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Suv. Valstijos Reikalauja
500 Milij onų

$300,000,000 BUTŲ KAIPO ATLYGINIMAS 
KARO NUOSTOLIŲ, $200,000,000 LĖŠOS 

UŽ KARIUMENĖS LAIKYMĄ.

Aliantams Amerikos Pareikalavimas Pasirodė Di 
dele Nuostaba.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Suv. Valstijos Reikalau
ja $500,000,000 iš 

Vokietijos
Paryžius. — Spalių 27 d. su

sirinko tarptautinė finansinė 
konferencija nustatymui išdali
nimo gaunamu nuo Vokietijos 
atlyginimų mokesnių ir per
svarstymui lėšų okupacijos ar
mijos. Nuo Suvienytų Valstijų 
toje konferencijoje dalyvauja 
James A. Logan.

Ekspertai išsidirbo taisykles 
kurių laikantis bus vedama kon
ferencijos darbai. Taipgi suva
žiavo keleto valstybių finansų 
ministerial, kurie atlaikė savo 
paskirą posėdį.

Finansų ministerial nustebo 
išgirdę Suvienytų Valstijų at
stovo pareiškimą jog Amerika 
'reikalauja apie 5500,009,000 iš 
atlyginimu gaunamų pinigų. Iš 
tcs sumos Suv. Valstijos reika
lauja apie 8300,000,000 kaipo 
atmokėjimą už nuostolius, o li
kusi dalis yra už užlaikymą S. 
Valstijų okupacijos armijos da
lyje Reinlando. Okupacijos lė
šos aspkaitoma Į $250,000,000, 
kurių dalis, $10,000,000, jau at
mokėta.

Amerika šituos reikalavimus 
stato pagal sutarimų ir patvar
kymo Dawes’o plane kad “alian- 
tai ir susibendrinusios valsty
bės” dalyvauja prie gavimo in- 
eigų vykinant Dawes planą.

Youngstowno srityje plieno 
ir geležies industrijų vedėjai 
skelbia jog prezidento rinkimai 
neatsiliepia ant darbų, nors sa- 
vaimi nebusią per spalių mėne
si pagaminta tiek kiek buvo 
pagaminta rugsėjo mėn. Dar
bininkų skaičius laikoma toks 
pat. Kolei kas nenumatoma kad 
darbai kiek pasigerintų virš da
bartinio laipsnio.

Lorain, O., National Tube Co. 
biskelį padidino savo darbinin
kų skaičių, paimdama 5 nuoš. 
daugiau. Dabar ji dirba su 65 
nuoš. pilno Saiko. Kitos dirbtu
vės ten kolei kas dirba sul puse 
savo 'darbininkų.' *

Akrone, O., paskelbimas jog 
bus statoma naujas Zeppelinas 
dusyk didesnis už ZR-3 vietinėj 
Goodyear dirbtuvėj, užtemdė vi
sus kitus nuotikius gurno indus- 

> trijoje.
Marathon gurno kompanija, 

kuri pereitą vasarą subankruti- 
jo ir sustojo dirbus, perėjo į 
Goodyear kompanijos rankas, 
taigi atsinaujins darbai.

East Liverpool. O., puodinin
kystės darbai jaučia prezidento 
rinkimų laiką apmažėjimu dar
bų. Beveikos vis Ohio valstijos 
puodininkystės dirba apmažin- 
tu saiku. Lapkričio bėgiu tiki
ma abelno pagerėjimo.

Rinkinių artinimasi atidrėki- 
no prekybos dvasią, skelbia Ge
ležies Prekybos žurnalas. Ne- 
kurie didesni pirkėjai laukia iki 
po lapkričio 4 d. Už politikos 
dvasios ribų esą scena parengta 
periodui smarkaus veikimo.

Geležies ir plieno išdirbėjai 
jaučia ateinant gerovę del to 
kad prasidės pirkimas į užrube- 
žius, nes šalip Vokietijos dar 
kitos didelės užrubežinės pasko
los šioje šalyje rengiama. Dau
giausia jos bus sunaudota pir
kimui maisto ir žalios medegos 
šioje šalyje.

Unija prieš uniją. Angliaka
sių unija užvedė smarkią kam
paniją prieš gelžkelių lokomo- 
tivų inžinierių unijos pirminin
ką Stone ir kitus tos unijos va
dus už jų ne-unijistišką apsiėji
mą su tos unijos savastyj esan
čių kasyklų darbininkais.

Stone yra iždininkas Progre- 
sivių organizacijos kuri pastatė 
La Follette ant prezidento.

Toks vienos unijos preziden
to apsiėjimas su kitos unijos 
darbininkais, kurie dirba jo už- 
žiurimose kasyklose, parodo tik 
kad darbininkų vadai darbinin
kams tik tolei geri kolei negali 
ant jų ponauti.

Hazelton, Pa. — 155,000 kie
tosios anglies kasėjų per rinki
mus, lapkričio 4 d., atleidžiami 
nuo darbo tai dienai.

Chinijos Karas Liovėsi
Mukdenas, Chinija. — Čang 

Tso-Lin išleido pranešimą jog 
karas su centraline, Chinijos 
valdžia pasibaigė. Feng Yu- 
Hsiang laiko užėmęs Pekiną, o 
prezidentas Tsao Kun apsistojo 
legacijos raštinėje, o generolas 
Wu Pei-Fu, komandierius val
džios armijos, pasišalino.

Traukimąsi centralinės val
džios armijos liko užkirstas prie 
šanhaikvvano.

Japonijoj gautais praneši
mais, Chinijos prezidentas Tsao 
Kun pabėgo iš Pekino.

1.4 Tientsin pranešama jogei 
dalis vienuoliktos divizijos Chi
na armijos, po vadovyste Feng 
Yu-Hsiango, “Krikščionio gene
rolo”, sukilo Pekine, užėmė sa
vo valdžion miesto vartus, nu
traukė telegrafo ir telefono vie
las ir sulaikė traukinius.

Po trisdešimts šešių valandų 
po Pekino užėmimo vėl Įvesta 
tvarka.

Japonai Gabenasi Nitro- 
geną iš Vokietijos

Hamburg. — Japonija jau tū
las laikas kaip perka ir gabena
si iš Vokietijos nitrogeną dide
liais saikais. Pastarose dienose 
išgabenimui to produkto didė
jant dar labiau, visi nustebu
siai sužiuro. Visi Įvairiai kalba 
kam Japonai galės sunaudoti tą 
gazą.

Bolševikai Nubaudė Še
šis už Vieną

Nikolajed, Rusija. —-šešios 
ypatos nuteista mirtin už nužu
dymą kaimo korespondento var
du Malinovsky, kuris, kaipo at
stovas sovietų laikraščių, kalti
no to kaimo administraciją an- 
ti-bolševizme.

Tas teismas patraukė visos 
šalies domę, nes; po visą Rusi
ją, dabartiniu laiku, kaimiečių 
ir darbininkų korespondentai la
bai atakuojami ir net grasinami 
mirtimi už tai kad jie informuo
ja centraline valdžią apie vieti
nių sovietų veikimus.

Malinovskio nužudymas yra 
tik vienas iš daugelio tokių at
sitikimų įvairiose šalies dalyse.

Bolševikai Užėmė Vran
gel Salą

Petropavlovsk, Kamčatka. — 
Po audringos kelionės, sovietų 
transportas ‘Raudonasis Spalis’ 
sugryžo čia nuo Vrangel salos 
su C. Wells iš Uniontown, Pa., 
išlikusiu iš Stefanssono ekspedi
cijos kuri metai atgal užėmė tą 
salą, ir su dvylika Eskimų na
rių tos ekspedicijos. Prof. Da
vidov, Rusų ekspedicijos vadas, 
šitaip apsakė apie jų apsilanky
mą: “Mes pasiekėm Vrangel sa
lą rugpjūčio 20 d. Riiewgers 
uoste radome stiebą be vėliavos 
ir mažą namelį su maistu ir vai
stais. Tas rodė jo'g arti tenai 
kur nors randasi žmonių. Mes 
pastatėme stiebą ir iškėlėm rau
doną vėliavą paimdami tą salą 
sovietų valdžios vardan. Mes 
ten palikom rašytą rekordą Ru
sų ir Anglų kalbose.”

Wells ir Eskimai nuo ten pa
imta dėlto kad jie nenorėjo ten 
būti ir kad neturėjo sovietų lei
dimo gyventi arba medžioti to
nai.

De Valera vėl Suimtas
Newry, Airija. — Atvykęs į 

šį miestą kalbėti, De Valera, Ai
rių respublikonų vadas, tapo su
imtas ir nugabentas į policijos 
barakus.

Jam buvo uždrausta atvažiuo
ti į tą UIsterio provincijos mie
stą, bet jis pasakė jog išbandy- 
siąs ką UIsterio policija su juo 
darys. Publikos buvo susirinkę 
daugybė, ir aplink svetainę bu
vo policija, kurios eilė stovėjo 
ir abiejose gatvės pusėse. Pra
ėjus pro gatvėje stovinčius po- 
licistus jie nieko nedarė; bet da- 
ėjus iki durų, tenai jį suėmė ir 
neleido į vidų.

Nori “Sausios” Kanados
Toronto, Ont. — Ontario val

stijoje “sausieji” net 30,000 di
duma nubalsavo toj valstijoj 
uždraudimą svaigalų. “Sausie
ji” vadai sako jog tai pradžia 
jų darbo padaryti visą Kanadą 
“sausa”, kas jiems pasiseks.

Priešingų gi nusistatymų va
dai skelbia kad šitie balsavimai 
rodo pasekmes jų pusėn, nes 
1919 m. sausieji gavo 407,000 
daugiau už “šlapiuosius”. Sako, 
Kanada eina linkui valdžios kon
troliuojamo degtinės pardavinė
jimo.

SPECIALIS T. S. PO
SĖDIS DEL IRAKO
Londonas. — Tautu Sąjungos 

taryba susirinko, į Brusselį, Bel
gijoj, su tikslu sutaikymo kivir
čų tarp Anglijos ir Turkijos už 
Irako rubežių. Lausannos kon
ferencija, kurioj buvo rišama 
Graikų-Turkų karo tarybos, tas 
rubežiaus klausimas atidėta į 
šalį ant toliau. Bet nuo tada 
tarp Anglijos ir Turkijos nebu
vo pasitenkinimų ir ginčai tęsė
si'iki dabar.

Irako rubežius neturi svarbos 
kitokiu žvilgsniu’ kaip tik tuo 
kad ten guli turtingiausi aliejų 
šaltiniai. Nors gyventojai no
rėjo likti po Turkija, bet Anglai 
gudriai pasirūpino įkurti tenai i 
“karalystę” kurią tuojau padė
jo po savo protektoratu. Ang
lai taip jaukiai saugo ja tą sritį 
kad Amerikos keliauninkams iš
duoda pasportų vizas į visas ki-! 
tas savo žemes, bet į Iraką ne, ! 
nes bijo kad Amerikonai nuvy
kę nepadarytų kokių sutarčiųI 
ant tų aliejaus šaltinių. Tautų j 
Sąjungos tarybai bus labai ne
malonus dalykas šis klausimas 
rišti, nes nors Irakas po teisy
bei yra Turkų, nebus galima ne- 

! pataikauti Anglijai.

Užginčija Sovietu Pro
pagandą Anglijoje

Londonas. — Anglijoj pasi- 
I rodė laiškas nuo komunistų in
ternacionalo pirmininko Zinov
jevo iš Maskvos, adresuotas An
glijos komunistų partijai, ragi
nantis prie sukilimo ir sabotažo 
Anglijoje. MacDonald dabai- pa
ruošė Rusijai notą ir užprotes- 

|tavo sovietų valdžiai kad valdy
tų savo karštagalvius ir prisilai
kytų sutarčių neskleisti savo 
propagandos Anglijoje.

Sovietų atstovas Londone, C. 
Rakovsky, užprotestavo prieš 
MacDonaldo notą pareikšdamas 
jog tas laiškas yra “suklastuo- 
tas”, nėra tai Zinovjevo raštas. 
Rakovskis sako kad Anglijoje 
jis neturėjo but pagarsintas iki 
nepranešta jam.

Sakoma jog Londono slapta 
policija išgavo tą laišką iš kra- 
sos iš Rygos, nufotografavo ir 
vėl paleido kur adresuotas.

Jau spalių 9 d. apie tai žino
jo MacDonaldas, kuris apkalbėjo 
ką daryt su Rusija.

Bet MacDonaldo priešai laukė 
su tuo laišku iki dabar kada at
ėjo rinkimai. Prasidėjo lenkty
nės kuri partija pirmiau iškels 
aikštėn tą laišką. MacDonald 
spėjo paduoti Rusijai protestą, 
kuris paskelbta ir spaudoje, ant 
ko Rakovskis užprotestavo, o I 
spaudoje Konservativiai garbi
nama kaipo privertę MacDonal-1 
dą tai padaryti. Konservativiai 
nuo spalių pradžios laikė sau tą I 
nufotografuotą Zinovjevo laišką, 

j ir skelbė: “Tūmykit Zinovjevą, i 
jo vardas bus audros centru ka
da ateis rinkimai.”

Jie savo rinkimų agitacijoje! 
prirodinėja kad MacDonald su- j 
sideda su tokiais kurie nori su
ardyti Anglijoje tvarką. Tas 
atsilieps ant Darbiečių partijos.

Kubos cukraus darbininkų 
streikas jau beveik pasibaigė ir 
aštuonių didelių dirbtuvių dar
bininkai sugryžo į darbą.

Švedijos laivui sudužus aud
rose netoli Oregrundo pakraš
čio, prigėrė 21 jūreiviai.

Pereitą savaitę eksplozijoj ant 
kariško laivo jūrėse laike ma
nevrų užmušė 13 jūreivių; keli 
mirė tuoj, paskiau mirė dar ke
letas nuo žaizdų.

TVERIA MILŽINIŠKĄ 
PLIENO SĄJUNGĄ
Berlinas. — Kelios savaitės 

kaip eina tarybos sudarymui 
didelio tarptautinio plieno in
dustrijos susivienijimo į kurį 
ineitų Anglijos, Vokietijos, Lu- 
ksemburgo, Francuzijos, Belgi
jos ir Amerikos plieno išdirbys- 
tės. Iš Vokiečių pusės tarybose 
dalyvauja Kruppo ir Stinnes at
stovai.

Lenkijoj Neramumas 
Didėja

Lenkijos oficiozas “Rzeczpos
polita” praneša kad rytų pakra
ščiuose vyksta atviras sukili
mas prieš Lenkiją.

Dabartinį tų vietų gyventojų 
judėjimą negalima vadinti ban
ditizmu, nes jis esąs tipingas 
partizaninis judėjimas, kuris 
yra daug pavojingesnis už pa
prastus sukilimus.

Numalšinti jį esą galima tik 
griežtomis priemonėmis, tačiau 
vietinė administracija tam dar
bui netikus. Kariumenės dalis 
nenoriai pildo vietos adminis
tracijos reikalavimus, ir visai 
esą galima kad artimoj ateityj 
jos visai atsisakys juos pildyti.

Padėtis esanti labai rimta.
(“L. ž”)

Nesutikimai su Persija
Washington. — Diplomatiški 

kivirčiai tarp Suv. Valstijų ir 
Persijos pakilo delei Persų val
džios neišpildymo mirties baus
mės prasikaltėliams nužudžiu- 
siems Amerikos vice-konsulą 
pereitą vasarą.

Rašo KADUGAT
(Specialiai “Dirvai”)

Spauda. Be keletos Vokiečių 
kalba bei Vokiečių dvasioje lei
džiamų laikraščių, musų valdžia 
leidžia “Klaipėdos Žinias” ir 
“Memel Zeitung”. Po kraštą 
eina gandai kad jau antrą mili
joną litų tam reikalui aikvoja. 
Tiesą pasakius, šių laikraščių 
beveik niekas neskaito, išsky
rus vieną-kitą laikinai iš Did. 
Lietuvos apsigyvenusius. Pats 
laikraštis, ir vienas ir antras, 
visai ne tą rašo kas vietos gy
ventojus užinteresuotų, o antra 
Lotynų raidės, daug nesupran
tamų žodžių daro “Klaipėdos ži
nias” svetimas kraštui, o “Me
mel Zeitungą” neskaito dėlto 
kad čia yra “Memeler Damb- 
rooth”, kuriame žinios įvaires
nės ir pakraipa buk patinka vie
tos Vokiškai kalbantiems pilie
čiams.

Paskutiniu laiku išėjo “Pajū
rio Sargas”. Jo laukia toks li
kimas kai “Klaipėdos Sargą”, t. 
y. bankrutas, jei šis laikraštis 
nebus valdžios palaikomas.

Geriausia gyvuoja “Lietuvos 
Keleivis”, kuris eina tris kartus 
savaitėje ir spausdinamas Go
tų raidėmis. Tat, geriausia bu
tų visus kitus laikraščius likvi
davus palikti “Lietuvos Kelei
vį”, padaryti jį dienrąščiu su. 
priedais. Tuomet turėtume 
Klaipėdoj savo tinkamą dien
raštį. Aikvojamus pinigus ge
riau kam geresniam paskirti.

Mokyklos. Naujai besikurian
ti Lietuvių gimnazija vargu tu
rės pasitikėjimo, nes ten nepri
imami mokytojais vietos Lietu
viai mokytojai, kadangi jie nė
ra baigę aukštojo mokslo. Rei
kia tuč tuojau įkurti Lietuviš
ką mokytojų seminariją kur pa
imti neturtingus vietos Lietuvių 
vaikus, duoti jiems pilną išlai
kymą, ir tt. Tuomet už kelių 
metų mes turėtume ne tik savo 
mokytojų, bet ir kandidatų į 
teologijos fakultetą.

Yra dar muzikos mokykla. 
Jos užtenka. Nėra jokio išro- 
kavimo kurti ten simfonijos or
kestras. Toks orkestrantų ke
lis metus pilnas išlaikymas val
džiai apsieis labai daug. Jei 
tokis orkestras būtinas tai jis 
galima įkurti kur nors Lietuvos 
dvare ar miestelyje. Tuomet 
dauguma mokinių galės pas tė
vus pragyventi. Vietoje orkes
tro, reikia kurti mokytojų ser 
minariją. Be to, į simfonijos 
orkestrą įstojo tik vienas-kitas

Topsfield, Mass. — Vienas 51 
m. amžiaus vyras, nuo nervų 
suirimo, nušovė savo pačią, du j 
vaiku ir pats save nusižudė.

Louisville, Ky. — Čia atsitiko 
keista meiliška komedija: viena 
14 metų mergaitė pabėgo su sa
vo 84 metų amžiaus podiedžiu. į 
Jos motina yra to senio poduk-Į 
ra.

Moundsville, W. Va. — 1,400 Į 
kalinių valstijos kalėjime su-Į 
streikavo ir pametė dirbtuvėje 
darbus palikdami ją tuščią. Ka
liniai pietus valgė su kulkosvai- ’ 
džiais atstatytais į juos kad ne
bandytų kelti maištą, ir po to 
liko nuvaryti į savo celes. Sa-! 
koma kad ir 1,000 moterų kali-1 
nių prisidėjo prie streiko. Visi 
sustreikavo del to kad kalėjimo 
dirbtuvėse liko įvesta griežtes
nis darbas.

Varšava. — Kūnas Lenkų ra
šytojo Henriko Sienkievičiaus > 
perneštas į jo nuolatiną atilsio 
vietą j naujai jam pastatytą j 
monumentą. Šiose antrose lai- j 
dotuvėse dalyvavo desėtkai tuk- j 
stančių žmonių.

EXTRA į
j “Dirvos” Knygyno
| Katalogas 1925 m. | 
į Su naujausiomis knygomis ir gaidomis išleistomis į
> Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse į
£ Siunčiama Dovanai! Reikalaukit Tuoj! "I
S <
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Iš Klaipėdos
draugijas. Tos draugijos buvo 
veiklios; turėdavo chorus, ruoš
davo vaidinimus, darydavo išva
žiavimus ir tt. Dabar, kuomet 
jie gyvena savo valstybėje, be
veik nieko neveikia, nes pasi
keitus sąlygoms viskas virto 
kitaip. Sako jie: Mes iki šiolei 
dirbome, aukojome laiką, kar
tais ir pinigus Lietuvybei; da
bar kuomet yra Lietuviška val
džia, tegul ji (valdžia) paremia. 
Atsiranda vienas-kitas karštes
nis, kuris rizikuoja savo kišene. 
Pav. Bruselaitis, Klaipėdos Šau
lių Choro kelionei Rambynan ir 
atgal išleido savo pinigų virš 
1000 litų. Kiti taip pat šiek- 
tiek aukoja. Buvo kreiptasi į 
Kauną prašant paramos, bet iki 
šiolei jokio atsakymo negauta.

Taigi reikia remti piniginiai 
vietos jaunimo organizacijas. 
Nepasiaptis kad Vokiečiai vie- 

Į tos Vokiečių reikalus remia.
1 Kas daryti? Prie tokios po- 
; litikos kokia yra dabar, galima 
' laukti nuolatinių sukilimų bei 
’bruzdėjimų visame krašte. 
(Spauda čia nieko negelbės. Rei- 
I kia žmonių, ir žmonių gerų, ku- 
į rie vietos žmonėms galėtų tik 
; padėti bet ne vadovauti, nes kas 
■ užsimanys vadovauti skaudžiai 
įapsivils. Mat, vietos Lietuviai 
lįtitikinę kad jie yra aukštesnės 
Į kultūros ir jų niekas greitai ki- 
.iaip.j»cįU?d-»% - A” 5P kuosrrei- 
čiausia reikia'daryti rinkimai į 

' Seimelį ir į Seimą. Žmonės kraš- 
j to valdžia nelabai pasitiki.
i Kiek patėmijau, krašto poli- 
[cijoje tarnauja daug ištikimų 
(kaizerio tarnų, kurie ne į Kau- 
I na bet į Berliną žiuri. Čia rei
kia daug domės kreipti.

1 Patarimas. Kas iš Didžiosios 
Lietuvos nori sužinoti tikrą pa
dėtį turi visai su oficialiais as
menimis nesusitikti, vien pasi- 

iteirauti pas tuos kurie nėra čio
pai žymus, čia apačia visai ki
tokia negu viršūnė, ir ta apačia 
nelabai tvirtai laikosi, braška. 

' Reikėtų apgyvendinti bent vie
ną Did. Lietuvos laikraščių ko- 

I respondentą mylintį Mažosios 
i Lietuvos brolius. Klaipėdos Lie
tuviai yra kaip atskiras pasau- 

|lis: visai kitaip mąsto ir su- 
pranta. Musų įtaka ten visai 
nežymi, nebent vieno-kito as
mens.

Na, užteks. Pagyvensiu il- 
jgiau, parašysiu plačiau. Duok 
į Dieve kad mes vieni kitus kuo- 
i greičiausia suprastume!

! Eksplozija per radio. New 
( Yorke, po Hudson upe baigiamo

iš vietos gyventojų vaikų, kiti .kasti tunelio paskutinė susidu- 
atvažiavę iš Did. Lietuvos. To rimo dalis iš vienos ir kitos upės 
vietos žmonės nelabai nori. pusės buvo išeksploduota spalių

Jaunimas. Kuomet vietos jau- 29 d., ir prie to punkto buvo pri- 
nimas gyvena prie Vokiečių, rengtas radio aparatas kad ek- 
Francuzų tai labai idealizavo1 sploziją galėtų girdėti visi ku- 
Lietuvą ir spietėsi į Lietuviškas rie turi aparatus.



| Iš Lietuviu Gyvenimo, I
PROVIDENCE, R. I.
Iš tautiečių veikiiho. čia mes 

vis po truputį krutam. Kaip 
visiems žinoma kad Lietuvis 
tautietis nepripažįsta nei juodo 
nei raudono internacijonalų ir 
nėra jų vergas, taigi jeigu jis 
ką veikia tai vis del labo Lietu
vių, savo tautos- Taigi ir mes 
Providences Lietuviai tautiečiai 
susirinkom spalių 19 d. ir var
de ALTS. 68 kuopos apsvarstę 
kuopos reikalus ir tolimesnį vei
kimą ant tautinės dirvos, susi
rinkimo vedėjui įnešus kad pa
daryti auką našlaičiams Lietu
voje, ir visiems sutikus, tapo 
paskirta $15 iš kuopos iždo ir 
nutarta pasiųsti Lietuvių Mo
terų Globos Komitetui, ką ir 
padarė susirinkimo vedėjas, J. 
Karpavičius.

Taipgi nutarta prisidėti prie 
vakarienės kurią rengia Ame
rikos Lietuvių Piliečių Pašalpi- 
nis Klubas. Taigi turėsim lin
ksmą vakarą, kadangi progra
mas bus Įvairus.

Kaslink darbų tai jie čia ei
na labai blogai ir bedarbių pil
nos gatvės; nors ir visokius ru- i 
sies dirbtuvės dirba, bet ne pil- I 
ną laiką ir sumažinę darbininkų WORCESTER, MASS, 
skėčių. ję. j-_ susirinkimas. Spaliu

Čion vieną Lietuvį. J. Daniu- 18 d čia ku klukseriai laikg sal 
levičių, ką tik nesutiko nelaime. v0 susirinkimą, ką jiems pave-j 
Buvo šitaip, žmogelis išsiėmė j lijo mi(?sto majoras.
iš banko pinigus, $1700, ir_ma- į prasidgj0 nuo 3 vai. po pietų, ir 
nė pirkti stubą. Parsinešė pi- -con vjeįon suvažiavo baisi dau- 
nigus namon, einant gulti pade- C, ■ -........................................
jo po pagalve, o atsikėlęs ryte 1 jį? niitingav7 atid^nįtcnn'bw- 
nepasiėme. Bet jo vaikas pi- i nonl. Nuo 7 vai. vakare jie iš-

leido vieną orlaivi Į orą su rau
donu kryžium, kuris skraidė ap
link miesto iki vėlai nakčia.

Kaip 9 vai. prasidėjo didžiau
si fajervorkai kokių Worceste- 
ris dar nebuvo matęs, aplinki
nių namų net langai pradėjo by
rėti, žmonės nusigando.

Kada klukseriai pradėjo skir
stytis namon, Knights of Ko
lumbus (Kolumbo Vyčiai, kata
likiška organizacija) buvo su
siorganizavę duot klukseriams Į 
kailį, nors ir policija saugojo. 

Į Susirėmimas buvo žiaurus, bet 
policijai pasisekė gaujas išvai- 

' kyti. Tris klukseriai baisiai su- 
Į mušta. Vieną pasigavo auto
mobiliu važiuojantį, liepė išlipt 

[laukan ir privertė keliaklupš- 
jčiom eiti į tamsią gatvę. Ten jį 
kankino kaip Žydai Kristų; pa- 

1‘ galiaus galvą sudaužė ir dantis

] nigus tėmijo ir gavęs progą pa- 
!grobė juos. Vėliau, apie 8:30 
j vai. ryte, J. D. išėjo į ligonbutį 
pas daktarus. Jo moteris atsi
minus apie pinigus pažiurėjo po 
pagalve, bet pinigų nebuvo. Nu

sigandus ji išjieškojo visur, bet 
j nerado. Tada paėmus dukterį 
j apie 10 metų amžiaus, nubėgo į 
! policijos stotį ir apsakė savo ne- 
I laimę. Policija telefonavo į li- 
i gonbutį, parbėgo vyras be dva
sios, na ir su policijos pagalba 
pradėjo pinigų jieškoti po visus 
kambarius, bet nerado. Vietoj 

j pinigų policija rado pilną mau
dynę užraugtą “munšainos” ir ( 
[tam skystimėliui varyti varinį (štangom išmušė ir paleido. Ki- 
katilą, prie to ir gatavos 
šeinos”.
gaitė po grindų patiesalu rado į 
pakištus

‘mun-1 (us ju akmenimis sumušė, gal- 
Pabaigus jieškot, mer- vas

- - į ma
mus buvo pasekmingas, gavo į 
2600 naujų narių, nors dabar 
juos užpuldinėja katalikiški bu
deliai ir apdaužo.

“Aušrelės” vakaras. Spalių 
16 d. Aušrelės Draugija statė 
scenoje “Undinę”, Kazio Puidos 
triveiksmę dramą, ir komediją 
“Kas Bailys”. Abu veikalai yra 
sausi. Kaslink suvaidinimo — 
atlikta neperblogiausia, bet tru
kumų buvo įvalias, nekurie ar
tistai nemokėjo savo rolių, o ir 
suflerius garsiai skaitė, svetai
nėj buvo girdėti jo žodžiai.

Lošėjus reikia paminėti ir ati- 
Sueiga įduoti jiems prigulintį kreditą. 

A. Janušonis, Garšvos rolėje, at
liko savo neblogiausia, tik ne- 

ybė klukserių ir šiaip žmonių. Į vietomis smarkiai karščiavosi. 
J. Petronis, Ruso pirklio rolėje, 
kuri buvo trumpa, lošė neblo-

pinigus, kur vaikas 
į buvo paslėpęs. Tada ir vaikas 
j prisipažino, jis sakė kad butų 
j visų neėmęs, tik $50 ant ais- 
ikrymo. Policija pinigus atida- 
jvė Daniulevičiui, o “munšeiną” 
j ir visus instrumentus išsivežė, 
i ir kaip rodos tai Danisevičius j 
į dar turės eiti ir pasiaiškinti 
prieš teisėją. Sandarietis.

sudaužė. Bet kiek yra žino- 
klukseriams šis susirinki-

gai. J. Rauktytė, Irmos rolėje, 
nudavimą turėjo gana gerą, lo
šė vienok negarsiai ir nebuvo 
girdėti publikoje vietomis jos 
kalbos. Ir rolės užtektinai ne
mokėjo. A. J. Gotautas, Sut
kaus rolę atliko gerai, nors irgi 
rolę nelabai mokėjo. F. Skliu
tas tremtinio rolėj vaizdino ga
na atsakančiai. J. Kamandulis 
Garšvos tarno dalį atliko vidu
tiniškai, tik jo kalba maišėsi, 
žodžiai ėjo kur autorius jų ne
pageidauja.

Kaslink “Kas Bailys”, veika
las buvo tuščias. Šitokius vei
kalus nevertėtų scenoje statyti. 
Lošėjams darbo buna užtekti
nai jį išmokti, o scenoje nieko 
beveik gero.

Publikos šiame vakare atsi
lankė neperdaugiausia, nors va
karas buvo gana gražus. Tur
būt priežastis tame: “Dzimdzi- 
Drimdzi” artistai perdaug pub
liką užganėdino, todėl ant vieti
nių parengimo perdaug nesiti
kėjo matyti. Skroblas.

Ne Visada Diduma Turi renmiiitmiHitmHiiiiiwmimmiinituuisimuuiutiiiiiiiiiiiimmiuttKiancinae

Viršų Rinkimuose
Jeigu Suv. Valstijų preziden

tą rinktų atstovų butas — kaip 
tikima gali pąsitaikyt, del susi
kirtimo trijų žymių kandidatų, 
vienos valstijos su 80,000 gy
ventojų balsas reikštų tiek kiek 
kitos su 6,000,000.

Senate vienas žmogus turi 
vieną balsą, o kožna valstija — 
didelė ar maža — turi tik du se
natorių. Nevados valstijos du 
senatoriai, kuri valstija turi tik 
80,000 žmonių, reikštų tiek kaip i 
New Yorko valstijos du senato-i 
riai, kuri valstija turi 11,000,000' 
žmonių. Apie 240,000 gyvento-; 
jų Delaware valstijoj per savo 
du senatorių nubalsuotų Ohio 
valstiją su 6.000,000 gyventojų.

Taigi politikieriai dabar bijo, 
ypač Republikonai-, kad jeigu jų 
kandidatas negaus gana balsų, 
rinkimams nuėjus į senatą nie
kad jie ten negaus didumos, ir 
tada prezidentu liktų Demokra
tų kandidatas ant vice-preziden- 
to, Bryan.

| d GERB. š
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AIKAS nelaukia—Kalėdos diena po dienai artinasi, ir 
nejusim kaip jos ateis. Nelaukit ir jus — siųskit sa
viškiams KALĖDŲ DOVANAS DABAR!

Keletas Litų jus nesubiedhin's, o 'saviškiams padary
sit neapsakomo džiaugsmo savo atminčia jų!

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

“DIRVOS” AGENTŪRA PASIRUOŠĖ GREIČIAUSIAM IR 
PIGIAUSIAM JUSU PINIGU PERSIUNTIMUI. TUOJ KREIPKI-
TĖS Į. MUSU AGENTŪRĄ, O BUSIT PATENKINTI!

rir Nepavydėkit Saviškiams Džiaugsmo — Siųskit DABAR!

B “Pievos” Agentūra B
S 3352 SUPERIOR AVE. :: CLEVELAND, OHIO

PORTLAND, ORE.
TMD. kuopos veikimas. Spa

lių 19 d. įvyko 149 TMD. kuo
pos susirinkimas Vinco Pareigio 
siuvykloj, 440 Washington Bld. 
Pirmiausia buvo perskaityta lai
škai iš Centro Valdybos. Per
skaičius Centro Raštininko laiš
ką visi nariai sutiko užsimokėti 
už knygų viršelius. Kaslink pa
raginimo užsimokėti mokesnius 
už 1925 metus iškalno, nutarta 
palikti iki kitam susirinkimui. 
Kitas susirinkimas bus laikoma 
kaip bus gauta pirmas tomas 
“Pasaulio Istorijos”.

Išdalinus knygą “Iš Tamsios 
Praeities į Šviesią Ateitį”, pa
klausus kaip patinka, nariai sa-

Mirė ‘Komumst; Poetas’
Maskvoj mirė Lietuvis ko

munistas “poetas” Regratis.
Jo mirties priežastis yra džio

va. O džiovą gavo begyvenda
mas sovietų rojuje.... Tonai 
viskas mat gerai, visko yra — 
ir dižovos, ir ligų, ir visko kas 
negeistina, bet musų komunis
tėliai nepertraukiamai šaukia 
kad buožes Rusiją niekina ir iš
verčia viską kitaip apie ją kal
bant.

ko: kaip perskaitysim pasaky
sim ar geros.

Toliau, perskaičius Centro 
Pirmininko laišką paraginantį 
kuopas užsiprenumeruoti orga
ną kad kuopos žinotų kas yra 
veikiama organizacijoje, kuopos 
pirmininkui užklausiis ką nariai 
ip:e tai mano, vienas narys, S. 
K., gvoltu nenorėjo kam “Dir
va” ; sako, “Dirva” dirba draug 
su Sandariečiais. Bet visgi nu
balsuota kad reikia užsisakyt 
“Dirvą” kaipo TMD. organą pir
mininko antrašu.

Toliau buvo pakelta klausi
mas kodėl knygų nesiunčia kuo
poms per paštą, bet ekspresu, 
juk paštu pigiau atsieina. Kuo
pa nutarė duot patarimą Cen
trui kad knygos butų siunčiama 
paštu, kuopoms butų lengviau.

Portlande tuom tarpu labai 
puikus orai, dar mažai lietaus 
buvo.

Kaslink Lietuvių gyvenimo 
tai matosi liūdnas apsireiški
mas. Prie TMD. priguli 11 na
rių, prie SLA. 6, o kiti tai nega
lima išskirti: vieni priklauso 
prie “Laisvės” špitolės, kiti taip 
save statos esą bolševikais, jie 
su Lietuviais nieko bendro ne
turi. Vienas dalykas yra ap
gailėtinas, p. Margelis, nebe
jaunas žmogelis, pakliuvo į be
protnamį; jo moteris priklauso 
prie “Laisves” špitolninkų ir ji 
tuomi galėjo išvaryti savo vyrą 
iš proto. Tą žmogų jau bu’’O 
jo moteris ir kita tokia, kuri 
pas ją gyveno ir turėjo 11 me
tų amžiaus dukterį, įskundus po
licijai buk Margelis norėjo tą 
mergaitę išgvoltavoti; jį ant 
užstato išėmė jo draugas A. Ja- 
kupka. Tas nabagas iš sarma
tos bijojo ir teisme pasirodyt, 
teismas liko atmestas.

Tai matot ko tokia moteris ir 
tokie “Laisvės” špitolninkai 
verti: vyrai slankioja apie sve
timas bobas ir suirutes kelia. 
Dar buvo viena priežastis Mar
geliui įtarti: jis buk vieną bol
ševiką Ž. išvaręs iš savo namų, 
buk su kirviu grasinęs. Pašau
kus policiją, rado jį visą nervuo- 
tą ir nugabeno į bepročių na
mą, kur atsidurs ir visi musų 
paklydę fanatikai. Iš savo pai
kumo gal pradės tuoj ir nuogi 
vaikščiot, kaip padarė Maskvoj. 
Jau pas mus jie neturi sarma
tos, nežino ką bliauja ir daro.

J. P. Grite.'

RED. ATSAKYMAI
Radasto Žiedui ir kitiems ben

dradarbiams Lietuvoje. — Šiuo- 
mi pranešame kad nesiuntinėtu- 
raet tų pačių raštų ar eilių “Ar
tojui” ir “Dirvai”, nes nei vie
name iš tų laikraščių tokie raš
tai nebus talpinama, mesime 
stačiai į gurbą. ,Jeigu .siunčiat 
dviem laikraščiam Į, Clevelandą, 
mes manom kad siunčiat ir ki
tuose miestuose Amerikoje lei
džiamiems laikraščiams tuos pa
čius dalykus.

Ir kiti laikraščiai tą pajutę 
nepriims daugiau jūsų raštų jei 
visiems tuos pačius siuntinėsi- 
te. Kitiems sunkiau tas patir
ti, bet mums lengva, nes abiejų 
tų laikraščių redaktorius tas 
pats. Bet pamatę tuos pačius 
raštus “Dirvoje” ar “Artojuje” 
kiti laikraščiai gautus pas save 
numes į gurbą.

Visų abelnai Lietuvos bend
radarbių prašome paliauti prak
tikavus tokį visiems.siuntinėji
mą savo eilių ar kitų raštelių 
kopijų. Jei siunčiat, siųskit tik 
originalius ir tik vienai redakci
jai. Jei norit bendradarbiaut 
visuose, siųskit kitokius, ne tuos 
pačius dalykus.

Taipgi nesiuntinėkit po vieną 
lapuką įdėję “Dirvai” ir “Arto
jui” paskiruose vokuose ir be 
krasaženklių. “Dirvai” ir “Ar
tojui” raštus galima siųsti ta
me pačiame voke, pažymint ku- 
rin laikraštin norima talpinti.

Raštai siunčiami be krasažen
klių nebus priimami nuo tokiu 
asmenų kurie pirmiau su redak
cija apie tai nesusitarė. Kurie 
leidžiat raštus be krasaženklių 
ir be antrašo atgal, tų raštai nu
eis niekais.

Klevo Lapui. — Raštus siun
čiant nesusukit į triubelę ir ne- 
klijuokit kampelius ar šonus j 
krūvą. Geriausia raštus siųsti 
sulenkus į keturias dalis, kad ir 
be voko, tik apvyniojus tinkamu 
popierių. Prie to, rašykit visa
da ant vienokio didumo lakštų, 
o ne ant įvairių šmotelių. Mes 
pavelijame rašyti ant abiejų 
lakšto pusių, tik kožna pusė tu
ri būti .paeiliui sunumeriuota.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai. VarnišiaL 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai.

Elektriški Reikmenis. 
Plumberiams ir Stogams Reikmenea.

Namams Padargai.

S. J. Woyshvilie & Son
1557 EAST 55th STREET

DRAUGAS STEPAS TURI 
KANDIDATA ANT 

PREZIDENTO
— Na, sveikas-gyvas, Ste

pai ! Kaip tai 'kad tu atsi
radai ant tautininkų vaka
ro?

— Alo, ddrauge, aš norė
jau pppamatyt šj vvvverka- 
ją, ale mmisliau kad čia bbus 
ppparodyta rererevoliucija 
ppprieš cacacarą, o čia tttik 
aaapie Llllietuvą lošia.

■— Stepai, revoliucijų ga
na jus prilošiat, reikia ko
kių kitokių veikalų publikai 
parodyt.

—Tttokių bbbuožiškų Įlo
simų aš vivivisai nnenoriu 
nei mmmatyt. Ttte, verčiau 
papapasiskaityk šišišitą.

— A, tai tu čionai dalini 
plakatus raginančius bal
suot už komunistų kandida
tų ant prezidento? Kas gi 
tau pasidarė?

— Dddrauge, mes turim 
kokokoVot prieš kakakapi- 
talizmą ir rinkt Į ppprezi- 
dentus ddarbininkišką kan
didatą, o ne kkkdkius ten 
bbbuožius.

— Stepai, kad jau yra vie-' 
nas darbininkiškas kandida
tas : negali būti keli. Tik tu 
balsuok už jj.

— Aš pppats nebalsuoju, 
bababa nesu pipipilietis, tik 
agituoju kad kikikiti bal
suotų, ale ne už tą bbbuožę 
Lalala Koletą, ba jis irgi yra 
dadadarbininkų ppriešas.

— Keistas iš tavęs sutvė
rimas, Stepai. Pats nebal
suoji, nesi pilietis, o nori tu
rėt tau patinkamą valdžią 
ir tvarką. Ir keista kad jus 
taip greit persimainėt: dar 
tik pereitą pirmą gegužės 
lipinai ant užpakalinių tvo
rų raginimus verst valdžią 
ginklu, darbininkus sukilt, 
o dabar plakatais nori val
džią uždėti kokia tau patin
ka.

— Mines visaip turim da1- 
ryt del ddarbininkų gerovės 
ir k'kovot su kakapitalizmu; 
kkkur negągalim ginklu ten 
ppper riririnkimus turim 
stengtis vavavaldžią užimt.

— Bet koks iš tavęs ėmė-
jas? Atsišaukimus prie su
kilimo lipdei ant užpakali
nių tvorų bijodamas kad ne
pamatytų polieistas ir tavo 
revoliuciją nepatupdytų šal
tojoj; dabar plakatus dalini 
ir kitus ragini balsuot už 
kokį ten Fosterj, o pats nesi 
pilietis. Ir dauguma jusi] 
yra tik tokie narsuoliai —
susiėję tarp savęs pasišne- 
kat apie revoliucijas, apie 
rojaus tvarkas, o nežinot 
kaip tą padaryt; ir net kur 
pasidarė jūsų draugai su to
kiu protu kaip tu, tie pasi
darė sau peklą, o ne rojų.

— Dddrauge, vivivisi dar
bininkai turi bababalsuot už
Fofofosterį, tikrą darbinin
kišką kakakandįdatą, o ne 
už kakakapitalistų kakan- 
didatus.

— Stepai, ar tu kiek pa- 
protavai kad ne vienas pre
zidentas reiškia .valdžią, bet 
reikia ir daugiau? Jeigu 
jus išrinktume! Fosterj ir 
jis patektų Į Washingtona,

ką jis veiktų? Tik butų žvil- 
bilams baidyklė, nes visi ki
ti valdžios nariai butų tokie 
kokie dabar yra.

— Ale mememes pastaty
sim ir kitus sasavo žmones 
i vavavaldžią, ir tada bubus 
tikra dadarbininkiška vval- 
džia.

— Jūsų visos partijos — 
ne tik piliečių bet ir ne-pi- 
liečių narių — neužtektų už
pildymui visų valdiškų vie
tų. Tegul prezidentas bus 
komunistas, bet kongresas 
bus kapitalistiškas; valstijų 
gubernatoriai ir tarybos bus 
kapitalistiškos; miestų val
džios bus kaip dabar yra., Iš 
kur gausit komunistišką ka- '. 
riumenę priverst valstijas'ir 
miestus daryti taip kaip ta- . 
vo komunistui prezidentui 
patiks? Paikesnio dalyko 
jus negalit sugalvot kaip.už- 
simanymas rinkt komunis
tą prezidentą.

— Dddrauge, mmmes ži- 
žižinom kkką darom. Kada 
išrinksim ppprezidentą tada 
bbuibus lengva išrinkt ir ki
tus.

— Bet tai reikėjo jums 
pradėt bandymus nuo gat
vių šlavikų, o ne nuo prezi
dento. Dar neturit nei vie
no miesto majoro, nei vieno 

I gubernatoriaus, nei vieno 
kitokio mažesnio ar dides
nio valdininko, jau norit tu
rėt prezidentą. Mesk tu 
tuos savo plakatus Į kampą 
ir verčiau imk kokią'merge
lę. pasišok, gal kitaip prhdės 
protas veikti. Gana jau tų ; 
paikų ir be tavęs. Juo grei
čiau jūsų eilės 'sumažės- tuo 
geriau bus darbininkams, i 
nes nebus klaidintojų ir iš
naudotojų.'

—i DdArPU^e*, tttu vivivis'i 
įuž'bbuožės eini. Kakakapi- ■ 
įtalistai ddarbininkus išnau
doja, o ne.mes.

— Kapitalistų išnaudoji- 
jinas yra tik toks kad jie pa-f , 
ima brangiau už parduoda- 

jmus daiktus ir mažiau mo- 
ka už darbą darbininkams. 
O darbininkai komunizmui 
turi atiduot viską ir nieko 
negauna, prie to kur komu
nizmas yra ten darbininkai . 
turi uždyką prievarta dirbt. 
Kada darbininkai daugiau 
apsišvies mažiau juos kapi
talistai paims, ir tada pra
nyks išnaudojimas, koope
racija įvyks visame. O prie 
komunizmo nieko daugiau 
šalip vergovės darbininkai 
nesulauks.

Reikalinga Darbininkai 
Vyrai ir Merginos. Mes duo
sime darbą tame mieste kur 
jus gyvenat. Klauskite laiš
ku: Stanley Pocius, 985 Wa
shington St., Boston, Mass.
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$1 knyga Už SQc 
“Algis ir Giedrutė” 
Kurie -pasiskubės su užsira- 

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

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

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

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

Prenumeratas siųskit “Dir- 
von”.
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ventojų rezoliucijos ir reikala
vimas rinkimus vykinti kleri
kalams nuskamba Klaipėdiečių 
prašymu kuoilgiausia rinkimus 
atidėlioti, nes “tie rinkimai vis- 
vien savu laiku ateis”. Koks tas 
“savu laiku”? kada jis bus?

PREZIDENTO RINKIMAI ATĖJO
ATEINANTĮ antradienį.’

* j n vslrtGrGrt A rl imi Jirtrlr- 
sta Suv. Valstijų prezidento 
rinkimai.

Kiek nutėmyta, tarp Lie
tuvių atsirado grupių ku
rios vienos eina už Davis, 
kitos už Coolidge, kitos už; 
La Follette. Taigi vienodu
mo ir šiame klausime pas 
nėra. Nebūtų gerai jei ii’ 
butų, nes žmonės kožnas sa
vu protu gyvena ir savaip 
mąsto. Lietuviai, Lietuvoje 
ir čia, turi 'pasiskirstymus 
ir vieni vienaip, kiti kitaip į 
gyvenimą žiuri, už lįvairius 
kandidatus irbalsuoja. •

Musų laikraščių diduma 
išsireiškė už La Follette tik 
todėl kad jis pareiškė dau
giau prižadų darbininkams, 
kaip paprastai yra daroma: 
tik prižadais darbininku^ 
vilioti.

La Follette kaipo žmogus 
yra geras, bet ar jam likus 
prezidentu jis galėtų surinkt 
sau tinkamus žlmones į val
džią? To niekas negali už- 
tikrint, ir nėra gana tokių 
kaip jis pats užpildymui vi
sos milžiniškos Suv. Valsti
jų valdžios mašinerijos. Ir 
kas tada? Niekur nępajus- 
tume pagerėjimo, o naujų 
įstatymų nesulauktume dėl
to kad senatas ir atstovų bu
tas susideda tik iš Republi- 
konų ir Demokratų.

La Follette arba jo rūšies 
žmogus tada tik tiks būti' 
prezidentu kada darbinin
kai pasistengs išrinkti į kon
gresą tokius žmones kaip 
yra La Follette, Wheeler ir 
keletas kitų. Kiti dabar yra 
La Follettes draugai dėlto 
kad jie susipykę su savo par
tijų vadais, kaip partijose 
yra ir pas mus; bet jie šir
dyse nei kiek nėra geresni 
už kitus. Šitie ir patektų į 
La Follettes kabinetą, ir jie 
valdžią tvarkytų, o ne vie
nas asmuo.

Gerai už La Follettę bal
suot dėlto kad tuomi darbi
ninkai parodys dabar val
dančiai Republikonų parti
jai jog nepaganėdinti jais 
ir jų valdžia. Demokratai 
irgi turės pasimislyti kada 
matys jog daug darbininkų 
balsų eina už tą kurs darbi
ninkams daugiausia žada.

Darbininkams reikia ras
ti teisingus žmones ir jų rei
kalus suprantančius, ir rink
ti juos į kongresą kada rin
kimai buna.

Delko dabar prie Repub- 
likono prezidento buna vie
nokia tvarka, o prie Demo
krato kitokia? Dėlto kad 
kuriais rinkimais buna dau
giau balsų už Republikoną 
ar Demokratą prezidentą, 
tada ta pati diduma balsų 
nueina ir už tos partijos at
stovus į kongresą. Kartais 
buna biskį kitaip, ir kuri 
partija kongrese turi viršų 
tą perleidžia savotiškus Įs
tatymus, prieš kuriuos ir 
prezidentas turi kovoti, 
nepasirašo ant įstatymų, 
tie Įstatymai vėl lieka paan
trinami kongrese, nežiūrint 
prezidento atmetimų.

Šitaip eina Amerikos val
dymas, o ne taip kaip kan
didatas prižada.

hilNAMl antradieni, . ~ , . .
lapkričio 4 d, jau Įvyk- f1*? Įtekmes (balsavimai'

ir 
ir

Kaslink pačių rinkimų pa
sekmių, Republi'konai persi
gandę 'kad prezidentų liks 
Demokratų partijos kandi
datas ant vice-prezidento, 
Bryan, kuris kapitalistams 
taip malonus kaip ir pats La 
Follette.

Bandomi balsavimai už
vesti nekuriu didelių Ame
rikos laikraščių rodo sekan-

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

“Tikėk man, mes neabejojom nei va-(Tąsa iš pereito num.)
landėlės. Mes apleidom Kardovilių rumus, 

' kur buvo musų namai per dvidešimts me- 
' tų; bet mes pasitrankėm kaip teisingi žmo

nės, ir su žinia savo nekaltumo. O dabar, 
garbinga madame, jeigu rasi tarp žmonių 
su kuriais susieini, vietą mums su savo re
komendacija,’ mes laimingai galėsim prasi
šalint iš tokios žiaurios padėties kokioje 
dabar esame.”

— Ištiesų, ištiesų, — tarė Andriennė,
— ne be reikalo į mane kreipsitės. Išgel
bėt gerus žmones iš Rodino nagi] yra ne 
tik priedermė bet ir malonumas: nors sy
kiu yra teisingas ir pavojingas žygis; o aš 
labai myliu narsius galingus prispaudėjus!
— Ir ji toliau skaitė:

“Tiek pasakę apie save, garbinga po
nia, prašome pavelyt prašyt užtarimo ir 
kitiems nelaimingiems; nes butų nepadoru 
manyt mums tik apie save. Tris dienos at
gal. musų pakraščiuose sudužo du laivai. 
Tik keletas pasažierių teišgelbėta, ir jie 
.buvo atgabenti čia, kur mes pridavėm jiems 
pagalbos kiek galėjom. Visi tie pasažieriai 
iškeliavo i Parisą, išskyrus vieną, kurs dar 
čia randasi, nes jo žaizdos neleidžia jam iš
važiuoti, ir jam dar reiks išbūti keletą die
nų. Jis yra jaunas Rytų Indijų kunigaikš
tis, apie dvidešimties metų amžiaus, ir jis 
išrodo geras ir mandagus kaip ir gražus, 
kas irgi nemažai reiškia, nors turi tamsią 
odą, kaip kiti jo šalies žmonės, kiek aš su
prantu.”

— Indijos kunigaikštis! dvidešimties 
metų! jaunas; linksmas, patogus!—šuktelė
jo Andriennė, linksmai; — tai stebinantis 
atsitikimas! O tas kunigaikštis jau sukėlė 
manyje simpatijas! Bet ką aš galėčiau da
ryti ar veikti su tuo Adoniu nuo Ganges 
pakraščių, kuris atvyko čia kad sudužti 
su laivu ant Pikardijos akmenų!

Andriennės tris patarnautojos žiurėjo 
ant jos su .nusistebėjimu, nors jos buvo ap- 
sipratusios prie tokių, Įvairių jos. keistų pa
pročių.

Georgette ir Hebė net keistokai nusi
juokė. Florina, aukšta ir graži šviesiai ru
da mergina, taipgi prasišypsojo į savo drau
ges. Toliau Andrienė skaitė:

“Vienas jo šalies žmonių, kuris taipgi 
pasiliko pasitarnauti kunigaikščiui, davė 
man suprasti jog tas jaunas kunigaikštis 
laivokrušoj neteko visko ką turėjo, ir neži
no kaip dasigaut Į Parisą, kur reikia jam 
kuogreičiausia pribūti atlikimui labai svar
bių reikalų. Ne iš paties kunigaikščio aš 
tas žinias išgavau, ne; jis išrodo per išdi
lus ir prakilnus pareiškimui savo likimo; 
bet jo vientautis, daugiau sušnekus, man 
išpasakojo tai ką aš pasakiau, pasakyda
mas taipgi kad tas jaunas jo vientautis ir 
pirm to pernešė didelius vargus, kad jo tė
vas, kuris buvo Indijos karalium, tapo Ang
lų užmuštas, kurie taipgi atėmė jo sunaus 
valdžią ir inpėdinystę.”

(Toliau bus)

Ir kas didino gražumą šios stebėtinos 
gėlės, buvo tai labai raudonos lupos, kokias 

' turi tik raudonplaukės. Ir viskas joje kas 
buvo rodė jos gražumą ir gerą sveikatą, 
gyvumą ir linksmumą jos jaunystės. Jos 
akįs buvo labai didelės, aksomo švelnumo. 
Mes jau seniau sakėme kad Andriennė bu
vo raudonplaukė; bet tai buvo tas raudonu
mas kuri labai mėgo senovės dailininkai 
Titianas ir Leonardo da Vinci, — tai buvo 
galima sakyt lyg taupytas auksas, bet ir tas 
negali susilygin't prieš bangas jos ilgų plau
kų, taip švelnių ir plonų, taip ilgų, kad, ka
da palaidi, jie pasiekia grindis; juose ji ga
lėjo visa apsigaubti ir padengti visą savo 
nuogumą, kaip antroji Venus kylanti iš jū
rių. Georgette dabar stovėjo užpakalyje 
savo ponios ir atsargiai gaudė plaukus ir 
suraišiojo Į paskiras dalis. Kuomet Geor
gette šukavo plaukus, Hebe, priklaupus 
vienu keliu ant grindų, ant kitos pasidėjus 
gražią Kardoviliutės koją, movė kiek galė
dama ant jos mažą satino čeverykėlj ir rišo 
jo šilkines juosteles aukštyn ant blauzdos 
padengtos pančiaka. Florina, biskį toliau 
stovėdama, atnešė savo poniai kvepalų 
dėžutę ir kitus dalykus. Neužmirškime ir 
šunytį, kuris sėdėjo ant kelių savo ponios, 
ir lyg tėmijo savo didelėm akim viską ką 
jo poni darė. Iš lauko pasigirdo sidabrinio 
varpo balsas, ir Florina, ant paliepimo.'sa
vo ponios, išėjo ir sugryžo, atnešdama ant 
sidabrinės lėkštelės laišką. Laiškas buvo 
nuo Kardovilių dvaro užvaizdos, kurį An- 
dviennė garisai perskaitė sekančiai:

“Garbinga Madame: Žinant gerumą 
tavo širdies, aš drystu kreiptis j tave su pa
sitikėjimu. Per dvidešimts metų aš tarna
vau mirusiam Grafui ir Kunigaikščiui Kar- 
doviliui, tavo garbingam tėvui, galiu tik
rai sakyt, su tikru atsidavimu. Tas dva
ras ir rūmai dabar parduoti; taigi aš ir 
mano žmona, ant senatvės, pasijutom tuoj 
busim prašalinti, ir turėsim likti skursti, 
neturėdami nieko; o musų amžiuje tas bus 
labai sunku.”

— Vargšai! — tarė Andriennė, persto
dama skaityti, — mano tėvas ištiesi] di
džiavosi jų darbu ir atsidavimu. — Toliau 
tęsė skaitymą:

“Yra vienok būdas palaikyti mums tą 
vietą čionai; bet mums reiktų žemai prasi
žengti ; ir nežiūrint kokios iš to pasekmės 
butų, nei aš nei mano žmona nenorim tokiu 
budu sau duoną turėti.”

— Gerai, labai gerai, — tarė Andrien
nė, — visada tokie — su pasididžiavimu 
net ir biednystoje. — Ir vėl skaitė:

“Kad išaiškinti tamistai tą žemą 
duot] reikalaujamą iš musų, reikalinga 
sakyti, pirmiausia, kad ponas Rodinas 
vo atvažiavęs pas mus iš Paryžiaus pora 
dienų atgal.”

— Ah! Rodinas! — tarė panelė Kardo- 
viliutė, pati sau pertraukdama vėl; — Abbe 
d’Aigrigny sekretorius! Aš nei kiek nesi
stebiu kad jis užsiėmęs kokiu nešvariu juo
du darbu. Bet pažiūrėkime:

“Ponas Rodinas atvyko iš Paryžiaus 
pasakyti kad tas dvaras buvo parduotas ir 
kad jis yra tikras jog mes galėsim būti sa
vo vietoje jeigu padėsim jam Įstatyti vieną 
kunigą, ne visai gerų apsiėjimų, už klausy
toją išpažinties šio dvaro savininkės; prie 
to, kad geriau tai atsiekus, jis nori kad mes 
padėtume išėst kitą kunigą, visai gerą ir 
gerbiamą šiame 'krašte. Ir tai dar ne vis
kas. Man prisakė rašyti Rodinui du ar tris 
sykius savaitėje apie viską kaip čia eisis. 
Aš turiu pasakyti kad šie visi Įsakymai pa
sirodė man peržemi ir negalimi ir kad jie 
yra daromi po tam tikrais pretekstais; bet, 
nežiūrint kaip tas viskas yra, aš turiu gar
bės visa tai tau pareikšti.”

— Veidmainystė, apgavystė ir suve
džiojimas ! — tarė Andriennė, nekantriai,— 
aš negaliu pamislyt apie tokius niekšus be 
sukratymo manęs tokiais juodais, piktais 
ir niekšiškais darbais, paslaptingais sieki
mais. Man smagu prisiminti teisingas ir 
geras Dupontas ir jo žmona! — tarė An
driennė. Ir vėl skaitė:

Klerikalų Pasiteisinimai 
del Klaipėdos

• “Draugas” musų kalbas del 
nevykinimo Klaipėdos rinkimų 
pavadina “kreiva agitacija” ir 
sako:

“Laisvamanių spauda čia ir 
Lietuvoj desparatiškai verkšle
na kad atidėliojama Klaipėdos 
atstovų rinkimai į Lietuvos Sei
mą. Tuo tarpu patįs Klaipė
diečiai del pačių rinkimų nei 
kiek nesikarščiuoja, nes jie yra 
tikri kad tie rinkimai visvien 
savu laiku Įvyks. Kas kita lai
svamaniams: jiems begalo rupi 
sugriauti dabartinę Seimo ka-

toli nepilni):
Coolidge gavo 334,351 bal. 
La Follette '
Davis
Nei viena partija negau

na didumos, arba daugiau 
luž kitas dvi kad galėtų jas 
sumušti. La Follette su Da- 
vis’u sudaro 421,620 balsų, 
reiškia dvi tos partijos su
muša RepubMkonus. O ka
dangi Demokratų elektoriai 
tikrai už La Follette nebal
suos kada suvažiuos prezi- ___  ______,
dentą rinkti, o nei vieni nei'talikų didumą.” Ir tt. 
kiti negalės balsuoti už nie
ką kitą kaip tik savo kandi-'

štai ką pri

265,331 bal.
156,289 bal

“Dirva” andai sakė kodėl kle
rikalai Lietuvos Seime atidėlio- 

datą, prezidento rinkimai j ja Klaipėdiečių atstovų įsileidi- 
turės pereiti Į kongresą. nią į Kauno Seimą. “Draugas” 

Kaip kongrese rinkimai tą dabar patvirtina: klerikalams 
gali išeiti apie tai jau daug baisu kad gali Įsigauti i Seimą 
“Dirva” rašė. keli atstovai daugiau iš Klaipė-

Prisieis Demokratų kan- dos krašto kurie nebūtų tokių 
didatui ant vice-prezidento, pažiūrų kaijp klerikalai nori, ir 
užimti prezidento vietą, nes tada sugriūtų klerikalų diduma 
kitaip senatas nesusitaikys. Seime, kuri yra tik poros narių

* * diduma.
Olevelande daryti bando- Klerikalai laukia kitų Seimo 

mi balsavimai irgi tą pat ro- rinkimų ir mano turėti bent še- 
do kaip Hearsto bandymai šių atstovų didumą, o tada in- 
visose Suv. Valstijose. 'ėję šešetas Klaipėdos atstovų, 

Dirbtuvėse surinkti bal- kurie nebus visi anti-klerikalai, 
savimai didžiausią didumą negalėtų Seimo kontroliuoti, 
duoda UŽ La Follette. Štai ir visa paslaptis kolei

Sekančiame “Dirvos” nu- “patįs Klaipėdiečiai del rinkimų 
meryje gal jau galėsime nesikarščiuoja” — nes klerika- 
paduoti apitikres žinias apie lai nenori tų “karščiavimųsi” 
laimėtojus.i girdėti. Klaipėdos krašto gy-

LIETUVOS JAUNI
MAS Į MŪSIŠKĮ

įmanyta ne tiek materialiu išro- 
kavimu, kiek dvasiniu.

Kas L. J. Sąjungą skatino tai 
padaryti, kokie motivai ?

Visų pirma stovi tautiniai 
motivai. Mus iš Amerikos pa
vieniai žmonės ragina kad už- 
megstume su Amerikos Lietu
vių jaunimu ryšius, dalintumes 
organizaciniais patyrimais, dva
siniais turtais (“Jaunimą”, re

feratus, “Jaunimo” leistas kny- 
apsimainytume. Tuomet 

, girdi, tautiš-

Likimas mus atskyrė: Jus 
patekote Į Ameriką, arba išau
gote Amerikoje, mes palikome 
Lietuvoje. Jus aukščiausios pa
saulio civilizacijos glėbyje ku
riate savo ateitį, mes kur kas 
mažesnės civilizavijos krašte ir 
daug mažiau turtingame tesi-!gas) 
verčiame. Tarpe musų ir jūsų meg stiprintume, 
yra, be abejo, dideli skirtumai:. kuma> įtintume taip nuo Lie- 
mes gyventojai kaimų ir mies-|tl|V0S nuto]usj ir pasvirusį į

Amerikonizmo bangas jaunimą. 
Dar esą dabar daug jaunimo 
kuris gyvas Lietuvai, bet rei
kia Amerikoj gimusius žadinti. 
Kiek mes tai padaryti galėsime 
tai imsimės šio darbo.

Antras šio susirašinėjimo ir 
bendradarbiavimo tikslas bus 
tas kad mes per jus pažinsime 
naujus budus jaunimo organi
zacijos Amerikoje: jo veikimą, 
tikslus ir kelius. Mums rupi ir 
Amerikos “Yankių” jaunimo or
ganizacijos pažinti.

Trečias dalykas tai prašysime 
jus padėti mums knygomis ir 
kitaip kurti Lietuvoje jaunimo 
knygynus. Jau mes tuo reikalu 
esame kreipęsi į Tėvynės Mylė
tojų Draugiją ir prašę jų rinkti 
perskaitytas knygas ir jas su
koncentravus kur supakuoti ir 
mums Į Lietuvą persiųsti. Tuo 
reikalu galėtumėt susitarti su 
TMD. arba siųsti pavieniai.

Mes irgi galime šį tą duoti. 
Parašytų paskaitų, “Jaunimą”, 
musų laikraštį, siuntinėti jūsų 
būreliams ir susitarus gal dar 
vieną-kitą dalyką.

Musų jaunimo sąjunga dirba
me artimame kontakte su stu
dentais ir jmoksleiviais Varpi
ninkais, Vinco Kudirkos Dr-ja ir 
kitomis pažangiomis kultūros 
draugijomis, todėl jau dvasiniu 
atžvilgiu mes vis tik esame tur
tingi ir galime šiek tiek kam 
nors kitam padėti.

Todėl Amerikos Jaunimo pa
žangiųjų organizacijų, draugijų 
ir klubų prašome atsiliepti.

J. Strimaitis, Pirm.
J. Norkus, Vice-Pirm.
J. Kalnėnas, Sekretorius
J. Lozoraitis, Kasininkas.

Musų adresas:
Lietuvos Jaunimo Sąjunga, 
Laisvės Alėja, 60, Kaunas 

Lithuania.

telių; jus — išaugusių industri- 
jinių ir prekybinių centrų, tat 
ir papročiai ir prityrimai ir gy
venimo praktika yra skirtingi. 
Bet tarp jūsų ir musų yra daug 
bendro: mes esam Lietuviai vie
no kraujo, vienos genties vai
kai. Ta musų savybė daugiau
sia mus artina. Kalba yra sim
bolis musų ryšių.

Bet mes turime ir dar daug 
kito bendro. Turime I 
siekinių kaipo Lietuviai, 
žiūrint kad jus 
je, svetimame 
musų tautiniai 
ni. Taip buvo

bendrų 
. Nei

esate Ameriko- 
krašte, vis tik 
idealai yra vie- 
ir taip bus kol 

jus kalbėsite Lietuvių 
kol jumyse musų tautos 
šiai nebus nutilę.

Mes žinome kad musų 
darbas Amerikoje daugiausia 
dirbamas šviesaus, pažangaus 
jaunimo. Pas šį jaunimą ma
žiausia savimeilės, daugiau pa- 
siaukavimo bendriems Lietuvių 
tautos reikalams. Tuo visai pa
sus į musų jaunimą. Kaip vie
ni taip kiti organizuojamės ne 
asmeninių egoistinių motivų 
gundomi, bet visuomeninių, tau
tinių.

Lietuvos pažangusis jaunimas 
yra susispietęs į Lietuvos Jau
nimo Sąjungą, kuri apima visą 
Lietuvos plotą. Tame plote yra 
suvirš 200 skyrių. Vidutiniai 
skyriui išpuola 50 asmenų. Nors 
Amerikoje nėra vienos bendros 
pažangaus jaunimo organizaci
jos, bet yra daug didelių jauni
mo draugijų, klubų, chorų, ir tt. 
kurie iš seno gyvena ir tvirtai 
organizuoti.

■Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Centro Komitetas nutarė kreip
tis į pažangaus jaunimo organi
zacijas Amerikoje ir pakviesti 
jas susirašinėti ir palaikyti ry
šius tarpe savęs. Tas gal už-

kalba, 
atgar-

tautos

labai rimtai 
ekonomistas

Ar tada kada Klerikalai ims 
vaduoti Vilnių, kurio “mes ne
išsižadame”, pasakę nieko dau
giau neveikia?

Dar “Draugas” 
deda:

“Šituo klausimu 
■Ryte’ rašo musų
Dr. P. Karvelis. Jis nurodo kad 
rinkimai galės Įvykti kai Klai
pėdos sutartis bus visų ratifi
kuota ir Paryžiuje deponuota”.

Viršuje “Draugo” Pakštas 
nenurodo kad Klaipėdiečių at
stovų Seiman rinkimas yra ne
galimas kokia nors tarptautine 
tvarka remiantis. Pakštas bijo 
tik “laisvamanių” didumos pa
ėmimo Seimą valdyti.

Bet čia, pasiremdamas kokio 
ten “musų ekonomisto” išrody
mu kalba vėl ką kitą. Pakštas 
turėtų suprasti kad ir “laisva
maniai” turi tokių “savo ekono
mistų” kurie taip pat gerai su
pranta tarptautines taisykles ir 
neranda negalimybės Klaipėdos 
rinkimams vykinti.

O tas “musų ekonomistas” 
turėtų pasižiūrėti ką daro kiti 
ir žinoti jog rinkimai Klaipė
doje galimi. Lenkai užėmė Vil
nių ir nelaukė jokio ratifikavi
mo, ir Lietuva po šiai dienai ne- 
pripažinus Vilniaus Lenkams, o 
jie tuoj po užgrobimo apšaukė 
rinkimus, išstatė 
ir nuleido juos j 
mą.

Kad Klaipėdos
kokia nors Zapyškio parapija 
kur kunigėliai galėtų tikėti su
agituoti rinkimus savo naudai 
tuoj rinkimai Įvyktų.

Klerikalai pasiremdami eko
nomisto Karvelio išvedžiojimais 
gali kalbėti tik tada jeigu jie 
dar tikisi Klaipėdą užleisti Vo
kiečiams ar Lenkams. Kitaip, 
jeigu Lietuva pasiryžus tą savo 
kraštą laikyti, yra tik bailiu 
kalba kad “rinkimų privedimas 
galėtų duoti tik naujos mede- 
gos prieš mus”.

savo atstovus
Varšavos sei-

krautas butu

Del Vilniaus Užgrobimo 
Minėjimo ar Ne

Tas pats “Draugas” Įsikando 
buk “laisvamaniai iš ‘Skambalo’ 
ir ‘Dirvos’ išprotėjo kad Vil
niaus minėti nebereikia (kodėl 
ne nereikia?), nes liūdna. Pro
tingi ir širdies žmones mini savo 
brangiųjų net mirties dienas.”

šitaip kalbėdamas, “Draugas” 
visai nepasako savo skaityto
jams kad “Dirva” ir “Varpas” 
ragina Lietuvius minėti ne me
tines Vilniaus užgrovimo sukak
tuves, kaipo liūdnas, bet kasdie
ną dirbti dėlto kad Vilnius yra 
iš musų išplėštas.

Taigi “Draugo” noras minė
ti tik metines sukaktuves yra 
lyg atsidavimas ant Dievo va
lios, o vargšas Vilniaus lai sau 
buna kaip yra, priešų naguose, 
klerikalams tuščiai pareiškus, 
“Mes Vilniaus

Šiais metais 
mą “Draugo” 
surengė kaipo 
dies žmonės”
ant mišių, kaip paprastai 
“brangių numirusių dūšeles" 
tik reikia laukti kada “Vilniaus 
dūšelė” sugryš atgal j kūną. .. .

“Draugo” kalbos kad “laisva
maniai mėgsta liksmybes”, ir 
barimasi “kam kitus raginti 
kad apie Vilnių užmirštų” yra 
tik paprastos davatkos plepa
lai ir nesiskaitymas su pareikš
tomis mintimis.

Lai “Draugo” redaktorėliai 
pasižiūri į tuos originalius “Dir
vos” ir “Varpo” pareiškimus ir 
pamatys juose biskį daugiau pa
matyti ir negu patįs Įstengia 
tik “amžiną atilsį” už Vilnių pa
sakyti.

Jūsų ir “amžiną atilsį” gal 
bus kiek reikšmingesnis kada 
parodysit visuomenei kur padė
jot neva Vilniaus vadavimo rei
kalams surinktus pinigus savo 
“raudotuvių dienoj”.

neišsižadame”.
Vilniaus minėji- 
klerikalai tikrai 
“protingi ir šir- 
ir rinko pinigus 

už 
ir

uz-
pa- 
bu-

3522.

1510.

Lietuviu Lcmentorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 .................. 35c
Geometrija. Augštcsniųjų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereometrija. Parašė M. šik
šnys. Vilnius, 1920, pusi. 124 ......................... 40c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyną

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

"DIRVA”
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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ATGIMIMAS
Keturių Aktų Tragedija iš Kovų už Spaudos Atgavimą

'* Parašė K. S. Karpavičius

T. M. D. ATSKAITA
IŠMOKĖJIMAI

41 kp. Newark, N. J., A. Žiug
žda prirašė dar šiuos du nariu: 
A. Anskaitį ir A. Mekionį.

Pavienis J. D. Dangveckas at
liko savo narinę pareigą šįmet 
prirašydamas Miką Keulėną į 
T. M. Draugiją. Ačiū jam už 
tai!

(Tąsa iš pereito num.)
Ona (išsitraukia iš užančio popierėli) — 

Žiūrėk, kokias eiles aš parašiau, sau vie
na besvajodama.... Paskaityk....

Kazys (paima popierio kraštą, ji laiko kitą 
kraštą, ir abu susiglaudžia)—

“Kiek ant dangaus žvaigždelių, 
tiek ant žemės bernelių,

Bet vieną gal’ mylėti 
dora, jauna mergelė.

Kiek pajūryj smiltelių, 
tiek meilėj yr’ žodelių,

Bet jų mažiausia kalba 
tyra, karšta širdelė.

Kiek jurėj vandenėlio, 
tiek meilėje slaptybės,

Bet ją supranta aiškiai 
kas meilę tikrą reiškia.... ”

(Ona galvą nulenkia. Kazys ima iš jos 
popierėlį, sugniaužia.)

Kazys — Kokios gražios, ir teisingos! Pa
dovanok man jas, Onute, atminčiai tavęs 
kada mudu nebūsim drauge, kada aš iš
važiuosiu ir kada tu iškeliausi atgal pas 
savuosius.... Skaitysiu aš jas be palio
vos. ... Ir jei pavelysi, pasiųsiu jų nuo
rašą laikraštin, o paskui skaitysim jas 
visi — ir tu ir aš ir daugybė kitų — nors 
slaptai....

Ona — Gerai, jei manai kad tiks, pasiųsk. 
Bet ar manai, Kazeli, ar mes kada galė
sime laisvai skaityt sava kalba knygas ir 
laikraščius, ar atgryš laikai kada neper
sekios mušti niekas už musų gimtos kal
bos spaudą?

Kazys — Aš to trokštu, ir girdime kitus 
kalbant kad ateis ta diena kuomet nors! 
Ir tavo dėdė kunigas taip sako, ir kiti 
visi, ir net mano senelis diedukas, kuris 
pergyveno tuos laikus kada caras užgy
nė Lietuviams spaudą, sako kad vėl ateis 
liuosybė, atgausim mes visas savo teises 
— ne tik spaudą, bet ir laisvę....

Ona — Ak, tas tavo pranašas diedukas... . 
Kaip man malonu su juo susitikti kada 
pas jus užeinam... . Kaip bus linksma 
kada nevaržomai galėsime spausdinti, 
leisti drąsiai laikraščius, ir melstis iš sa
vomis raidėmis spausdintų knygų. Ga
lės jaunimas be baimės mokintis skaity
ti, mokantieji skaitys kitiems, seniai klau
sytis, ir visas kraštas užklestės savo dva
sia. Nereiks mano dėdei su baime kny
geles platint, laikrašti iš Prūsų gabenti 
ir paslaptai žmonėms dalinti....

Kazys — Laukim, Onute, guoskimes tomis 
dienomis. Gal caras susimylės, gal kiti 
laikai ateis, gal kas nusiduos, bet — anot 
mano dieduko — amžinai tap nebus. Jo 
žodžiai tokie Įtikinanti kad nors imk ir 
tikėk jog tuoj taip stosis. ... O tada, at- 
gryžus spaudos laisvei, mes galėsim sa
viškai mokintis, auklėti gentkartes, ir 
vietoj išnykimo musų tauta augs ir plė
tosis. ...

Ona —: Kaip brangu yra žinoti kad esi Lieo 
tuvis kada tave kiti už nieką laiko; kaip 
šventi yra tie raštai kurie mums tą pa
sako, ir kaip prakilnus tie žmonės kurie 
tuos raštus gamina, spausdina, ir tie ku
rie juos platina. Nors visiems mums 
gręsia Sibiro nelaisvė ir amžinas vargas, 
bet niekas neužgesins musų širdyse gei
smo skaityti saviškai savus brangius raš
tus. ...

Kazys — Tas musų visų pasišventimas dar 
daug mums kraujo kainuos ir vargo dar 
panėšint! vieni ir kiti, bet ką tas galiaus 
reiškia už tai ką gautų musų tauta am
žiams ateityje.... Laukime geresnių 
sau dienų....

(Palengva ateina iš dešinės Juozas. Jie 
jo nemato. Juozas kosteli.)

Juozas — Ak, atsiprašau, aš taip sau nieko 
nežiondamas ėmiau iš užėjau ant jūsų... 
Atleisit kad sutrukdžiau jūsų pašnekas. 
(Lipšniai prie Onos) O kaip mano Onu
tė šiandien jaučias?.... (Šnairai žiuriI 
i Kaži. Kazys neramus, bet valdosi.) [

Ona — Ačiū, tamista, labai gerai, kaip vi-i 
sada....

Juozas (artyn lysdamas) — Malonu girdė- Į 
ti.... O tu, Kazy, kaip ? j

Kazys — Man niekad nesti negerai ir nieko 
riestoka.

Juozas — Laimingas tu. O aš be Onutės 
kaip tai neapsieinu.... Ir matyt turės 
taip stotis kad užkviesiu tave ant mu
dviejų vestuvių. ... Ar ne, Onute?

Ona — Tik jau tamista nekrėsk juokų... . 
manęs nei nenorėtum....

Kazys (pažvelgia laikrodėliu) — Atsipra
šau, aš turiu jau eiti. Dar reikia susto
ti biskį klebonijoj....

Juozas — Tu gi, Onute, paliksi čia, ar ne? 
(Ima ją už rankos.) Mudu čia puikiai 
prasivėdinsim, pasikalbėsim....

Ona (nerami del Kazio ėjimo) — Na tai
sudiev, Kaziuk. Kai turėsi daugiau lai
ko....

Kazys (linktelėdamas) — Sudiev.... (nu
eina dešinėn.)

Ona (tėmija nusitolinanti Kazį) — Ištikro 
tai prakilnus vaikinas.... mokslui atsi
davęs ....

Juozas — Turi vargt kolei tėvai gimnazi
joj! varo.... Bet ką ten su juo — pa
klius kada Į žandarų nagus....

Ona (krūpteli) — Kaip tai, už ką?....
Juozas — Nagi, žmonės šneka buk jis slap

tai kur tai gaunąs knygas, dalijąs jas ki
tiems. Na tų kalbų ir užtenka. ...

Ona — Keistas dalykas: jis man jokios
knygelės niekad neparodė ir niekad ne
užsiminė. Gal tik bereikalingai liežuviai 
plepa.

Juozas — Jis tau nepasitiki: abelnai, jis 
nuo mergų slepiasi, turbut mano kad ne
ištikimi daiktai....

Ona — Gal but turi patyrimo apie mergas. 
Ar jis tau taip sakė?

Juozas — Nereik nei sakymo, ir taip gali 
numanyt. Jis mažai kur dalyvauja, tik 
klėtyj užsidaręs per vakarus tuno.... O 
kaip kada sutinki jį vėlai naktį parjojant 
tai nuo čia, tai nuo čia.... Ko jis jodi-
nėtų? Jeigu pas mergą joja tai visada 
Į vieną kraštą jotų, o dabar, Į visas puses, 
ir tai beveik tam tikrais laikais....

Ona — Na tiek to. Gandų nesupaisyti. 
Ypač kada kas slapta — butą ar nebūta — 
žmonės kožną nužiūri. Tegul sau skaito 
kas nori, kas mums tai....

Juozas — Tu protingai kalbi. Kiti tuoj šo
ka į akis kad reikia skaityt nors ir pa
slaptai. Kurie mokslus išėję, turi gana 
Rusiškų ir Lenkiškų knygų, o prastiems 
mužikams kam to skaitymo.... (Sėdasi 
ant suolelio) Sėsk, Onute, šalę manęs...

Ona — Prisėdėjau, jau norisi eiti, žadėjau 
šeimininkei padėt prie vakarienės ruoši
mo ....

Juozas — Pabūk valandėlę su manimi — 
prispesi bulvių skusti.... Čia taip ra
mu.... medžiai tik šlama.... žmogus 
jautiesi lyg dvasios pagautas.... ypač 
su tokia gražuole kaip tu.... (paima už 
rankos Oną) Meldžiu sėstis.... (trau
kia, sodina).

Ona (sėsdama) — Tik neilgai, nes šeimi
ninkė sakys suvedžioju ją prižadėdama 
ateiti, o paskui neateinu....

Juozas (priklaupia vienu keliu prie jos) — 
Onute, duok man tavo gražią rankutę 
pabučiuot.... (Ima ranką, ji nesiduoda.) 

Ona — Nagi, dar gali kas pamatyti....
Juoksis....

Juozas (traukia ranką) — Pavelyk, širdu
te, žinai kad aš tave myliu.... Nuo pat 
tavęs pamatymo manyje užsidegė meilė 
prie tavęs.... (Prievarta prisitraukia 
ranką, godžiai pabučiuoja.)

Ona (pašoka) — Ar tamista kiekvienai taip 
kalbi?!

Rugp. 1. Knygiui Soliui, alga ir išlaidos ..................... $177.99
” Redaktoriui alga už pusmetį ............................... 50.0C
” Ohio Lith. Pub. Co. laiškai Centro Valdybai .... 19.53
” J. Sekini, alga ir referendumo spauda .............. 54.32
” A. B. Strimaičiui, alga 1 m., stampos .............. 10.00
” R. Bullock, bondsas iždininkei ............................. 5.00
” A. B. Strimaičiui, išėmimas knygos “Iš Tamsios

Praeities” ir ekspedicija .................................. 53.30
” Ohio Lith. Pub. Co. vajaus laiškai .................... 6.54

Viso ..................................................................... $376.38

Užsimokėjo už 1924 m.
60 kp. Milwaukee, Wis. — 

V. Gencauskas, J. A. Bankus, J. 
Rutkus, A. Beržas, J. Lebetke- 
vičienė, M. Butkienė, St. Beržie
nė.

61 kp. Dayton, O. — A. Gri
cius.

ABELNA SUTRAUKA
Buvo ižde rugpjūčio 1 d., 1924 m............................... $2.787.13
Ineigos 3-čio bertainio................................................. 201.75

Viso ............................. , ...................................... $2.988.88
Išlaidos 3-čio bertainio ............................................... 376.38
Lieka ižde ................................................................... $2,612.50
Tas turtas dalinasi sekamai:

Geležiniame kapitale ........................................... $ 825.70
Liberty Bonas ........................................................ 1000.00
Einamoji sąskaita ................................................. 741.80
TMD. ženkleliai ...................................................... 45.00

TMD. Centro Sekretorius Vyt. Sirvydas.

SAKO, REIK DIDINT 
MOKESTI Į TMD.

Noriu išreikšt savo minti kas- 
link Tėvynes Mylėtojų Draugi
jos. Mano nuomone, už $1.00 
metinės mokesties mes jokiu 
budu negalėsime kas metai iš
leisti geras knygas, dėlto kad 
dabar viskas brangiau dvigubai 
negu pirmiau buvo.

Jeigu leisime tik brošiūrėles 
nariai bus neužganėdinti. Ar
ba jeigu vienais metais išleisi
me gerą knygą, o kitais metais 
niekai tai irgi nariai rugos ir 
Draugija negalės sparčiai aug
ti.

Mano supratimu mes turime 
būtinai pakelti mokestį iki $1.50 
nario metinės. O už apdarus 
kiekvienas narys privalo užsi
mokėti ekstra jeigu kas nori 
apdarytas knygas gauti. Taipo
gi reiktų panaikinti įstojimas į 
Draugiją, nes iš to menka nau
da kaip centrui taip ir kuopai.

Žinoma, jeigu Draugija nu
tartų kelti mokestį tai išsyk kai 
kuriems nariams gal pasirodyti] 
perdaug, bet tas niekis, išpalen- 
gvo apsiprastų.

Aš matau svarbą ne mokes-
nyje bet literatūroj, knygose. 
Jeigu mes ateinančiais metais 
galėsime išleisti antru du tomu 
“Pasaulio Istorijos” tai bus di
delis pažengimas pirmyn. Po 
“Pasaulio Istorijai” jeigu Drau
gija išleis kitą kokią istoriją ar
ba šiaip stambų romaną (nes
Lietuvių kalboje mes visai ma
žai romanų turime) tai nariai 
rašysis ir nežiūrės kad puse do- 
lario brangiau reikia mokėti.

Visi gerai žino kad už tą mi- 
zerną dolarį nepajiegsime visa
da leisti stambias ir geras kny
gas. Dabar gal mes šiaip taip 
ir išleisime minėtas knygas, bet 
tai kokį porą tūkstančių dolariu 
busime skoloje, o ateitis ir vėl 
bus sunki musų Draugijai. Tik 
ką praleidom apie tris metus di
delio krizio musų organizacijoj, 
nustojom daug narių, vieni nu
ėjo prie bolševikų, kiti kad ir 
niekur nepriklauso nenori rašy
tis prie TMD., sako: sykį jau 
buvome prisirašę, knygų neiš
leidžia, centre vadai irgi apsnū
dę, nesirašysim.

Nariai, aš jums tikrinu jeigu 
mes norim atitaisyti praeities 
klaidas turim visų pirma nuo 
naujų metų pakelti mokestį ir 
leisti geras knygas kas metai. 
Katrie Lietuviai myli knygas 
rašysis kad ir du dolariai reiktų 
Draugijon mokėti. Draugija pa
kėlus mokestį galės stambesnius 
ir geresnius raštus išleisti, ir 
taip trumpoj ateityje pati save 
išreklamuos, o vietoj poros tūk
stančių narių ateityje TMD. ga
lės turėti 10,000 narių.

Aš esu persitikrinęs kad to-
Juozas — Ką tu pasakoji! Ar tave kas iši1(įanye miestelyje kaip So^ Man- 

pavydo nuo manęs atkalbinėja? 
manai gaut geresni vyrą už mane? 
poni pas mane, o ką su kitu.... ?

(Bus daugiau)

Ar tu icbestęr’ Conn., gali gyvuoti kuo- 
P -Ipa iš 20 narių. Tik laukiu ka- 

" da gausiu knygą, tada bus gera 
'proga panaudoti agitaciją už T.

■ IM. D. Desėtkas Lietuvių prisi-

žadėjo prisirašyti, bet jie laukia 
kada knyga išeis.

A. Birietis.

KAIP VAJUS?
Jau mėnuo laiko praėjo nuo 

TMD. Vajaus įsisiūbavimo, ir 
nekuriose kolonijose jau atsiek
ta gerų pasekmių.

Tos kuopos iki vajaus pabai
gos pasižymės — jų nariai gaus 
dovanas, ir jų kuopos padidės.

Kiekvienam naujesniam T.M. 
D. nariui verta pasidarbuoti už 
Kudirkos Raštus. Kurie jų ne
matė gal neįsivaizdina jų svar
bos, užtai lai pamato jas pas bi
le senesnį narį.

“Pasaulio Istorija” irgi bus 
didelės svarbos leidinis, trįs di

deles knygos, kurias laimėję ir 
padovanoję saviškiams (Lietuvo
je suteiksit jiems nemaža džiau
gsmo.

Kultūros Istorija arba knyga 
širdis turi savo svarbą, taigi jas 
gavę arba kitam padovanoję tu
rėsit nemaža padėkos ir pasiten
kinimo.

Vajus baigsis su vasario pa
baiga.

Jūsų priedermė yra kad kuo- 
daugiau žmonių iš palaidos vi
suomenės gautų didelį naudingą 
TMD. leidinį — “Pasaulio Isto
rija”, todėl kalbinkit kiekvieną.

Dar vienas dalykas. Matėme 
vieną pavyzdingą patriotą, T.M. 
D. narį A. Žiugždą Newark, N. 
J., kuris prirašė į kuopą ne tik 
savo moterį, bet ir vaikus.

Visi TMD. nariai tą padary
kit kurie turit savo šeimynas — , 
prirašykit visus į Draugiją. O 
kurie dar neturit, lengva turė- 

! ti — apsiveskit, ir gausit vieną 
naują narį į savo kuopą.

Yra visokių būdų Draugiją 
auginti. Yra daug būdų gau
namas knygas sunaudoti: liku
sias nuo tų kurios jums reika
lingos padovanosit saviškiams 
arba knygynams Lietuvoje — 
ten jūsų dovanėlė bus labai ma
loniai priimta.

Iš Kuopų Veikimo
Cleveland, O„ 20 TMD. kuopa 

nors nėra tokia skaitlinga na
riais kaip prieš karą buvo, bet 

i ir dabar nėra iš mažiausių, gal 
I but priklauso prie didesniųjų 
TMD. kuopų.

j Šįmet prie kuopos prisirašė Į 
130 narių ir keletas senų narių 
atgryžo kada pradėta laukti at
einant naujų knygų.

20-ta kuopa nepasitenkina tik 
j turėjimu kuopos vardo, bet ima 
vadovaujamą rolę Clevelando 
Lietuviškame gyvenime. Kuo
pa rengia perstatymus, pikni
kus, balius ir dalyvauja akti- 
viai visokiame tautiniame judė
jime.

Spalių 26 d. 20-ta TMD. kuo
pa turėjo surengus didelį per
statymą “Atgimimas”, taipgi 
šio sezono bėgiu rengia draugiš- 

įką vakarienę.
20-ta kuopa pasiėmė sureng

ti “Dzimdzi-Drimdzi” vodevilio 
artistams vakarą lapkričio 28 d.

TMD. 20-ta kuopa veikia ar
timuose ryšiuose su Sandaros 

! 18-ta kuopa, kadangi abiejose 
kuopose priguli tie patįs vado
vai tautininkai veikėjai.

Narys.

i

Milwaukee. Wis. — Viso Wis
consin valstijos TMD. Apskričio 
kuopos sujudo dirbti, nesnau
džia nei musų 60-ta TMD. kuo
pa. Lapkričio 15 d. čia rengia
ma didelis ir puikus vakaras su 
perstatymu ir (kitokiais paįvai
rinimais. Statoma scenoje ko
medija “Gaila Ūsų”, vaizdas 
“Lietuvos Giriose” ir komedija 
“Ženočių meilė”. Vakaras at
sibus Harmony hall, kampas 1 
avė. ir Mineral st., nuo 6 vai. 
vakare. St. Beržienė.

STRAIPSNIS 96
LAVINIMAS IR PAPROČIAI

Kūdikis nėra žaislas. Jis žmogus 
su pilnai organizuotu kunu, su gerb
tinomis teisėmis. Motina neprivaol 
niekad prie jokių aplinkybių tas tei
ses paniekinti palinksminimui gimi
nių ar draugų. Perdidelis “žaidimas” 
su kūdikiu jį erzina, ir net gali kliu
dyti normaliam augimui.

Supimas, kratymas, arba mėčioji- 
mas tik ką papenėto kūdikio yra blo
gas paprotis. Yra tokių ką mano 
kad tuomi maisto virškinimas pa
greitinama, bet jei pati perkentėtam 
toki pasielgimą, su pilnu pilvu, tai 
sutiktum kad greičiau ateina noras 
išvemti maistą negu laikyti jį vidu
riuose.

Kūdikio lavinimo programų tėvas 
turi savo vietą. Jis turi padėti mo
tinai, nes kitaip visos pastangos tin
kamam lavinimui bus bergždžios. 
Dažnai kūdikis puikiausia elgiasi 
prie motinos, bet tuoj persimaino pa
sirodžius tėvui. Iš tėvų ir senelių 
pusės ypatingai yra palinkimas le
pinti kūdikį ir pagadinti jį. Tokis 
perdidelis užsiėmimas yra lavinimo 
priešas. Kūdikis tuoj pripranta ir to 
reikalauti ima. Jis verkia raminto
jo, jis verkia kad ant rankų imti, jis

verkia kad supti. Paprotis inauga, 
nes nėra lengvesnio budo jį auginti 
kaip pavelijant kūdikiui gauti viską 
ką jis nori. Niekas nenori girdėti 
“verksnio”.

Viso lavinimo pamatas yra regu- 
liariškumas. Kūdikio papročiai grei
tai susiformuoja. Ankstyvas lavini
mas daug padarys palengvinimui mo
tinos naštos, nes duos jai daug liuoso 
laiko prie namų. Prisilaikant valan
dų del miegojimo, penėjimo ir mau
dymo, kūdikis tuoj pramoksta gyven
ti “su laikrodžiu’.’ Dar kas svarbu 
tai tinkamas lavinimas kūdikystėje 
palengvina mokinimą vėliau.

Linksmas sveikas kūdikis yra na
mų pasidžiaugimas. Jo linksmumas 
visus padaro linksmais. Nustatyti 
papročiai ir tinkama priežiūra yra 
reikalinga kūdikio sveikatai ir links
mumui. Niekas taip neatjaučia kū
dikio ligos kaip motina.

Motina dažinos kad sistematiškas 
lavinimas yra būtinai reikalinga kai 
kūdikio gerovei taip jos pačios. Dau
gelis įtempimų motinos nervų paei
na nuo nereguliariškų papročių pas 
kūdikį. Atminkite kad papročiai ge
ri ir blogi sunku sulaužyti! Todėl iš
mintingiau auklėti gerus papročius.

Tankiai kūdikio maistas daro jį .er- 
zulingu. Ypatingai dirbtinas maistas. 
Gal tokie maistai netinka kūdikio vi
duriams ir ardo jų veikimą. Pasi

renkant birditiną maistą, svarbu pa- 
' sirinkti toki kuris lengvai suvirško- 
1 mas, ir kuris tuom pačiu sykiu su
teiks kūdikiui visus elementus reika
lingus augimui. Eagle Brand Kon
densuotas pienas yra parinktinai pui
kus dirbtinas maistas. Jis buvo var
tojamas per metų eiles ir tapo įrody
tas geriausiu kūdikių maistu.’

Jūsų kūdikio mažas kūnas ir kožna 
dalis drapanų ir kitį skaruliai kurie 
susieina su jo švelniu kudu turi, būti 
visiškai švarus ir tyri. Saugus mui
las kūdikių odai ir drapanoms yra 
Colgate’s Baby Castile Soap. Tyros 
medegos naudojamos jo išdirbime, 
valo saugiai ir visiškai.

Pirmas Laimėjo Dovaną
Naujų narių vajuje pirmu lai

mėtoju dovanos yra Newark, N. 
J., kolonijos veikėjas, A. Žiug

žda, kuris jau prirašė penkioli- 
,ka naujų narių. Bet jis žada 
I nesustoti darbo ir tikis but “vie
nu iš pirmųjų”, jei ne pačiu 
pirmiausiu, Vajaus Konteste.

Prisirašė Nauji Nariai
60 kp. Milwaukee, Wis.: M. 

Butkienė, J. Klaris, A. Kazėnas, 
A. Kratavičia, A. Mazurkevi- 
čiutė, J. Poška.

13 kp. Waukegan, Ill.' — Čia 
pasidarbavus M. Kasparaičiai 
laike A. B. Stankaus prakalbų 
susitvėrė nauja kuopa, kuriai 
duota numeris 13-tas. Susira
šė sekanti nariai: S. Adomkus, 
Jonas Matusevičius, Jonas Žie
bus, Izidorius Dapkus, Jonas 
Adomkevičius'.

Tai tik pradžia — šitie nariai 
žada tuoj prirašyti dar antra 
tiek narių.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
nasilaikyk juos ateičiai.



DIRVA

DIEVAI IR ŽVAIGŽDES,, KUNI
GAI IR KARALIAI

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

(Tąsa iš pereito num.)

Taigi ir kova tarp faraono rūmų ir 
bažnyčios Egipto istorijoje apsireiškė visiš
kai kitoje kryptyje negu Babylonijoje. Bet 
visgi ji apsireiškė. Profesorius Maspero 
labai Įdomiai aprašo Amenofio IV-jo kovą 
su kunigija, ir ypatingai jo kovą su didžio
jo dievo, Karnako viešpaties, Ammon Ra, 
kunigais. Amenofio motina nebuvo farao
nų kilmės; atrodo kad jo tėvas Amenofis 
III-sis susituokė su savo pavaldine, dailia 
Syriete, vardu Tii; ir profesorius Maspero 
spėja kad Ammon Ra kunigų priekabės 
prie tos karalienės ir buvo nesutikimų prie
žastimi. Ji galėjo, kaip jis mano, Įkvėpti 
savo sunui fanatišką neapikantą dievo Am
mon Ra. Bet Amenofis IV-sis galėjo būti 
ir platesnių pažiūrų. Kaip . Babylonijos 
Nabonidas, gyvenęs tūkstantis metų vėliau, 
ir jis galėjo mintyti apie dvasinę savo im
perijos vienybę. Mes jau pastebėjome kad 
Amenofis III valdė kraštą nuo Etiopijos 
iki Eufrato ir'kad laiškai Į jį or jo sūnų, 
rasti Tel-Amarnoje, parodo jį turėjus la
bai plačią įtaką. Kaip ten nebūtų buvę, 
matome kad Amenofis IV pasiryžo uždary
ti'visas Egipto ir Syrijos bažnyčias, išnai
kinti visas sektantų apeigas visoje savo 
valstybėje ir visur įvesti garbinimą vieno 
dievo, saulės, Atono. Jis apleido savo sos
tinę Tebas, kuri buvo dar labiau dievo Am
mon Ra miestu, ne kaip vėliau Babylonas 
buvo Bel-Mardųko miestu, ir įkūrė savo 
sostinę Tel-Amarnoje; jis perkeitė savo 
vardą iš “Amenofis”, kuriuo jis buvo pa
švęstas dievui Ammonui (Amen) į “Akh- 
naton”, kurs reiškė “Saulės Garbė”; jis per 
aštuoniolika metų kovojo su kunigija ir mi
rė faraonu būdamas.

Nuomonės apie Amenofį TV, arba Akh- 
natoną, labai skiriasi viena nuo kitos. Vie
ni istorikai sako jį buvus tvariniu jo moti
nos ir jo gražios žmonos neapikantos į die
vą Ammną. Teisybė, jis mylėjo savo žmo
ną labai karštai; jis reiškė jai didelės pa
garbos — Egipte moters buvo labai ger
biamos ir įvairiais laikais kraštą valdė ke
lios karalienės — vienu kartu net buvo pa
daryta jo stovyla su jo žmona ant kelių; 
kita stovyla parodo,jį bučiuojant savo žmo
ną vežime; bet vyrai, gyvendami savo mote
rų įtakoje, neišlaiko didelių imperijų, kada 
prisieina susiremti su įtekmingiausia or
ganizacija valstybės viduryj. Kiti istori
kai rašo apie jį kaipo apie “paniurusį fa
natiką”. Bet paniurę fanatikai retai tebū
na laimingi ženybiniame gyvenime. Ne 
vien jo nusistatymas religijos klausimuose 
ir prigimtas jausmingumas parodo tvirtą 
ir labai originali jo požymį. Jo estetinės 
idėjos buvo jo paties tvarinys. Jis nesutiko 
kad jo paveikslas butų padarytas papras
tai, kaip kitų faraonų, išreiškiąs dievišką 
grožę; jo veidas žiuri į mus iš už 34-rių 
šimtmečių tolumos kaipo vyro tarpe dievų.

Aštuoniolikos metų viešpatavimo neuž
teko tokiai revoliucijai kokią jis buvo už
manęs; jo žentas, paveldėjęs jo sostą, su- 
gryžo į Tebas ir susitaikė su dievu Ammon 
Ra ir jo kunigais.

Iki pat galo Egiptėnų mintį persekiojo 
karalių dievybė ir ji taip pat užkvėrė inte
lektualiai sveikesnių tautų mintis. Kada 
Aleksandras Didysis pasiekė Babyloną, Bcl- 
Marduko prestižas jau buvo į puvėsius pa
virtęs ; bet Egipte Ammon Ra vis dar buvo 
dievas ir tai tiek galingas kad dryso šaipy
tis iš Graikų karžygio. Ammon Ra kuni
gai, apie XVIII ir XIX dinastijos (apie 
1400 m. pirm Kr.) įkūrė tyrų oaze banžyčią 
ir žinyčią (orakulą). Čia buvo dieve sto
vyla galėjusi kalbėti, kraipyti galvą, priim
ti ar atmesti įvairius paklausimus. Šita ži- 
nyčia buvo dar ir 332 metuose pirm Kr.

Aleksandras Didysis, kaip padavimai pasa
kojama, nukeliavęs aplankyti žinyčios: ji
sai inėjęs Į šventvietę, ir stovyla pradėjus 
eiti prie jo, iš tamsumos, jo pasitiktų. Jie 
įspūdingai pasisveikinę. Galimas dalykas 
kad pasisveikinimo formula buvo toki (kaip 
sako profesorius Maspero): “Eikš, mano 
sunau, kurs myli mane taip kad aš duodu 
tau Ra karalystę ir Horaus karalystę! Aš 
duodu tau galybę, aš leidžiu tau paminti 
sau po kojų visas šalis ir visas religijas; 
aš leidžiu tau kirsti savo ranka visus žmo
nes!”

Tokiu budu Egipto kunigai nugalėjo 
savo nugalėtoją, ir Ariu valdovas liko die
vu.
Ši-Hvang-Ti Sunaikina Mokslo Knygas.

Kunigų ir karalių kovos Chinijoje ne- 
• galima čia plačiai aprašinėti. Ji skyrėsi 
I taipjau kaip ir Egipto kovos skyrėsi nuo 
Babylonijos, bet ir čia randame tas pačias 
valdovų pastangas sutraškinti tradicijas 
skirsčiusias žmones. Chinijos Imperato
rius, “Dangaus Sūnūs”, pats buvo vyriau
siu kunigu; vyriausi jo pareiga buvo aukų 
atnašos; labiausia netvarkiuose Chinijos is
torijos protarpiuose jis visiškai liaujasi bu
vęs valdovu ir virsta tik aukų nešėju. Jau 
labai žiloje senovėje mokytoji klasė buvo 
atsiskyrus nuo kunigų klasės. Vietcs ka
raliams ir valdovams tarnavo tam tikra 
biurokratų klasė. Šitai ir yra pamatinis 
skirtumas tarp Chinijos istorijos ir bi .bi
rios Vakarų šalies istorijos. Kada Aleksan
dras kariavo Vakarų Azijoje, Chinija, val
doma paskutinio Chov Dinastijos kunigo- 
imperatoriaus, skendo didelėje betvarkėje. 
Kiekviena provincija krypo prie savotiškos 
tautybės ir tradicijų, Hunai jau ėjo iš pro
vincijos Į provinciją. T’sin karalius (gy
venęs apie 80 m. po Aleksandro Didžiojo), 
matydamas kaip netikusiai senovės tradi
cijos drasko kraštą, pasiryžo sunaikinti vi
są Chinijos literatūrą; jo Sūnūs, Ši-Hvang, 
Ti, “pirmasai viso pasaulio imperatorius”, 
ypatingai stengėsi surinkti ir sunaikinti vi
sus klasikus. Jie išnyko, jam bevaklant 
kraštą, ir jis valdė be tradicijų ir suliejo 
Chinijos išsiblaškiusias provincijas j vieną 
valstybę, išsilaikiusią per keletą šimtmečių; 
bet jam mirus, išslapstytos knygos ir vėl 
pasirodė. Chinija išbuvo suvienyta, lik ne 
Įpėdinių laikais, bet po naminio karo, už
stojus naujai Han Dinastijai (206 m. pirm 
Kristaus). Pirmasis Han valdytojas nebe
vedė Ši-Hvang-Ti kampanijos prieš moky
tus žmones, gi jo Įpėdiniai visais su jais 
susitaikė ir atstatė klasikų tekstus.

(Bus daugiau)

w
Iš KUR ŽMOGUS PAREINA?

Daug keistų neteisybių žmonės sugalvoja; 
Vienam ką nors pramanius kiti atkartoja, 
Vėliau in eina tas į papratimą, 
Teisingai neapsvarstę patįs tikėt ima 
Kad taip yra. Prie progos viešai pasakoja. 
Net penkių metų vaikas juos sukritikuoja.

Kartą motina tarė penkiargiui Joneliui, 
“Girdi kaip verkia mažutė Mercelė? 
“Reikia jos gailėti, matai kad mažytė, 
“Duosiu tau centą, supk savo sesytę.” 
Jonukas supdam’s užsimąstęs klausia: 
“Pasakyk man tiesą, mamute mieliausia, 
“Ar musų Marcelė ant kapų išdygo, 
“O toji teta su maišu, išrovė kaip grybą 
“Ir atnešus tau davė, tėtė jai mokėjo? 
“Kodėl mes jos neradom kai dėdę lydėjom? 
“Nebūt reikėję mokėti.”

“Ką kalbi, Jonuti, 
“Kaip tu keistai galvoji, mylimas sunuti?” 
“Ne, mumute, aš ne pats juk tą sugalvojau, 
“Ar atmeni kapuose kad’ dėdę kavojom, 
“Kaip sakė kunigėlis: kad po mirties eina 
“Žmogus į tą pat vietą iš kur jis ateina.”

“Gal but ištikro”, motina pamanė 
Kaip jos Jonukas, kunigas taip manė. 
Kunigai negali apie tai žinoti 
Kaip tikrai yra, nes jie neženoti.

Audra.

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su ja.
Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi................25

Užkeikta Mergelė —■ Sceniška pasaka, keturių ak
tų. šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti. 35 pusi............................. ...... .25
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JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

BITELĖ
Kur, bitele, kur, darbščioji, 
Anksti rytą vis lakioji?
Rasa sparnus apšlakstys, 
Tau kelionę sulaikys.
Saldžiai miega, viskas snaudžia, 
Varpai ryto dar negaudžia, 
Pievoj pjovėjo dalgis 
Tavo viltį sunaikys.
Tu visad linksma lakioji, 
Gėles glamoni, bučiuoji — 
Saldu medų imdama, 
Avilėlin nešdama.
Kada ranka nevidono
Išim’ medų, tavo duoną, 
Tu vėl dirbi, dirbi vis — 
Nieks tavęs nesulaikys.
Kas darbštumu tave seka, 
Visad turto tam užtenka, 
Dirba jis be paliovos, 
žino, dykai nieks neduos.
Kas papranta tinginiauti, 
Nuo kitų vis dykai gauti, 
Tas visuomet daug norės, 
Niekad gana neturės.

Eleonora.

Nuo Juokų Red.: Prie šitų 
gerb. Eleonoros eilių komenta
rų nereikia., Jos pačios pasako 
viską ką mes galėtume pasaky
ti. Nereikia taipgi prirodinėti 
kad eilės vietomis biskį šlubuo
ja, nes jos pačios tai pasako.

Nereikia taipgi kalbėti apie jų 
teisingumą, nes kiekvienas tą 
aiškiai mato.

Ale tai kas mums lieka kal
bėti kada nenorime palikti jų 
taip be savo pastabų ?

Mes patyrėme kad nors vie
niems musų komentarai nepa
tinka, kiti jais labai džiaugiasi. 
Vieni jų visai neskaito ir net 
šio kampelio nekenčia, o kiti čia 
randa daug pasimokinimo.

Koki paiki tie smertelni žmo- 
neliai — turėtume ant visų pa
sakyti.

Viskas turi dvi puses (arba 
šonus), taip ir žmonės, taip ir 
mes, taip ir musų komentarai; 
bet taip ir žmonių atsinešimas 
į juos.

Vieni žmonės sako: ką aš čia 
skaitysiu kokias zababaikas, 
verčiau eisiu kur pakortuot; ki
ti : verčiau eisiu pasigert; kiti: 
verčiau paskaitysiu ką vertes
nio. Bet kiti skaito ir džiaugia
si, ir jiems vietoj zababaikų iš
rodo naudingas pasiskaitymas.

Bet ir mes prisipažįstame, ne 
visada turime čia naudingų pa
siskaitymų. Kartais panaudo- 
jame šią brangią vietelę ir tul
žies išspaudimui ant vienų ar 
kitų; kartais kam gnibtelėjimui 
ar bakstelėjimui, o kaip kam, sa
vo žodžiais lyg šlėga per galvą 
rėžiam kad net neatsikeltų.

Taigi, ir mumyse yra dvi pu
sės, viena gera kita bloga, ir tą 
mes matome pas visus. Tik 
blogiausia tas kad kiti savo blo
gosios pusės nemato, arba ją 
skaito už gerą.

Net ir bitelė — iš kurios sa
vo eilėse gerb. Eleonora mums 
darbštumo pavyzdį duoda — tu
ri savo gerą ir blogą puses.

Nors vieniems mums bitelės 
žinomos tik iš savo saldaus me
dučio, bet kitiems jos mintyse

pirmiausia stojas tik savo skau
džiu gylimu.

Žmonija taip pat dalijasi į 
dvi pusi — viena yra tokia kaip 
bitelė, darbšti, jautri, trokštan
ti savo trusu gyventi; kita pusė 
tik kitų nauda minta, ir jai nie
kad nesti gana.

Ir visas gyvenimo principas 
remiasi ant dviejų pusių, ir vi
sos musų pastangos ant to pri
klauso.

Ką mes vieni darom sau ge
ro kitiems tas yra blogu; ką ki
ti sau gero daro, mums blogu 
atrodo.

Pasaulis pasilaiko dviejose di
džiose galybėse — geroje ir blo
goje, kurios liko įkūnytos gero 
ir blogo dievystėse, o jos savo 
keliu paskiau liko apgyvendin
tos viena danguose, kita praga
re, nes tarp musų vaidų ir var
žytinių ant žemės dievystėms 
neliko vietos.

Nedykai ir gyvybės tvėrimosi 
dienose viskas dalijosi j dvi ir 
į dvi dali, be paliovos ir be galo. 
Protoplazmos taip dalijosi pu
siau, kurios nors nereiškė gerą 
ir blogą savyje, bet turbut taip 
buvo lemta kad paskui visa gy
vybė ant dviejų pusių remsis: 
kožna turės dvi puses ir viena 
apie kitą suksis stengdamasi 
paimti viršų.

Protoplazmai, spazmai, jazz- 
mai ir kiti aukšto mokslo nog- 
lai netinka čia įsileisti, nes tai 
yra tik keturių vėjų ‘poezijoms’ 
rymas, todėl čia sustosime su 
savo komentarais kurie išsivys
tė mums perskaičius gerb. Eleo
noros eiles apie bitelę.

4/
Clevclando vyčių korespon

dentai “Dar-ke” rašo suradę jau 
tą “šiaudinį kataliką” kuris į 
“Dirvą” jų slaptų susirinkimų 
nutarimus praneša. Ir sako, jei 
nenutilsiąs tai jo vardas busiąs

pagarsintas laikraštyje.
O kitados tokį susektą būda

vo ant laužo sudegina.
Mainosi laikai, praėjo ir vy

čiams “geri čėsai”. Pasitenki
na tik pagarsinimu vardo.

Persekiojimų gadynė šitaip 
keitėsi: Pirmiausia degindavo 
tokius kurie buvo neištikimi 
kunigėliams; paskui nedavė iš
rišimo ir nelaidojo kapinėse po 
mirties, bot jau laužų nekūrė; 
paskui išmetinėjo iš namų tokį 
neištikimą ; paskui gatvėse pasi
gavę apkuldavo; paskui šokdavo 
į kritiką per kitą laikraštį; pas
kui atėjo gadynė pagarsinimų 
laikraštyje vardo; ateina laikai 
kada dar ir paveikslą įdės į lai
kraštį ir padarys pavyzdingu 
žmogumi kuris mėgsta pasakyt 
pasauliui viešai tą ką kiti prieš 
kitus slaptai apsiėję rengiasi

daryti.

A! Pagalinus mes susekėme 
kad Lietuvoje yra bepročių na
mas. Jis yra Tauragėje, bet ne
trukus bus perkeltas į Kalvari
ją, ten turbut daugiau bus vie- 
tps.

Gal tada tikrai nepasirodys 
keturių vėjų organas.

SIŪK IR TAUPYK

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA

Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. j 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O

315 Fourth Ave., New York

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 25

Trynimas Visados Suteikia Palengvinimą!
Neatsidėkit ant riebaluotų mosčių, 

kuomet jums būtinai reikalingas liui- 
nientas i

Įreg. S. V. Pat. Ofise.

visuomet buvo pagelbinga gyduole. lis yra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas lini- 
inentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- 
baženklio.

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

džiuojasi savo gra
žumu visada laikys

m i n g i a u s i a s būdas 
palaikymui d a n t ų

Virimo Receptas
Vienas iš naudingiausių vaisių na

muose per visą metą yra tai obuolys. 
Daug yra receptų kaip gaminti iš jų 
valgius, todėl buna net sunku išsirin
kti geriausį. Jus gal bandėt visokių 
kiaušinienių (custard), bet niekad ne
darot su obuoliais. Priekandžiui prie 
vakarienės pasidarykit sekantį obuo
lių receptą. Visiems jis pdtiks.

OBUOLIŲ CUSTARD
2 puodukai obuolių
2 puodukai užvirinto pieno
1 šaukštas lemono skystimo
4 kiaušiniai
V' puoduko cukraus
% puoduko cukraus 

šaukštuko vanilos
V2. šaukštuko vanilos
Sukapok obuolius smulkiai kad bu

tu jų du puodukai. Dadėk lemono 
skystimą ir sudėk i sviestuotą stot- 
ką. Padaryk minkštą kiaušinienę 
paprastu budu, naudojant du kiauši
nio tryniu, % puoduko cukraus, pieną 
ir vanilą. Supilk kiaušinienę ant 
obuolių kapotinės ir padaryt putas iš 
kiaušinių baltinio, vanilos ir cukraus. 
Sudėk putas ant kiaušinienės ir kepk 
15 minu tų vidutiniame pečiuje. Kai 
atvėsta apmargink viršų su morkų 
košele.

Naminiai Paslgelbėjimai
Nuvalymui misinginių lovų trink 

metalo paviršį su supuvusiu akmeniu 
padažytu saldžiame (sweet) aliejuje, 
paskui nušluostyk šmoteliu vatinio 
f kinelio. Peršveisk metalą trinant 
šmotu Chamois odos.

Apdegusius alumino indus galima 
nuvalyt trinant plieno vilnomis. Nu
mazgok apdegusias dalis karštomis 
muilo putomis ir paskui nušluostyk 
su smyrio (emery) milteliais ir bis- 
kiu terputino. Paskui nušveisk su 
kiškeliu kreidos miltų ant minkšto 
skarulio.

Ypatingiausias būdas laikymui len
gvų paveikslų ant sienos yra naudo
jant labai dideles adatas. Jos nesu- 
gadys sieninių popierų.

Jeigu turit laikrodį kuris reikalauja 
aliejavimo, pa merki t šmotą vatos ke
rosine ir palikit viduje laikrodžio. Ke- 
rosinas prisigaruos į laikrodžio maši
neriją.

je padėtyje.

sčiais taip kad jie 
prisidėtų prie page
rinimo išvaizdos y- 
ra šveičiant juos 
reguliariai, po kiek
vieno v a 1 g i o , su 
Colgate's Ribbon 
Dental Cream.

GERI DANTYS
GERA SVEIKATA

sipirk triubelę šian
dien.

Daktarai ir dentis- 
tai rekomenduoja 
Colgate’s nes jis 
nuvalo dantis pilnai 
ir prisideda prie ge-

Virtuvės Reikaluose
Palik pečiaus duris atdaras pa

baigus kepti kad jis galėtų visai iš
džiūti ir išvėdinti. Jei paliksi pečių 
uždarytą drėgnas oras viduje bus rū
dijimo priežasčia.

Duonos dėžę reik valyt nors sykį 
savaitėj. Išimk viską ir išmazgok 
su vandeniu ir soda. Išdžiovink vi
siškai. Dėže neturės pelėsių kvapo.

Vienas iš parankiausių dalykų vir
tuvėje yra tai žirklės. Geriausios yra 
vidutiniško didumo žirklės.

Nuvalymui elektriško džiovintuvo 
(toaster) naudok minkštą maliavoji- 
mo šepetį. Pamatysit kad taip gali
ma nuvalyt kuogeriausia.

Numazgojus žuvį reikia nudžiovint 
popieriniu rankšluosčiu. Lengviau tą 
paskui numesti negu laikyti stuboj 
audeklinį rankšluostį kuris atsiduoda 
žuvimi.

Grožės Patarimai
Kaip patapti riebiu yra klausimas 

kurio daug žmonių nežino kaip apei
ti. Reikia reguliuot maistą taip kad 
valgytum tik tokius valgius kurie di
dina svarumą. Valgis turi susidėti 
iš sekančių dalykų: Pusryčiams vai
sių, porcija grūdinių valgių su grie
tine ir cukrum, kepti kiaušiniai, duo
na, pienas. Pietums, grietinės zupė, 
salotų su aliejaus uždaru, gerai svie
stuota duona, pudingas su grietinės 
sosu, du stiklai pieno. Vakarienei, 
riebi mėsa su tirštu sosu, morkos, 
kručkai arba kalafijorai, kvietinė 
duona, storai sviestu tepta, šokolado 
pudingas, aiskrymas arba kiaušinie
ne, stiklas pieno.

Ypatiška Sveikata
Žmonės atvykę iš kitų šalių prade

da gyvenimą visai skirtingą daugeliu 
atžvilgių. Iš visų paskiausia pakei
čiama maistas. Šeimynos apsigyve
na srityse kur yra jų draugai ir ten 
paprastai buna krautuvės kurios tu
ri jiems prigimtų valgių. Toks val
gis ne visada tinka naujam klimate 
ir naujam darbe. Permaina iš lauko 
j vidų tankiai buna užkietėjimo prie
žastimi. Tą padėtį reikia pergalėti 
su maistu, o ne su pilėmis. Neleisk 
priprasti naudot piles—tas apsilpni- 
na žarnas ir dar blogiau padaro. Val
gyt virškomus valgius.

Alės Rekomenduojame Sekančius Produktus:
nes jis yra geriausias pava-Kuomet jums reikia pieno darymui Pieną, 

pudingų, zupių, pyragų, ir tt., būti- duotojas reguliariam pienui ar grie- 
nai naudokit Borden’s Evaporated tinei.

VWWAWWWį

s
“KANKLĖS” eit nesustojo ir bus nauja “TRI
JŲ METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta 
šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK
LĖS”, už 1922-3-4 metus, leidžiamos Lietuvoje 
prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siųskit 
pašto money orderi šiuo adresu:

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

Koioiiijaiiškosios Dienos
Dienose Washingtono ir Lafayetto;

pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirėdžiusiems 
vyrams papuošti’ savo galvas su gra
žiais perukais. J< i šitas paprotys galio
tu ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti pa peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinųjj prieš;), kuris, jei 
ištepsi juomi galvų kasdien per sa

vaite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natural), normali gražumų.
Rallies galima gauti visose aplinkose po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun
čiamo paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4tbSt„ Brooklyn, N. Y.

£
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Lithuanian Rulers
The successor of Vitenis was 

Gediminas, perhaps the most 
powerf ul of the Lithuanian sov
ereigns. He it was who estab
lished his residence at Vilnius. 
This enlightened ruler pursued 
a different policy from his pre
decessors and threw open the 
country to the influx of Occi
dental civilization, inviting 
Western artists and artisans, 
the Franciscan and Daininican 
friars to co-operate in the task 
of educating the people. He 
favored the extention of both 
the Roman Catholic Church and 
the Orthodox Greek faith. Yet 
he himself did not accept bap
tism, and under his tolerent and 
eclectic sway Pagan temples 
and Christian churches flour
ished side by side. In response 
to proposals that he should 
adopt Christianity Gediminas 
is reported to have made use 
of these words: “The Christi
ans worship God in their own 
fashion, the Russians according 
to their usage, the Poles also, 
and we worship God in our own 
fashion. We have all one God, 
so why speak to me of the 
Christians? Where can you 
find more crimes, more injust
ice, more acts of violence, cor
ruption and usury than among 
Christians, and chiefly among 
those who are ecclesiastics and 
bearers of the Cross?” There 
are bigots in the present year 
of grace who might profitably 
emulate this enlightened Lithu
anian monarch of the XIVth 
century. Apparently the Lithu- j 
anians, always known for their! 
religious tolerance, regarded j 
religion as much more the pri- ) 
vate concern of individuals 
than did other neighbouring 
peoples.

The Teutonic Order continued 
its forays against Lithuania. 
Gediminas in 1323 complained 
to the Pope, but without result. 
He then had recourse to the 
sword and successfully repulsed 
the enemy. He further extended 
ris dominion as far as the 
Dnieper to the east, and south 
almost as far as the Black Sea.

He built a network of strong 
castles to safeguard his con
quests, but failed to create a 
truly Lithuania^ national cul
ture. After his death civil 
troubles broke out afresh till 
his two sons, Algirdas and Keis
tutis, agreed to govern the 
country jointly. Algirdas, the 
elder, took over the eastern sec
tion, residing sometimes at Vil
nius and sometimes at the 
castle of Mednikai. His court 
came to a certain extent under 
Russian influence, the wives of 
his second and third marriage 
having been Russian princesses. 
Nevertheless in a political sense 
Algirdas was far from being 
dependent upon Russia. On the 
contrary, he fought against the 
Russians on several occasions, 
and thrice entered Moscow as a 
conqueror.

Keistutis ruled Western Lith
uania. His wife Birute, the 
daughter of a Lithuanian noble, 
figures prominently in Lithua
nian song and story. Tradition 
has it that before her marriage 
she was a vestal virgin who 
guarded the sacred fire on a 
hill near Palanga. When Keis
tutis met her he was so over
come by her beauty that he 
made her his consort. To this 
day this hill bears her name and 
is the bourn of many a popular 
pilgrimag^ But in lieu of the 
ancient sacred fire there now 
stands a chapel containing an 
image of the Virgin, while on 
the northern slope of the bill is 
a grotto with a statue of Mary, 
to the order of the present 
proprietor Count Tiškevičius, 
to resemble Notre Dame of 
Lourdes.

1— I hear that the girls are 
wearing hose with cotton tops 
again.

2— Yeah; cotton is so high 
now that it’s out of sight.

-------- o--------
Twenty years ago what man 

believed that Police Gazette 
would ever be replaced in barber 
shops by Vogue and the Wom
en’s Home Companion.

į. UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Then He Left for the Club

dear, as you have another chill 
coming on, will you kindly hold 
the baby’s rattle in your hand ? 
It amuses the sweet precious so 
much.

----- -—o--------
Wife: Didn’t I hear the clock 

strike two as you came in last 
night ?

Other Half: You did. It 
started to strike eleven and I 
stopped it, fo’? not to waken 
you. 

-------- o--------
The character of a man, says 

Mrs. A. Grigas, depends upon 
whether he has good friends or 
bad ones.

BALSUOKIT
Už Teisdari (Judge)
GEORGE P. BAER

. t ■■ ewcaaas

BALSUOKIT
Už Teisdarį (Judge)

SAMUEL H. SILBERT
Į

Wife (with newspaper) — It 
says here that men grow bald 

I because of the intense activity 
i of their brains.
I Hubby — Exactly. And wom- 
I en have no whiskers because of 
j the intense activity of their

If a man can’t smile, he's built 
wrong. If he can smile and 
won't, keep away from him. 

-------- o--------
He is well constituted who 

grieves not for what he has not 
and rejoices for what he has.

-------- o--------
And He Didn’t Lie Either

Registration officer (to spin
ster)—Your name, please.

Spinster—Matilda Brown.
Registration officer—Age ?
Miss .Brown—Have the Miss

es Mill, who live next door, giv
en their ages ?

Registration officer—No.
I Miss Brown—Well, then, I’m 
i the same age as they.

Registration officer — That 
1 will do.

Proceeding to fill in all par
ticulars, he murmured: Miss 
Brown, as old as the hills.

-------- o--------
A Cleveland woman mutters 

■ gloomily that after teaching her 
| dog everything she knows, that 
j he still seems kinda dumb.

----- <—o--------
! The Chamber of Horrors— 
I the room in which a woman dis- 
l covers her first grays. hair. , 

-------- o--------
’Tis tough to follow a top

liner. That’s about the worst 
j place on the vaudeville. Hence 
we ask, children, who was it 
that took General Pershing’s 
place as chief of staff?

.—_—_o--------
For the first time since it be

came a republic, snaps Helen 
Pechkaitis, Mexico has a living
ex-president.

-------- o--------
If you wjnt to find out about 

I a man go to a bank teller in
stead of a fortune teller.

-------- o--------
Almost everything has been 

suggested except licensing sal- 
j oons to get money to fight.boot
leggers. 

-------- o--------
Another tragedy of the World 

I Was was that it made an author 
jof Arthur Guy Empey. 

-------- o--------
A Collinwood young lady had 

terrible experience the other 
evening. She forgot her steady 
was bow-legged and when she 
went to sit on his knees she 
fell through and nearly broke 
her neck.

-------- o--------
All hands on deck, said the 

boarder as the landlady knock
ed at the door inquiring if card 
playing was in progress.

-------- o--------
Might as Well

Mrs. VanSwamp: William,

BALSAS už COOLIDGE I
YRA

BALSAS UŽ GEROVĘ

Calvin Coolidge1-.

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 
ši teisingą žmogų laike balsavi
mų Lapkr. 4 d.

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 —- 1314 Huron Road.
LIETUVIŠKA MAUDYNE

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

Į Common Pleas Court
Dviems Metams Laiko.

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 d.

ANTANAS BARTKUS

Republikonų partija visada stovėjo už apsau
gą ir teisingumą industrijai ir darbui. 

Išrinkimas Calvin Coolidge prezidentu reiškia 
jog industrija vėl eis gerai ir plėtosis ir'kad darbo 
klesos nesusidurs su bedarbe.

Abelnos savaitinės algos darbininkų visose 
'i šalyse yra toli mažesnės negu Suvienytose Valsti

jose. Darbo valandos savaitėje yra mažesnės čia 
Amerikoje negu kokioje kitoje šalyj.

Šionai bedarbių yra toli mažiau negu kitur. 
Jokie kiti žmonės pasaulyje neturi tiek laisvės ir 
patogumų gyvenime ir progų kokias turi Ameri
kos žmonės šiandien.

Leiskit industrijos ratams suktis! Balsuokit 
už rimtą ir saugią valdžią, geresnį biznį ir užtik
rintus darbus!

Balsuokit už Coolidge ant Prezidento
Republican Executive Committee,

A. J. HIRSTIUS, Chairman.

f DRY CLEANING I
į IŠvalom, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus į 
f Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į
•į Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namu. Telef. Randolph 7906

į * ROSEDALE DRY CLEANING CO. * į
< 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. ?
įv,,.V/AWA,.V.VAVAV.WW.'r'.,,.,WWAV.,.W.,AVA,.‘,

Better tha.i a Maatard Plaster

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

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

j= Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =1
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkiu. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dieni). Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta j j. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. a pliekose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

i

Jabar

gintas 
‘ iki 
$6.36

LABAI 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIK RODĖLIS

Rodo, meto 
12 mėnesy, 
7 savaitės 
dienas, 31 
dienų 
nėšio, 
nulio per
mainas, ir 
m i nu tas ir 
sekundas.
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus 

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

NESIŲSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
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Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo- 
kit šia proga. Musų padidin- 
toj studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street
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BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 
233 William St. New York City.

I 
tB 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku jeigu gali taip^ 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
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 ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. 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 daiktiį, tik vien 
iš žolių padirbtą mostj. Rašykit pri- 
siųsdami 2c štampą. (14)

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa« tikrą Specialist*, o no 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne
si klausinei kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išogzaminavimo. Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jia 
neturėjo užtektinai apsipažimmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lipo*. 
Mano aparatas Radio-Scope-Ragg»-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiSkas egzaminavimas kraujo aŪ- 

II dengs man tikrą jūsų ligos priašaatl 
j ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 

tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėiusiua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijus* 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS l.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Ud I vakaaa.
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ĮPO LIETUVAI
i PASIDAIRIUS 1
3 Veda Leonas Žukauskas =
niiiiiiii:iiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiniin

Kiek Lietuvoje yra mokančių 
skaityt ir rašyt. Pagal “L. U.” 
paduodamų žinių, gyventojų su
rašymo daviniais remiantis, iš 
bendro Lietuvos gyventojų skai
čiaus siekiančio 2,028,971 žmo
nių, mokančių skaityti ir rašyti 
yra 1,333,821 žm. (549,793 vy
rai ir 584,028 moterįs) arba 55.9 
nuoš. Mokančių tiktai skaityti 
yra 421,392 žm. (132,147 vyrai 
ir 289,245 moterįs) arba 20.8 
nuoš. visų gyventojų. Išskyrus 
pastaruosius, nuošimtis mokan
čių ne tik skaityti bet ir rašyti 
bus lygus 35.1.

Iš 1,726,037 kaimų gyvento
jų mokančių skaityti-rašyti yra 
940,406 žm. arba 54.4 nuoš., o 
mokančių tik skaityti 400,449 
žm. arba 23.2 nuoš. visų kaimie
čių.

Miestuose yra 193,415 žmo
nių mokančių skaityti-rašyti, 
kas sudaro 63.8 nuoš. bendro 
miesto gyventojų skaičių, iš jų 
mokančių tik skaityti yra 20,943 
žm., t. y. 6.9 nuoš.

Mokslo amžiaus 7—13 metų 
vaikų mokančių skaityti ir ra
šyti yra 140,094 (26,201 mies
tuose ir 113,893 kaimuose), kas 
sudaro 96.8 nuoš. bendro moks
lo amžiaus vaikų skaičiaus, iš 
jų mokančių tik skaityti yra 34,- 
530 arba 11.6 nuoš.

pravesti kad butu turima tiks
lių žinių apie dabartinę tikrą gy
ventojų sudėtį.

Radviliškis
Radviliškio Gelžkelio Progim

nazija. Ši gimnazija gali di
džiuotis savo labai “mokslingu” 
mokytoju, kuris būdamas net 
šešių mokslo dalykų mokytojas 
neišmoko dar gerai Lietuvių 
kalbos, o kalba darkytu Lietu- 
vių-Rusų žargonu. Kaslink jo 
“mokinimo” nėra nei ką kalbė
ti, nes jis nekreipia domės į 
mokslą, bet tik užsiima mokinių 
intrigavimu, ar-tiesiog žudymu. 
Nes būdamas labai žiauraus bu
do, tiesiog laukinio barbaro, tik 
ii- jieško priežasčių kad prie ku
rio prisikabinti, o tuomet tai 

I jau mokiniui pražūtis, nes nię-

Lietuviu mokyklos Vilniaus 
krašte. Lietuviškų mokyklų per
sekiojimas Vilniaus krašte eina 
po senovei. Nors jau keli mė
nesiai kaip “Rytas” padavė pra
šymus leisti gyvuoti šiais me- I jciu 1I1VXY.111IUI pi CIZ. U Hi, 11UD 111C- 
tais Lietuvių pradžios mokyk-j|{as gja nepažiūrės ar mokinis 
loms, bet atsakymo iki šiol ne- i<ajtas ar

ir niekuomet nedaro kratų slap
tuose traktieriuose, net ir do
mės į tai nekreipia. Kl. L.

Piktinas pašto valdininkų el
gimąsi. Patirta jog nekurie 
Radviliškio pašto valdininkai 
(turbut panelės), cenzūruoja 
siunčiamas laikraščių redakci
joms korespondencijas. Cenzū
ruoja tai cenzūruoja, bet to dar 
negana, kartais ir sunaikina ko
respondencijas (žinoma jiems 
netinkančias, o gal ir juos 
čiančias). O jei to negali 
tuomet tyčia parašo kad 
reikalinga damokėti. Tokiu
du redakcijoms tenka primokė
ti nereikalingus pinigus. Jei jau 
toliau panašus dalykai pasikar
tos bus imtasi griežtų priemo
nių cenzorius suvaldyti.

Klevo Lapas.

lie
tai 
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Automobiliai. Nesenai Žemės 
Bankas pirkęs užsienyje auto
mobilį už 26,000 litų. Tai bu
vus beveik pirma Banko opera
cija.

Susisiekimo Ministeris Sližys 
tąip pat pirmo naują automobi
lį, tik daug brangesnį — net už 
40,000 litų.

Nepatenkintas esąs turimu 
automobiliu _ iv Žemės Ūkio Mį- 

"i misteris Kun. Krupavičius. Sa
ko žadama ir jam pirkti auto
mobilis už 50,009 litų.

gauta. Inspektoriai siuntinėja 
pas kuratorių, o kuratorius pas 
inspektorius ir nei vienas nei 
kiti tikro atsakymo neduoda. 
Tuo tarpu, negalint veikti 'Lie
tuviškoms mokykloms, į tas vie
tas siunčiama Lenkų mokytojai, 
kurie varu varo Lietuvių vaikus 
lankyti Lenkiškas mokyklas, o 
nepaklusnus tėvai baudžiama 
didžiausiomis piniginėmis bau
domis.

Lietuvių gimnazijų padėtis 
taip pat begalo sunki. Jokių pa
šalpų iš valdžios jos negauna. 
Pernai baigusių gimnazijas ne
priima į jokį Lenkijos universi
tetą. Nuo šių metų Lenkų val
džia atsisakė atidėti kariume- 
nčn stojimą Lietuvių gimnazi
jas lankantiems moksleiviams.

Tuo tarpu nepriklausomoje 
Lietuvoje Lenkiškos mokyklos 
gyvuoja laisviausia, valdžios pi
nigais laikomos. Musų Lenkams, 
nors jie bubnija apie jų skriau
dimą, nei sapnuote neprisisap
nuoja tokios sunkenybės kokių 
tenka perkęsti Vilniaus krašto 
Lietuviams.

ne, bet gauna suma
žintą elgimąsi, o kartais nęt iki 
prašalinimo daveda. Bet dar to 
neužtenka, tenka dar mokiniui 
kentėti per visus mokslo metus 
gaunant neteisingus mokslo pa
žymius, ir tt. Aš čia tiesiog ne
suprantu delko miega Tėvų Ko
mitetas ir bendrai visuomenė, 
kodėl jie nesirūpina savo vaikų 
likimu, ir nepasistengia surasti 
galimybės pašalinimui tokio 
mokytojo. Kl. Lap.

Muštynes. Rugs. 19 d., ties 
B. Kęselio alude, turgavietės 
aikštėje, įvyko kruvinos mušty
nės tarpe įsitraukusių vyrų. Iš 
viso to pasekmės buvo tokios: 
du iš mušeikų nuėjo be dantų, 
o trečias praskelta galva. Visa 
kaltė čia krinta ant Radviliškio 
policijos: vienu dalyku, tai ko
de! ji nepasistengia suvaldyti 
mušeikų, nes Radviliškyje tokių 
muštynių pasitaiko veik kas
diena ir del tos pačios priežas
ties. Antras dalykas, kodėl gi 
aludėse piliečiai gali gauti kiek 
tik nori degtinės, juk tas yra 
griežtai draudžiama, o vienok 
musų tvarkdariai to “nežino”

pasakojimų. Svarbiausias jų tai 
Džiugo padavimas. Džiugas 
buvęs garsus ir garbingas mil
žinas. Jis šimtamečius aržuo- 
lus su šaknimis raudavęs, kal
nus supildavęs — tokios didelės 
jiegos buvęs. Jis gindavęs Lie
tuvą nuo neprietelių, ypač nuo 
Vokiečių.' Vokiečių buvę labai 
daug. Būdavo, jie lenda ir len
da į Lietuvą. Džiugas muša, 
naikina juos, vienu rankos mos
telėjimu šimtus jų iškloja, ne
lyginant musių. Bet ką pada
rysi kad tų neprietelių daugiau 
kaip musių — vienus pulkus iš
muša, kiti vėl lenda. Galvojo- 
galvojo Džiugas kaip čia tais 
nevidonais atsikračius, ir paga-

liau sugalvojo tartis su praga
ro dievais kad jie padėtų jam. 
Dievai sutinka, bet ir tai nieko 
negali padaryti, negali įveikti 
Vokiečių per jų daugybę. Daug 
Vokiečių išžudė, daug suėmė, 
bet visų neišnaikino kad ir ka
žin kaip stengėsi.

Džiugas ne tiktai kovojo su 
Vokiečiais, bet ir puošė ir tur- 

j tino šalį. Jis iškasė Masčio eže
rą iir prie jo penkiose kalvose 
įkūrė Telšių miestą. Džiugas 
žinojo tą valandą kada mirs, 
todėl tris kilometrai nuo Telšių, 
apie Alsėdžius, susipylė kalną ir

liepė jame jį palaidoti kai mir
siąs. Tas kalnas ir šiandieną 
tebestovi ir vadinasi Džiugo 
Kalnu. Lun-is Juozas.

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

ViIei/IutcuStrop Razor

Telšiai
(Žinutė iš Krašto Mokslo.)
Telšių miestas randasi vidu

ryje Žemaitijos. ' __  „
sus Žemaičių miestas. Yra raš
to žinių kad Telšiai jau buvę 
miestas XIV amžiuje. Apie Tel-j 
šius eina daugybės padavimų,

Tai yra gar-

AKORDEONUS

S533$3

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

b.

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantuoti. Mufįij kainos žemesnės 
negu kitų išdirbejų. Dykai pamokini
mai groti pirkėjams. Reikalaukit ka
talogo DYKAI. (1.3)

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

Chicago, III.
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Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą 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 teisingą patarnavimą.

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA

KALĖDOMS EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Suv. Valstijų 
Linijų, rengia 
specialę Kalė
dų Ekskursi
ją Į Lietuvą. 
Pasažieriai iš

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

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

45 Broadway 
Hotel Cleveland 

Valdantie.
United States Shinning Board

New Y'ork 
Cleveland, O. 

operatoriai del

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

G. W. KLOPFER, O. D,
OPT O METRAS

Egzaminuoja ir 
gydo akis 
priskiria a 

n i u s .
Valandos: nuo
10 iki 12 ir nuo
Viršuj Vaistines. 2 iki 8 vakare.
Kamp. E. 791 h St. ir St. Clair.

..... ....................... ........ ........ ""'°............ .....

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.

6G03 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.
i .iiiiiitviiiiiiiiii'iniiini.iiiiniriiiui’ii.iiimiiiiiini.oiiiinu.iiKuiii.iiiiniiirimiAnniMOitnJ

GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

I he A. B. Savings & Loan Co. Bldg.
3351 SUPERIOR AVENUE

Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-2

Auksinis Kontestas

s

SANDARA

WV^AW.WA'WJ’^AW^.W.W^Wtf’^ZnW.

DR. FRANK F. HAPPY 
DENTIST AS 

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas, 

atdara nuo 2 po pietų iki 8 vak. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12. 

VIRŠ PA K ELČIO V A 1ST! N ĖS 
Kampas E. 20t St. ir St. ('lair.

CHIR0PRAKT1KAS
1 1 72 E. 79th Street Cleveland, Ohio. LIETUVIŠKA DRABUŽIU KRAUTUVĖ

į

S

3o54 Superior Avenue

S’A".\SSV.V.W»*.W.W.%°«VnW.V.VoW^.W.W.V.V.".W.W^V.WoV«".V.W.,.W.,.VuV»W.V.

į

Pirmiau buvo ant St. CLAIR AVE., netoli E. 79fh SI.

Ofiso telefonas 
Rezidencijos telefonas Gari”. 5772-J

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

Klaipėdos gyventojų suskai- 
tymas. Gruodžio 1 d. rengia
ma visuotinis Klaipėdos krašte 
gyventojų suskaitymas, kartu 
su pramonės įmonių surašinėji
mu. Paskutinis gyventojų su
skaitymas įvyko 1910 metais 1 
d. gruodžio. Dėlto yra būtinai 
reikalinga suskaitymą vėl kartą

“Lietuva” praneša kad spalių į 
13 d. apsilankė redakcijoje Dr. į 
J. Basanavičius. Užsiminus tarp 
ko kita apie jo sveikatą, tautos į 
atgimimo tėvas pasisakė atgul- į 
sius dviem savaitėm i karo ligo- į 
mnę Kaune: kojos esančios pa- 
silpusias. Spalių 14 d. Dr. Ba- "° 
sanavičius jau buvo ligoninėje. I 
Linkime kuoveikiausia pasveik- “J 
ti. 4

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAl

$660.00 DOVANU! - $600.00 DOVANU!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo’ kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Morfinams laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaite stokit i AUKSINIO KON
TESTO Vaju! Pradėki! lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi
registruoki! SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
Apart dideliu dovanu AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodama tam tikras nuošimtis 

mišo kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame kontesto vajuj nieko nepralaimi, bet viską laimi.

Tėmykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą”
domaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite “SANDARĄ” kur gausite visas inform: 
AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai arkliškais kreipkitės sekančiu adi

327 E. Šh-ee So. Batson, Mass.

Namii 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.

landai už prieinamas kainas 
musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit peš

Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašjkit

CBevelarad Furniture (X
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius G. Židonis.

CHIROPRAKTIKA - DIDŽIAUSIAS PASAULIO SVEIKATOS 
MOKSLAS

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

siją, Nereguliari Dūsavimą, Vidurių LIžkietėjimą, ApendicitĮ, Ner
viškumą, Nemigę, Raudongysles, nuolatini Galvos skaudėjimą? 
Chiropraktika yra vienatinis mokslas kuris gali prašalint tų hgu 
priežastis.

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

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

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

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

Manimi galit pilnai pasitikėti. As esu praktikavęs prie ligonių per 
dešimts metų žymiausiuose Cleveland© 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.

Automobilių išdirbėjai žinojo ir suprato kad sunkiau- 
dalvkas yra tai pradėjimas automobiliui važiuoti, tai

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

Tas pat yra su mumis, kada reikia kas pradėti buna 
inkiausia $100,000.00 ant 5'1 atneši jums ineigų po 

$5,000.00 ant metų, kas patvirtina jog sykį pradėjus pas- 
i jau buna lengva.

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

Pasirinkit musų įstaigą kaipo savo taupymo vietą — 
ji yra po Ohio Valstijos priežiūra, kuri daro viską kas ga
lima apsaugojimui jūsų pinigų visu laiku. Mes mokame 
5'. — kas yra 2.5 nuošimčiai daugiau negu 4'/ — ir mes 
vpatiškai rūpinamės jūsų pasisekimu ir musų viršinin
kai noriai visados patars jums bile reikaluose kuriais jus 
norėtu nite su jais pasitarti.

Mes didžiuojamės dideliu skaičium savo depozitorių. Pra
dėki! dėti pinigus pas mus ir gaukit 5%.

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

geriausių prekių pardavinėjamų už numažintas kai
nas. Visus savo senus ir naujus kostumerius prašau 

naii- 
Lie ■ 
kai- 
(45)

atsilankyti ir pasipirkti kas yra reikalinga — 
jaustos mados vyrišįų ir vaiku aprėdalų. Visus 
tuvius prašau atsilankyti į mane krautuvę. Aš 
bu Lietuviškai.

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

Prospect 2420 Central 1706

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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PRANEŠIMAS BAL- Į JOSEPH F. SAWICKI T. M. D. 20 Kp. Vakaras
SUOJANTiEMS
CLEVELANDE

c
6
6

Gavo u

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos 
Kreipkitės vėl:

Žemiau pasirašę, praktikuojanti nariai The Cleveland Bar 
Association (Advokatų Draugijos), nori atkreipti savo draugų 
atid ąj tą faktą kad tie kandidatai stovi gerai su The Cleveland 
Bar Association jos pastangose palaikyt musų Common Pleas 
Court (Teismą) GERIAUSIU TARDYMU TEISMU AMERI
KOJE — vieta kur kiekvienas žmogus, nežiūrint jo kilmės ir ra-

I Nedėlioj, spalių 2G d., Lietu- 
Teisėjolvių salėje T.M.D. 20-ta kuopa 
Lietu- turėjo surengus perstatymą — 

tragediją iš dienų kovos už Lie
tuvių spaudą, “Atgimimas”. Po 

'perstatymo buvo balius.
Lošimas prasidėjo 5 vai. ir 

ibaigesi 8 vai. Veikiančios ypa
tos buvo sekančios:

Kunigą s— F. J. Žiuris; Ona 
(jo brolduktė) ■— Julė M. Bal
trukoniutė; Karklis 
|žis) — M. Vaitekūnas;
(Onos mylimasis) — A. Lapė; 
Juozas (viliugis senberins) —

, . , J. ,V. Mitehellis; Šeimininkė — 3352 SUPERIOR AVE. 
j A. Grigienė; Bernas — J. Pol- 
. toris; žandaras — J. Norvilas.
I Senukas — J. Marozas.

Klubo prakalbos. Spalių 27 į J" '
d., panedėlio vakare, Liet. Am. įallikta Onos, Kunigo, Karkliau 
Piliečių Klubas turėjo surengęs Juozo.
politiškas prakalbas. Kalbėjo geriau vaizuinani 
savi ir svetimtautiški advokatai ] atvaizdinta, nors
ir teisėjai, kandidatai šiuose lįs išėjo gerai. Senuko rolė ne- 
rinkimuose. Publikos atsilankė j pasisekė gerai todėl kad lošėjas 
gana daug pagal tokių prakal- I nemokėjo savo rolės. Veik liuo
bų. |bodžią padarė tą sceną kur tu-

Visi Lietuviai piliečiai kurie lygjo būti parodyta kas naujo, 
esat užsiregistravę neapleiskit' 
balsavimų sekantį antradienį — 
lapkričio 4 d.

| Yra kandidatu naujiems rin- į 
‘ kimams ant Apskričio 
dviejų metų terminui.
viams prieinamas teisėjas, už 
kuri viršuje pasirašę patariame 
balsuoti.

term, 
term, 
term, 
term, 
term, 
term.

metų
metų
metų 
metų 

teisėjai yra

Turim už garbę pranešti vi
siems kurie esat Amerikos pilie
čiais ir galit balsuot Lapkričio 
4 d., balsuokit už sekančius kan
didatus ant teisėjų, kurie yra 
Lietuviams geriausia žinomi: 
George P. B.aer, 6 metų 
Samuel E. Gramer 6 metu 
Frank C. Phillips 
Dan B. Cull 
A. J. Pearson 
A. G. Newcomb 

šitie viršminėti
tinkamiausi užėmimui teismo 
vietų Cuyahoga apskirtyje ir jie 
yra užtvirtinti ir remiasi geriau
sių organizacijų visame CIeve
lande. Už juos gali balsuoti vi
sų partijų žmonės be skirtumo, 
nes jų balotas bus vienodas.

Lietuviu Amerikos Piliečių 
Klubo CIevelande Komisija: 

Adv. V. J. Pugheris, 
S. Yanusaitis, 
V. Jakubėnas, 
A. Žukas, 
V. Janusaitis, 
A. Višniauskas.

Stanton ant Prosekuto- 
riaus

Edward C. Stanton, dabartį-1 
nis apskrities prosekutorius yra 
narsus žmogus ir darbštus, ku
ris neduoda ramybės nei vienam 
prasikaltėliui iki nepatraukia jį 
atsakomybėn. Geresnio 
viai neras balsavimui.

Alfonsas Pervažas......... Lt. 100
Dominikas Jurgionis ............ 50
Jonas Lorencą..................... 150
Juozas Puskunigis .............. 700
Antanas Jakimavičius........ 250
Antanas Reškevičia ............ 100
Antanas Stanislovaitis ....300 

(knygve-1 Antanas Višniauskas ............ 50
Kazys i Ona Bartašienė ....................50

“Dirvos” Agentūra

Sugauta du žmogžudžiai. Ne-1 
jdėlioj ir panedėlį sugauta pora J 

Iš pirmaeiliu ro.iu geriausia žomgžuclžiu kurie virš savaitė 
’ r ■ _ . " laiko atgal buvo nušovė policis-

, • Kazio rolė turėjo būti iįa Vienas ju. kuris šovė, yra
Kalbėjo (geriau vaizdinama negu dabai' 'Lenkas, Laskowski, vadinėsi Joe i 

s meiliškos da- ~

—bet— (
MILIJONAI ŽMONIŲ DABAR GYVENAN

ČIŲ NEBEMIRS
YRA VIEŠPATIES 1KAS YRA CIVILIZACIJA? |

Tikra civilizacija yra visai priešių-1
ga barbarizmui. Civilizacija tikreny-i šv. Raštas aiškiai sako kad šeto- 
bej reiškia išauklėjimą, kultūrą, ap-j nas yra šio civiliško pasaulio dievas; 
svietą ir tiesą. Bet šios gadynes ci-1 vistiek jie noringai susimaišė su pa- 
vilizacija neša tik civilizacijos vardą. Išauliu. Apaštalas Jokūbas 1:4—Jie 
Iš viršaus ji atrodo panaši civilizaci- nesiskubino apginti vargingą žmoni
jai, bet iš vidaus ji yra aršiausias bar- ją, ir negelbėjo našlaičius, bet pada 
barizmas. Tikra civilizacija RYMO vė juos į rankas godingų ir nedorų 
ant TEISYBĖS pamato ir yra būda-I viešpačių ir padarė iš jų karo cielius. 
vojania aut TIESOS IR MEILES. šv. Raštas uždraudžia kunigams mai-

Prvmas. Antras vadinasi Holt./ 
Holt sugautas kitoj'e valstijo-| 

je, o Prymas buvo visu laiku' 
CIevelande. Abu yra apie 24 m. I 
amžiaus. Prymas pajutęs kad | 
jo draugas pagautas, norėjo nu- [ 
sinuodyt, ar apsinuodyt kad pa-; 

tarnauja pagyrimo už savo roles j ]įgOnbutį ir pasislėpt iš 
atlikimą, kuri kaip visada taip policijos pinklių. Bet vietoj pa
ir dabar vaizdino atsakančiai ir jaukt ligonvežimį, namiškiai j 
tiko tai rolei — pabūti meilute. pajjgpkg policiją, nieko nežino- 
jauno moksleivio, nors neilgai. I tjarnji įr vežant jį vienas policis- 

Is antraeilių rolių visos gerai Lafs pa;vjno. Abu laukia teismo, 
išėjo: Šeimininke lose labai ai- John w. D;lvis, Demokratų 
skiai ir atatinkamai; Bernas ir- kaniddatas ant prezidento, Įau
gi parode narsumą km reikia; o Į kgsĮ c]eveian(]e spaliu 23 d. su , 
žandaras pilno Ruso burlioko ___ ___ I
tiko gražiai publikoje atrodė.

Publikos buvo apie 300, ir už
silaikė gana ramiai. Šį sykį per
traukos scenų mainymams bu
vo pažymėtinai trumpos, kas 
taipgi publikai patiko. Nors iš 
klebonijos reikėjo parengt dar
želis, iš darželio kaimo namas, ir 
paskui vėl darželis, bet tos per
mainos pasirodė labai greitos. 
Reikėtų visiems lošėjams tą įve-

P-lė Baltrukoniutė ypač užsi-

savo agitacine prakalba.
Lapkričio 1 ar 2 d. aplanko 

Clevelandą La Follette.
Fisher Body Co. dirbtuvė at

leido iš darbo spalių 29 d. net 
500 darbininku ant poros mėne
sių laiko. Sako, bus atleista ir 
daugiau.

PREKYBA PAVIRTO I 
PELNAGODYSTE

Pelnagodybė ir galybė pavertė tei
sėtąją prekybą i nedorą išnaudoji-

žmogaus kraują ir daro su žmonėmis 
kaip kokiais negyvais žemės daiktais.

Troškimas Įsigyti galybę ir įtaką 
privertė politikierius paminti po kojų 
žmonių teises, pasirodyti neištiki
mais savo pareigoms, ir iš visuome
nės turtų daryti sau privatinį pelną 
ir pagyrimą. Visi tie dalykai priver
tė kunigiją pasiduoti šėtono priga
vi nga i įtakai, patapti neištikimais 
DIEVUI ir musų Viešpačiui Jėzui 
Kristui ir prisidėti prie esamos civi
lizacijos.

siskirti nuo svieto. (2 Korintu C:15- 
18). Jeigu kunigai butų buvę Jėzaus 
pasekėjai tai karui kilus jie butų šau
kę i žmones: Mes esam krikščionįs ir 
mes turim pildyti Dievo prisakymus: 
Penktas, Neužmušk, ir turim mylėti

sos jiegos, y Ii tas

u-gu taip butų darę visų karalysčių 
nigai nebūtų buvę to baisaus KARO.

BUVO SAKYTA KAD MOKSLAS

Buvo sakyta kad karas tai barba
rizmas; tas pareiškimas yra teisin
gas. Buvo sakyta kad prekyba taip 
suvienys žmones kad karas nieku bu- 
du negalės iškilti; tačiau 1914 metais 
prekyba pagamino didžiausį ir pra
žūtingiausi karą kokio dar niekad 
nebuvo buvę. Buvo sakyta kad ap- 
švieta ir mokslas išvengs karų; bet 
apšvieta ir mokslas tapo panaudota 
padaryti karą velniškesniu ir žiaures
niu už aršiausi barbarizmą. Didžio
sios krikščioniškos tautos ragino sa
vo mokslo vyrui gaminti nuodingiau- 
sius ir pražūtingiausius karo ginklus. 
Nesenai kelios iš anų taip vadinamų 
civilizuotii tautų lenktynėmis bėgo 
ir varžėsi del “mirties spindulių”, ku
riais manoma viena nakčia nušluoti 
nuo žemės paviršiaus toki dideli mie
stą kaip Londonas. Tai tikras šios 
gadynės civilizacijos darbas.

GYVENAM BAISIUOS LAIKUOSE
Praėjo šeši metai kaip karas pa

sibaigė. Visi mastantieji žmonės pri
pažįsta kad dabar sąlygos yra bloges
nės negu prieš karą buvo arba kada 
nors po karo. Demokratybė beveik 
visai išnyko. Didžiausias T 
tautas valdo diktatoriai. Pinigų ... 
liūtą yra nupuolus visai žemai. Be
darbių minios yra nesuskaitomos. 
Žmonės yra prispausti ir sunkiai ap- 
taksuoti; nes reikalaujama kad jie 
išmokėtų ne tiktai didžiojo karo sko
las, bet gausiai prisidėtų suruošti ki
tą karą. Mokslas ir apšvieta ir vi
sos žmonių jiegos yra priverstos ren
gti kitą karu.

Ūkininkai kurie gamina žmonijai 
reikalingus turtus ir patapo išnau
dotojų politikierių aukomis, suvirs 
milijonas ūkininkų pateko bankrotas, 
(ai tokia civilizacija negali ilgai gy
vuoti.

KAS GALI IŠGELBĖT CIVILI- 
ZICIJĄ

Daugumas mano kad Socializmas, 
arba Bolševizmas, gali išgelbėti civi
lizaciją. Mes suprantam kad jų idė
jos yra geros žmonėms, bot nėra to
bulo žmogaus tas idėjas išpildyti, ir 
įvykinti. Mos atsakom kad socializ
mas gali būti įvykintas tarp ANIUO- 

.LU, nes jie yra TOBULI. Ir nėra 
j ant žemės žmogaus kas galėtų išgel
bėti civilizaciją nuo prapuolimo, nes 
Šv. Raštas aiškiai sako: Jeigu nebūtų 
sutrumpintos dienos

Scena buvo popuošta labai at
sakančiai kaip klebonija taip ir 
darželis, nors trukumu buvo su 
kaimo stuba.

Ypatos buvo išrengta 
kančiai ir kožna tiko savo rolei.

Solo.

Vyčių Perstatymas
Liet. Vyčių 25-ta kuopa ne- 

dėlioj statė scenoje “Keistutį”, 
istorišką dramą. Jų lošimas 
atsibuvo Germania salėj, ant E. 
55-tos gatves, kur vyčiai tikėjo
si padaryt, stebuklus: sutraukt 
visą Clevelandą, bet ten buvo 
tik į 300 ar kiek daugiau pub
likos, o kadangi “Keistutį” pa- 
__  ja, jie da
bar nusiderinėja net nuo spaus- 
tuvninko 
kas butų 
ko....

Kurie 
su lošimu nežinia, 
prastai visi lošimai būna Lietu
vių salėje, TMD. 20-ta kuopa 
radus tą dieną neužimtą rengė 
Lietuviškoje salėje, o turbut 
jau tuo tarpu vyčiai, niekam 
nieko nesakę ruošėsi statyti Vo
kiečių salėje. Buvęs.

Europos 11IKOS’ 0 Kadangi Kei 
lipų va-įstatyt dikčiai kainuoj

už plakatus, sako, ne
užmokėti kad butų iš

už akiu užlindo
Kadangi pa-

■ Dayton, O. — Netoli čia prie
miestyje dinamito ir gazolino 
eksplozija suardė 18 namų ir 
sužeidė keliolika žmonių. Be
veik visų priemiesčio namų lan
gų stiklai išbirėjo.

Urbana. O. — Tūlas 49 metų 
amžiaus vyras, kurs nužudė pir
mą savo pačią ir buvo nuteistas 
visam amžiui kalėti ir paskui 
paleistas, dabar nuteistas mir
timi už nužudymą antros savo 
pačios.

Lcrain, O. — Keturi vaikai, 
kurių seniausias buvo 8 m. am
žiaus, užmušti ir 19 kitų vaikų 
tarpe 6 ir 8 metų amžiaus sužei
sta kada.ant buso vežusio juos 
j mokyklą užlėkė elektriškas 
tramvajus važiuojant per reles.

Wooster, O. — Tula 21 m. am
žiaus motina nutroškino savo 
dviejų savaičių kūdikį už tai kad 
po kūdikio gimimo jos vyras 
jai prikaišiojęs jog jis nesąs to 
kūdikio tėvu. Motina areštuo
ta ir tardoma.

Columbus, O., valstijos krimi
nalistų kalėjime šiuo tarpu ran
dasi astuoni nuteisti mirtin vy
rai. Daugiausia yra jauno am
žiaus žmogžudžiai.

Chicago Opera Co. aplankys 
vėl Clevelandą vasaryje po nau
jų metų. Bus čia tris dienas.

Toj operoj dainuoja ir daly
vaus Clevelando perstatymuose 

/Šaliapinas, Mary Garden, Rosa 
Raisa, Elsa Genter-Fischer, Ol
ga Forrai, Cyrena Van Gordon, 
Charles Hackett, Giacomo Ri
mini, Josef Schwartz, Forrest

5-TAS PRISAKYMAS NEUŽMUŠK 
IGNORUOJAMA

Jėzus Kristus yra Didis Ramybes 
Kunigaikštis. Jis pats pasakė *Ne- sutrumpintos dienos nei viens kūnas j 
užmušk”. Savo mokytiniams ir pa- neišlikfų. Ev. šv. Mateušo 24:21-22. i Lamont, Virgile Lazzari, Alek- 
sckčjams Jis griežtai nrisakč neimti Toliau randam parašyta kad Milijo- Sandras Kipnis ir Desire Defre- 
; rankas nei jokio kūniško ginklo. Vhlnai žmcnil' Išliks Nemirę. Dabar yra
... ... . . , . i žmonių ant navirsio žemes, kaip pa- _

tiek kunigai, kurie sakosi mokinan- i (|uol|a ’ statistika i' r----  '
šiais Jėzaus mokslą, šventino karą ir | keturiolika šimtu milijonų. Dievas lj> 
padarė iš jo šventą daiktą. Kuomet | kalba per pranašą Zakarejų 13:8-9:i į 
prasidėjo didysis karas jie buvo vik-jP',1 įali *\la’ „°. *.a re< '°U «"
riausiais rekrutų rinkėjais, ir Bazny- n-s galgs iš]ikti NEMIRE? jezUs I į 
čias pavertė į rekrutų vietą, jie ėmė'atsako: PAŽINKITE TIESĄ, TAI j £ 
pinigus už primokinima vaikinų eiti j TIESA JUS IŠGELBĖS. Jono 8:32. i į 
į karo apkasus. Jie sakė kareiviams' Kada žmonės pažins TIESĄ tada! . 
, . , . . . .. . pradės mokintis mylėti vienas kitą, irkas žus ant karo tas paklius tiesiog i ^ebegimokinB kariauti, iš kardų da- į 
dangų. 'rys noragus. Izajo 2:4, 2, Petro 3:13. 5

PAJIEŠKOMA Antanas čiapas.
Amerikon atvyko 1903 m. iš 

Viekšnių v., Šiaulių ap. Iki 1914 
m. gyveno Silver Creek, Pa. Jo 
paties prašome atsišaukti arba 
kas turi apie jį kokių informa
cijų pranešti

Lietuvių Biurui 
Foreign Language Inf. Service 
119 W. 41 St. New York City. I

vienas Bilijonas ir i WAW^^.V.W.%\W.V.W.-.WAVW.W.VZZ.WAW.W^ 1

Balsuokit už
Edward C. Stanton

Šita tema bus kalbama sekamose vietose:
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 2 Diena, 1924

CLEVELAND,
Abelio Svetainėj, 7017

Pradžia 3:00 vai.
Kalbės P. Kulevič iš

OHIO
Superior Ave.
po pietų
Detroit, Mich.

DETROIT, MICH.
I. A. S. Svetainėj, 24-ta ir Michigan 

Pradžia 7:30 vai. vakare
Kalbės F. J. Diglis iš Cleveland, O.

PITTSBURGH, PA.
Svetainėj 93 So. 16th Street, S. S. 

Pradžia 3:00 vai. po pietų 
Kalbės A. Steponaitis iš New Yorko

AKRON, OHIO 
539 Miami Street 

Pradžia 7:00 vai. vakare 
Kalbės P. Kulevič iš Detroit, Mich.

Ant

County Prosecutor
s Republikonų Tikieto

ĮŽANGA veltui
Rengia T. S. B. S.

KOLEKTŲ NEBUS
Balsavimas: Antradieni, Lapkričio 4

= TEISE J V TIKIETAS
COMMON PLEAS COURT —

šešių metų terminui
Balsuot už keturis —

= X George P. Baer
= X Samuel E. Kramer
= X A. .J. Pearson
= X Frank C. Phillips
= Šešių metu terminui

Balsuot už vieną
= X Dan B. Cull
zzr Keturių metų terminui —
= Balsuot už vieną —
S X Carl V. Weygandt
= Dviejų metų terminui —
= Balsuot už tris
= X Walter McMahon

X A. G. Newcomb
= X James B. Ruhl ——

sės, spalvos ar religijos, gaus 
teisingą išsprendimą ir atsakan
ti jo reikalų tardymą. Tas gali
ma padaryti renkant Teisėjus 
musų Common Pleas Teisman 
kurie pasižymėjo tokiu rekordu.

Šie kandidatai yra musų kan
didatai ir mes raginame savo 
draugus daryt viską galimo kad 
jie butų išrinkti Lapkričio 4 d., 
!924 m.

Jie yra ant Išrinkto Lakšto Citizens League 
ir Patvirtinti Republikonų ir Demokratų 
Ekzekutiviu Komitetų ir Cleveland Bar As
sociation.
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Wm. H. Boyd, Chairman, 
Harry F. Payer 
S. V. McMahon 
D. R. Wilkin 
Samuel Horwitz 
John A. Cline 
C. D. Friebolin 
Jos. N. Ackerman 

Committee

HARRY L. DAVIS
FOR GOVERNOR

CALVIN COOLIDGE
FOR PRESIDENT

REPUBLIKONAI PARINKO YPATAS SAVO VADAIS SU

Gryno Pobodžiu 
ir Sveiku Sprendimų 

Užtikrindami Ekonomiją, Atsakantumą ir Prakilnumą Valstybėje 
ir Valstijoje

COOLIDGE ant Prezidento
DAVIS ant Gubernatoriaus

DAWES ant Vice-Prezidento
Atsiekimai—pasekmės—ne prižadai ar pasiteisinimai reikalaujama iš žmo
nių laikančių aukštas valdiškas vietas. Geros valdžios reikalai reikalau
ja gerų žmonių kurie turi galimybę ir išmintį svarstant valdiškus reika
lus, vyrai kurie susilaikė nuo mažų dalykų ir paprastų pavydų Balsuoto
jai kurie svarsto apie tinkamumą savo kandidatų reikalauja teisingu ir 
atsakančių tarfių.

Rekordas Calvin Coolidge valstybėje yra prilygina
mas ir Harry L. Davis rekordu Valstijoje.

KELETAS DALYKŲ KĄ HARRY L. DAVIE PIRMA ATSIEKĖ

STIPRUS 
VALSTIJOS 
TIKSĖTAS

Ant Lieutenant Governor 
Charles H. Lewis

Ant

Ant

Ant

Ant

Secretary of State
Thad H. Brown

Auditor of State
Joseph T. Tracy

State Treasurer
Harry

Attorney
C. c.

S. Day

General
Crabbe

Ant Teisėjų j 
Supreme Court

James E. Robinson
Reynolds R. Kinkade

1 nukirto valstijos taksus po 
$12,000,000.00 meduose — 

drąsiai panaikindamas Valsti
jos taksų pareigą, tuomi su
taupydamas milžinišką sumą 
pinigų Ohio valstijos žmonėm 
kas metai.

2 pabaigęs savo tarnystę pa
davė savo įpėdiniui milži- 

inšką pinigų balansą iš $20,- 
000,000, ko niekad Ohio isto
rijoj nebuvo; ir taip atsitiko 
nežiūrint deficitų kokie liko 
nuo pirmesnės administraci
jos.

2 Pergalėdamas didelį prieši
nimusi, pastatė pirmų Ohio 

valstijoj valdžios tvarkų ant 
bizniškų pamatų, panaikinda
mas šimtus bereikalingų dar
bininkų ir išnaikindamas aik- 
vojimą po kuriuo visuomenes 
pinigai praeityje eidavo ant 
nieko.

Ą įvedė mėnesinę biudžeto si
stemų, po kuria kožnas de- 

partmentas tur parodyt 12 sy
kių j metus kad nepraleido 
daugiau kaip dvyliktų dalį pa
skirtų pinigų, tuomi sulaiky
damas aikvojimą visuomenės 
pinigų.

g Dideliu užvedimu statymo 
kelių padėjo susiartint ūki

ninkui su miesto gyventoju, 
tuomi padarydamas progą ūki
ninkui parduoti savo ūkio 
produktus pelningiau.
g Pastatydino 1,800 mylių 

naujų atsakančių kelių 
su abelnomis išlaidomis apie 
$4,000 mažiau nuo mylios ne
gu prie Donahey valdymo, ir 
lyginant tik keletą šimtų my
lių pastatytų prie Donahey.
y Išmokėjo Ohio buvusiems 

kareiviams nutarto atlygi
nimo siekiančio bendrai apie 
$32,500,000 iš kurių $7,500,000 
buvo paimta iš valstijos iždo, 
kas nebūtų buvę galima ne
taupant pinigus.
g Sumažino neužbaigtus dar

bininkų kompensacijos at
lyginimų reikalavimus nuo 
9,000 iki 2,000 daugeliui išmo
kėdamas, ir padidino tą fondą 
iki $9,000,000. Nuošimčio už 
to fondo pinigus priaugo virš 
$1,000,000.
g Suteikė Ohio valstijai biz

niuko pavidalo administra
ciją, teisingą apsiėjimą, tokią 
gerą valdžią kuri rekomen
duoja jo sugryžimą į tą vietą.

REPUBLICAN STATE CAMPAIGN COMMITTEE
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