buto rinkimai.

Kokia 'partija turi senate 
ir atstovų bute didumą ta 
daro šalies įstatymus ir per-| 
veda vienus sumanymus ar
ba atmeta kitus. Preziden
tas ir jo kabinetas nepasi
traukia nuo vietos jeigu at
stovų butas ir senatas ko
kius dalykus atmeta. Dar 
tikriau, prezidentas tik gau
na pasirašyti ką patįs at
stovai sumano, įneša ir per
leidžia.

Vokietijos rinkimų diena 
nenustatyta dar. Bet ten 
viskas eina taip kaip Angli
joj.

Kadangi Suv. Valstijos, 
Anglija ir Vokietija yra iš 
didžiausių valstybių pasau
lyje, į jų rinkimus visi de
da daug svarbos, ir daug ko 
naujo įvyksta tarptautinėje 
politikoje kada tose šalyse 
laimi kuri partija.

Visose tose trijose valsty
bėse rinkimuose figūruoja 
žymiai ir darbo partijos, ko 
kitados nebūdavo. Jei ir bu
vo, kad ir Suv. Valstijose, 
tai buvo be reikšmės.

veklėjas ir Įpėdinis Francuzų
kalbos”, spalių 18 d. žemiškos

i liekanos garsaus Francuzų ra
šytojo Anatolio France apturėjo įkalbos.

Amerikos rinkimai šįmet 
bus Įdomiausi negu kada ki
tados. Nors “bandymų bal
savimai” rodo jog Coolidge 
turi daugiau pritarėjų negu 
kiti du kandidatai sudėjus i 
vieną, bet kiti tiki kad tik
ruose rinkimuose dalykai iš
virs kitaip. Davis, tūli sa
ko, neturi progos laimėti, 
nes perdaug arti buvo su
rištas su kapitalistais.

La Follette turi -daug ge
rų norų kaipo asmuo, bet ar 
jis išrinktas galėtų padaryt 
nors kiek daugiau negu pa
darė Anglijoje MacDonald 
darbininkų gerovei, sunku 
spėti. Viena kas, tai unijis- 
tai arba unijos liktų visko 
valdovais, nes labiausia uni
jos buvo priešingos įsileidi
mui ateivių į Ameriką ir 
unijos didumoj remia La 
Follettę.

Senatui ir atstovų butui 
Demokratų ir Republikonų 
rankose, ir kapitalui labiau 
ir labiau ruošiantis kovon 
prieš unijas, sunku įsivaiz- 
dint kas galėtų įvykti šioje 
šalyje.

raudonųvėjo kalnai auksinių ir 
gėlių.

Nekurie jo giminės 
mesni draugai jautė 
netekimo liūdesį, bet 
čiai kitų kurie atvyko 
garbą atiduoti atvyko 
budėtojai, bet kaipo mylėtojai 
jo. Išrodė lyg kad jis gyveno 
ir mirė seni amžiai atgal, o šios 
ceremonijos buvo tik pagerbi
mui jo nemirtinų darbų.

Kiek žmonių dalyvavo laido
tuvėse negalima pasakyti. Nuo 
Quai Malaquais iki kapinių Neu
illy miestelyje, kur jis buvo pa
laidotas savo tėvo ir motinos 
kape, penkių mylių kelio gatvės 
buvo užpildytos miniomis per 
valandas.

Diena buvo pilka rudeninė, 
švelni ir be vėjo. Spalvuoti ru
dens lapai ant medžių paupyje 
puolė žemyn. Visa atmosfera 
išrodė liūdna.

France’s lavonas buvo padė
tas su grabu priešakyje stovy- 
lo Voltaire’s, ir daugeliui išrodė 
lyg Voltaire pats vadovauja ce
remonijas. Jo šypsą buvo dau
giau ironiška ir pašiepianti ne
gu maloni, gailestinga išraiška 
kokia Anatole France žiurėjo 
ant pasaulio, bet tarp tų dviejų 
vyrų buvo taip daug bendrumo 
ir panašumų kad rodės nebuvo 

.geresnės vietos parinkimui ši- 
Į to mirusio pagerbimui.

ir arti- 
ypatiško 
tukstan- 
jam pa
ne kaipo

ir kitiems turi būti 
kasdiena širdyse, ir be 
skelbiamas, tada mes 

tikrais patriotais, o ne 
gaudytojais savo parti

jos reikalams tokioms 
vėms atėjus.

sukaktų

Serga 
praneši

nėja kad serga Dr. Basanavi
čius, kuris nesenai buvo Palan
goje ir vasarojo. Jis ir tada jau 
sirgdamas nuvažiavo.

Dr. Basanavičius jau 
nas žmogus, o kadangi 
alintas priešų Vilniuje
nant, jeigu liga tvirčiau suim
tų, gali kurią dieną mus nuste
binti gana liūdna žinia.

Dr. Basanavičius
Lietuvos laikraščiai

yra se- 
dar nu- 
begyve-

vinti žiedą musų intelekte ku
ris beveik dingo sūkuryje — fi
losofiją Rabelais’o ir Montaig- 
no, gudrumą La Fontaino ir Vol- 
tairo.

“Gimęs iš liaudies jis norėjo 
pasilikti su baudžia, nors Balio
nai viliojo jį. Jam buvo liūdna 
kad jo rankos nebuvo gana il
gos kad galėtų suimti ir pri
glausti prie savo krutinės visus 
sūnūs žmogaus.”

Paul Painleve, prezidentas at-

mą—‘Žmonijos žinijos laipsnis 
liko nuspaustas žemyn’.”

Francois Albert, kalbėdamas 
valdžios vardu, pasakė: “Buvo 
visų sakoma kad jis turėjo ma
gišką paslaptį rašymo stiliaus. 
Jis turėjo, bet jis taipgi turėjo 
mokslą Renano, išauklėtą pagal 
nepagerbtiną Voltaire’o ironiją. 
Jo visus viršijantis intelektas 
apėmė laiko eiklių. O dabar to 
mokslininko akis užsidarė ant 
visados ir nematys tos švelnios 
šviesos kurią jis mylėjo.

“Miegok ramiai, simboliško 
vardo France. Viskas ką tu 
sutvėrei gražaus ir gero gyvens 
ir niekas nepražus. Kaip ilgai 
Francuziška kalba bus vartoja
ma tavo darbai rasis ant lentynų 
visų tų kurie sudaro vieną kultą 
žmonijos, teisybės ir grožės.”

Nors laidotuvės nebuvo vals
tybinės, Prezidentas Doumer- 
gue ir visi valdžios nariai daly
vavo, dauguma jų dalyvavo pro
cesijoje iki kapinių.

Visokios politiškos pažiūros 
ir luomai buvo atstovaujama ir 
beveik visos tautos per savo at
stovus prisiuntė laidotuvėms gė
lių. Pirmu kartu nuo ištrėmi
mo, buvęs premjeras Caillaux 
gavo pavelijimą sugryžti į Pa
ryžių ir viešai pasirodyti.

Ant Anatole France kapo nie
ko kito neužrašyta kaip tiktai 
“Anatole France, 1844—1924”.

Kauniečių Apsileidimas 
“Trimitas” sekančiai sako: 
Rinkimuose j Kauno Miesto 

Savivaldybę šįmet Kauno Lie
tuviai vėl pralaimėjo! Iš 70 vi
sų atstovų Lietuvių teišrinkta 
29 žmonės, tai yra 41 nuošim
tis. Bet ir tai tarp jų yra žmo
nių kurie nors ir Lietuviai savo 
kalba ir kilme, bet nusistatymu 
galas žino kas jie tokie — in
ternacionalistai, ar, stačiai, ne
susipratėliai, tik gana to kad 
menki Lietuviai ir Lietuvių rei
kalų negins. Ir tai taip yra mu
sų laikinoj sostinėj, kurioj vi
suotinas gyventojų surašinėji
mas parodo Lietuvių G0 nuošim
čių visų gyventojų, kuri yra vi
sų musų reikalų širdis ir iš ku
rios atvykstą svetimtaučiai 
sprendžia apie visą musų šalį!

Kiti iš tų 70 yra: Žydai 23 
ir Lenkų 16 atstovų. Nors 29 
Lietuviai sudaro atskirą didžiau
sią frakciją, bet susidėję Len
kų ir Žydų balsai juos persveria 
ir viską saviškai nubalsuoja. 
Del to ir šita Kauno Miesto Ta
ryba menkai galės dirbti. Vėl 
joje kils klausimų del kalbos, 
del miesto valdybos tarnautojų, 
del miesto turtų išnaudojimo, ir 
vėl tai klausimais negalima bus 
dorai susitarti ir naudingai sos
tinei ir šaliai išrišti, 
manu jau iš to kad į 
Lenkų frakcijas ineina 
tų pačių žmonių kurie
pirmesnėse Tarybose ir ten sa
ve jau gana parodė.

šitokiame nepasisekime rinki
muose į Kauno Miesto Savival
dybe kalti yra musų laikinos 
sostinės Lietuviai, kurie arba 
visai nėjo balsuoti, arba nepasi
rūpino kad butų įtraukti į rin
kikų sąrašus. Tai yra dar vie
nas pavyzdis kur per musų ap
sileidimą ir tingumą gauname 
kentėti!

3510. Geometrija. Aukštesnių jų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereomotrija. Parašė M. Šik

šnys. Vilnius, 1920, pusi. 121 ............... 40c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Tas nu- 
Žydų ir 
daugelis 
buvo ir

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



Keturių Aktų Tragedija iš Kovų už Spaudos Atgavimą

ATGIMIMAS
DIRVA

Paraše K. S. Karpavičius

(Tąsa iš pereito num.)
Ona (tingiai, žiovaudama ima vieną saldai

ni) — Tai tamista nekalbi apie darbą tik 
važinėjimą, vaikščiojimą. ... Turbut ta- 
mistai nereikia dirbti....

Juozas — Žinai, ne, man kiti viską pagami
na. ... Tėvas sužiūri. O kai tėvo neliks 
žiūrėsiu kaip kitaip padarysiu.... Ne 
visą amži žmogus jaunas esi, reik sma
giai praleist tas kelias jaunystės die
nas. ... Ar ne tiesa, Onute?

Ona — Ne visi tokie laimingi....
Kunigas (sugryžta, pamato Juozą prikni- 

busį prie Onos, susiraukia pats sau) — 
Atsiprašau. Žmogus atėjo kviest mane 
prie ligonės. Gal palydėsi mane, Juozai, 
Į bažnyčią? Nors pažibinsi kolei prisi
rengsiu.... Jau prie to beveik pripra
tęs. ...

Juozas (nepasiganėdinęs) — Kad, kunige, 
imi ir suardai man toki linksmą vakarą.

Magde — Kunigėliui reikia pagelbėt.... 
Tokių vakarų ponaičiui dar daug bus, nes 
panelė čia atvyko ne vienai dienai.... O 
dabar, po kelionės, ji gerokai pavargus, 
vesiu ilsėtis.

Ona — Kokia tamista nuomani. Ištiesų, aš 
labai nuvargus, butų malonu pasilsėjus. 
Nors ir nesmagu kad judu taip, greitai 
turit išeiti....

Juozas (susigriebęs) — Na, kunigas turi 
skubint.... Labanakt, panele. (Duoda 
Onai ranką, spaudžia jos ranką.) Iki pa
simatymo, gal rytoj.... (Ima savo laz
dą ir skrybėlę, išeidamas vėl paduoda 
Onai ranką, maloniai šypsosi i ją.) La
banakt.

Kunigas — Gal neilgai aš sutruksiu. Li
gonė čia pat, nereiks išlaukėn važiuoti... 
Pėkščias eisiu. (Eina link durų.)

Juozas (dar linkteli Onai) — Labanakt, ta- 
mistėlei, saldžių sapnų....

(Kunigas ir Juozas išeina.)
Magdė (išlydėjus, gryžta) — Pavargus pa

nelė. Eisi nakvynėn. Lova pataisyta. 
(Kramto lupą, nori ką sakyt.)

Ona (žiovaudama) — Tamista, taip daug 
nesitrusk apie mane. Aš ne iš ponų ki
lus, pati pasitaisysiu.... (Vėl žiovauja.) 
Ištiesų, ypatingas tas jūsų kaimynas, po
naitis Juozas....

Magdė — Taigi, panele, bet tai tik pirmas 
vakaras. Toliau pasirodys dar ypatin
gesnis. Jei ne ligonis, jis nebūtų išėjęs 
be vidurnakčio. Visada taip ir taip.... 
Kunigėlis kartais turi ir svarbių savo 
reikalų, o turi su juo sėdėt ir gaišuot.

Ona — Jis su kunigu turbut labai sutinka.
Magdė — Toks sutikimas — jis lipšnus, 

šnekus, o neturi kur kitur dėtis, sau ly
gių neranda, nes pamokytas vyras, na ir 
gretinasi prie kunigėlio. Nors iš vienos 

‘ pusės daėdus, bet iš kitos ir gerai, ateina, 
uos laiką trumpesniu tėveliui padaro. Jo 
tėvai už tai tankiai kunigėlį apdovanoja. 
Jiems garbė kad sūnūs to'kioj gražioj 
draugijoj. ,..

Ona — Tai jo tėvai turbut labai turtingi? 
ką?

Magdė — Taip, panele, turi tris valakus že
mės. Vaikai visi pamokyti: vienas sū
nūs vaistininkas, kitas kariumenėj pa- 
aficieriu; dvi dukteris išleistos už tur
tingų vyrų., O šis sau iš dalies gyvena. 
Kai atsitarnaus anas kariumenėj, užims 
ūkę valdyti, šis visai nenori, nors jam 
priguli kaipo vyriausiam....

Ona — Tai smagų gyvenimą jis turi....
Magdė— Tiek jau to ir smagumo: ar tin

giniui gali būti koks nors smagumas? 
Kada visi dirba, jis sau jodinėja, važinė
ja po visus 'kampus, tai su ponpalaikiais, 
tai su policistais va'karienioja, ir neaplen
kia merginų kurios jam patinka....

Ona — Bet'turbut neranda sau tinkamos 
kad neapsiveda....

Magdė — Et, panele, norėdamas rastų; tik 
jo toks būdas: suviliot moka net gerų tė
vų dukteris, ne tik tarnaites, o kai rei
kia vestis, jis išranda visokias priežas

tis.... Bet ką čia aš šneku — panelė 
matyt nei negirdi — jau visai miego per
imta, pervargus.

Ona — Tiesa, išvargus.... Eisiu jau ant 
nakties.... Labanakt, tamistai.... (Iš
eina dešinėn.)

Magdė — Saldaus miegelio panelei. (Ap- 
rankinėja, valo stalą.) Aitvaras tas Juo
zas.... Atleisk man, Viešpatie. Kaip 
smala.... Bile tik nauja mergina.... 
Net koktu žinant visus jo apsiėjimus....

(Už durų girdisi skambėjimas.)
Magdė — Čia vėl kas.... Vėl gal pas ligo

ni .... Rodos vasara, o žmonės serga ir 
serga. Ten kokia senė kunigo šaukiasi, 
bėgk, o čia vėl gal kitas ateina vadint ki
tur. ... (Išeina, sugryžta su Kaziu.) 
Maniau ką svetimą sulaukus.... Mel
džiu sėstis. (Paima jo skrybėlę, padeda 
nuošaliai).

Kazys — Ar kunigas namie šį vakarą?
Magdė — Ne, dabar yra pas ligonį, bet tuoj 

pareis, nes čia pat.... Tik nespėjo pa- 
vakarieniaut — kaip paprastai su Juozu 
ir su viešnia kuri pas jį atvažiavo — ir 
turėjo bėgti. Meldžiu prisėst, Kaziuk, 
jis tuoj sugryš. Maniau kad ir tu esi 
koks ateinąs šaukt kunigą kelionėn. Jau 
tas nabagas ir prisilaksto.

Kazys — Tiesa, vis tik važiuok ir važiuok 
tai čia, tai čia. Aš jo luktelsiu. Noriu ji 
šį vakarą būtinai matyti.... Dar neper- 
vėlu, gal nepyks....

Magdė — Ko pyks, judu sutinkat kaip bro
liai. O tu ne nuolatinis svečias kaip Juo
zas. Ateis ruduo, vėl išvažiuosi.

Kazys — Tai Juozas turbut tikrai dasiėda 
kunigui, nors kunigas to nenuduoda.

Magdė — Gana jau. O ypač dabar neatsi
kratys kada ta mergiščia čia atvyko... .

Kazys — Ar nebuvo, tamista, čia koks ne
pažystamas šiandien?

Magdė — Kas čia jų supaisys.... viens iš
eina, kits ateina. Ar aš galiu žinot kokis 
ir apie kokį klausinėji?

Kazys — Ot taip sau koks kitoks, iš toliau? 
Magdė — Vienas iš Šakių buvo, atvežė ku

nigo brolduktę, ir nugabeno į dvarą ver
šiuką. Jis rodos nakvos su musų bernu.

Kazys — A, aš tiek ir norėjau žinot....
Magdė — Neužilgo gryš kunigėlis.... Aš 

einu į virtuvę. Paulauk jo čia. (Išeina.)
Kazys (atsargiai apsidairo) — Kažin ar tas 

senis jam vėl knygų atgabeno? Kad taip 
jį sučiuptų, taip keno įtarimu. .. . lųku
nigui butų bėdos.... Kažink kur jis jas 
padėjo. ... (Dairinėjasi pakampėmis ir 
po stalu) Norisi tik pamatyt.... Gal 
kunigas manęs nesitikėjo šį vakarą. Bet 
aš neiškenčiau neužėjęs. Jau turėjo gaut 
naujų.... (Stojasi, vaikšto) Geras iš jo 
kunigas, patarimų duoda, pamokina žmo
nes ko naujesnio, ir štai su tomis užgin
tomis knygomis vargsta.... Mane ragi
na mokinis ant gydytojo, nors tėvai nori 
kad bučiau kunigu.... Jis sako: Ma
tai pats, svetimi ir svetimi visame musų 
krašte, tai daktarai, tai advokatai, tai ki
tokie, ir visi mūsiškius išnaudoja visame. 
Nėra kam saviškių reikalus apžiūrėt. 
Kiti mūsiškiai kad ir mokslus išėję, sve
tur apsigyvena.... Reikia kuodaugiau- 
sia turėti čia, savoj šalyj....

(Pareina Kunigas.)
Kunigas — A, sveikas, Kaziuk, jau tu pas 

mane? Turbut ką nujauti....
Kazys — Taip, kunige; atleisi už vėlai vaik

ščiojimą.
Kunigas — Dar ne visai vėlus laikas, ir ge

rai kad atėjai.
Kazys — Girdėjau atvažiavo... .
Kunigas — Taip. Kas sakė?
Kazys — Tamistos šeimininkė.
Kunigas — Ar tu su ja daugiau neišsikal

bėjai?....
Kazys — Ne, kunige, tik išklausiau ar buvo 

kas iš toliau atvažiavę, kad mano lauki
mas nebūtų perniek.

Kunigas — Saugokis neišduok to žmogelio: 
kada kalbos pasklis nesunku bus žanda-

Nauja TMD. Kuopa
Waukegan, Iii. Spalių 12 d. 

Liuosybės svetainėje T. M. D. 
Wisconsin Valstijos Apskritis 
buvo suruošęs prakalbas! kalbė
toju buvo gerb. A. B. Stankus, 
“Vienybės” įgaliotinis. Po pra
kalbų sutverta nauja T. M. D. 
kuopa Waukegane iš šių gerų 
tėvynainių:

Stasys Adomkus,
Jonas Masevičius,
Izidorius Dapkus,
Jonas Adomkevičius,
Jonas Žiūkus.
Tuoj pasiųsta i centrą jų mo

kesnis! ir nariai laukia prisiun- 
čiant knygų.

Įstoję nauji nariai i T. M. D. 
sudėjo pažadus dirbti labui T. 
M. D. Į trumpą laiką permato
ma jog Waukegane susidarys 
didelis būrelis tėvynainių ; ir kur 
rasi toki Lietuvi kuris netrokš
tų būti apšviestu, nenorėtų my
lėti Tėvynės Lietuvos ir dar
buotis platinant apšvietą. Var
de TMD. Apskričio kaipo rengė
jas tų prakalbų ir organizato

riaus pagelbininkas, turiu sau 
už garbę sveikinti Waukegano 
naują TMD. kuopą. Linkiu jai 
gyvuoti ir bujoti ir skleisti tė
vynės meilę ir apšvietą,!

Waukegano Lietuviai! Jūsų 
darbas atneš daug gero; dirbki
te, broliai, nes pas jus matyt 
ištisi laukeliai jūsų kolonijoje 
dirvonuoja. Nesigailėkit truso, 
o nauda bus didelė.

M. Kasparaitis.

šėjai iš Milvvaukės ir dapildys 
j kitų kolonijų dalyviai, vėliau tę
sis šokiai. Laike šokių leisime 
išlaimėjimui Dr. V. Kudirkos 
Raštus ir Kultūros Istoriją.

Kurios kuopos buvot paėmę 
išlaimėjimui serijų parduoti ti
kiu esat viską išpardavę, taigi 
nepamirškit atsivežti ar pirm 
važiavimo pasiųsti S. Beržienei, 
577 Reed St., Milwaukee, Wis., 
tikietus ir už juos pinigus.

Rengėjai.

Racine, Wis.
Wisconsin Apskričio T. M. D. 

kuopoms ir visiems Lietuviams 
pranešimas. Apskritis ruošia di
delį programą su išlaimėjimais, 
šokiais ir balium spalių 26 d., 3 
vai. po pietų, Turner Hall, Ra
cine, Wis. Visos prie Apskri
čio priklausančios TMD. kuopos 
kviečiama dalyvauti. Stengki- 
tės visus Lietuvius pakviesti 
kad dalyvautų musų parengime. 
Pardavinėkite prisiųstus tikie- 
tus.

Užsibaigus programų!, kurį 
išpildys daugiausia rinktini lo

Worcester, Mass.
Spalių 5 d. TMD. 50-tos kuo

pos susirinkime iš raportų pa
sirodė kad 50-ta kuopa gerai 
stovi nariais ir turtu. Čia tu
riu pasakyti kad nariai turi ge
rus norus dirbti kuopos labui. 
Iš komiteto pasirodė kad jis dir
ba visu smarkumu, ypač gavime 
naujų narių. Man matant pri
sirašė keturi nauji nariai vie
nu sykiu. Toliau pasirodė kad 
komitetas surinko aukų $10.50 
Dr. V. Kudirkos paminklo sta
tymo fondam Liko išrinkta ko
misija tam darbui toliau varyti, 
rinkti daugiau aukų, ir susirin
kime dar surinkta $2.40. Komi
sija pasižadėjo parinkti daugiau 
aukų, ir išnaudos kiekvieną pro-

gą. Komisija susideda iš darb
ščių ypatų: J. Krasinskas, P. 
Bartušis, J. A. Stravinskas.

Paskiau buvo apkalbėta TMD. 
vajus, ir tam taipgi išrinkta ko
misija kuriai pavesta išrasti bu
dai praskleist platesnę agitaciją 
gavimui naujų narių, (pasitarus 
su stovinėtuoju komietu; į tą 
komisiją ineina K. Šimukonis, 
Taipgi kuopa išrinko savo nuo
latini korespondentą kad butų 
aprašoma organe kožnas susi
rinkimas. Korespondentu tapo 
išrinktas J. A. Stravinskas.

Kuopos Korcsp.

Union City, Conn. — Spalių 
8 d. vietos 2-ra TMD. kuopa tu- 

irėjo savo susirinkimą po num. 
į 55 Spring Street. Kuopos pir- 
. mininkas F. Vilkas atidarė su- 
įsirinkimą, buvo perskaityta nuo 
'Centro Sekretoriaus laiškas pa- 
! reiškiantis knygos “Iš Tamsios 
• praeities į šviesią Ateitį” pri- 
siuntimą ir kitus centro prane- 

! Šimus. Kuopa nutarė dirbti ir 
prisilaikyti visų centro patari
mų.

Prie kuopos prisirašė vienas 
naujas narys, K. Butkus, ir dar 
žada daugiau prisirašyti.

rams jį čia atvažiuojantį sulaikyti ir iš
krėsti ....

Kazys — Kaip aš galiu išduoti tą kurio aš 
pats nepažįstu?

Kunigas — Kam reikia suras jį jeigu tu tik 
kam prasitarsi kad jis pas mane atvaži- 
nėja su knygomis....

Kazys — Kunige, drauge, ištiesų, leisk man 
pažinti tą senuką — tą kurs galvą savo 
deda už musų kalbos palaikymą....

Kunigas — Hm, tau vis norisi?.... Ar tau 
nepakanka kad atgabena? Gauni, turi 
ką pasiskaityt ir džiaugkis.... Jis pra
šo manęs neparodyt jo niekam kaipo 
knygnešio, ir kaip aš galiu prieš jo norą 
eiti....

Kazys (pajuokiu) — Ypač gal dar jam pri
siekei nesakyt, ar ne?....

Kuingas — Kad ir tai.... Verčiau eik čia, 
pažiūrėt kokių atvežė, ir galėsi pasiėmęs 
neštis savo dalį. (Prieina prie stalčiaus, 
išima knygeles, duoda kelias Kaziui.)

Kazys (nekantriai) — Meldžiu, parodyk, 
man labai rupi kokios. Parsinešęs dar 
šiąnakt perskaitysiu savo, ir galėsiu ati
duot bernui, kuris vargšas sykį sugavo 
mane beskaitant ir nuo tada su ašaromis 
prašosi atiduoti jam kada perskaitau.... 
Pats neišgali pirkti.

Kunigas — Atsargiai su bernais.... Ber
nai mergoms kada pradės dalinti bus ga
las.... Žinai kad tavo ir mano kailiai 
pavojuje. Juk neišduosim tą senuką....

Kazys — Musų bernas ne toks. Ne visiems 
ir aš duodu. Taigi atsarga ir toliau lai 
buna mums pirmiausia....

Kunigas (duoda knygas) — Te, išdalink tas 
kur reikia.... O čia štai turiu porą kny
gelių kurios pas mane atsidūrė net nuo 
Tauragės.... Sužinosi vėliau ir nuo ko. 
Imk ir tu vieną.

(Kazys slepia knygeles užantyje.)
Kazys — Girdėjau čia buvo Juozas. Ar jis 

irgi imtu?
Kunigas (palaukęs) — Tiek su juo. ... Ne

duodu jam, bet ir neverta duoti. Jo min- 
tįs tik vėjams, ir iš savo didelio šnekumo 
jis gali paleista neatsargiai žodį, paskui 
nesugausi.... Aš su jub toliau kalbose 
neinu kaip tik apie 
Gaila, nors mokytas 
tikęs.

Kazys — Tai ir tiek to.
sakė kada daugiau gausim, naujų, ko
kių ?... .

Kunigas — Dar visko neišsišnekėjau. Dar 
rytoj ryte su juo matysiuos, prieš jo iš
važiavimą.

Kazys — Na, aš eisiu. Labanakt, kunige, 
širdingai ačiū už taip naudingas knyge
les....

Kunigas — Keliauk sveikas. Iki pasima
tymo. ...

(Kazys išeina. Kunigas palydi iki du
rų. Gryždamas atsidusta. Galvą nu
leidęs prieina prie stalo, mąsto. Už
pučia lempą.)

(UŽDANGA)

stiklą arbatos.... 
vyras bet niekam

Ar tas .senukas ne-

AKTAS ANTRAS
Vaizdas: Darželis klebonijos prienamyje. 

Kairėj suolelis. Pava'karis. Mėnuo 
laiko vėliau.

Ona ir I^azys ateina palengva iš dešines, 
persiėmę rankom per pečius. Kazys 

rankoje nešasi skrybėlę.
Kazys — Ar tai ne ypatingas musų laimes 

lėmimas, Onute? Tik pamislyk: taip aš 
norėjau susipažint su tavim Kaune per 
tavo dėdės įšventinimą, su buriu studen
tų atsilankęs bažnyčion, bet tu taip nuo
širdžiai meldeisi, nei nepažiūrėjau į mi
ne.... Kitaip nebuvo progos susipažint, 
nebuvo kam perstatyt, ir taip viskas pra
ėjo. O žiūrėk, dabar nežiniomis mudu 
laimė suvedė greta vienas kito, ir jau 
mėnuo laiko kaip mudu neperskiriamais 
draugais tapom....

Ona — Drauguži mano... . Nežinai ką ta
da mano širdis jautė, ir ką mintįs veikė, 
nors akis i knygą suverstos buvo.... Bet 
tiek to: praėjo visa ta nežinė kokia prieš 
mudu stovėjo kada vienas kitą pažinti 
geidėm, o kaip likimo buvo lemta, kitaip' 
būti negalėjo.... Dabar tik atsakymą 
tuomet kilusiems savo klausimams ra
dom. ... Aš čia, pas dėdę, viešėt atvy
kau, c tu čia pat gyveni.... ir mudu ra
dom vienas kitą...'. Meldžiu sėstis čia 
su manimi, toli'du juk neisim.... Čia 
taip ramu....

Kazys — Ačiū, Onute, sėskiva. Jau prisi- 
vaikščiojom. (Pats paspausdamas ją už 
pečių pasodina. Sėdasi šalę.) Ne kitaip 
kaip pats dangus man tave dovanojo, 
Onute, ir kaip aš busiu laimingas kada 
mokslą baigęs galėsiu tave padaryt sava 
ant visados!...

Ona — Lai tik musų širdis to geidžia, su
lauksim. ...

Kazys — Ar pažadi būti mano, Onute bran
gi, ir ar lauksi manęs iki aš inžinierium 
liksiu?

Ona — Brangiausis.... lai mano širdis pa
žadus daro, lupos neįstengia.... (Kazys 
siekia jos lupas bučiuoti, bet laikydamas 
jos ranką, pabučiuoja tvirtai ranką.)

Kazys — Ačiū.... Ir aš busiu tavo, lauk
siu iki pasibaigs mano vargų dienos....

Ona — Lauksiu tavęs nekantriai.... «Ir vi- I .sada tik apie tave manysiu....
(Kazys — Vilčių pilna širdimi kopsiu į tą 
j sunkų mokslo kalną, ir jame musų laimę 
[ pasieksim....
Ona — Smagu man daros ayie tai galvo

jant, bet kartu kad taip dar toli-toli — 
dar ne vienas metelis, ne du.... (Abu 
nutyla. Kazys galvą nulenkęs užsimąsto.

I Ona lyg juda. Nedrąsiai Kaziui) Ka
ziuk, ar galiu aš tau....

I Kazys —■ Na, meldžiu.... ką???
Ona — Ar nesijuoksi iš manęs? Prižadi? 

Aš tau ką parodysiu....
Kazys — Prižadu iš tikros širdies, nors ne

žinau kam....
(Bus daugiau)

Prisirašė Nauji Nariai
144 kp. Amsterdam. N. Y. — 

Juozas Tamošaitis, Juozas Tie
sis ir Juozas Latvis.

41 kp. Newark, N. J. —- W. 
M. Ambraziejus, W. Bičkaus
kas, A. Verba, Mikas Putinas, 
S. Stasiulis. Juos prirašė A. 
Žiugžda, kuris smarkiai darbuo
jasi atgaivinimui vietinės T. M. 
D. kuopos.

12 kp. Akron, O. — Jokūbas 
Augustinavičius.

6 kp. So. Milwaukee, Wis. — 
Juozas Žilinskas.

Užsimokėjo už 1924 M.
144 kp. Amsterdam, N. Y. — 

S. Ambražas, J. Gaška, P. J. La
las, S Jakas, A. Lukšis, P. Plan- 
kis, A. Mockus, S. Tiesis, J. Rai
la, Z. Varnas, R. Juozapaitis, S. 
žūdis,. I. Kasakaitis, K. Valiko- 
nis, 1. Kiaunė (ir už 1923 m.), 
A. Didžiulis (ir už 1923 m.), J. 
Tiesis (naujas), A. Kupčiūnas, 
J. Ramonas, Pr. Miškinis, B. 
Gastas, J. Tamošaitis (naujas, 
užsimokėjo ir už 1923 m.), D. 
Jurkūnas, J. Žilinskas, J. Bab- 
linskas (ir už 1923), J. Karuža, 
A. Kubilius, F. Karpaitis, J. Ur- 
belis, P. Putinskaitė, A. Petrila, 
I. Vinskas, B. Janulis, V. Re- 
dingas, T. štoba, J. Latvis (nau
jas), K. Kamarauskas, J. Sin- 
čius, J. Gaspa, J. Mazilauskas, 
U. Strikuliutė (ir už 1923 m.)

57 kp. Lowell. Mass. — D. 
Romskas, Z. Dziedulionis.

(Clevelandiečiai visą šį veikalą matys nedėlioj, spalių 26, Lietuvių salėj—Apsilankykit)

Del ‘Iš Tamsios Praeities’
Nariai gavę knygą “Iš Tam

sios Praeities j šviesią Ateitį” 
tūli pradėjo rugoti kodėl ji duo
ta paprastais popicrio viršeliais, 
o ne apdaryta kietuose drobės 
viršuose.

Žinoma, norintieji turėti vi
sas knygas drobės apdaruose 
turi tiesą parugoti Centro Val
dybai už tai, nes jų knygų tar
pe maišysis viena visai prastais 
popierio viršeliais ir darkys jo 
knygynėlį.

Bet atsižvelgiant į apistovas 
kokiose ta knyga nariams pater 
ko reikia atleisti Centro Valdy
bai. Iškalno už tos knygos vir
šelius nenutarta rinkti pinigus 
viena dėlto kad knyga jau ir 
taip suvėlavus ir reikalinga na
riams atiduoti, o atėjo be kietų 
viršelių, ir dar nariams butų pri
siėjo laukti menesio-kito iki čia 
ją apdarius. Antra, ta knyga 
mums atsieina kaip dykai, nes 
gaunam už pavelijimą dasispau- 
sdinti sau must) leidžiamos “Pa
saulio Istorijos”. Rėnkant pi- 
nigusztiž viršelius “Pasaulio Is
torijai” ir dar vėl užkrauti mo
kestį ant kitų viršelių išrodė lyg 
perdaug.

Kurie būtinai nori apdarus 
turėti gali rasti savo mieste 
knygų apdarytojus ir jie virše
lius uždės už tuos pačius pini
gus kaip reikia Centrui mokėti.

/i
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DIEVAI IR ŽVAIGŽDES,, KUNI-
, GAI IR KARALIAI

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

(Tąsa iš pereito num.)

Asurbanipalas (Graikiškai Sardanapa- 
lus), to paties Esar-Haddono sūnūs, yra 
ypatingai Įdomus asmuo, atžvilgiu santikių 
tarp kunigijos ir karaliaus. Jo tėvo susi
taikymas su Bel-Marduku nuėjo taip toli 
kad pats Sardanapalas gavo Babylonijos 
išauklėjimą, vietoje karingo Asyrijos auk
lėjimo. Jis virto dideliu rinkėju Įvairių 
praeities užrašų ant molio, ir jo knygynas, 
kurs dabar yra atkastas, yra brangiausis 
pasaulyje istorinės medegos šaltinis. Ne
atsižvelgiant Į jo mokslą, jis visgi laikė sau
joje Asyrijos armiją; jis laikinai užkariavo 
Egiptą, nuslopino sukilimą Babylonijoje ir 
šiaip atliko keletą pasekmingų karų. Kaip 
žinoma, jis buvo beveik paskutinis Asyri
jos valdonas. Ariu giminės, daugiau išma
niusios apie karus negu apie kunigavimą, 
ir ypatingai §kytai, Medai ir Persai, per il
gą laiką veržėsi Asyrijon iš žiemių ir žiem
ryčių pusių. Medai ir Persai sudarė san
tarvę su nomadais Semitų kilmės, Chaldė- 
jais pietuose, kad drauge užpuolus Asyri- 
ją. Ariai paėmė Asyrijos sostinę Ninevą 
606 m. pirm Kristaus.

Už šešisdešimts septynių metų po to 
kaip Ninevą paėmė Ariai, palikę Babyloną 
Semitams Chaldėjams, paskutinį Chaldė- 
jų Imperijos valdovą (Babylonijos Antro
sios Imperijos), Nabonidą, Belšazaro tėvą, 
nuvertė nuo sosto Persų karalius Kyras. 
Šis Nabonidas irgi buvo aukštai mokytas 
valdovas; jis Įnešė Į krašto valdymą per
daug inteligencijos ir imaginacijos, o per- 
maža šio pasaulio išminties. Jis darė se
novės tyrinėjimus; ačiū jo tyrinėjimams,; 
mes 'žinome 3750 metų pirm Kr. Įvykius ir 
Sargoną I-jį. Jis didžiavosi savo darbais 
ir paliko atatinkamus užrašus apie juos. 
Aišku, Nabonidui rūpėjo naujybės ir re
ligijos srityje; jis statė ir atstatinėjo baž
nyčias ir kėsinosi centralizuoti religiją Ba- į 
bylone, sunešdamas visą eilę krašto dievų 
į Bel-Marduko bažnyčią. Nėra abejonės 
kad jis permatė jog nuolatiniai nesutikimai 
religijos srityje silpnina ir skaldo valsty
bę, tat jis ir galvojo apie religijos suvieno
dinimą.

Įvykiai gi sparčiai žengė pirmyn kad 
butų buvę galima ramiai toks planas Įkū
nyti. Jo naujenybės greitai sukėlė Bel’o 
kunigų nepasitikėjimą ir nuožvalgą. Jie 
liko Persų šalininkais. “Kyro kareiviai už

ėmė Babylono miestą be mūšio”. Ųaboni- 
das pateko nelaisvėn ir Persų sargyba bu
vo pastatyta prie Bel’o bažnyčios durų, už 
kurių “pamaldos buvo atliekama be jokio 
kliudymo.”

Faktinai imant, Kyras įsteigė Babylo- 
ne Persų Imperiją su Bel-Marduko pagal
ba. Jis patenkino konservativius kunigų 
instinktus tuo kad sugrąžino vietos dievus 
jų senoms bažnyčioms. Jis taipgi sugrąži
no ir Žydus į Jeruzolimą. Šitie jo žygiai bu
vo reikalingi jo politikai. Bet atėjus čion 
netikiams Ariams, senovės kunigai turėjo 
labai brangiai užmokėti už laikymą pamal
dų savo bažnyčiose. Butų buvę protingiau 
taikytis prie Nabonido naujenybių, klau
syti to atskalūno idėjų ir ramiau pasitikti 
atsimainančio pasaulio įvykius. Kyras pa
ėmė Babyloną 539 metais pirm Kr., 521 me
tais Babilone vėl buvo sukilimas, ir 520 me
tais kitas Persų karalius, Darius, griovė 
jo sienas. Dviejų šimtų metų laikotarpiu 
iš tų gerbiamų Bel-Marduko ritualų išgara
vo visa gyvybė, ir Bel-Marduko bažnyčių 
akmens ir plytos buvo naudojama kitoms 
troboms statyti.

Egipto Dievai-Karaliai
Egipto kunigų ir karalių istorija yra 

panaši Babylono istorijai, bet toli gražu 
nėra paralelė. Sumerijps ir Asyrijos kara
liai buvo kilę iš kunigų; jie buvo, taip sa
kant, supasaulėję kunigai. Egipto Farao
nai, kaip atrodo, nėjo tuo keliu. Jau labai 
žiloje senovėje faraonas turėjo galybę ir 
svarbą daug didesnę už kunigus. Jis, fak-

tfUDIKlų
ZuEROVės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO fi 
MOTINŲ IR JŲ fįį 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®!

STRAIl’SNIS 95

K.'
jrnwnuwKmiiH i»; gfij. , BĮ

Sbrae skyriuj? mes lailins 
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.Apstus Miegas Užtikrina Sveikatą 
Jūsų Kūdikiui

Reguliariški laikotarpiai nejudomo 
miego būtinai reikalinga augančiam 
kūdikiui. Be ganėtino pasilsio, gero 
penėjimo ir priežiūros vaisiai ding
sta. Kūdikiui patogiausia miegoti 
vienam. Kambarį reikia gerai išvė
dinti. Matrasas turi būti lygus ir iš
bovelnos, plaukų arba vailoko. Pa- 
duškos nereikia, bet jei norima gali
ma patiesti švarią., sulenktą skarelę 
po galva. Miego iššaukimui kambarį 
reikia pritamsinti. Reikia vengti su
pimo ir kitų nuraminimo būdų. At
mink kad miegas yra įgimtas papro- 
tis ir turi ateiti gamtiškai. Venk vi
sų 'gyduolių del miego, nes jos visos 
labai pavojingos rankose neprityrusio
asmens.

Tinkamas maistas ir penėjimas tu
ri daug su miegu. Nedapenėtas kūdi
kis bus alkio išbudinamas. Perpenė-

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
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Meile, meile — motinėle,
Tu mane paguodi,.
Nuo skausmų, nelaimių, vėjo 
Prie krutinės glaudi.
Nors varge aš buč’ paskendęs, 
Alptų man širdužė,
Su tavim visuomet gera
Nors ir šėlst’ audružė.

Radasto Žiedas. 
Alytus, ll-VIII-23.

Nuo Juokų Red.: Senai čia 
mes turėjome eiles apie meilę 
—■ po teisybei, dar nuo laikų 
gerb. Cirineušo, gerb. Mučelnin- 
ko ir kitų, neturėjome tik
rų meilės eilių kurios širdį su- 

Igraudintų, arba kitiems juokus 
ištrauktų.

Bet po teisybei ir šios gerb. 
Radasto žiedo eilės nėra meiliš
kos, tik apie meilę. Jos turi pa-

tinai, yra dievas, reiškia svarbesnis už ka
ralių ir už kunigą. Mes nežinome kokiu i 
budu jis atsiekė tokios aukštos vietos. Jok- j 
sai Sumerijos, Babylonijos ar Asyrijos ka
ralius nebūtų galėjęs priversti savo žmo
nes statyti jam tokias piramidas kokias sta
tė Egiptėnai savo piramidų statytojams 
faraonams iš IV-tos dinastijos. Pirmieji j 
faraonai, galimas dalykas, nebuvo skaitomi 
vyriausiu dievu. Taip dievas Horus už di 
džiosios Chefreno stovylos galvos. Vėly-i 
besniojo valdovo Ramezio III (iš XIX di
nastijos) stovyla ant jo sarkofago (dabar 
jis yra Cambridge) turi tris aiškius didžių j 
Egipto sistemos dievų simbolius. Jis laiko 
du skiptru Dienos ir Prisikėlimo dievo Ozi-j 
rio; ant jo galvos yra karvės deivės Hato-j 
ros ragai; taipgi jis turi dievo Ammon Rai 
saulę ir plunksnas. Jis turi tuos ženklus 
ne kaipo simbolius kaip koks dievuotas Ba-j 
bylonietis turėtų Bel-Marduko simbolius: 
ne, — jis yra tris dievai viename.

Užeiname taipgi nemaža skulptūros ir I 
paveikslų, patvirtinančių tai kad faraonai 
tikrai skaitė save dievų sunais. Pavyzdžiui,! 
Amenofio III (iš XVIII dinastijos) užgimi
mas ir dievybė yra kuoaiškiausia parodo
ma skulptūroje rastoje Luksore. Daugiau 
dar, — buvo tikima kad faraonai, kilę iš 
dievo, negalėję vesti sau moterį iš šiaip 
žmonių, tat jie paprastai ir vesdavo savo 
kraujo giminaites, labai artimas, net tikras 
savo seseris.

„ (Bus daugiau)

Ijnkimo prie meilės, bet trum
pos ir nedaug apie ją pasako, 
kuri (meilė) nors yra sena, vis 

; yra apie ją kas sakyti.
Kalbant apie sakymą, nėra tai 

j sakymas apie meilę, tik apie 
1 jos pasekmes.

(Mes turime nesuklysti ir pa
tįs: kitados prirodinėjome kad 
meilės nėra, taigi vėl neprivalo
me pradėti šnekėti apie ją kaip 
apie esančią.)

Mes jau pasiilgstame čia mei
lės dainelių — nereikia abejoti. 
Jeigu rastųsi koks poetas su to
kiais meilės jausmais kaip tu
rėjo kiti čia dainavę, ištiesų bu
tų smagu jų susilaukti.

Bet tam viskam reikia šir
dies skausmų nuo meilės kilu
sių, ašarų netekus mergelės (ar 
bernelio), nuliūdimų del nesi
matymo, ir tt. ir tt.

Gerb. Radasto žiedas gi sa
vo eilėse mums pasako kaip jį 
meilė priglaudžia, lyg motinėlė, 
nuo skausmų, nelaimių.
džia.

Kiti sako kad tik nuo dainos 
taip stojasi kaip gerb. R. Ž. iš- 
rodinėja jog jam stojasi nuo 
meilės.

Einant prie gyvenimo mar- 
nasčių, mes matėme “Tėvynė
je” tūlo Seno Socialisto straips
nį ąntgalviu: “Branginkim Sa
vo Laiką ir Vietą Laikraštyje”, 
o jo tas straipsnis parašyta be
veik dviejų špaltų ilgio.

Jeigu skelbt tokią prakilnią 
idėją apie taupymą laikraštyje 
vietos ir savo laiko, užtenka pa
rašyt straipsnelį pusės sprin
džio. Tada žmonės tikės tam ką 
skelbi.

Chicagos “Draugo” redakto
rėms. ir (turbūt bobų) “dakta-

Drangelis “nemoka rašyti”.
Ant nelaimės, Pakštas dar tik 

nesenai į Chicągą atpakštėjo už
tai nebuvo gavęs jokių pirmes
nių Drangelio laiškų, pilnai tai- 
sykliškai parašytų.

Nabagui Pakštui nei į galvelę 
neužėjo kad Dr. Drangelis ga
lėjo isakyt stenografei paruošti 
tam tikrus laiškus ir išsiuntinė
ti Drangelio vardu.

“Draugas”, prisibijodamas ki
tą sykį tokią klaidą padaryti, 
gavęs laišką kokio kunigo gas- 
padinės rašytą, visai taisykliš- 
ką, pagarsins kad va toks ir 
kunigas moka taisykliš'kai ra
šyti, nors iš kunigų retas kuris 
pataiko be klaidos rašyti.

Ekstra! Nepaprasta naujie
na! Zeppelinas iš Vokietijos 
atskrisdamas taikė ir. pralėkė 
virš “Vienybės” namo!

Kas dauginasi? Iš visų šal
tinių surinktos žinios rodo kad 
visame pasaulyje per pastarais 
kelis metus komunistų partijų 
narių skaičius dikeiai sumažėjo.

Iš patyrimų musų dienose gy
venant žinome kad katalikų (ti
kėjimą praktikuojančių) skai
čius- sumažėjo.

Iš Wilkes Barrių suvažiavi
mo pasirodė kad socialistų skai
čius irgi sumažėjo.

Ar pasaulis eina žemyn gy
ventojų skaičium, ar tautininkų 
partijos didėja!

Lietuvos laikraščiai sako kad 
musų laikraščiai skysti, mes sa
kome kad jų laikraščiai skysti.

(Čia eina kalba apie laikraš
čius, ne apie žurnalus.)

Su mumis eina ir Amerikos ir 
Lietuvos liaudis.

Pažiurėjus į jų “tirštus” lai
kraščius, retai kada užtinki ką 
tarp daugelio žinelių ir papras
tų pranešimų. Moksliškos ver
tės raštų retai kuris iš daugy
bės jų laikraščių teturi.

Gal “skystais” mūsiškius va
dina už tai kad mato iš savo pa
čių laikraščių perspausdintas 
žineles....

RODYKLE No. 24

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
K.-rto ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indom,ųs kdžnaj Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Šokoladas yra populiaris maistas 

namuose, nes šeimininkes daug juo- 
nii pasinaudoja valgių gaminimuose. 
Ne tik tiek, bet šokoladas yra ir la
bai sveikas maistas ir pagelbsti bu- 
davojime kūno, šokoladas yra leng
vas virškinimui. Šokoladas padary
tas iš rankom išrinktų kokoa grudų 
kurie auga tropiškose srityse. Jie 
importuojama j šią šąli ir paskui iš
dirbama į įvairins rūšis. Geriausias 
būdas naudojimui šokolado yra prie 
kepimo. Sekantis receptas parodys 
kaip padaryt šokolado pyragą kuris 
yra skanus ir geras.
VELNIO MAISTO SLUOGSNIN1S 

PYRAGAS
•Vi puoduko evaporated pieno
1 puodukas cukraus
2 maži kiaušiniai

puoduko sviesto arba sviesto pa
vaduotojo

I4- puoduko vandens 
puoduko miltų 

2% šmotų šokolado 
Į/j šaukštuko kepamos sodos 
Biskelis druskos 
% šaukštuko vanilos
Išplak sviestą, po biskį įplakant 

cukrų, kiaušinio trynius, vanilą ir šo
koladą pirma ištirpytą ant karšto 
vandenio. Supilk krūvon sausus da
lykus ir sudėk pieną ir vandeni. Da- 
dėk miltų mišinį i suplaktą sviestą su 
pienu, ir dėk taip viską iki 'susidės. 
Flak gerai, padažyk suplaktame kiau
šinių baltyme ir sudėk į taukuotus 
kepimo indus. Kepk vidutiniame pe
čiuje, per apie 45 minutas ir sudėk 
kepinius vieną ant kito su cukrine ko
še ar šokolato mišiniu ištepus.

Virtuvės Reikaluose
Kad razinkos nenuskęstų į apačią 

pyrago išvoliok jas svieste pirm de
dant i tešlą.

Užlaikymui išmatų (garbage) ku
bilo švariai ir sanitariškai, išdek jį 
laikraštine poperia.

Dedant maistą į ledo šėpą padengk 
jį su stiklo dangčiais. Juos galima 
pirkti už kelis centus, o matyt bus 
kur kas stovi.

Padarymui duonos trupinių grei

tai ir lengvai, nupjauk minkštas dalis 
nuo seno bakano, sudėk į tyrą mui
lino maišelį, užrišk viršų ir palengva 
trink kočiok juos per keletą rninutų. 
Trupiniai liks smulkus ir geri bile rei
kalui.

Naminiai Pasigelbėjimai
Maliavotos sienos ir medis galima 

lengvai nuvalyti naudojant lygią dalį 
acto ir kerosino. Numazgok skaru
liu ir trink gerai tuo skystimu, po to 
nušluostyk sausu skaruliu. Galima 
taipgi naudoti nevirto krakmolo so- 
liuciją.

Jeigu sunaudojat daug žvakių ki
binimo tikslams, galit pailgint jų 
tarnavimą aptepant jas baltu liake- 
ru ir gerai išdžiovinant. Tas neduos 
trintis nuo šonų taukams ir pailgins 
žvakes degimo laiką.

Grožės Patarimai
Tamsių lankų po akimis priežastis 

yra ar tai del nuvarginimo kūno vie
naip ar kitaip ir rūpinimąsi bei del 
fiziškos sistemos nuengimo. Gali bū
ti taipgi del stokos miego arba nere- 
guliario vidurių veikimo.' To patai
symui, reikia gert daug vandens ir 
būti tyrame ore kuodaugiausia. Ga
li ant nakties ištepti veidą su witch 
hazel ar kuo kitu del odos. Akių ne
reikia niekad trinti ■ mazgojant vei
dą, tik paplaksnoti jas. Jeigu juodi 
plėtmai dar vis bus, geriausia pasi
tart su gydytoju.

Ypatiška Sveikata
Vaistų reikia vengti kiek tik gali

ma labiausia, nes jie yra nuodingi. 
Imant vaistus ir pakartojant juos su
sidaro panrotis. Sykį palieki vaistų 
ligoniu, sunku yra nuo to pasigydyti. 
Tokie vaistai kaip kokainas, herinas, 
alkoholis ir opium niekad nereikia 
naudoti jeigu nepataria gydytojas. 
Daug yra vaistų vadinamų patentuo
tomis medicinomis pardavimui kurie 
yra pavojingi jūsų sistemai. Gėri
mas svaigalų, kaip: vynas, alus, deg
tinė, turinti daug alkoholio nepalcng- 
vina sirgime ir nepašalina nuovargio, 
tik apramina jį. Juo daugiau gersi, 
tuo daugiau norėsi ir daugiau nuvar
gęs liksi. Taipgi nepatartina gerti 
perdaug arbatos ar kavos.

tas bus neramus nuo vidurių suiri
mo. Sveikų kūdikių niekad nereikia 
budinti, kaip tik del penėjimo. Vienok 
del permainymo sušlapusių drapanų 
ta taisyklę galima peržengti. Kūdi
kiai tuoj pramoksta prabusti penėji
mo laikui, ir nėra stebėtina kad kū
dikis po trijų mėnesių įpranta mie
goti ištisai visą naktį, prabusdamas 
tik del penėjimo pavakaryj. šitame 
amžyje kūdikis turi primigti bent du 
sykiu po dvi valandas per dieną, ryte 
ir po pietų. Kūdikiui augant, vieno 
snustelėjimo užtenka, bet patartina 
popietinį migimą tęsti iki penkto ar 
šešto meto.

Jei po to kaip padarei visus pasi- 
saugojimus, kūdikis vis nerimauja, 
pasirodavyk su gydytoju, nes gal bū
ti yra kokia besivystanti liga kuri ne
duoda ramiai ilsėtis.

Sena Užduotis Motinoms
Nedąpenėjimas yra didžiausias 

priešas bręstančiai merginai. Kiek
viena motina turi tą pavojų sutikti. 
Nesenai įžymus Anglų kirurgas pa
reiškė kad minios bręstančių mergi
nu yra nedapenėtos. O blogiausia to 
dalis yra kad liga tuoj po to seka. 
Džiova ypatingai gręsia bręstančioms 
mergaitėms.

Mokslo bandymai tarpe mokyklos 
vaikų nesenai įrodė kad Eagle Pienas 
ypatingai veikia gydant nedapenėji- 
mą. Vaikai auklėti su Eagje Pienu 
dusyk greičiau augo negu paprastu 
pienu išauklėti. Jų mokytojai rapor
tuoja kad jie ne tik geriau išrodė, bet 
ir buvo sveikesni ir geriau mokinosi.

Kožna laukianti motina nori užsi- 
laikyt geroj sveikatoj, ir turi valyt 
savo dantis po kožno valgio su Col
gate’s Ribbon Deltai Cream. Dantįs 
sukramto maistą kuris duoda stipru
mą motinai ir jos kūdikiui. Colgate’s 
valo dantis saugiai ir visiškai.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją” 
Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 

Užrašykit jiems “Dirvą”

I ras” Pakštas andai nudžiugo 
gavęs laišką nuo Dr. K. Dran- 

' gelio, ir patalpino tą laišką laik- 
| raštyje išrūdydamas kad Dr. K.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Borden’s Evaporated Pienas yra ar- ta jame grietine ir išdirbamas po už- 

čiausias prie, karvės pieno negu koks žiūra veterinarų ekspertų. Prašyk 
kitas produktas. Tai yra riebiausias savo groserninko Borden’s Evapora- 
ir tyriausias šviežias pienas su palik- ted pieno kitą sykį nuėjus krautuvei!.

Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karvė ištraukia iš jų naudingus ele
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
nas yra valgių karalius.

Borden's Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro karves 
pieno maistingumą geriau negu koks kitas produktas.

tyriausias, šviežiausias pienas su Smetona. Kar- 
yra geriausia prižiūrimos ir veterinarai nuolat per-

Borden’s Evaporated Pienas yra parankiausia, taupin- 
giausia pieno forma. Del virimo ir kepimo jis susily
gina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gė
rime kavoje. Priežiūra sutaisyme pžtikrina tyrumą 
pieno, kuris pilasi iš keno kaip Smetona.

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponu paženklinant kokias pamokas nurito, 
ir mes prisiųsiu! jas dovanai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

KUPONAS
Padažalas 
Duona 
Saldainiai

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
PajaiŽuvis 

Vardas
Zupė

Adresas__ _----------------  : (Lithuanian)
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The nice thing about dictating 
letters, says Helen Baltrukonis, 
is that you can use a lot of

did not enjoy peace, we leave it to impartial judge- words you don t know how to 
Lithuanians were soon ob-iment, but someone told it “on” [spell.

became a monk. The country, Whether this.be true or not, 
however, c”J “-•L — -

D T R V A

Lithuanian Rule
The name Lithuania (Lietu

va) appears for 1he first time 
in the chronicles of the Xlth 
century on the occasion of the 
armed expeditions against Rus
sian tribes. The Russian chro
nicler Nestor, o monk of Kiev, 
writes that the Russians, or ra-1 
ther the 'Ruthenes, victoriously 
fought the Lithuanians in the 
Xlth century, but the subse
quent epochs showed the great 
military superiority of the 
Lithuanians over the Russians. 
The Grand Duke Rimgaudas 
welded a congeries of warring 
tribes into a single more or less 
homogeneous principality, 
battled successfully against 
Russians to the east and 
brethren of the Order of
Sword-Bearers to the north in 
many decisive engagements.

Ardvilas succeeded Rimgau
das. This Prince or Grand Duke 
fought against the Tartars in 
1242 to such good purpose that 
after a desperate struggle he 
achieved the liberation of both 
the Ruthenes and Ukrainians 
from the alien yoke. It is said I 
that Ardvilas founded the town 
of Naupilis, now known as No- 
vogrodek, where the ancient 
ruins still exist. A little later 
began the Lithuanian wars 
against the Teutonic Knights.

Mindaugas, Ardvilas’ succes
sor, reigned more than twenty 
years over Lithuania.

air 
th 
th 
th

liged to oppose anew the en- Mary Virbickas: 
crcachments of the 
Knights, whom they
defeated in 1261. At the same
time the Prussians rose against' He touched her on the shoulder 
the Order. Mindaugas fell a 
victim to assassination, and his 
death was followed by terrible j 
internecine strife which lasted!
twenty years. At length Vite-1 
nis succeeded in winning power!
and in inflicting a decisive de-'And then with a smile equally 
feat upon the Teutonic Order! winning, she replied:
near the river Treide. [“Well, then, let’s try some other I

------------- - cafe.”

Teutonic ! Powdered and lip-sticked she 
severely į was, and entirely worthy oi 

attention,

moral crusader that he was—- 
and with that winning, con
descending smile, ho said:

‘My dear, do you realize the 
doors of Paradise are closed 
to you?”

o-

r ByJuniits
Sticking Close to Business
Theatre Man: I don’t sup

pose you’d let me set up a 
of posters on our new

Fiat—Over in California we 
have a lilac bush fifty feet high.

Flatter-—I wish I could lilac 
that.

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

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

The other:—Then you’ve nev
er had any manpers, sir.

—No, it isn’t that; I’ve never 
had a seat.

Apsauga

for Savings suteikia jums

taupymui
išlaidu ne

apsaugos
finansišku

The Society 
šitokios apsaugos budus.

Taupymų bankas yra vienas iš geriau
sių jūsų apsaugos Įstaigų.

šeimynas nuo 
iš priežasties senatvės ir

Incorporated x
fer ’iamngs 

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Viršuj Vaistinės. 2 iki 8 vakare.
Kamp. E. 79th St. ir St. Ciair.

To be sure most or our troub
les never happen, says P. Akšis, 
but the unexpected ones do.

—Itališki Akordeonai—
Mes išdirbom ir importuojam visokius 
pirmos Liesos ranku darbo ITALIŠ
KUS AKORDEONUS

G. W. KLOPFER, O. D 
OPTO METRAS

Egzaminuoja ir 
gydo p. kis ir 
priskiria aki

nius.
Valandos: nuo
10 iki 12 ir nuo

geriausius pasaulyje. Dešimts motų 
garantuoti. Musu kainos žemesnės 
negu kitų išdirbėjų. Dykai pamokini
mai eroti pirkėjams. Reikalaukit ka
talogo DYKAI. (13)

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

Chicago, III.

• ištepant galvų kas vakaras einant gulti 
I per savaitę ar dešimt j dienų, sunal- 
| kins pleiskanas ir paragins jūsų
• plaukų augimų. I’o to naudokite 
J Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- 
> mų su pleiskanomis.
. Bonku 65c. aptiekose, arba už 75c. 
I prisiunčiamo stačiai is dirbtuvės.
i F. AD. RICHTER & CO. 
į 104-114 So. 4thSt., Brooklyn, N.Y.

-------- o--------
The progress of feminism— 

Mother Earth, Necessity, Ma
chinery, Mother Goose, Mother 

couplejJones, Ma Sunday; Mah Jongg, 
movie!Ma Ferguson and Mars.

-------- o--------
Then I Babe Ruth is studying to be a 
right [detective. He might try to find 

lout what becomes of the balls 
I he knocks over the fence.

now 1

Grocer: Sure I will! 
I’ll have my errand boy 

į here where I can watch him. 
-------- o--------

The vacation season is now i _____ o_____
over, except for Congressmen The world is now safe for de. 
and other government employ- [ mocracy> byt, P. Akšis says, it’s 
ees- i.still a good idea to hire the best

' 0 • lawyer you can get.
Excavators have uncovered I _____ 0_____

the bathing house of Nero, and | The rcason many of us do not | 
I it seems a safe guess, says John i recOgnjze opportunitv. thinks 

this Grand Duke was converted ■ Brazauskas, they found the ar- George w Leddon, is that it 
to nistiamty xwi. a tnejchitect has arranged that the [ usua]Iy goes around disguised 
grandees of his. realm. This | towel rack could not be reached | as hard work 
fact is often passed over in si-1 from the tub. Į '
lence although it has an impor-1 -------- Q--------  Į Worry is in” crest paid on
tant bearing upon the convey-1 No man makes love like By- lroubIe beforc it becomes due. 
sion oi the entire Lithuanian ran 
people soma hundred years la- A. Zcjanis. But then, the chances 
ter. At the same period Min- are that if he should 
dangas received from a Papal j it, no girl would know 
envoy a royal crown in his castle . was talking about, 
at Naupilis and in the presence Į -------- o--------
of the Superior of the Order of [ Contractor: “Dont 
the Teutonic Knights, proving [ that sign,

-------- o--------
o man makes love like 'By- 
or Romeo any more, says į -------- o--------

Matchless Teacher
Teacher: Willie, can you tell

Atatinkama suma pasidėta 
apsaugos jus nuo netikėtu 
laimėje, ligoje, bedarbėje; 
jus ir justi 
pasikeitimu 
mirt ies.

that from that moment the 
Lithuanian rulers were invested 
with the kingly status. Min
daugas established, a bishopric 
in the region of the present Vil
nius and one of his sons even

gintas

$6.35

LA B \1 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS 

Rodo meto 
12 mėnesy, 
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.

NESIUSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
mokant persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 2G0 

233 Williain St. New York City.

Dabar

attempt.
what he j nle bow maįcbes are made ?

Willie: No. ma’am. But I 1
| don’t blame vou for wanting to' 

you seejknow>
No Work Today’?”

Colored Applicant, “Yussah, 
das why ah applied.” 

-------- o--------
Job never put up any stoves. 

It would have ruined his repu
tation if he had.

Teacher: Why. what do you 
Į mean?

Willie: Mother says you’ve 
been trying to make one for 
over a year.

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.

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ 

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

GEORGE KAUPA & CO.
6603 St. Clair Ave.

Kas Antradienis ir Trečiadienis 
vakaras nuo 7 iki 9 vai.

‘DĖKIT SAVO TAUPYMUS J TAUPYMŲ BANKĄ’

GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg.
3351 SUPERIOR AVENUE

Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J.

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

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 

* dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms 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 ištilcro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

SiiiinjimniHiiiimiimitHiimiJHiiimi mimtiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimnmiiiinii;

Rytmečiais’'

Turėk Tyras,
“ Sveikas Akis / / T'- SSp

Jei jos Pavargą, / Į V* p?
Teka, jei skauda, arba Prisinešu ( A— ./l 
naudokit Murinę tankiai. Atgaivina, 
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom t '

Parsiduoda visose vaistinėse. j-g JI
Rašyk knygelės .Š ],,nr£no Romedy Co., 9 Boki Ohio St., Chiongo

Milet/Idto-Strop RazorUNCLE WIGGILY’S TRICKS

PE-RU-NA

SIŪK IR TAUPYK

Better than a Mustard Plaster

of 
the

who 
to a 
I’ve

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

NO CHANCE 
Straphanger (to another 

has just given up his seat 
woman)—Good luck, sir.
been traveling on this line for 
three years and I’ve never of
fered my seat to a woman.

John Petkus thinks there is 
.... ig in which people bptray 

in

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

?Mrd?*l?KnOWftT--- JWe must have had a tarribialitT?.

į

■CtnePTJ

Lietuviški Rekordai 
GRAFAFONAIi nothin: 

their character more than 
what they find to laugh at.

-------- o--------
Following endorsement 

bobbed hair by the barbers, 
lumber mon have come out in 
favor of homebuilding. Nothing 
selfish about those birds, opines 
A. Žukas.

Uncle Wiggily bou.ękt 
<d ollie stmte popcorn

POP • -r-H I ^.'4COR H j 1/ kg

Also
4 . soda, waler ,

Ati3 -wLen Jollie, His own motLer1 
clish-rt know J

- ------------ - ))
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisėskit 4 c. j 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O 

315 Fourth Ave., Now York

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA Nuo Kosulių ir Peršalim,ų, Galvos 

Skaudėjimu, Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimų. 

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

By Thornton Fisher

%

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

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

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

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

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius G. Židonis.
kv.-.T«V=V,W.V,W.VuVAVAV.W2/AW.,AW.VA\WW.\

D°

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

prie kokią r.eišlavintų daktaru. Tik
ras Specialistas arba profesorių, ne- 
siklausinėe kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegza.minąvimo. Daugybė dakta- 

A rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jie 
Bl neturėjo užtektinai apsipaiinimo ir pa- 

tyrimo b< i neišrado jūsų tikros lta».
fSU Mano aparatas Radio-Scope-RaggLX- 

Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- Uliir riologiškas egzaminavimas kratųo ad- ^"1 dengs man tikrą jusi} ligos prieiaatj
ir jeigu aš paimsiu jus gydjrt, jums 
tuoj BUgryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nueilpnėiualui 
nervus ir kenčiate nuo uinuodi 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. ii)5th St. Cleveland 

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

Nedčldieniais nuo 10 iki L

this.be
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IPO LIETUVAI
į P A S I. D A 'I R I U S :
= Veda Leonas Žukauskas :
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Dar apie Javų Derlių I šįmet laukiama labai gero lįr 
Paskutiniais statistikos davi-|n^ derliaus. Piityiusių^ukinin- 

niais, šių'metu javu derlius ben-! V1 Pranešimais apskaityta jog 
drai siekia ikf'20 centu. linų _;šia^metais busią gauta apie 
12 centu., o I 

■nuo vieno ha.
Del blogo nepastovaus oro, ja

vų derlius šiais metais 
nodas. Vieni jų geriau, o kiti 
žymiai blogiau užderėjo negu 
pernai metais. Pavyzd., rugių< 
derlius šįmet 21 nuoš. žemesnis; 
už pernykštį derlių, o linų 
šimtis dvigubai didesnis, 
gių derlius apskaityta iki 
000 tonų visoj Lietuvoj.

Pasaulinis rugių derlius, ne
skaitant Rusijos, šįmet taip pat 
žymiai blogesnis, 7.4 nuoš. že
mesnis už pernykštį derlių.

Kviečių derlius Lietuvoj šiais 
metais beveik 20 nuoš. geresnis 
ir apskaitoma iki 96,000 tonų, 
tačiau pasaulinis kviečių derlius 
beveik 12.5 nuoš. žemesnis už 
pernykštį derlių.

Miežių dellius Lietuvoje taip 
pat iki 35 nuoš. didesnis už per
nai metų derlių ir apskaitoma 
iki 216,600 tonų, tačiau pasauli
nis derlius beveik lygus pernai 
metą derliui.

Nežiūrint jog kviečių ir mie
žių derlius žymiai geresnis už 
pernai metų derlių, tačiau tas 
nepadengia rugių nedatekliaus 
ir eksportui tų javų (rugių, 
kviečių ir miežių) -šiais metais 
nenumatoma. Nes bendrai tų 
javų apskaitoma iki 790,000 to
nų (arba 8.8 nuoš. mažesnis už 
pernykštį derlių), tuo tarpu vie
tos reikalams (duonai, sėklai ir 
tt.) numatyta sunaudoti 810,- 
400 tonų, kas sudaro apie 20,- 
400 tonų javų nedatekliaus, ku
riuos turės pavaduoti žirniai ir 
kiti. ,

žirnių 'dmTiua apskaitoma iki 
65,500 tonų. Žirnių visuomet 
trečdalis eidavo eksportui, 
čiau šiais metais del rugių 
datekliaus turės likti vietos 
kalams. ,

Avižų šiais metais gauta tiek 
pat kiek pernai metais ir ap
skaityta iki 336,400 tonų — 10 
nuoš. avižų tenka eksportui, li
kusios vietos reikalams. Pasau
linis a,vižų derlius šiais metais 
tik 3,6 nuoš. viršija pernykštį 
derlių?.

___ i apie 
bYlvių'žOo'centn.i58’400 ton« Plu°§to, beveik dvi

gubai daugiau negu pernai me- 
. j tais, ir apie 55,400 tonų sėmenų.

' Ja jApie 89 nuoš. sėmenų ir linų 
.... į pluošto numatyta eksportui. 

Pasaulinis linų derlius 21 nuoš. 
•g i didesnis už pernykštį derlių.

Bulvių Lietuvoje šiais metais 
nuo_rtaip pat gerai užderėjo. Derlius 
ru_! beveik 25 nuoš. didesnis už per- 

478,- nai metų, ir apskaitoma iki 1,- 
764,000 tonų, kurių 
matyta eksportui, 
derlius tik 5 nuoš. 
pernai metų derlių.

4 nuoš. nu- 
Pasaulinis 

didesnis už

Vilniuj dirbama 50 litų bank
notai. Rugsėjo 2 d. Jonavos 
stotyje tapo sulaikyti trįs as- 
menįs, ■ kurie vežė su savim ne
tikrų 50-litinių banknotų. Tar
dymas parodė kad tie bankno
tai dirbama Vilniuje.

Išviso Lietuvoj tokių bankno
tų išplatinta 4,000 litų.

Ve) aeroplano katastrofa. Iš 
/Šiaulių gauta žinia kad kariu- 
menčs pianevrų metų vienas or
laivis, besileisdamas žemyn, su
sidūrė su arkliu. Arklys užmu
šta, bet ir aeroplanas gerokai 
apdaužytas.

geologiniams lyrinėj i- 
daryti jau baigia savo 
metams numatytus dar- 
netrukus gryžta į Kauną.

V"
DR. FRANK F. HAPPY

DENTISTAS
Visas darbas garantuojama. 

Beskausmis traukimas.
atdara nuo 2 po Įpietų iki 8 vak. 

Nedčldieniais nuo 10 iki 12.
VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS

■ Kampas E. 20t St. ir St. Clair.

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

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

BALSUOKIT
Už Teisdarį (Judge) 

SAMUEL H. SILBERT

BALSUOKIT
Už Teisdarį (Judge)
GEORGE P. BAER

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, . Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

Laukiamiej i musų vario-alu- 
mino pinigais. Jau anksčiau mi
nėjome kad rugsėjo 22 d. pasi
rašyta pinigams kalti sutartis 
tarp Finansų Ministerio !ir Nor
man Neville, kaipo Kings Nor-, 
ton Metal Works Co. firmos įga
lioto atstovo.

Pasak “Ryto”, kalbamoji An
glų firma pagamins musų Vals
tybės Iždui pradedant vienu cen
tu ir baigiant 50 centų viso 42 
milijonu monetų. Tos monetos 
svers 126,200 kilogramų arba 
12.62 tonų. Toms monetoms 
pervežti geležinkeliu reikės dvy
likos vagonų.

Toms monetoms gipso mode
lius yra paruošęs žinomas mu
sų skulptorius Zikaras, šiomis 
dienomis tie modeliai specialiu 
kurjeru išvežama Anglijon kad 
įteikus juos viršminėtai firmai 
Eii-minghame.

Pirmus iškaltus monetų pa
vyzdžius firma privalo per sep
tynias savaites nuo modelių 
įteikimo dienos patiekti Finan
sų Ministeriui patvirtinti.

Pirmos monetų partijos siun
tinis, viso 10 milijonų vienetų, 
privalo būti pristatyta musų 
Valstybės Iždui per devynias sa
vaites, skaitant nuo dienos kail 
Kings Norton Metal Co. gaus 
pranešimą apie paruoštųjų pa
vyzdžių patvirtinimą.

Tuo budu pirmos monetų par
tijos galima laukti Kaune maž
daug po 17 savaičių, t. y. ketu- 
riu mėnesiu, arba kitu metu 
sausio mėnesio gale. į

Lietuvos Universiteto ekspe
dicija 
mams 
šiems 
bus ir
Ekspedicijos darbai' turi labai 
gorų vaisių. Iki šio] Papilės ra
jone rasta net trįs 
žies sluoksniai ir be 
nes anglies žymes, 
ležies nuošimtis bus
specialiai steigiamoj Universi
teto laboratorijoj. Ateinančiais 
metais ekspedicija žada tyrinė
jimo darbus varyti daug pla
tesniu maštabu.

stori gėlė
to akmeni- 
Rastos ge- 
tyrinėjama

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. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtų mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c stampa. (14)

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

ANTANAS BARTKUS

Artistas Lietuvis Fotograias. 
Pranešu Clevclando 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.
1197 East 79th Street

į Common Pleas Court
Dviems Metams Laiko.

National Cash Register; 
Nauji ir Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmakėjimais. — Procpect 
2650 —■ 1314 Huron Road.

Gudrus Teisėjas 5šgel= 
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna .New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismų, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei- 
myjios apartamente. Kaimynai ti
krinė, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šia lenku šeimyna is tų namų.

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

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

(Paskelbimas)

SUNKUS DARBAS/ 
nekenkia nei vienam,..va Vidl-TDl, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumų masažuodamas 
savo muskulus kiekvienų 
vakarą einant gulti. Išsi- 
trlnkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Pat. Ofise. .

ir IŠVENG- 
KITE nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, 
jokis darbas 
jums neišro- 
dys niekuomet 

į persunkus. Nei viena atsargi šeimyna,ne- 
V gali būti de bonk’os Šito lir.imentO. Nėra 
A tikrasis, jei neturHNK AKO vaisbaženklio.

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

Bukit

tuomet

KALĖDOMS EKSKURSIJA
1 LIETUVĄ

A. V. Bisca, 
Suv. Valstijų 
Linijų, rengia 
spccialę Kalė
dų Ekskursi

jų į Lietuvą. 
Pasažicriai iš

plauks and didžio “Leviathan” iš 
New Yorko, Gruodžio 6 dieną per 
Southamptoną. Jus pasieksit sa
vo tėviške laiku sueit su draugais 
ir giminėmis del Kalėdų švenčių.

Pasiteiraūkit apie šią ekskursiją 
dabar. Jus gausit mažiausiomis 
lėšomis švarius puikius kambarius, 
gerinusį valgį, didelius priminius 
viešus kambarius ir mandagų pa
tarnavimą visu kelionės laiku.
UNITED STATES LINES

45 Broadway New Yo
Hotel Cleveland Cleveland,

Valdantieji operatoriai del 
United States Shinning Board

Jis teisingai tarnauja publi
kai jau ilgus metus būdamas tei
sėju, ir yra pilnai tinkamas tei
sėju į “Common Pleas / Court 
Judge”. Jis yra gimęs Lietuvo
je ir visados Lietuviams prie
lankus; Nepamirškit balsuot už 
Samuel H. Silbert ateinančiuose 
rinkimuose Lapkr. 4 cl.

Į Common Pleas Court 
ant šešių metu laiko.

Jis dabar yra teisėju tame 
pat teisme jau daug metų ir yra 
atsižymėjęs savo teisingais ir 
prielankiais publikai darbais. Jis 
myli Lietuvius ir visados juos 
nelaimėje užstoja. Tat nepa
mirškit atiduoti savo balsą už 
šį teisingą žmogų laike balsavi
mų Lapkr. 4 d.

£ VAWAJWtfAWAV:A'VWA<*AVlMi:DRY ©LEA^NG
Išvalom, Sutaisom

Pamušai'.

RO
6702 SUl

Prospect 2420

Visokias Drapanas, Sudedam Naujus 
-. Darbas Pilnai Atsakantis.

Paimam iš namų. Tetef. Randolph 7906

Petraitis, Savin.

Centrai 1766
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ANDARA

yra su mumis, kada reikia kas pradėti buna 
8100,000.00 ant 5,71 atneš jums ineigų po 

pas-

I

I i 72 E. 79th Street Cleveland, Ohio.
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Ofiso telefonas Penn. 1321 
Rezidencijos telefonas Garf. 57'72-J

Ofiso valandos: 10—12 ryte; 2—5 po pietų; 6.30—8:30 v.

£ 
$

CH1ROPRAKTIKA - DIDŽIAUSIAS PASAULIO SVEIKATOS 
MOKSLAS

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

siją, Nereguliari Dūsavimą, Vidurių Užkietėjimą, Apendicitį, ! 
viškumą, Nemigę, Raudongysles, nuolatinį Galvos skaudėjimą? 
Chiropraktika yra vienatinis mokslas kuris gali prašalint 
priežastis.

Ar turit nesmagumo su Akimis, Ausimis, Nosia ar Gerkle? Jeigu 
esat apakę ar apkurtę per daug metų, arba visai nustoję balso, nenu
stokiL vilties, bet pasiteiraūkit apie Chiropraktika.

Ar turit moteriškas ligas arba bent kokias Lytiškas negerov 
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 psr 
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.

LIETUVIŠKA DRABUŽIU KRAUTUVE
I St. C,LAIR AVĘ.,.netoli.E. 79th St. . 

djibar. persikėlė į naują gražią vietą ir yra pripildy ta 
geriausių prekių pardavinėjamų už numažintas kai
nas. Visus savo senus ir naujus kostumerius prašau 
atsilankyti ir pasipirkti kas yra reikalinga — 
jausies mados vyrišįų ir vaiku aprėdalų. Visus 
tuvius prašau atsilankyti i mano krautuvę. Aš
bu Lietuviais

nau-
Lie-
kal-

OR DC N PARK HABERDASHERY
921 E 1ST 79TH STREET (arti St. Clair Ave.)

Automobilių išdirbėjai žinojo i
dalykas yra tai pradėjimas automobiliui važiuoti, tai- 

pmmasis greitumas turi tris sykius daugiau spėkos ne- 
greitumas, nes pradėjimas važiavimo — arba 
sukimo — yra sunkiausias dalykas.

gus trecia: 
pradej ima:

■is pat 
sunkiausia. 
85,000.00 ant metų, kas patvirtina jog sykį pradėju: 
kui jau buna lengva.

ir — Diskelis pasiryžimo pagelbės 
as gal reikš jums finansinę nepri- 
gyvenimo metais.

Pasirinkit musų ištaigą kaipo savo taupymo vietą — 
yra po Ohio Valstijos priežiūra, kuri daro viską kas ga

lima apsaugojimui justi pinigų visu laiku. Mes mokam?. 
5'- — kas yra 25 nuošimčiai daugiau negu 40 — ir mes 
vpatiškai rūpinamės jūsų pasisekimu ir musu viršinin
kai noriai visados patars jums bile reikaluose kuriais jus 
norėtu m te su jais pasitarti.

didžiuojamės dideliu skaičium savo depozitorių. Pra
dėsit dėti pinigus pas mus ir gaukit 5%.

SAUGUMAS PLUS 5'; REIŠKIA ATEITIES PASISE
KIMUS JUMS. SUSTOKIT RUPIN. .SI APIE ATEITĮ 
ATSIDARĖ TAUPYMO SĄSKAITĄ ČIONAI.

ii

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

ityk ‘SANDARĄ”, Mokslo, Lite- 
tturos, Politikos, Žinių Laikraštį.

“SANDARA” yra vienas iš geriausių

Amerikoje
Lietuvon ir kitur $ 
SANDARA” ant metų

MASS.

Dabar užsirašyk
LIKOS LIETUVI
IETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 

pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikrašti.

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

‘‘AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi
joms prisiunčiame dykai.

MARGERIO ’ 
KNYGWAS

■2023 St. Paul Avė., 
CHICAGO, ILL.
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| Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkėse
5" Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

1 ragedija iš Kovu už Spaudą, “Atgimimas 
Visus Nustebins. Perstatymas Nedelioj.

Kcturhj aktu, šešių atidengimų tragedija iš dienų kovos ui spaudą, 1903 metų. — Pirmu kartu statomas scenoje!
Nedeiioj, Spaliu 26 d., 4:30 v. p-) pietų, Lietuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave.Nori Palengvint Atvažia

vimą ant “The Miracle” j
Reikšmingumas ir svarba priYar- | 

tinančio perstatymo kurmio “Th' : 
i Miracle” Clevelando miesto auditor.-j 
joj pasirodo gal labiau negu kita.s ai-! 
vėjais butų galima perstatyt, iš pas
tarų dienų imtų žygių 
Chamber of Commerce, 
pastangas išgauti iš geižke 

ir.ijų numažinimą kainų iš vidurini.. 
! vakarų punktų perstatymo laiku, nu > 
[gruodžio 22 iki sausio 10 d.

Peticija paduota gelikeliams se
kančiai padėtį apsako:

j Statoma scenoje

ant“ATGIMIMO“ diena jau pri
siartino — ta didelis keturių ak
tų, šešių atidengimų tragedija 
bus statoma scenoje nedėlioj, 
spalių (Oct.) 26 d.. Lietuvių sa
lėj (6835 Superior Ave.), nuo 
4 :30 vai. po pietų.

Rengkites kiekvienas ateiti ir 
atvažiuoti tą veikalą pamatyt.

Matysit Lietuvišką kleboniją, 
su gražiais šventųjų paveikslais, 
matysit gražų Lietuvišką darže
lį su gėlėmis, matysit kaimietiš
ką stubą. Viskas priruošta at-lkų maištus, Lietuvos sudrasky 
sakančiai, ir kaip prie pirmesnių Imą, ir diedukas <■.
tautininkų perstatymų taip ir [nuo ko taip atsitiko, priminda- tyti. 
šiame publika matys ką nors 
naujesnio scenos išįmošime, iš
vengime, negu pas kitus.

Visas scenos sutvarkymas ir 
perstatymas eina po paties 
toriaus K. S .Karpavičiaus 
žiūra. Veikalas yra pirmu sy
kiu statomas scenoje — tik ką 
naujai parašytas.

Apie veikalo turini skaityto
jai gerai jau žino iš pirmesnių 
pranešimų, žinot apie ypatos 
kurios loš, kurios niekad dar ne- 
suvylė publikos prastu lošimu ir 
iš dramos padarymu komedijos 
kaip atsižymi kiti lošėjai.

Veikalas pagal aktų stovi ši
taip:

Aktas 1 — Klebonijos vidus, 
kur atvyksta Karklis, slaptas 
knygų gabentojas, su kunigo 
broldukte, Ona, kuri apsigyvena 
pas kunigą per vasarą, ir gale 
vasaros žūsta nuo niekadėjo 
Juozo rankos už atsisakymą jį 
mylėti. Klebonijoje, kur Juo
zas nuolat lankosi, Ona jį pažįs- 

klebonijoj Juozas pradeda ją 
kibinti ir vilioti, bet neįstengia.

Šioj klebonijoj — priešingai 
negu kituose veikaluose — ku
nigas ne pajuokiamas, bet vaiz
duojamas tikras patriotas kokių 
Lietuvoje spaudos uždraudimo 
metu keletas buvo. Kunigas su 
savo draugais platina knygas, 
pats jas gaudamas nuo Kark- 
liaus, kurį irgi paslaptyje laiko 
kad žandarai nesučiuptų.

Klebonijoj kunigas patiria jog 
Ona, jo brolio duktė, namuose 
irgi užsiiminėjo uždraustomis 
knygomis. Kunigas išduoda jai 
savo paslaptį, kad j is knygas j 
platina, ir abu susitaria toliau ] 
tą darbą varyti. Ona lieka dar 
karštesnė Lietuvystės mėgėja, ’ 
kunigo pakurstoma.

Klebonijoj Ona patiria apie 
Juozo niekšystes, klebonijoj ku- [ 
nigas ją saugoja nuo Juozo ža
bangų, nors 
kraty't.

Klebonijoj 
kunigu apie 
ir kalba apie viltis kad gal kada 
nors kitaip stosis....

Klebonijoj Ona susitinka vėi 
su Kaziu, kurį keli metai, atgal 
Kaune matė per dėdės įšventini
mą, bet susipažint negalėjo.

Aktas II — Darželis, kuriame 
Kazys su Ona džiaugiasi likimu 
kuris juodu Į krūvą suvedė, po 
ano pasimatymo ir sutrukusių 
svajonių. Darželyje jiedu vie
nas kitam savo širdį paveda, pa
sižada laukti vienas kito iki Ka
zys mokslą baigs. Jiedu išsi
kalba ir apie knygų platinimą ir 
mini savo troškimus kad 'Lietu
viai atgautų spaudą, bei ryžtasi 
dirbti nenuilstamai Lietuvystės 
gaivinimui.

Darželyje jiems pasimaišo 
Juozas, kuris jau Oną sekioja ir 
pajutęs jos ryšius su Kaziu no
ri suardyti. Prisitaikęs net už
simena Kaziui jog tuoj užkvies 
jį j savo vestuves su Ona. Ka
zys netekęs kantrybes pasišali
na, ir ten likęs su Ona Juozas 
pradeda savo užsipuolimus tai 
pabučiuoti ranką, tai išgaut jos 
prižadus būti jo žmona, tai ver
žiasi ją pabučiuoti.

Ona patiria iš Juozo kad jis 
žino jog Kazys knygas platina, 
ir išgąstyje išklauso Juozo pa
sakojimų kad Kazys gali bile ka
da pakliūti....

Nuo Juozo Oną čia išgelbsti 
kunigas, kuris besivaikščioda- 
mas netyčia ant jų užeina. Juo
zas veidmainiaudamas pasakoja 
kaip “maloniai” jis su Ona kal
bėjo. Kada Ona pabėga, Juo
zas užsipuola ant kunigo kad jis

Onai ji pirštu, bet kunigas 
to nesutinka.

Aktas III — Kazio namai, kur 
.jis šventadieni vienas būdamas 
Įskaito sau Lietuvišką knygelę. 
Jį užtinka jo diedukas, 89 rnjtų 
amžiaus, atmenantis tolimą se
novę, savo pergyvenimu ir apsa
kymais jo dieduko. Kazys pati-1 
ria kad diedukas yra patriotas,, 
O ne Šiaip sali senis, ir abu išsi- prastas dalykas, kaipo jo istorija E;-’ 
kalba apie Lietuvos likimą: no- ropojo ir New Yorke parodo. Jo at-i 
tekimą spaudos, baudžiava, Len- ; sįliepimas yra universalis, ir jis su- 

-. įtraukia žiūrėtojus iš tolimų sr.čių. 
, ,. ? 7 Jis yra toli didžiausias veikalas net

apsako Kaziui j sajku kokį šioje šalyje kada teko m i- ’
Išlaidos jo perstatymo yra to- Į

au-

Juozo negali atsi-

Kazys tariasi su 
knygų išplatinimą

SUKNIOMS AUDIMO ŠMOTAI
TIKTAI PO 66c JARDAS

Kansas City.-—Moterįs kurios siuva 
pačios sau drapanas norės pasinau
doti proga šiuo pažymiu pasiulymu 
iš Textile Mills Co., iš šio miesto. 4 
ir 5 jardų likučiai Serge, Trikotino 
ir kitokių parsiduoda už mažiau ne
gu sandėlio kaina. Bile skaitytojas 
tuo susižingeidavęs gali rašyti į Tex
tile Mills Co., Dept. L, Kansas City, 
Mo., reikalaujant dykai informacijų.

imas, vienok, kad “taip amžinai ’l;ios statymas negahmas $r
nebus”, nes senose Lietuviu pa- b°™ercines ini?cs- h* jis atg.ib aama 

i j • , 1 Cleveland:) tik pastangom.s visou-sakose Via padavimai apie dar įmonę Diegiančių piliečių kurio susiri- 
gVVą esantį Lietuviu Karalių šū padengti permatomą deficitą. Vis- 
kuris didžiu didžiausiame Lie- l<as tas r°do jog clevelande pastaty- 
tuviu prispaudime ateis SU savo i bys Paskutinis šioje salyje.

• r • . i 4 Sutraukimui dideliu minių čionait ajok.lis Lietu \ 1US \adliotl . h<a(i galima apsaugot garantuo- 
Kazys iš dieduko sužino dar1 tojus nuo sunkiu išlaidų, užvesta di- 

vieną paslaptį — kad jų namuo
se yra užlaikoma senoviški ša r- ‘ 
vai. kuriuos liepia Kaziui atneš
ti ir pats jį aprengia, raginda
mas “būti gatavu stoti į Lietu
vių Karaliaus kareivių eiles” ša
lies nuo priešų vadavimui....

Užeina į ju anmus Ona su raš- | 
teliu nuo kunigo 
studentai

dėlė garsinimo kampanija, patrauki
mui publikos i šį miestą iš visos Cen
trelines Teritorijos ir, nors kampa 
nija dar pilnai neįsisiubavus, gauna
ma užklausimų iš daugybės sričių.

rio diduma kitaip neįvyktų, 
sina Miestą kaipo artistiški

apie tai kad 
ruošia slaptą Lietu

lo centrą, tas sudarys reputaciją mu
su miesto auditorijai kaipo neturiu- ,

zį nustemba. Diedukas ir jai 
šį tą iš senovės apsako, ir užkre
čia. ja dar didesne Lietuvystės 
meile. Bet čia j 
zas, kuris pasisiūlo Oną parly- 

' dėti, nenorėdamas kad Kazys su 
ja eitų.

Aktas IV — Naktis darželyje. 
Ona Kazio laukia, ir abu susiėję 
kalbasi kad jau vasara baigiasi, 
kad Kazys išvyks mokyklon ir 
jiedu turės persiskirt. Ona pa
sisako kad kunigas tiki jųdviejų 
vestuvių, o kad Juozas ją labai 
vargina, todėl jiem reikia prie 
kunigo padaryt susižadėjimą ir 
atsikratyt Juozo. Juozas užėjęs 
iš pakrūmės ta nusiklauso ir ve. 
įsimaišo, pasako jog Ona jam 
žadėjusi būti žmona, dabar su 
Kaziu tariasi, ir primelavęs su
kiršina Oną su Kaziu, bet ne ant 
ilgo. Kada pamato kad tas nie
ko negelbsti, nubėga pas žanda
rą ir praneša jog surado tą ku
rio žandaras jieško — slaptą 
knygų platintoją. Kazys lieka 
suimamas, Juozas džiaugiasi ti
kėdamas atviro kelio prie Onos.

Atidengimas I — 
želyje Juozas užeina 
ro paskutinį žygį ją 
tekėti už jo. Kada 
ka, Juozas ją nužudo, pareikš
damas jog šią pat naktį išjos Į 
Prusus, bte kunigo bernas užei-' 
na ant tos scenos ir Juozą su
gauna.

Atidengimas II — Kunigas 
nusiminęs sodnelyje sėdi, gai
laudamas Onos ir Kazio, bet čia 
pasirodo Kazys, paleistas iš ka
lėjimo; jis išgirsta iš kunigo kas 
atsitiko su Ona. Jam net nori
si nusižudyt, bet kunigas ramina 
ji ragindamas rengtis prie dar
bo —Tėvynės atgimimo — prie 
ko jis pirma su Ona rengėsi.

Kom.

itseka Juo-

Naktį dar 
Ona ir da

“Paskui vėl yra visuomenės senti
mento klausimas, kuris šiand’en pa- ! 
tapo didelės svarbos jūsų biznyje. į 
Vienas atsitikimas praktiškos koope
racijos tarp gelžkelin ir publikos at
žvilgiu kuris paliečia arčiausį indi-1 
vidualo gyvenimą padarys didesnį įs- ! 
pudį negu eilės prakalbų arba nūne- į 
šiai garsinimosi. Kaip jus gal žinot, j 
šis Chamber of Commerce visais lai
kais kooperuoja su rengėjais kiek la
biausia išgali. Mes labai geisume 
kad jūsų nuosprendis butų visuome
nes pusėn. Numažinimas kelionės 
ko mes iš jūsų prašome del ‘The Mir
acle’ duos jums progą parodyti, prak
tišku budu. tikrą norą iš gelžkalj.i 
pusės patarnauti visuomenei kaip jie 
turėtų patarnauti.”

Kas Sutaupė Jums Dvy
lika Milijonų?

Pora metų atgal ėjo didelis subruz
dimas apie perorganizavimu kodeksų 
kurį Republikonu legislature įvedė 
ant pasiūlymo buvusio Gubernato
riaus Harry L. Davis, dalele įstaty
mų kuri sutiko iš sykio gal but •>riež-

prisiversti bas. 
ji nesutin- bčtojų.

KLUBO PRAKALBOS
Spalių 27 d., Lietuvių salėje, 

nuo 7:30 vai. vakare, rengiama 
politiškos prakalbos. Rengia 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klu- 

. Kalbės visa eilė gerų kal- 
Meldžiame atsilankyti.

Butėno koncerlas Clevelande 
rengiama lapkričio 30 d. Lietu
vių svetainėj. Kur šiuo tarpu, 
po sugryžimo iš Italijos, Butė
nas lankėsi visi neapsakomai 
gėrėjosi jo dainomis. Gėrėsis 
ir Clevelandiečiai.

Įžanga ant teatro ypatai 50c. Ant šokių 35c. Visus širdingai kviečia TMD. 20 Kp. Komisija.
leiausį pasipriešinimą neųu kokis lt 
(tas Ohio įstatymas. Ir dabartinis g 
bematorius prižadėjo visaip prieš

Bet jis nedaru nieko. Jis noper- 
keitū nei nesiūlė pakeitimų; nei nie- 

! ko apie tai nebuvo kalbama. Jis ži
no kad tai buvo voras nutarimas ir 
jo tylėjimas yra reikšmingas, 
va butų suprasti kaip daug 
tas įstatymas veiktų jeigu . 
globoj drauvingesniu ranku.

Net tuo trumpu laiku kada

veikti prie buvusio Gubernatoriaus 
Harry L. Davis, nors pradinis perio- 

jdas visada yra sunkiausias, buvo at
siekta stebėtinų pasekmių. Davis ga
lėjo įvesti griežtą mėnesinių išlaidų 
biudžetą užkirtimui kelio liuesam ir 
neatsargiam mėtymui visuomenes pi- 
nivų, kas per daug metų pirm to rei-

Lf'ne;- Galavo kozr.os naujos administracijos 
noriau i įvesti trukumo užpildymo bilius pa- 

butj den-zimui deficitų kožnos buvusios 
"administracijos, deficitų siekiančiu 

radėjo 1 51,000,000 j metus.

sią nauja finansine sistema, Mr. 
Davis, gale savo pereitos administra
cijos, pei vedė pinigų perviršį iš $20,- 
500,000 ir sutvarkė Ohio finansus 
taip kad Republikonu legislature ga
lėjo padaryti kita svarbų žygį — vi
sišką panaikinimą valstijos taksų, 
sutaupant taksų mokėtojams šioje 
valstijoje suvirs $12,000,000 kas me
tai be sulaikymo bent kokių valstijos 
veikimų.

Turėkit tuos dalykus mintyje; tai 
buvo Republikonu legislature kuri

tą padarė pagal pasiūlymų buvusio 
Gubernatoriaus Davis; taipgi Davis’o 
vykdymu to įstatymo pasekmė buvo 
susidėjimas $20.500X100 perviršiaus 
delei ko galėjo Republikonu legisla
ture p.Aiaikinti valstijinius taksus ir 
sutaupyti jums $12,000,000 kas me
tai. Ir šis pats Gubernatorius Davis 
yra Republikonu kandidatu ant gu- 
vernatoriaus šiais metais. Jis elgėsi 
valstijos valdžioje tinkamai,, ckonor- 
miškai, vieną sykį; jis vėl taip da
rys.

ORGANIZUOS KLUBUS
Liet. Amerikos Piliečių Klu

bas pereitam susirinkime nuta
rė atsišaukti i visus Amerikoje 
esančius Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubus su tikslu suorga
nizuoti juos j vieną bendrą or
ganizaciją ir turėti stiprų poli
tišką kūną Amerikoje.

Klubas išrinko komisiją dirb
ti ir susinešti su kitais 
sekančią: A. Žukas, B. 
nas ir A. Padegimas.

Kitų kolonijų ’klubai 
mi tuo klausimu plačiau 
ti lai rašo Clevelando klubui an
trašu: “Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas. 6835 Superior 
Ave., Cleveland, O.’’ A. ž.

klubais, 
Jakube-

TMD. 20 kuopa turėjo skait
lingą susirinkimą spalių 21 d., 
kur nariai gavo naujas knygas, 
“Iš Tamsios Praeities”; Taipgi 
čia buvo išrinkta darbininkai ir 
vedėjai vakaro spalių 26 d., gas- 
padorium išrinkta V. P. Banio
nis. Kuopa taipgi nutarė reng
ti draugišką vakarienę Lietuvių 
salėje už kokio laiko.

taras
valo

Šita Perskaityti
UŽ KĄ

HARRY L. DAVIS
Republikonu Kandidatas ant

• GUBERNATORIAUS

norėda-' 
susineš-

.Sandariečių išvažiavimas. Ne- 
dėlioj ant 
suvažiavę 
gražią šio 
iš apie 25

Varakojo ūkės buvo 
praleisti paskutinę 
rudens dieną būrelis 
Sandariečių — Bra

zauskai, Petraičiai, Karpavičiai, 
Vilčinskai, Baltrukoniai, Samas, 
Praškevičius, Lape, Mitchellis, 
Žukas, Žiuriai, Savickas ir kiti. 

Oras buvo labai gražus ir šil
tas, visi išsivilkę vaikščiojo po 
laukus ir dainavo. Ir tai ištiesų 
buvo paskutinė šilta diena, nes 
ant rytojaus prasidėjo pąžiemi- 
nis šaltas oras.

Pavakaryje ten atvažiavo dar 
būrelis Teatrališko Choro narių, 
Baranauskai, Marozai ir kiti ir 
keletas mergelių. B.

AKRON, OHIO
Spalių 12 d. Clevelando vys

kupas šventino Lietuvių Švento 
Petro bažnyčią, naujai pertaisy
tą. Iškilmėse dalyvavo Pralo
tas Kun. Krušas iš Chicagos — 
jis ir pamokslą pasakė, bet vien 
Lietuviškai, nemaišė Angliškai.

P. Tarutis atidarė saldainių 
krautuvę arti Lietuvių bažny
čios.

Antanas Palionis pradėjo sta
tytis namą Lietuvių kolonijoje. 
Budavotoju yra L. Lipinsiąs, 
Lietuvis kontraktęrius.

J, Antanavičia, našlys, apsi
vedė su buvusios savo moteries 
sesere.

Ig. Baltrūnas apskundė teis
mui Kazį Baublį ant $5,500 už 
neužmokėtą pragyvenimą kada 
Baublys gyveno pas Baltrūnus, 
ir už suardymą Baltrūnų gyve
nimo. Baltrūnas jieško nuo sa
vo moteries Mortos atsiskyri
mo. Meiženis.
PARSIDUODA DIDELIS vienos šei

mynos namas, 8 kambariai, pietų 
pusėj nuo Superior Ave., ant Ė. 89th 
St. Kaina $8250. Reikia įnešti tik 
$1500. Klauskite Mr. Meihling, Gar
field 4316.

NAMAS ANT RENDOS, 7 kamba
riai ir maudyne, visi patogumai; 

randasi tarp trijų karų linijų, 5915 
Lexington Ave. Renda $50 mėnesį. 
Kreipkitės Eddy 823-W.

Ūž visišką religijos laisvę.
Už pilietybę prisitaikančią prie Įstatymų.
Už balsą valdžioje per viršininkus kuriuos jus 

pagelbsti! išrinkti.
Už jūsų lygybę su visais akivaizdoje Įstatymų.
Už laisvą, neperžengiančią Įstatymus kalbą.
Už garantiją teises ramiems susirinkimams.
Už paveliją prašyti valdžios atitaisyti jums pa

darytas skriaudas.
Už apsaugą jūsų nuosavybės teisių.
Už nedaleidimą valdžiai atimti jusi] nuosavybę 

be atatinkamo Įstatymų proceso.
Už nedaleidimą traukti jus atsakomybėn už 

prasižengimą jeigu nesi teisėtai Įtartas.
Už užtikrinimą jums teisių teismo prisaikintų- 

jų teisėjų.
Prieš perdideles baudąs\arba žiaurų nubaudi- 

nia.
Už apsaugojimą jūsų namų nuo kratos kada 

nėra išduota tam tikras varanta.s
Prieš neleidimą jums balsuoti iš priežasties ra

sės ar lyties skirtumo.
NEPADARYT KLAIDOS! BAL

SUOKIT UŽ HARRY L. DAVIS, 
RINKIMŲ DIENOJ, ANTRADIENI 

LAPKRIČIO 4
Būtinai atmink var

dus kandidatų ant tei
sėjų. Jie yra ant pa
skiro baloto ir nėra pa
žymėti partijos vardu:

x Į JAMES E. ROBINSON

x | REYNOLDS R. KINKADE

REPUBLICAN STATE CAMPAIGN COMMITTEE
COLUMBUS, OHIO CLARENCE J. NEAL, CHAIRMAN

i


