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(10,000 CHINU MIRĖ 

IŠ BADO APGUL
TAM MIESTE

--------
Hankow. Chinija. — Desėt-

Seimas Pradėjo Darbą
.J 

dai apie bent kokias atmainas 
esančioje Seimo daugumoje ne
turi jokio pagrindo. Tai ge
riausia rodo kad ir nušistaty-mas Maskvoj kas tūkstančiu Chiniečių mirė, 

daugiausia iš bado, nelaiminga
me Wuchang mieste nuo to 
kaip Kantoniečiu raudonoji ar-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Amerikos Darbo Federacija, 
kuri šiose dienose laikė konven
ciją Detroite, automobilių in
dustrijos centre, neužilgo žada 
atkreipi savo aki į automobilių 
darbininkus, kurie dar nėra or
ganizuoti.

Konvencija priėmė rezoliuci
ją, kurioje išdėstyta planai už
puolimui ant šios neorganizuo
tų darbininkų tvirtovės. De
legatai nujaučia kad tas bus 
ne lengvas darbas. Daug sy
kių paskiri unijų organizatoriai 
bandė suorganizuoti automobi
lių darbininkus, bet nieko ne
gelbėjo.

Jeigu pradės automobilių in
dustrijos darbininkai organi
zuotis automobiliai turės pa
brangti, ir gal tai bus vienati
nis išėjimas išsigelbėjimui nu« 
tos pavietrės kuri dabar užvieš
patavo miestuose ir laukuose ir I 
jau net vaikščiojančiam nėra į 
apsaugos, neskaitant kad patįs] 
važinėtojai užsimuša.

CIevelande, prie statymo te
lefonų kompanijos budinko su
streikavo 500 darbininkų; dar
bininkai metė darbus Rugsėjo 
20 d. delei priėmimo į darbą 
ne-unijistų darbininkų. Nors 
teismas išsprendė kad streikas 
yra nelegalis ir unijos viršinin
kai įsakė streikeriams gryžti Į 
darbus, darbininkai sako ne- 
gryš iki ne-unijistai nebus pra
šalinti. Tik keturi ne-unijistai 
stiklioriai buvo' priežasčia 500] 
darbininkų streiko.

Per tris savaites streiko pa
sidarė nuostolių apie pusė mi
lijono dolarių. Darbininkai tu
ri nuostolių į $150,000 algomis.

Londonas. — Anglijos strei
kuojančių angliakasių konfe
rencija atmetė valdžios pasiū
lymą Įsteigti valdišką streiku 
taikymo tribunolą taikymui ne
susipratimo, delei kurio anglia
kasiai streikuoja jau nuo Ba
landžio 30 d.

Darbininkų atstovų konfe
rencija pasiryžo iššaukti strei
kai! ir kasyklų užžiurėtojus ku
riems pavelyta kasyklose būti 
ir saugoti nuo gadimo. Jeigu 
ir tie sustreikuotų tai kasyklos 
užtvintų ir pasidarytų kitokių 
nuostolių.

120 užgriuvo kasykloj. Pie
tinėj Afrikoj, angliakasykloje 
Donnhausere po eksplozijos už
griuvo 120 darbininkų. Keturi 
jų balti, kiti juodi. Gelbėto
jai pirmas dvi dienas išėmė 11 
lavonų.

PADARĖ SUTARTĮ 
SU SOVIETAIS

Kaunas (Elta). — Oficiali- 
niu pranešimu. Rugsėjo 28 d. 
tarp Lietuvos ir SSSR. Mask
voj pasirašyta nepuolimo su
tartis. Iš Lietuvos pusės pa
sirašė M. Sleževičius, Lietuvos 
ministeris pirmininkas ir einąs 
užsienių ministerio pareigas, o 
iš Sovietų pusės J. Cičerinas, 
SSSR, centralinio vykdomojo 
komiteto narys ir užsienių rei
kalų liaudies komisaras, ir Ser
gijus Aleksandrovskis, SSSR, 
atstovas Lietuvai.

“Tass” žiniomis, Rugsėjo 28 
d.' Maskvoj pasirašyta SSSR. 
Lietuvos garantijų sutartis.

Pasirašant sutarti, Cičerinas 
savo kalboj pabrėžė kad nuo 
Lietuvos-SSSR. taikos sutar
ties Maskvoj sovietų viešoji 
nuomone su gilia simpatija se
kanti Lietuvos politinio ir eko
nominio gyvenimo vystymąsi, 
ši garantijos sutartis atidaran
ti galimumus tolimesniam išvy
stymui ir sustiprinimui drau
gingumo Sovietų ir Lietuvos 
santikiuose ir neprieštarauja 
trečiųjų valstybių interesams.

Vienas svarbiausių jo tikslų 
— taikos sustiprinimas Euro
poj. Sutartis taip pat pagelbė
sianti stiprėjimui Lietuvių tau
tos nepriklausomybės.

Ekonominiai sanlikiai tarp 
abiejų valstybių bus sutvarky
ti prekybos sutartimi, kurios 
pasirašymas numatomas arti
miausiu laiku.

Sleževičiaus Sutikimas
Latvijos pasienio stotyj Bi- 

gosovo Lietuves minister; pir
mininką su palydovais pasitiko 
sovietų užsienių komisariato 
Pabalį ės skyriaus vedėjas Kar- 
skis ir Lietuvos pasiuntinybės 
Maskvoj sekretorius Bagdonas. 
Karskis pasveikino užsienių ko
misariato ir čičerino vardu.

Rugsėjo 28 d., 3 vai. po pietų 
atvykusi į Maskvą Lietuvos mi
nister; pirmininką Sleževičių su 
palydovais stotyje sutiko pats 
Cičerinas ir užsienių komisaria
to kolegijos nariai, liaudies ko
misaras prekybai, ir Lietuvos 
ministeris Maskvoj Baltrušaitis 
su bendradarbiais.

Stotyj buvo išstatyta garbes 
kuopa su orkestru.

Tą pat dieną Sleževičius ir 
ministeris Maskvoj Baltrušai
tis buvo priimti SSSR, komisa
rų tarybos pirmininko Rykovo. 
Pasitarimas buvo labai širdin
gas ir tęsėsi vieną valandą.

Pasirašymu su SSSR, nepuo
limo sutarties, Vilnius vėl pri
pažintas Lietuvai, kas labai su
rūpino Lenkus ir Francuzus.

“L. Ž.”

Nubaustas už Varnų 
Naikinimą, Išteisintas

I Kingsville. Ont., Kanada. — 
! Čia metai laiko atgal tūlas J.
I Miner pateko kalėjimai! už žu- 
1 dymą varnų.

Jis yra gamtos studijuotojas 
! ir paukščių mylėtojas, bet ne
matė naudos iš varnų ir pradė
jo šaudyt varnas tūkstančiais, o 

į iš jų kaulų daryti trąšą.
Daugelis žmonių sujudo ir 

I stojo varnų pusėn ir paskaity- 
damiyjį pamišusiu ir nežinančiu 
ką daro atidavė valdžiai.

Ūkininkai sakė kad varnos 
naikina javų vabalus ir kirmi
nus. Bet Miner tikrino kad 
varnos yra tik niekas kaip tin
ginės ir banditės.

Jisai paliovė varnas žudęs, 
bet ūkininkai patyrė kad var
nos nei vabalų nei kirminų ne
išnaikino, net jų daugiau pasi
daugino, ir Miner liko išteisin
tas.

mija pradėjo to miesto apguli
mą Rugpjūčio pabaigoj.

Penki šimtai grabų buvo nu
siųsta į Wuchang palaidojimui 
prigėrusių ir sumindžiotų su
sigrūdime i laivus kurie turėjo 
perkelti žmones per Yangtze 
upę Į Hankow, išbčgimui nuo 
karo.

Mieste daug budinki; sunai
kinta ugnies ir šovinių. Dau
gybė namų ir įstaigų tuščios.

Kantoniečiai negalėdami už
imti miesto ir sumušti gatvėse 
kada buvo Įsiveržę, pasiryžo 
badu nuvarginti.

Po Ar bus Permainos?
Dar pirmos sesijos laiku 

vo daug pranašauta apie 
kad susidarius iš Vaist. Liau
dininkų, Socialdemokratų, Ūki
ninkų Partijos, Tautininkų ir 
tautinių mažumų Seimo dau
guma, del stambių ideologiniu 
ir programinių skirtumų ne

būti pastovi. Pla- 
skleidžiama gandai 

Seimo sudarytas ka- 
neišsilaikysiąs

bu
tai

mas palikti tą patį Seimo pre- 
i zidiumą.

Gryžę iš atostogų Seimo at
stovai parsivežė darbo nuotai- 

pagrindo ran

Vyras Apkaltintas
Wooster, O. — Teismas išne

šė antro laipsnio žmogžudys
tės apkaltinimą prieš Charles 
Hahn, 59 m. amžiaus, kurio 
pati pereitą savaitę rasta tvar
te pakarta jų ukėj Orville.

Hahn- pranešė kad moteris 
pati nusižudžius, bet ištyrinė
jus lavoną rasta kad jos galva 
buvo sudaužyta. Jų tris maži 
vaikai pasakojo policijai kad 
tėvai per tūlą laiką gana smar
kiai bardavosi.

Bomba Užmušė 8
Salonika, Graikija. — Maža

me miestelyje kelios mylios 
nuo čia, nežinomas piktadariu 
metė bombą, nuo kurios už
mušta astuonios ypatos.

Du Nužudyta Detroite
Detroit, Mich. — Du broliai 

nužudyti ir vieno jų žmona su
žeista, pasekmėj gaujos savi
tarpinio karo kuris vėl atsi
naujino. Rugp. 22 d. prie na
mų buvo nušautas tų dviejų 
brolių tėvas. Jie yra Italai.

Chicagoj Naudojama 
Kulkosvaidžiai

Chicago. — Nelegalių alko-

Rusas I rado Naują Mo
torams Kurą

Paryžius. — Po kelių mėne
sių atsargių bandymų, Fran- 
cuzijos karo laivynas atmetė 
gazoliną ir pradėjo naudoti ne
senai vieno Ruso išrasta skys
timą motorų varymui, vadina
mą Makhonito karburantas.
’ Tas karburantas galima iš
traukti iš įvairių sunkių mi
neralų ir daržovių aliejų.

Bile geras motoras galima 
greitai pritaikinti prie naudo
jimo šio karburantoi’

Laivynas atrado kad šis ku
ras yra geresnis ir veikminges- 
nis, ir laivai naudojanti karbu- 
rantą lenktynėse vis pralenkė 
gazoliną naudojančius laivus.

Kitas patogumas yra tai kad 
šis kuras nedega kitur kaip tik 
motore, ir su juo net užgesin
ta ugnis.

Tas reiškia kad Francuzų or
laiviai irgi neužsidegs, nes pri
ėmė karburantą vieton gazoli
no. Automobiliuose karburan
tas irgi veikia pasekmingai.

Nulinčiavo Tris Negrus 
už Žudystes

Aiken, S. Carolina. — Minia 
įtužus užpuolė kalėjimą ir iš
plėšę iš sargų nagų tris negrus 
kalinius, kurių viena buvo mo
teris, ir ištempę į mišką su
šaudė.

Minia iš apie 100 vyrų už
puolė kalėjimą, išlaužė duris, 
nuginklavo šerifą ir užžiurėto
jus ir su kaliniais dingo. Vė
liau miške rasta tris lavonai.

I ir kaip spėjama pagrobikai iš- 
| sigabenę ten paliepė jiems bėg
ti, o iš užpakalio šaudė.

holio platintojų savitarpinė ko
va išsivystė iki to kad neužten-
ka automatiškų revolverių, bet 
pradėta naudot ir kulkosvai-
džiai. Spalių 11 d. ties Švento 
Vardo katedra dviem automo
biliai atvažiavę užpuolikai pra
dėjo šaudyt iš kulkosvaidžio į 
ten stovėjusį būrelį vyrų; per
šauta šeši, du palikta negyvi. 
Užpuolikų buvo parengta kitas 
kulkosvaidis viename name ir 
sykiu šaudė į priešus iš lango.

Teismas įsakė imtis griežtų 
priemonių ištyrimui šito nu-
lynčiavimo.

Tie negrai buvo antru kartu
teisiami už nušovimą šerifo ku
ris 1925 m. buvo nužudytas at
ėjus daryti kratą jų namuose.

Clarksville, Tenn. — Keturi 
ginkluoti vyrai užpuolė kalėji
mą. atėmė negrą kalinį, ir išsi
vedę į laukus pakorė ir sušau
dė. Tas negras buvo kaltina,- 
mas nužudyme kito ūkininko.

ką. Tas duoda
t. nyti kad antroje Seimo sesijoje 

j kuomažiausia bus vietos tarpu- 
tavinėms “sąskaitoms” suvesti, 
o visas dėmėsis bus atkreipta 
į musų vidaus ir užsienių padė
ties sustiprinimą. Reikia pa
sakyti kad šito reikalauja iš 
musų Seimo dabartinis momen
tas.

minėti Pasaulinėje politikoje vyksta 
rem| \. j atmainos, kurios iš pagrindų 

keičia politinę konjunktūrą Eu
ropoje. Tautų Sąjungos prie- 

, , . - , , . , , -. ... globstyje išauga naujos jiegos,buvo daugybe tokių tra vertus, pačios pozicijos va-
, , . . ... T . i kurios ir musu Respublikos gy-kad gausingai su- dai, issiskirstę po įvairius Lie- • '

, ■ • | vcnirae gali suvaidinti kartaispublika negalėdavo t u vos kampus, ne visi paišini'-1
,. ... .. . Ilemianti vaidmenį. Neišspręs-gretimame posėdžių se aiškų supratimą apie part'- ' ■

■ - • i i ■ i ! tas Vilniaus klausimas labiau,joms uzuedamas buvimu ko::-]
•• • • , ■ negu pirma verčia mus savo dė-ncijoje pareigas tarpusavi-.. ■ _ 1
... . n . i ■ i. • mesi s u k oncentruoti užsieniosantikiuose. Fav., kai kur jau-i

ni socialdemokratu atstovai. I P°l*tilvoj<.. O šioje .-nitjje ne 
darydami vietose 'pranešimu.:,' vieta Partiniais ginčams.
be atodairos “pliekė” savo Ion-1 1
licijos draugus Vaist. Liaudį- ] -----------------
ninkus

ilgiau

salėje
net ta-

galėsianti 
čiai buvo 
kad trečio 
bilietas
kaip tris mėnesius.

Seimo atostogų metu 
pranašavimai pradėjo 
pasirodžiusiais spaudoj kai ku-1

To-
Sei-
kur

Vasaros Atostogų — Tiki- j 
nia. Nuoseklaus Darbo

Kaunas. — Rugsėjo 24 die-' 
ną prasidėjo antra šio seimo se
sija.

Trečioje Seimo sudėtis yra 
tokia kad nekįla jokio pavojaus 
ir negali būti jokių įtarimų kad 
viena kuri Šeinio daugumos 
grupė įtiektų pasisavinti per-j 
daug didelę valdžią, šio Sei-; 
mo darbas tikrai eina demokra
tiška kryptimi.

Pirmos sesijos metu svečių , 
vietos Seimo posėdžių 
retai būdavo neužimtos
da kada buvo svarstoma, mažai 
įdomus sąmatos pakeitimo pro-]rių lyderių pareiškimais, 
jektai. O 
atsitikimų 
sirinkus 
sutilpti ir
salei kambaryje ir susigrūsda
vo prie durų karidoriuje. 
kiu pat įtempimu domėjosi 
nio darbais ir provincija, 
Seimo atstovų pranešimai
traukdavo gausingus susirinki
mus.

Pereinant dabar antrai Sei
mo sesijai prie kuriamo darbo, | sudaryti klausytojams įspūdžio I 
tas susidomėjimas, reikia lank-' kad tikrai koalicija jau irnnti.i 
ti, dar padidės. Trečio Seimo šitą įspūdį turėjo žymiai pa- 
rinkimų daviniais yra padėta]didinti pasklidusios kai kuriuo-] 
tvirti pąglatai šiai demokrati-j se laikraščiuose žinios apie ei- 
jai augti ir stiprėti. , nančias neva derybas tarp Vai-

Plačioji visuomenė, antrosI stiečių Liaudininkų ir Ūkiniu-! 
Sėimo sesijos pradžios akivaiz-i kų Sąjungos del įtraukimo sies ] 
doje, labiausia domisi ar įvyks į koaliciją, 
artimiausiu laiku bent kokios! Tačiau, dar neprasidėjus pir- 
atmainos Seimo ir valdžios ko-1 mani po atostogų Seimo posė-j 
alicijoje. ' džiui, buvo aišku kad visi gan-

ninkus. Tas, be abejo, galėjo | $20,000,000 Perėjo per
I sudaryti ----- ' —’’ *' Rankas Laižybose

Nemažiau kaip $20,000,t)00 
persikeitė iš rankų į rankas 
laike "base-ball” serijų pereitą 
savaitę, kuomet New Yorko lo
šikai varėsi už lenktynes su St. 
Louis lošikais laimėti “pasau
lines sesijas” ir likti šių metu
čempionais.

Šitas serijas 
dienas matė

per septynias
28,864 žmonės.

taS Jurns primena? Nagi tą kad tai yra DOVANŲ lai- 
kas, kada draugas draugą, giminė giminę apdovanoja tuo kuo 

0, tikisi patenkint ir padaryt naudą dovaną gaunančiam.
■&.

0 O -kuo apdovanosit saviškius Lietuvoje? Jie laukia nuo jūsų — 
** paprastu instinktu — Kalėdų Dovanų. Jie jaučia kad jums nėra 

taip bėda atsiskirti su nors sunkiai uždirbtu dolariu-kitu. Nors ir 
sunkiai uždirbat, bet jus turit, o jie visai neturi.

0 APDOVANOKIT savo senus tėvelius, brolius, sesutes ir šiaip gi- 
mines per šias Kalėdas. Jei neprašalinsit jų vargų ir bėdų savo do- 
vana tai nors pralinksminsit juos ir parodysit savo prisirišimą prie 
jų, o tas reikš jiems tą kaip kad jus padėtumet nešti jų naštą.

“Dirva” padarė naujas sutartis su Bankais Lietuvoje ir gavo pi- 
gesnį kursą, todėl persiuntimas dabar bus daug pigiau. Išmokėjimai 
pinigų Lietuvoje per “Dirvą” siunčiamiems yra lengvi ir niekur 
neatskaito nei cento: pinigus priėmėjas gauna pašte, o ne laksto 
su čekiu kad kas išmainytų ir nuskaitytų sau už išmainymą.

Siųskit per “DIRVĄ” — per visuomenišką įstaigą, ir bukit už- 
rinti teisingu ir greitu patarnavimu. Mes dirbame visuomenei.
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| Iš Lietuvių Gyventas J
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CHICAGO, ILL.

Lietuviu Opera
Šiose dienose, pasidarbavimu 

kompozitoriaus A. Vanagaičio 
ir kitų, čia įsikūrė Lietuvių 
Opera. Ta naujiena pralinks
mino visus dailės' mylėtojus ir 
artistus, nes kiekvienas gabes
nis turės progos save parodyti.

Operos tarybon išrinkta: P. 
Stogis, A. Vanagaitis, P. Sar- 
palius, V. Bručienė, N. Gugie- 
nė. Kandidatai: Z. Krasaus
kienė, J. Balsis.

Šiame sezone bus statoma 
“Traviata”, o sekančiame žino
ma Lietuviams, “Faustas”.

Posėdyje dalyvavo šešiolika 
dainininkų ir šiuo operos pa
sekmingu suorganizavimu visi J 
nepaprastai džiaugėsi. Visų 
upas puikus, daug noro darbuo
tis.

Birutės Koncertas
Spalių 10 d. Lietuvių audito

rijoj Birutė davė pirmą savo 
veikimo sezono koncertą, vado
vaujant kompozitoriui A. Va
nagaičiui..

šiame vakare buvo duota 
publikai kas nors naujo: Va
nagaičio sudumojimu ir supla
navimu statyta “Generalė Re
peticija”, su muzikos mišiniais 
iš “Traviatos” ir “Lausto”.

Šią “Repeticiją” vaidinant 
dainininkai gavo progos pasi-l 
rodyt ir su savo vaidinimo ga
bumais, kurių reikės prie ope
rų statymo. Dalyvavo J. Ra
manauskas, S. Krasauskienė.

į “Camels”—žodis prityrusio rūkytojo
MILIŪNAI kurie išbandė visus, kurie 
galėtų mokėti augštesnę kainą, prisiriša prie 
Camels. Kas metą Camel laimi prielankumą 
augančios armijos patyrusių rūkytojų.

Visoje tabako gadynėje nebuvo tokio 
numylėtinio kaip Camel, nes Camel gerumas 
neturi sau lygaus. Grynu gerumu tabako, 
giliu rūkymo pasidžiaugimu, prielankumu 
rūkytojų Camel stovi vienas, viršiausias ci- 
garetų tarpe.

Carrlel yra pasaulio numylėtinis dėlto kad 
Camel smagumas niekad neblanksta. Vot, 

f

Ji. J. REYNOLDS TOBACCO

negali žmogus išrūkyti jų tiek kad nuvargtų 
skonis. Dar nebuvo tokio kuris rūkė Ca
mel ir gailėjosi. Camel niekad nepalieka 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad jūsų pirmas TIKRAS 
pasidžiaugimas rukymu įvyks tada kada 
paragausite dūmus iš puikiausių gamtos 
auginamų tabakų. Didžiausi tabako orga
nizacija pasauly kviečia jus dabar išbandyti 
numylėtinį miConų patyrusių rūkytojų.

Pasiimkite Camel!
1

COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C.

žienė, V. Voltaraitė, H. E. Sa-! 
dauskaitė, J. Ribokas.

Po “Repeticijos” buvo Biru ' 
tės Choro dainos, vadovaujanti 
A. Vanagaičiui.

Reikia paminėti kaslink J. į 
Riboko — jis yra naujas Chi-! 
cagai, nesenai atvykęs čia iš 
Clevelando. Jis turi gražų te-1 
norą ir galės užimti žymią vie
tą musų scenoje, nes čia ypač 
tenorų stokuoja. Rep.

Iš SLA. 129 KUOPOS
Patarlė sako: genys margas, 

svietas dar margesnis. Taip ir 
musų kuopoj buvo gana mar
gų nuotikių; bet po audrų už
stoja pagada, taip ir musų kuo
pa eina prie ramumo. Padaro 
klaidas visi, taip buvo ir pas 
mus, bet mes padarę klaidas 
stengiamas jas pataisyti.

Kuopa nutarė surengti šei
mynišką vakarėlį su dailiu pro
gramų, paminėjimui kuopos 15 
metų gyvavimo. Atsibus Spa
lių 21 d. Lietuvių auditorijoj. 
Dalyvauti kviečiame kuodau- 
giausia, kaip narių taip ir pa
šalinių. K. Kazanauskas.

BURLINGTON, N. J.

Burlingtone yra keturios
Lietuvių draugijos: Šv. Kazi
miero, Šv. Uršulės, Birutės, ir 
Laisvės draugija. Yra Lietu
vis kunigas, J. Šeštakauskas, 
kuris klebonauja Lenkų para
pijoj, į kurią nemažai ir Lietu
vių priguli. Lietuvių draugijos 
yra gausiai aukavusios Lenkų

Burlingtone yra keletas šei-l 
mynų Lietuvių; atvažiavo čia. 
po karo ir apsigyveno; džinu-1 
giasi pasekmingu gyvenimu, 
turi gražias šeimynas, savo 
vaikus mokina Lietuviškai ir 
su jais namie kalba Lietuviš
kai. Vaikai elgiasi padoriai, 
neišdykauja, klauso savo tėvų, 
ir darbą dirba. Tomis pavyz
dingomis šeimynomis tarp kitų 
.yra Kudzmai ir Pikauskai. Jei 
\ isi Lietuviai taip elgtųsi butų 
gerai. Jie taipgi skaito Lietu
viškus laikraščius. Pinavijas.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” 
Palengva siuntinėjama jos 
prenumeratoriams. Bet ka
dangi knygdaris negalėjo 
visų ant syk padaryt todėl 
kurie dar negavot turėkit 
kantrybės palaukti, ir jū
sų knyga tuojau ateis.

“Dirvos” Adm.

kuopa susideda iš gyviausių 
moterų ir merginų, kap tai: 
pp. Varašienės, Mockienės, Mi
lašienės, šeškevičienės, J. ir 
M. Stulgaityčių. Garbė jums, 
moterų ir merginų, kaip tai; 
už jūsų puikų ir kultūringą 
darbą.

Turiu gi priminti kad mes 
turime ir vyrų TMD. 61-mą 
kuopą, bet ji gyvuoja tik iš 
vardo; ne tik kad nieko nevei
kia, bet nei mokesčių neįsten
gia laiku sumokėti. Vyručiai, 
imkite iš moterų pavyzdį nors 
dešimtą dalį, ir tai bus labai 
gerai.

Dar reikėtų Day tone suren- 
į gti koncertas Lietuvos artis- 
j tėm, Jozevskaitei ir Sipavičiu- 
: tei. Aš manau kad ir čia mo- 
j terįs savo renkeles pridės, ži
noma, vyrai turi taip pat pri
sidėti prie tokio prakilnaus dai- 

j los darbo.
Linksma yra pažymėti kad 

tautiečių veikėjas Ignas Gu 
žauskas jau ima sveikt iš po 
keleto mėnesių sirgimo, ir ne
trukus žada stoti prie savo 
kasdieninio ir visuomeninio 
darbo.

Gerb. J. Varašienė, kuri yra 
TMD. 8-tos kuopos moterų pir
mininkė, taipgi turėjo pasiduo
ti operacijai išėmimui tonsilų. 
Bet viskas puikiai pavyko ir ji 
laimingai sveikta.

DAYTON, OHIO

Prasideda žieminis Veikimas 
SLA. 105-tos kuopos pirmas 

, šio rudens balius įvyks šešta
dienio vakare, Spalių 16, Bar
ney Community Center svetai
nėj. Grieš puikiausias Lietu
viškas orkestras po vadovyste 
B. Varašiaus; ne tik malonu 
prie šio orkestro šokti, bet ir 
smagu pasiklausyt puikios mu
zikos. šiame baliuje bus duo
dama dovanos dviem porom už 
geriausi pašokimą valco. Pir-

> ma pora gaus du dolarių sida- 
’ briniais, o antra pora gaus dė- 
I žę skaniausių saldainių.

T.M.D. 8-ta moterų kuopa 
rengia maskaradų balių, šešta-

i dienio vakare, Spalių 30 d. toj 
j pat salėj, ir grieš tas pats or
kestras. Dalyviams bus duo- 

į dama brangios dovanos už ge
riausi apsirėdymą ir tt.

Kiek teko patirti, TMD. 8-ta Į 
moterų kuopa rengiasi ruošti j

> dar įvairų vakarą, su visokiais 
pamarginimais ir puikiu per
statymu. Tas jau bus po Ka
lėdų. Kad jos parengs ką ge-

AMERIKOS LIETU
VIŲ SEIMO PRO

TOKOLAS
(Tąsa iš pereito num.) Ką Duoti Nariams

Vienų čia buvo pasiūlyta lei
sti ir duoti nariams naują vei
kalą, “Dailės Milžinai”. Kiti 
siūlo imti leisti “Lietuvos Geo
grafiją”. O mano nuomone, jei 
tik Draugija turi kiek pinigų 
ant rankų, ir gali prieinamai 
gauti naujai išleistą veikalą. 
“Knygnešys”, tuoj imti ir už
sisakyti jo tiek kiek reikia, ir 
išdalint nariams neužilgo, pirm 
kolei sulauksime trečio tomo 
“Pasaulio Istorijos”.

SESIJA IV.
Svarstoma įsteigimas Prekybos 

Rūmų. Referuoja Adv, F. J. Ba- 
gočius ir pateikė tam reikalui rezo
liucijų sekamo turinio:

“Seimas kreipia visų Amerikos 
Lietuvių profesionalų ir vertelgų 
atidą į reikalą organizuoti visose 
Amerikos Lietuvių kolonijose Ame
rikos Lietuvių Prekybos Rūmų, pa
našių j tuos kokie jau yra Bostone, 
Brooklyne, Chicagoj ir kitur, ir kad 
šis darbas butų našesnis ir Lietuvos 
ekonominiam bujojimui naudingos- 
nesnis, Seimas reiškia sekančius pa
geidavimus:

1. Kad visi esanti Prekybos Rū
mai kuoartimiausioj ateityj sutver
tų savo Centrą ir tą padaryti pave
da savo išrinktai Tarybai ir jos ko
misijoms.

2. Kad visose Amerikos Lietuvių 
kolonijose kur tokių rūmų nėra, tuoj 
organizuotųsi.

3. Kad Lietuvos valdžia suteiktų 
instrukciją savo konsulams ir ko- 
mercialiams pasiuntiniams ko-ope- 
ruoti su Amerikos Lietuvių Preky
bos Rūmais ir jiems visais galimais 
budais padėti.”

Išklausius, rezoliucija be diskusi
jų buvo priimta.

AMERIKOS-LIETUVOS SUSI
SIEKIMAS

Referuoja žodžiu V. F. Jankaus
kas. Nesant tam rezoliucijos, iš
klausius referato buvo įnešta ir pa
remta kad rezoliucijų komisija pa
gamintų rezoliuciją tame reikale.

LIETUVIŲ IMIGRACIJA
Referuoja D. Pilka ir V. F. Jan

kauskas. Išklausius referentų, bu
vo nutarta pavesti rezoliucijų komi 
sijai pagaminti rezoliuciją tam rei
kalui.

AMERIKOS LIETUVIŲ INTE
RESAI LIETUVOJE

žodžiu referuoja Adv. F. J. Ba- 
gočius; palietė įvairių Bendrovių 
reikalus; pateikė sekančią rezoliuci
ją, kuri buvo vienbalsiai priimta:

“Seimas nuodugniai aptaręs Ame
rikos Lietuvių pastangas pagelbėti 
laisvai Lietuvai sustiprėti ne tik 
kultūriškai ir moraliai, bet ir ma
terialiai, su didele širdperša kon- 
stantuoja faktą kad tos musų pa
stangos nebuvo sunaudota, bet at- 
peuč > bu vol išnaudotos ‘ir Amerikos 
Lietuviai likosi labai nuskriausti ir 
suvilti, ir todėl šis Seimas nutaria:

1. Kreipti Lietuvos valdžios ati
dą į reikalą įsteigti tam tikrą Ame
rikos Biurą Lietuvoj, kurs pagelbė
tų Lietuviams gryžtantiems ir no
rintiems gryžti Lietuvon.

2. Kad Lietuvos valdžia per sa
vo Teisingumo Ministerijos įstaigas 
ir prokuratūrą nuodugniai ištirtų 
veikimą ir priežastis Amerikos Lie
tuvių poros milijonų dolarių žlugi
mo sekančiose įstaigose, būtent: 
Lietuvos Atstatymo Bendrove, Ame
rikos ir Lietuvos Audimo Bendrovė, 
Lietuvos Prekybos Bendrovė, Lietu
vos Laivynas, Žemės Bankas (Kun. 
Žiliaus), “Eglynas” (Yčo), “Mecha
nikų Sąryšio”, “Rūbas”, “Nemunas”, 
“Dubysa” ir Prekybos ir Pramonės 
Banko, ir suradus nusikaltėlius pa
daryti civilį jieškinį iš kaltininkų ir 
einančiais įstatymais kriminaliai 
kaltininkus nubausti.”

LIETUVIŲ ĮDĖLIAI 
LIETUVOJE

Referuoja Adv. F. J. Bagočius. 
Kalba A. B. Strimaitis, Mokytojas 
Kamaitis, P. Lazauskas. Po disku
sijų buvo priimta ši rezoliucija:

“Seimas apsvarstęs reikalą mato 
jog Lietuvai yra labai reikalingi pi
nigai kuriuos apivartoj naudojant 
galima butų suteikti kreditus Lietu
vos ūkių ir komercialių įstaigų su
tvirtinimui, ir suprantama jog pa
tįs Lietuvos gyventojai kol kas dar 
negali tiek pinigų, bankuose sutau
pyti kad kreditų reikalavimą užga
nėdinti, ir žinodami toliau kad pati 
Lietuva kol kas iš komercijos pelno 
trumpoj ateityj negali tikėtis, daly
kų stovį pataisyti ir suprasdami 
kad tūkstančiai Amerikos Lietuvių 
turi milijonus dolarių sudėję įvai
riose Amerikos taupomose kasose ir 
bankuose už labai mažus nuošim
čius, pataria atatinkamiems Lietu
voj valdžios organams sekantį:

1. Imtis žingsnių per savo Atsto
vybę ir Konsulatus supažindinti 
Amerikos Lietuvius su nauda ir pel
nu dėti savo pinigus į Lietuvos Ban
ką, kuris yra tautos nuosavybė ir 
dalis Lietuvos valdžios finansinio 
aparato.

2. Duoti Amerikos Lietuviams 
reikalingus užtikrinimus ir garanti
jas kad taip Lietuvos Banke sudėti 
pinigai ne tik kad nežus, nebus įvai
rių avanturistų išleisti jų asmeni
niams reikalams, ir kad bus naudo
jami paskoloms atbudavojimui Lie
tuvos ūkio, industrijos ir komerci
jos.

3. Seimui yra žinoma daugelis 
skriaudų pakeltų Amerikos Lietu-

T. M. D. REIKALAI
X, _________

“Knygnešys” turi mums ne
paprastą reikšmę, svarbą ir 
žingeidumą. Mes daugelis pa
tįs tuos laikus pergyvenom, ki
ti juose augom, o kiti norėtu
me apie juos žinoti iš pačiu 
pirmų rankų, pačių knygnešių 
ir jų draugų apsakymu.

Taigi aš pasiūlau lai TMD. 
Centro valdyba apsvarsto šį 
dalyką ir pasistengia apipirkti 
“Knygnešio” kiek nariams rei
kalinga. Tada nariai bus tik
resni kad tuoj gaus, nes kny
ga jau gatava, nereiks laukt 
mėnesių ar metų iki sulauksim.. 
Lengviau bus narius prikalbin
ti į Draugiją, nes tas veikalas 
yra kiekvienam reikalingas ii’- 
naudingas. Pitts.

vių kurie patariant Lietuvos atsto
vams sudėjo savo pinigus į Lietuvos 
bankus pirm litų įvedimo, ir krei
pia Lietuvos valdžios atidą į reika
lingumą tokių skriaudų atitaisyti.”

PRIEGLAUDA
S. Michelsonas referuoja Prieglau

dos steigimo reikaluose. Nesant ra
šyto referato nei rezoliucijos, Sei
mas jokios veikmės tame klausime 
neėmė.

Užsiregistruoja delegatės nuo A. 
L. T. Sandaros 78-tos kuopos, So. 
Boston, Mass., Zuzana Neviackienė 
ir Ona Palubinskienė.

VILNIAUS IR OKUPUOTŲ 
KRAŠTŲ VADAVIMO 

REIKALAI
Referuoja V. F. Jankauskas. Taip

gi pateikta sekanti rezoliucija, kuri 
daugumu balsų tapo priimta:
“Rezoliucija link Vilniaus ir kitų 

Lenkais Apimtų Lietuvos Šalių
“Amerikos Lietuvių kolonijų Pen

ktas Seimas, suvažiavęs Rugpjūčio 
30 d., 1926 m., Philadelphijos mies
te, Pa., atstovaujantis netoli vieną 
milijoną Lietuvių, priėmė rezoliuci
jas išreiškiančias Amerikos Lietuvių 
nusistatymą link neteisėto nualinimo 
ir užgriebimo jų senosios tėvynės, 
sostapilio miesto Vilniaus, Gardino 
ir kitų Lietuvos žemių Lenkijds mi- 
litariais avatruninkais su jų valdžios 
rėmimu ir su Tarptautines Sąjungos 
pritarimu, sekančiai:

“Kadangi Lietuvos gyventojai jie- 
škodami sau laisvės ir laimūs apsi
gynė nuo Totorių, Rusų, Kryžiokų ir 
kitų grobikų ir visad palaike savo 
neprigulmingą ir demokratinę vals
tybes formą bėgyje daugelio šimt
mečių. ir

“Kadangi senovės politinio drau
gingumo, nors ir atskyrybės pras
mėje, su Lenkija ryšiai niekad Lie
tuvių tautos nebuvo pripažinti ir 
niekados nerišo šias dvi šąli į jokią 
Lenkais vadinamą ‘uniją’, ir

“Kadangi Rusijos užgrobimo vie
nas šimtmetis paliko Lietuvą ka
riaujant prieš svieto karą ir vėliaus 
už savo nepriklausomybę,

“Kadangi Vilniaus miestas buvo 
visad pagerbtu tikybos, valdybos ir 
apšvietos tautiniu sostu prieš 1322 
metus, ir po tam, ir

“Kadangi Lenkija nuolat mėgino 
užgrobti Lietuvą militarėmis jiego- 
mis ir kitokiais neteisėtais budais 
pastarų septynių šimtmečių bėgy
je, ir

“Kadangi po susitarimui pripa
žinti Curzon-Polk linijos rubežių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos nustaty
mui, ir po Suvalkų sutarties 1920 
metais pasirašymui Lenkija tuo pat 
metu užpuolė Vilnių, Gardiną ir už
grobė kitas Lietuvos šalis pasirem
dama Želigovskio, o faktinai Len
kijos valstybės, surengta prigavin- 
ga rezoliucija, ir

“Kadangi Santarvės Valstybių at
stovai prašė Lietuvos nesiimti ka
rinių nuo užpuolikų apsigynimui jė
gų, neva mėginant naudą kraujo 
praliejimą išvengti, ir viliugingai 
prižadėjo Lietuvai priversti Lenki
ją taikos budu viską sugrąžinti ir 
po tam apie tai suvis nesirūpino, ir

“Kuomet belaikydama Vilniaus ir 
Gardino miestus, su kitomis virš- 
minėtomis šalimis ir pasityčiodama 
iš visų sutarimų, prižadėjimų ir 
tarptautinių teisių, Lenkija iki šiai 
dienai baisiai persekioja ir visokiais 
būdas skriaudžia tenykščius gyven
tojus, ir

“Kuomet Tarptautinė Sąjunga ty
čiomis nepaiso Lietuvos protestii 
prieš Lenkijos ir tos Sąjungos taip 
neteisėtus pasielgimus, ir

“Kadangi kas savaitė Lenkija iš
leidžia iš Varšuvos ir kaip kada iš 
Paryžiaus naują savo ‘kardu barš
kančią’ propagandą, kurioje vien 
tik su tikslu karinio apetito padidi
nimui šių naujų šalių paėmime, grą- 
sina Lietuvos Respublikai pavojum, 
ir

“Kuomet savo kenksmingu ir ne
teisėtu valdymu Lenkija privedė šių 
užgrobtų miestų ir šalių gyventojus 
prie bado, skurdo ir nepakenčiamo 
ekonominio išnaudojimo,

“TODELEI nutarta kad mes Lie
tuvių kolonijų Amerikoje atstovui 
pareiškiame šių užgrobtų šalių gy-

Racine, Wis.
Tėvynainių Darbuotė

Spalių 1 d. Lietuvių svetai
nėj, 8 vai. valkare, TMD. 121. 
kuopa turėjo susirinkimą. Prie 
pirmiau padarytų naudingų ta
rimų nutarta ruošti linksmą šo
kių vakarą Lapkričio 7 d., Lie
tuvių svetainėje, 1528 — 12th 
Street.

Pelnas iš šio parengimo koks 
bus skiriama TMD. knygų lei
dimui.

Keletas narių kiek laiko at
gal buvo užsisakę P. Rusecko 
leistą veikalą “Knygnešys”. 
Susirinkimas raštininkas atsi
nešė knygas ir užsisakiusiems 
išdalino. Gavę tą istorišką 
veikalą nariai džiaugiasi. Kilo 
pašnekesiai apie spaudos drau
dimo laikus, užsitęsė draugiš
ki šnekučiavimai pora valandų. 

1 Juozas Renstaitis pasisakė 
buvęs geras pritarėjas knygne
šiams, tarnaudamas netoli Tau
ragės už “furmoną” viename 
dvarely.)'. Ten priimdavęs knyg
nešius ir ponus veždamas vež
davęs knygas net iki Baisoga
los.

Patartina knygų mylėtojams 
į šį svarbų veikalą nusipirkti, 
nes kaina tik vienas doįaris, o 

.'labai svarbi.
Į Antrašas: P. Ruseckas, Duo
nelaičio g. 17, Kaunas, Lithua
nia.

įsigiję knygą kiekvienas tu
rės kuo pasidžiaugti.

FA. Kasparaitis.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

M. Kasparaiti? — Vice-Pirmininka.;
1420 Howe Street, Racine, Wis.

V. Sirvydas — Sekretorius
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

A. B. Strimaitis — Iždininkas
G. P. O. Box 127, New York City 

ventojams visų Amerikos Lietuvių 
nuolatinę nuoširdžiai gilią simpati
ją, ir kad

“Mes prižadame duoti jiems savo 
visomis jiegomis finansinę ir poli
tinę paramą pakol jie visi, musų 
broliai ir sesers, nebus suglausti po 
viena Lietuvos Respublikos vėliava, 
ir kad

“Mes pasirengę stovėsime pagal
boje ir šelpime visokiais budais mu
sų brolius Lietuvoje, kada tik ateis 
ta reikalaujama jiems valanda, ir

“Nutarta vėl kad mes laikome pa
niekoje Lenkijos ir Tarptautinės Są
jungos viršminėtųs žygius ir pasi
elgimus prieš Lietuvą, ir kad

“Mes reikalaujame, drauge su 
Lietuvos gyventojais, kad Vilniaus 
ir Gardino miestai, su visomis už
grobtomis šalimis, kaip nurodyta 
Curzono-Polk linija butų sugrąžin
ta Lietuvai taikos keliais, ar prie 
progos kitu tam tikslui tinkamu 
budu, ir

“Mes liepiame kad šie musų nu
sprendimai liktų pateikti užintere- 
suotoms šiuo reikalu oficialėms ypa- 
toms ir paskelbti laikraščiuose.”

(BUS)
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rašyt vėjagaudiškas eiles.
Germanų skyriuje ma

čiau Bišmarką amžinai ko
vojantį su vėju, už norėji
mą padaryt Vokietijos ga
lingiausia pasaulyje.

Fridrikas Rudabarzdis 
pastatytas išsemt upę, už 
tai kad užsinorėjo užka
riaut Šventą Žemę ir upėje 
prigėrė nieko nepešęs.

Goetė už pajuokimą Vel
nių savo pasakoj apie senį 
“Faustą” pristatytas amži
nai tursuotis ir linkčioti

prieš seną vienakį Kipšą.
Toliau pasakysiu ką ma

čiau daėjęs į Lietuvišką 
skyrių.„—..—«.—><—-—••—«•—-—••—»—•«—■*]«

Nedėlios Ekskursijos į
{\jlCKy. J&ATE j^OAD i

Paskutinė Diena Spaliu 30. j * 
Kaina i Abu Galu

Lorain 65c; Bellevue $1.55; j
Green Springs $1.85; Fostoria į

$2.35; Mortimer $2.75, Į
Fort Wayne $3.75. j

Ir daugelin kitų Punktų.
Stotįs ant Euclid Av. (E. 120 st.) Į 

Broadway; West 25th St. |
Rocky River.

Miesto tikietų ofisas 
902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000. 

4---------------------------------- ------------------+

RODYKLE No. 122

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimin inkei.

GERB. SPRAGILO SLAP
TA KELIONĖ PO 

PEKLĄ
Susitarėm mudu aplan

kyt Lietuvių vietas kur 
randasi žinomi vyrai ir mo
teris, kurie jau šimtus me
tų kaip ten nuėję.

Gerb. Liciperis eidamas 
man po nose savo cigarą 
makaluoja, ir sumaniau pa
klaust kokius cigarus jis 
ruko.

Jis parodė man ant ciga
ro juostelę ir perskaitęs 
nustebau: žiuriu parašyta: 
Naujokų Cigarai, iš Nau 
Yorko, su Vytauto paveik
slėliu ....

— Tai Lietuviškos išdir- 
bystės ir čia turi gerą var
dą? — sakau aš.

— O, taip, gerb. Spragile, 
Lietuviai daug kuo atsižy-i

rašys ant žemės taikos ne
bus, o jis niekaip to punk
to nesugalvoja.

Anglų skyriuje mačiau 
Šekspirą pastatytą ant rau
donai įkaitintų geležų šok
ti kazoką už tai kam jis 
pasiėmęs perdirbo kitų dra
maturgų veikalus ir pasau
lyje pragarsėjo kaipo sa
vais.

Dizraeli už lankčioji- 
mąsi Anglijos karalienei ir 
padarymą jos Indijos impe
ratore, o užmiršimą savo 
Žydų tautos, patupdytas le
do duobėj, o rabinai jam 
be paliovos skaito talmudą.

Darvinas už prirodinėji- 
mą kad žmogus išsivystė iš 
beždžionės priverstas lak- 
styt po visą peklą ir jieš- 
kot tos dingusios kilpos ku
ri suveda beždžione su žmo-

vadinimąsi jo vietininkais 
ant žemės.

Mikolas Angelas už pie
šimą ant bažnyčių sienų ir 
lubų riebių moteriškų pa
veikslų pristatytas žiūrėt Į 

! išdžiuvėles davatkas.
Mačiau Dantę, kuris tarp 

liepsnų turi gaudyt sveti
mas bobas, už tai kad turė
damas savo pačią o mylėjo 
svetimą mergaitę.

Ispanų skyriuje užėjau 
daugybę Žydų, kurie vieni 
kitiems turi barzdas raut 
už tai kad buvo perdaug 
nuolaidus ir bijodami pa
kęsti kančias už savo tikė
jimą, ant inkvizitorių rei
kalavimo apsikrikštijo.

Don Kišotą mačiau ruo
šiantį Lietuvos naujos ma
dos poetams taisykles kaip

“Antra Valanda Ryte ..
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino -utaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
viduriu užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jj! Net 
prašo daugiau!

35c. artimiausioje’ vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie- 
t pareikalavimo.

t CO.
BROOKLYN, N. Y.

Kalėdų Ekskursijos i 

LIETUVĄ 
Geriausiais pasaulio laivais 

S. S. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg, 

vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas United States Linijos.
S. S. PRESIDENT HARDING 

Išplaukia Gruodžio 11 per Bremen, 
vadas Mr. Geo. Hackl, atstovas United States Linijos.

šios ekskursijos yra ypatiškai vedamos, kas paiiuo- 
suoja jus nuo visu smulkmenų. (rengimai ant visų 
United States Linijos laivų yra neprilygstami—erdvus 
kambariai, platus deniai, ir tt.. o prie to pridėtinis 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

Reguliariški išplaukimai Lapkričio mėnesį 
President Roosevelt...................................Lapk.
Republic ..................................... ...............Lapk.

S. 
s. 
s. 
s.

Gaminimo Receptas

Senoviška Angliška ir škotiška 
košė Įsigyveno šioje šalyje po vardu 
oatmeal. Ta avižinė košė ne tik 
kad yra mėgiamas vaikų ir suaugu
sių valgis pusryčiams, bet taipgi ge
ra darymui skanių, maistingų valgių 
pyragaičių arba bandukių pavidale. 
Sekantis receptas yra vienas iš dau
gelio būdų gaminimui iš avižinių 
miltų (oatmeal) priekandžių.

Oatmeal Biskvitai
1 puodukas pieno
1 puodukas oatmeal
1% puoduko miltų
3 šaukštukai kepamo pauderio
Vz šaukštuko druskos
šaukštai riebalų

Supilk vieną ant oatmeal ir lai 
pastovi dešimts minutų. Sumaišyk 
krūvon sausus dalykus ir Įmaišyk Į 
juos taukus. Paskui dadėk pieną su 
avižienos mišiniu, ir iškrėsk ant mil
tuotos lentos. Sudengk visą viršų 
tešlos su miltais, suvoliok ir %suka- 
pok kaip darant biskvitus. Aptepk 
viršų su pienu ir kepk 12 minutų 
karštame pečiuje. Iš to bus devyni 
biskvitai.

na medį.
Siuvinėjamų paternų spausdintus 

taškus galima ištrinti nuo audimo su 
skaruliu pašlapintu gazoline.

Išj-kalbimui baltos crepe suknias 
pasidaryk muilo druožlių putas drun
gno vandens. Pamerk suknią ir pa
lengva trink tarp rankų iki išsivalys. 
Po to išplauk vandenyj te paties šil- 

, t ūmo. Biskis acto plaunamam van- 
! c’cr.yj užlaikys materiją halta Iš- 
I džiovink pavėsyj ir prosyk dar kok i 
drėgna, iš kitos pusės.

Grožės Patarimai
Ne visos moteris gavo Veneros 

kūno formą, bet kiekviena gali Įgyti 
gražų sudėjimą mankštinantis, kaip 
tai plaukant, šokant ir žaidžiant ten
nis. Plaukant gerai išsi kvėpuoji, iš
dirbi kojas ir rankas, visi muskulai 
tada veikia. Šokis be abejo yra visų 
mėgiamiausis mankštinimasi. Nuo 
to išsidirba gražus užsilaikymas, ir 
dailumas. Anksti kėlimas yra kitas 
būdas toms kurios nori apmažint rie
bumą. Prie to tas duoda proto vik
rumą. Stiklas šalto vandens, po ry
tinio pasivaikščiojimo, prisideda prie 
pagražinimo kūno ir odos.

s.
S. President Harding .....
S. George Washington ...

10

Lapk.
Pilnas smulkmenas patogumų keliauti laivais Su

vienytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas,
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hited States Lines
mi ir pas mus turi gerą 
vardą. Jeigu nepasakysi! 
niekam, pasakysiu tau kadi 
mes čia tankiai turim nuo 
vieno Lietuviško butlegerio, 
iš Klyvlando geros razin- 
kinės, — sako jis.

Man pasakė to butlege
rio ir vardą, ale prižadėjau 
niekam nesakyt tai ir ne
sakysiu.

Gerb. Liciperis vedė ma
ne per tamsumas ir baisias 
šviesumas; per baisias kar
štumas ir dideles šaltumas; 
per gilias šlapumas ir ne
pereinamas sausumas. Vie
nur degė smalos ir sieros 
ugnįs, kitur buvo baisiausi 
ledynai; vienur iš karščio 
ko nenusimaudavau pasku
tinius marškinius, o kitur 
ir kailinių reikėdavo pra
šyti. Gal tyčia jis norėjo 
supažindint mane su Pra
garo atmosfera. Ale kur 
reikėjo eit per pelkes ten 
mane nešė du Kipšukai kad 
nenuskęsčiau, o jie ėjo vir
šum vandens kaip ledu.

Kadangi Pragaras yra 
išdalintas pagal tautų, tai 
iki Lietuvių skyriaus buvo 
tolokai, ba ėjo pagal abėcė
lės ir reikėjo keliaut iki L 
skyriaus.

Amerikos skyriuje ma
čiau Jurgį Vašingtoną, ku
ris tarp ledų amžinai turė
jo plaukt luotelyj per upę, 
užtai kad sumušė Anglus ir 
panaikino karaliaus val
džią Amerikoj.

Abraomas Linkolnas su 
juodukais amžinai šokt tu
ri už prasižengimą prieš 
ponus kam panaikino ver
giją ir atėmė iš jų dykus 
darbininkus.

Wilsonas buvo pristaty
tas prie parašymo penkio
likto punkto pasaulio tai
kai, ba iki to punkto nepa-

gum, arba rast tą punktą 
kur baigiasi beždžionė, o 
prasideda žmogus.

Poni Godiva, kuri išgel- j 
įėjimui savo mietselio var
gšų nuo bausmes sutiko jo
ti nuoga ant balto arklio 
gatvėmis, įkišta į duobę 
nuoga, pilną ažių.

Austrų skyriuje mačiau 
senį imperatorių Franą ir 
jo sosto įpėdinį Ferdinan
dą ryjančius švino kulkas 
už tai kad jie buvo priežas- 
čia pasaulinio karo.

Belgų skyriuje mačiau 
karo dienų kardinolą Mer- 
cieau, kuris sustatytas su 
kaizeriene bučiuotis, už tai 
kam kurstė Belgus katali
kus mušti Vokiečius katali
kus.

Egipto skyriuje mačiau 
Kleopatrą smalos katile 
sėdinčią, už didžiavimąsi 
savo gražumu ir nusižudy
mą gyvatės įkandimu, dar 
perjaunai esant. į

Francuzų skyriuje ma
čiau Napoleoną, kuris už 
troškimą garbės nuteistas 
amžinai pozuoti visiems sa-Į 
vo tautiečiams artistams ir 
skulptoriams, kurie daro jo 
atvaizdus iš akmens ir antį 
drobės.

(Voltaire už rašymą be
dieviškų raštų ir išradimą 
šilkinių pančiakų moterims; 
nuteistas pusę laiko skaityti 
bibliją, o pusę laiko maus- 
tyt karvėms šilkines pan- 
čiakas, ba kai jis išrado to
kias pančiakas mergos ir 
moteris pradėjo išdykaut ir 
nešiot trumpus andarokus, 
o ant galo ir visai be anda- 
rokų vaikščios.

Italų skyriuje mačiau vi
sus popiežius kurie iš tos 
tautos kilę: jie visi prista
tyti pešiot iš šiaudų pada
rytam Petrui barzdą, už

Hotel Cleve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Yory City

BALTAS SOS'.S
% puoduko Bordenčs Eva

porated Pieno
1 ’4 šaukšto sviesto arba jo 

pavaduotojo
ItĮ šaukšto miltu

Kuomet Perkate Pieną Pirkit 
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote ką reiškia del jūsų pienas kaipo 
maistas jūsų namuose. Jus taipgi žinot kad 
yra daugelis skirtingų rusių pieno. Geriau
sias pienas yra is švarių karvių ir švarių 
pieninių, jis vadinasi Borden’s Evaporated 
Pienas. Borden’s Evaporated Pienas yra ži
nomas visame pasaulyj savo švarumu ir nau
dingumu.
Borden’s Evaporated Pienas turi daugiau Smeto
nos negu paprastos rūšies pienas kuri gal but jus 
dabar vartojai. Jus galit vartoti Borden’s del pa
darymo visu valgių receptų, Vartokit ji del sriu
bų, pajų, smetoninių sos u. keksų, pudingų, salad 
košelių. Bandykit jį del plakamos Smetonos. Bor
den’s Evaporated Pienas suteiks jūsų receptui sko
nį kuris bus skirtingas. Jis padarys daug gardes
nę kavą.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas ūkio pie
nas su palikta jame Smetona ir išskirtu vandeniu. 
Kaip tik paprasite vartoti Borden’s, jus tuojau pa-
matysit kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos Į visus jusu recep
tus, Visuomet laikvkitdėžę jo savo ledu skrynio
je del greito prircikimo.į|^|j^ž^j

KUPONAS

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Kenas
Pudingai 

Sosai
Sriubos

Didelis

% puoduko vandens 
V, šaukštuko druskos 
Biskis pipirų ir paprikos

Ištarpyk sviestą mažoje 
skarvadoj, supilk pipirus ir 
druską, sumaišyk su miltais 
ir maišyk kol gerai išsimai- 
šys. Paskui pamažu supilk 
pieną ir vandeni; patartina 
naudot dratini koštuvą ir 
žiūrėt kad skystimas gerai 
sutirštėtų kol naujo dapilsi. 
BiskĮ pavirink, paskui dadėk 
daržoves ir tegul pastovi 
ant karšto vandens 10 mi
nutų, kad viskas gerai ap
šiltų. Duok Į stalą su as- 
paragais. anksčiuose bin- 
zais, brussels sproutais arba 
žuvimi, 
bulvėmis — su bile kokia

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil-

\ irtuvčs Patarimai
šalta, drožta žuvis apkepyta su 

makaronais gerai darytam sose yra 
skanus valgis

Kepti kiaušiniai gražiai išrodo ka
da lėkštoj apdedi French fried bul
vėmis.

Biskis cukraus paskanina virtų 
tomatų skonį.

špinakas greičiau atšviežėja jeigu 
Įmerki Į šiltą vandeni.

Bananas nereikia laikyti ledų šė
poje

Celeriai dadėtt Į zupę priduos gera 
skoni.

Naminiai Pasigelbėjiniai
Gesinant žvakę, laikyk ją aukščiau 

savęs >r tada pusk. Taip darant 
kratas nesusiries ir lengviau bus ga
lima vėl uždegti.

Naudotą maliavos sopėti galima 
išvalyt ir suminkštint kaip naują iš
virinant vandenyj su biskiu šarmo 
(iyc). šepetį reikia Įdėt vandenin 
iki užsems šerius, nes šarmas gadi-

Ypatiška Sveikata
Ką reiškia “atoniškas” užkietėji

mas? Tas reiškia užkietėjimas pa
einantis nuo- vienos žarnos kuri užsi 
kemša ri’io stokos zx..g:iu*» mank-’ .i- 
nimosi, stokos rupaus maistu, arba 
nepaisymo reguliarių papročių. Pa
prastai kaltos esti \ isos paminėtos 
priežastis, ir vietoj mankštintis, at
sakančiai valgyt ir prisilaikyt gerų 
papročiu, mes imam piles! Vidurių 
liuosuotojai veikia tik laikinai ir rei
kia dožas didint laiks nuo laiko, ir 
tada mums esti aršiau negu buvo iš 
pradžios Geras maistas yra viena
tinis kas užlaiko mus sveikais kož- 
nos dienos darbams, be kreipimesi 
prie pilių. Žmonės vienok papratę 
vis “ką nors imti”. Daugelis žmo
nių atsakomybę paveda pilei vietoj 
pradėti pasirinkti gerą maistą užlai
kymui kūno gerame stovyje. Pilių 
naudojimas yra paprastai tinginio 
pasitenkinimas — nes tankiausia tik
pritinginčios ypatos kenčia nuo ato- 

______________________ ____ niško u žkiet ė ji m c___________________ 
MES REKOMENDUOJAME "SEKANČIUS PRODUKTUS:

Jeigu jums reikia pieno darymui 
mayonnaise arba prie kitų naminių 
valgių gaminimo reikmenų naudoki! 
Burden’s Evaporated Pieną, nes Bor-

den’s Evaporated Pienas yra pilnas 
riebus pienas. Jis niekad nesugen 
da ir patenkins jus pilnai visais at
žvilgiais.

Balsas Vis Toliau
Siekia

PENKIASDEŠIMTS metu atgal Spaliu 9 <1. tu- 
1 reta pirmas tolimas pasikalbėjimas telefonu. 
Per privatines telegrafo vielas vienos išdirbystės 
einančias iš Bostono Į Cambridge, Mass., dvieju 

myliu atstume, pasigirdo balsas Aleksandro Gra
ham Bell šaukiantis “Ahoy ahoy” savo pagelbinin- 
kui, Thomas A. Watson.

Telefono išradėjas dagyveno iki to kada, Sausio 
25, 1916, jis galėjo kalbėti su savo pagelbininku 
skersai kontinentą, kuomet Mr. Watson šiandien, 
pusės šimtu metu telefono sukaktuvėse, patyria 
kad ne tik tolumas netramdo jo balso bet ir kad 
gali ji pasiusti toki pat tvirtv 6000 myliu ir tonas 
nepasikeičia.

Spartumas ir atsakantumas sudėta Į tolimą su- 
tikalbėjimą pagerinant atviras vielas, kabelius, ir 
daugiau tobulinant prietaisus, užžiurint gabiems 
ir ištikimiems darbininkams.

The Ohio Bell Telephone Company prideda taip
gi naujas ir greitas operavimo metodas, kurios pa- 
šalindamos gaišavimą sujungime ir pasiekime 
yra lygios kaip kad šaukiant vietinius, ir atneša 
Įvairius miestus artyn vienas kito per tolimo šau
kimo patarnavimą.

dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiuskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks
jums 4 puodukus gryno

pilno Smetonos pieno

Jūsų telefonas turi tiesioginę kelią per tinklą 
iš suvirs 40.000,000 myliu vielų Bell System’e į 
bile vieną iš 17,000,000 instrumentu sudarančiu tą 
sistemą.

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

16 tine.

Vardas

Adresas

Mėsa
Košeles

Pajai

Lithuanian(3)

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York Greater Telephone ^Systemtera Greater Ohio

The Ohio Bell 
Telephone Company
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AR BUS KAS IŠ TO DEBESIO? šiolei Amerikos Lietuvių dai-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

yiSA Amerika šiose die
nose paplito sensacinė- 

mis žiniomis ir gąsdinimais 
karu Lenkų prieš Lietuvą, 
pasekmėj slaptos Rumani- 
jos-Lenkijos sutarties ir 
Lietuvos-Rusijos sutarties 
nepulti vieni kitus.

Iš Berlino skelbiama kad 
Kauno klerikalų organas 
'“Rytas” patalpino pasikal
bėjimą su kokiu ten neįvar
dintu Maskvos diplomatu, 
kuris pasakęs kad jeigu 
Pilsudskis užpultų Lietu
vą delei Vilniaus kivirčių, 
sovietų armija tuojau pul
tų ir dvidešimts keturių va
landų bėgiu raudonieji už
imtų Rygą, Revalį ir Kau
ną, ir trauktų ant Lenki
jos.

Kiek žinoma, Lietuva pa
darė su Rusija nepuolimo 
sutartį, kuri sykiu užtikri
na Lietuviams Vilnių, kaip 
buvo užtikrinta ir pirmes
nėj sutartyj su sovietais.

Šita žinia nugąsdino ir 
suerzino Lenkus ii- jų sėb
rus Francuzus. Ir turbut 
akivaizdoj šito išsiveržė iš 
patamsių kad Lenkai turi 
padarę slaptą sutartį su 
Rumanija, prie ko juos 
paskatino arba privertė 
sena Lenkų prietelka Fran- 
cuzija. “Šito Francuzija no
rėjo”, sako Vokietis Gene
rolas Cramon, rašydamas 
Berlino “Kreuz Zeitungė”.

Lenkų gąsdinimas puoli
mo Lietuvos gal yra tik 
gąsdinimas, kad tik Lietu
viai greičiau sutiktų užmir
šti Vilnių ir padarytų ko
kias nors sutartis su Len
kija ir neprikaišiotų to ne
nukąsto kąsnio Vilniaus.

Ar Lenkai gali ramia šir- 
džia sėdėt ir tylėt kada Lie
tuviai paėmė Klaipėdą, ir 
net Tautų Sąjunga Klaipė
diečių skundus prieš Lietu
vą atmetė, ir jau seno Klai
pėdos savininko negirdėt, 
o Lietuviai Genevoj ir ki
tur vis bubnija, “Ei pasau
li, mes be Vilniaus nenu
rimsim”?

Pilsudskis gal nori biskį 
savo senus kaulus pakratyt, 
bet akivaizdoj suirutės ko
kia eina pačioj Lietuvoj ne
reikėtoj gąsdintis kad jis 
ims ir puls ant Lietuvos.

O kita vertus, jei Lenkai 
ir pultų tai tas žygis, nors 
ir skaudus Lietuviams, bu
tų pradžia atvadayimo mu
sų senos sostinės.

Lietuvių Opera
Chicagos dailės sferose gimė 

tas ko iki šiolei turbut niekas 
nedryso pradėt nors gal svajo
jo. O galima sakyt visa tai 
dėjosi ačiū “Dzimdzių” tėvui 
kompozitoriui A. Vanagaičiui, 
štai ateina žinios kad ten su
sitvėrė Lietuvių Opera. Drą
siai galima sakyt kad jei ne 
Vanagaitis to niekados Chica- 
ga nebūtų sulaukus.

Chicaga, apšaukta Amerikos 
Lietuvių sostine, turi gerų dai
nininkų, vyrų ir moterų, ir 
labai puiku kad tos musų dai
nos spėkos galės pasirodyt ka
me nors tikrai dideliame orga
nizuotame dalyke kaip opera.

'’štai ką reikia pasakyti: iki

nininkų su operatiškais jaus
mais geismas buvo dasigauti Į 
Kauną ir ten pristoti prie Lie
tuvos Operos. Dabar atsida
rys kelias jų “migracijai” Chi
cagos linkui — ir galime tik
rint kad jie visi ten ras sau 
vietos. Tik patartina netrokš
ti išsyk nuvažiavus užimti pir
mas vietas, o taikytis prie ap
linkybių. Kiekvieno gabumas 
bus operos vedėjų patėmytas ir 
tinkamai įvertintas.

Jeigu pamažu iš visų kitų 
kolonijų musų artistai ims 
nykti Chicaga bus kalta.

Linkėkime Operai geriausios 
kloties, o Chicagiečiams dva
sios šventos kad mokėtų Įver
tinti tai ką Įstengia turėti.

Ar Opera aplankys ir kitas 
kolonijas patirsim vėliau.

(B. Vasiliūnas) 
Tetervinas burbuliavo ant medelio sauso, 
Nelaimingos tos mergaitės ką bernelių klauso. 
Kelkis, kelkis, dukterėle, ko taip ilgai miegi, 
Ir atsakė motinėlei: Guliu aš ne viena. ...
O tu, dukrel, dukrytėje, kur tu pasidėsi, 
Kai atstosi nuo bernelio vietos neturėsi. 
Paklausyki, motinėle, ką aš pasakysiu: 
Žada mane bernužėlis prie šliubo statyti. 
Netekėk, dukrele, dabar blogi metai, 
Aš neturiu ką įduoti anei pažadėti.
Man nereikia, motinėle, kad tu man žadėtum, 
Bil ant mano galvytėlės čiupkelį uždėtum.

DAINA
(J. Jaudzems)

Dėkui tau, motute, dėkui, tau, senute, 
Kad tu mane užauginai, tokią slaunią dukrelę. 
Tik ne dėkui, motute, tik ne dėkui, senute, 
Kad tu mane pažadėjai už girtuoklio bernelio. 
Jis pragėrė namelius ir bėruosius žirgelius, 
Pragers mano vainikėlį ir nuo pirštų žiedelius. 
Du krėsleliai stovėjo, du kunigai sėdėjo, 
Ir surašė ant knygelės musų brangius žodelius. 
Oi, dukrele, atsiskirk, tu jaunoji, atsiskirk, 
Atsiskirk, dukterėle, nuo girtuoklio bernelio. 
Kad ant marių punksnos augs, vidur marių 

akmens paukš,
Tai tada, motute, aš pas tave sugryšiu.
Šiandien sesuo rūtas sės, ant rytojaus skint galės 
Tai tada, motute, aš pas tave sugryšiu.
Kai lietutis tris dien lis, vandenėlio vis nebus, 
Tai tada, motute, aš pas tave sugryšiu.

Į ALBUMĄ PETRONĖLEI M., 
“Dirvos” Bendradarbei.

Automobilių Vagystės
Pereitais metais automobilių 

vagjs pavogė $60,000,000 ver
tės automobilių. Pavogimų bu
vo daug daugiau, bet už šitą 
sumą pavogtų automobilių jau 
niekad neatgauta.

Tūli sako kad automobilių 
vagystė didumoj yra tik vai
kiščių noras pasivažinėti, užtai 
nėra ko perdaug juos bausti.

.Bet kur skiriasi vaikiščių pa
sivažinėjimo noras ir tikros va
gystės kur vagiliai pagrobę au
tomobilius pakeičia ir parduo
da? Tokiu budu reikia bausti 
ir vaikiščius kad užkirtus ke
lią tikriems vagims.

Ir Jums palinkėti reik laimės kelionei, 
Keliauti tėvynės erškėčių keliais, 
Del sielos jautrumo, širdelės malonei, 
Paguoda Jumis jog užskleistų sparnais. 
Linkiu Jums, drauguže, aš laimės daugiausia,’ 
Jog Jums galvelės negraužtų vargai, 
Jom Jums bežydėtų jaunystė gražiausia, 
Kasdien belydėtų pasaulio džiaugsmai. 
Linkiu jogei Jūsų, drauguže, svajones 
Sparnuotų gražiausi vainikai jausmų, 
Linkiu jogei Jūsų liūdniausias dejones 
Bepuoštų žiedeliai gražiausių gėlių.

Radasto Žiedas.
Alytuje. (Pr. Daugininkaitis.)

(Tąsa)
— Tamista, — tarė Gabrielius, — kas 

neatsitiktų, aš nepakeičiamai prisilaikysiu 
šiam parašytam išsižadėjimui, kurį mel
džiu, tėve, laikyti, — ir padavė savo para
šytą popierį abbei; — o kaslink legalių do
kumentų, aš tuoj gatavas juos pasirašy
ti, — tarė Gabrielius Rodinui.

Einant pasitarimui su notaru apie pa
darymą legalių raštų, eisime dabar į tą 
užmūrytą namą.

SKIRSNIS XXII.
Raudonas Kambaris

Kaip Samuelis sakė, duris jau buvo 
atmurytos. Darbininkai kurie darbą pa
darė, nekantriai ir žingeidžiai teiravosi 
kas butų už tų užrakintų durų, nuo kurių 
plytas ir molį atardė; nemažiau už juos 
žingeidavosi ir notaro tarnas, kuris pri
žiūrėjo atmurinimo darbą. Tuo tarpu Sa
muelis atėjo per daržą su pundu raktų.

— Jūsų darbas jau pabaigtas, — tarė 
Samuelis į darbininkus. — Šio ponaičio po
nas jums užmokės, o aš tik parodysiu jums 
vartus kur išeiti į gatvę.

— Nejaugi tu mus neleisi pažiūrėt 
kas tame name yra? mes visą laiką taip 
susirūpinę žingeidaujame, — tarė notaro 
tarnas į Samuelį.

— Gaila kad nematysit, nes aš nega
liu jūsų įleisti į vidų. Aš pirmiausia turiu 
ineiti visai vienas, pirm negu įleisiu ainius 
buvusio šių namų valdovo.

— Kas davė tau tokius netikusius įsa
kymus? — tarė tarnas.

—- Mano tėvas, tamista.
— Tai gerbtini įsakymai, be abejonės; 

bet buk geras ir pavelyk mums nors tarp- 
duryj pažiūrėti, — prašė vaikinas.

— Atleisit man, bet aš negaliu atida
ryt tų durų iki neliksiu čia vienas, — atsa
kė Žydas.

Nematydami Žydo nusileidimo darbi
ninkai nenoriai lipo laiptais žemyn; bet 
vaikinas nenorėjo nusileist ir tarė: — Aš 
lauksiu iki ateis mano ponas. Manęs jam 
gal reikės, o kur aš busiu, ar čia ant tij 
laiptų, ar kitur tai tau nesvarbu.

Vaikiną betgi sutramdė pats notaras, 
kuris per langą iš ano namo šaukė jį atei
ti pas save.

— Kokių velnių jam reikia? — suur
zgė vaikinas. — Jis užsimanė manęs tuo 
laiku kai aš beveik bučiau gavęs progą pa
matyt ką žingeidaus.

Samueliui išleidžiant per vartus mūri
ninkus, vaikinas pamatė išlekiantį iš ano 
namo savo poną ir bėgantį link jo, be ke
purės, matyt su labai svarbiu reikalu. Vai
kinas tada pradėjo eiti link notaro, bet 
labai nenoromis.

— Kas tau yra? aš šaukiu tavęs vi
sa savo jiega, o tu neateini! — barėsi no
taras.

— Aš negirdėjau, tamista, — atsakė 
jaunas vaikinas.

— Tu turbut kurčias. Ar turi su sa
vim smulkių pinigų? Nubėgk į artimiau
sią dokumentarių ženklelių stotį ir atnešk 
man tris ar keturis lapus žyminio popie- 
rio. Aš turiu surašyt palikimą. Skubėk!

Vaikinas gerai nežinojo kur tokių po
pierių gauti, ir sutikęs prie vartų Samue
lį paklausė, kuris ir nur.odė.

Vaikinas nusiskubino, notaro paragi
namas kad reikalas labai svarbus, o no
taras sugryžo prie Rodino, Gabrieliaus ir 
abbės d’Aigrigny.

Samuelis tuo laiku lipo laiptais link 
durų, kurios buvo atmurytos ir matėsi 
sveiko tvirto medžio durįs. Iš pundo rak
tų jis pasirinko vieną ir atrakino duris. 
Atidarant duris, iš vidaus pajuto drėgną 
orą veržiantis laukan, kaip iš kokios kel- 
norės. Vėl atsargiai užrakinęs duris, Žy
das ėjo karidoriu. Karidorius buvo iš- 
grystas balto ir juodo marmuro ketur
kampiais šmotais, ir gale jo buvo laiptai 
vedanti į pirmą aukštą. Slidaus akmens 
sienos nerodė drėgnumo nei nusenėjimo. 
Laiptų ramstis, iš geležies kaltas, nerodė

rudžių ar apseriėjimo.
Žydo sunkus žingsniai aidėjo aukšta

me salės skliaute. Izaoko Samuelio anū
kas šiame kambaryje jautė melancholišką 
jausmą, kada pradėjo manyti kad jo die
duko žingsniai čia buvo turbut paskutiniai 
ir jis paskui užmūrijo tą namą ant pusan
tro šimto metų.

Visą tai permąstydamas, jis pamisli- 
jo ir apie žiburį kurį matė per viršutinį 
stogo langą, padengtą zinko skardine; ne
žiūrint jo budo tvirtumo, Samuelis pasi
purtė šiurpuliu kada imdamas kitą raktą 
su parašu “Raktas į Raudoną Kambarį”, 
rengėsi ineiti į tą kambarį. Atsirakino ir 
praskėtė duris pusiau. Šį kambarį apšvie
tė vienas langas, kuris buvo neužkaltas. 
Šone buvo kitos durįs į kitą kambarį. Ei
damas per kambarį, Samuelis priėjo prie 
stalo, ant kurio pamatė gulintį baltą au
deklo šmotą su šiais žodžiais: “Mano tes
tamentas lai buna skaitomas šiame kam
baryje. Kiti kambariai tegul buna užda
ryti iki perskaitymo mano pasktunio tes
tamento.—M. de R.”

— Taip, — tarė sau Samuelis, giliai 
sujaudindamas šiuos žodžius skaitant; — 
tai yra pasakyta tas pats ką man įsakė 
mano tėvas. Turbut kiti kambariai pilni 
įvairių daiktų kuriuos M. de Rennepon- 
tas labai vertina, ne tai pinigiškai, bet del 
jų istoriškos reikšmės. Liūdesių Salė tur
but yra keistas ir paslaptingas kambaris,
— sakė sau Samuelis, traukdamas iš kiše- 
niaus užrašų knygą ir dėdamas ant stalo,
— Štai yra surašąs turtų esančių ranko
se, kurį man buvo įsakyta atnešti čia, pir
ma pribuvimo paveldėjų.

Kambaryje buvo neapsakoma tyluma, 
kada Samuelis dėjo ant stalo knygą. Bet 
staiga, nuostabus, nors paprastas atsitiki
mas, sujudino jo ramumą. Sekančiame 
kambaryje girdėjosi aiškus, švelnus gar
sas laikrodžio, mušantis lėtai dešimtį. Ir 
buvo dešimta valanda! Samuelis buvo 
perdaug supratingas kad tikėti į amžiną 
judėjimą arba kad kas galėtų padaryti lai
krodį kuris eitų 150 metų. Taigi jis nusi
stebėjęs klausė savęs kaip tas laikrodis ga
lėjo dar eiti, ir kaip visai teisingai gali ro
dyt laiką. Stumiamas žingeidumo, jis bu
vo gatavas eiti tan kambarin, bet prisi
mindamas tėvo įsakymą, ir dabar perskai
tytą raštą, susilaikė ir priėjęs prie durų 
atidžiai klausėsi.

Nieko ten negirdėjo, tik ilgai nykstan
tį laikrodžio garsą. Ilgai galvodamas apie 
tą nepaprastą atsitikimą, jis prisiminė vėl 
tą žiburį ką matė per langą anksti ryte, 
ir sakė kad turėtų būti koks nors bendras 
tarp šių dviejų nuotikių. Jeigu jis nega
lėjo suprasti tikros paslapties šito visko, 
jis bent išsiaiškino sau, prisimindamas po
žemines ineigas į namą, kad per jas kas 
nors reguliariai į tą namą ineina. Taip 
mąstydamas, Samuelis priėjo prie ugnia- 
kurio, kuris radosi skersai kambarį prieš 
langą. Tuo tarpu, išlindus iš debesų sau
lė, užmetė savo spindulius ant portretų 
kabančių abiejose pusėse ugniakurio, ku
rių iki tolei Samuelis nebuvo patėmijęs. 
Portretai buvo pilno didumo, ir vienas bu
vo moteriškas, kitas vyriškas. Iš portre
tų darbo buvo lenvga suprasti kad tai bu
vo žymaus artisto darbas. Moteriška iš
rodė tarp 25 ir 30 mėtų amžiaus. Stebėti
nai puikiais rusvais plaukais, palinkusiais 
prie aukso gelsvumo, kurie puošė jos išdi
džią ir puikią kaktą. Jos veidas buvo ne
paprastai gražus, išdidus ir liūdnas, ir ro
dė ką nors skausmingo; veidas buvo ilgai 
apvalus, išblyškęs. Nuo jos pečių kabojo 
juoda tunika ar apsiaustas iki pat kojų, 
kurias beveik visai paslėpė tas juodas ap
siaustas.

Kitas paveikslas irgi buvo panašiu 
gabumu nupieštas. Jis perstatė vyrą nuo 
30 iki 35 metų amžiaus, aukšto ūgio. Jo 
veide nors matėsi narsumas, bet sykiu ir 
liūdnumas ir gerumas. Plaukai, barzda ir 
antakiai buvo juodi.

(Bus daugiau)

Kalinis Kuris Kovojo iki 
Paskutines

Butte, Mont. — čia buvo pa- 
kartas už žmogžudystę tūlas 
Tony Vettere. Bet jis pasižy
mėjo savo narsumu ir nesilei
do vestis ant kartuvių kaip avi
nas, kaip yra daugumoje atsi
tikimų su žmogžudžiais.

Kada šerifas nuėjo vesti jį iš 
kameros prie kartuvių, jis šeri- i 
fa išvijo apkuldamas galežga- I 

/ liu, kurį pasirūpino tam tikslui, j 
Iš šaukšto 'jis pasidarė kokį tai •Lr 
įnagį ir grasino buriui sargybi-- 
nių kurie atėjo vesti jį. Pasi
sekė jį išvesti ir pakarti, bet ' 
reikėjo panaudoti ašarų bom
bas ir surišti jo kojas ir rankas : 
pirm negu galėjo uždėti vii'vft ; 
ant kaklo.

žmonės paprastai galvoja' 
kodėl nuteistas mirtin žmogus : 
eina ramiai ant kartuvių arba į 
elektrišką kėdę, visai nepasi-. Į 
priešindamas. Suprantama, nie
ko tas negelbės, nes nuteista- ■ 
sis yra beginklis ir vienas prieš 
daug. Bet jis nieko nepralai- 
mes jeigu bandys priešintis. Iš- . , 
rodytų kad kriminalistas ture- S 
tų net kovodamas mirti, vietoj > 
pasiduoti kaip avinas. O jeigu i 
pasitaikytų kad nekaltas žmo- 3 
gus per klaidą nuteistas mirtį į 
— kaip sakė šis kalinys — jo | 
sąžinė turėtų jį versti kovoti 1 
prieš neteisingumą, nežiūrint į 
kad tas visai nieko negelbės.

Į Redakcijos Atsakymai
P. Kriukeliui. — Kaip rašo

te kad jūsų knygynėliui reika
linga knyga “Lyties Mokslas” 
ir norite ją gauti ant išmokes- 
čio, tai mes patartume kreiptis s 
prie paties knygos autoriaus, 
Dr. A. J. Karalius, 3303 South 
Morgan Street., Chicago, 111.^ 
ir paprašyt gal jis dovanotų 
vieną jūsų knygynui. Viešoms 
įstaigoms leidėjai-autoriai pa
prastai dovanoja savo veikalus.

I

SAUGOKIS SKAUSMŲ 
KRUTINĖJĘ. :

Dažnai priveda prie pavo
jingų ligų.

Gėlos, skausmai ir diegimai kru- J 
tinėje dažnai paeina nuo sunkių, gi- /• 
lių šalčių, kaip kad ir nuo muskulų 
persftempimo.

Nepraleisk kitos minutes nekrei- l 
peš atidos į šitą padėjimą. Skubiai 
eik j vaistine ir gauk Johnson’s 
Red Cross Plaster ir uždėk ant 
krutinės. Jis šildo, saugoja, ir nu
varo šalin gėlas, skausmus ir die- H 
gimus veik urnai. Dar svarbiau 
gydomos ypatybės plasteris laiko - ' 
prie krutinės vaistus kad negalėtų 
išsisunkti j orą, kiaurai pereina į 
paliestas vietas, palengvina ir gel
bsti peri raukt i sukepimą sujudinda- , 
mas cirkuliaciją.

Nebandyk su nevartotais gydy
mais turint „šiuos skausmus krūti
nėj; prašyk vaistininko kad duotų 
tą seną ištikimą didelį Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster su rau
donu flanelių užpakalyje. Gausit 
visose vaistinėse.

Itališki AKORDEONAI

Mes išdirbam ir importuojam vh 
sokius pirmos klesos rankų darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kuria 
vra ''eri?”si pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų kainos žemesnės negu 
kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kįatalogai. (58).

RUATTA SERENELLI & CO. 
1014 Blue Island Ave. Dept. 8? 

Chicago, Ill.

SKAUSMAS ,
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL, • 

MIDY
B utinai gaukit

Tikrąjį
Žiūrėkit žodžio

“Midy”
Parsiduoda viso.

se Vaistinėse
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AKTAS I. Dalykas dedasi Ute
noj, pas kunigaikštį Šventaragį apie 
1235 m. (Šventaragis vėliau, būda
mas 96 metų amžiaus, buvo išrink
tas Didžiu Lietuvos Kunigaikščiu.) 
Rygos Vyskupo Nikalojaus pasiunti
niai atvyksta neva taikos su Lietu
viais jieškot, bet apsižvalgo sekan
čiam užpuolimui.

Meinhardas ir Albrechtas Šventa
ragio pilyj sutinka kunigaikščio du
kterį, gražią Birutę, kuriai pradeda 
įkalbėt krikščionybę, bet nieko ne
gelbsti.

Kuprelis yra raišas ištikimas ku
nigaikščio ir Birutės tarnas, iš ku
rio raišumo svečiai pasityčioja, ir 
gavę progą bando papirkti jį, kad 
išduotų Šventaragio karo paslaptis. 
Bet Kuprelis pasirodo tikras Lietu
vis karžygis, nors raišas. Vokiečiai 
nieko iš jo nepeša.

AKTAS II. Dabar dalykas deda
si Rygoje, vyskupo pulkų vado, Mar
šalo Meinhardo rūmuose. Albrechtas 
yra brolis Eleonoros, Meinhardo 
žmonos.

Eleonora išmetinėja savo vyrui, 
Meinhardui, kad jie laužydami pri
siekus ir sutartis, darė užpuolimą 
ant Utenos. Meinhardas atsako kad 
jis pats nedalyvauja užpuolime ir 
jo niekas nekaltins. Eleonorai pa
sako kad ne jos reikalas kištis į ka
rus, jos vieta vienuolyne (nes ji 
negali pagimdyti jam vaikų, už ką 
Meinhardas nori jos atsikratyt ir 
imt kitą).

Eleonora skundžiasi broliui ir ku- 
nigui-vienuoliui Feliksui, bet tie ne
gali jai pagelbėt. Eleonora jį myli 
ir niekaip negali jo apleisti.

Pargryžta iš užpuolimų kitas ka
ro vadas, ir neužilgo į romus Mein
hardas įsiveda pas save Birutę, nu
stebęs ir nudžiugęs kad ir ją paga
vo ir atsivarė nelaisvėn su daugeliu 
kitų Lietuvių. Birutė rūstaudama 
ir grąsi'ndama reikalauja įcad duotų 
žinią jos tėvui kur ji ir jis ją iš
pirks, bet tie nei kalbėt nenori.

Birutė tuoj pasigenda Kuprelio, 
kuris buvo sykiu paimtas, nes jis 
nuo jos nesitraukdavo. Nuramini
mui jos, Meinhardas pavelija atvesti 
ir Kuprelį, ir abu juodu laiko savo 
pilyje.

Meinhardas ir Albrechtas tuojau 
sudaro savo planus — kožnas iš jų 
galvoja sau Birutę paimti, kada ją 
apkrikštys. Meinhardas tuoj įsako 
vienuoliui Feliksui mokyti Birutę ir 
Kuprelį poterių, pirmiausia Kuprelį, 
kad tas ir Birutę paskui prikalbin
tų krikštytis. Ir įsako Feliksui iš
gauti jam persiskyrimą su Eleonora, 
ir nusistato planus Birutę paimti už 
moterį.

į:
Pilyje randasi vienas jaunas dai

lus vaikinas, kuris patėmija Birutę, 
ir ji jį, viens kitam dabojasi. Bet 
Kuprelis ir Birutė bijo jo, nes mano 
kad jis yra Felikso ir Meinhardo 
šnipas juos sekioti. Kada jį pama
to, šiedu griebiasi knygos ir kalba 
poterius, nors kitais atvejais rūpi
nasi kaip iš nelaisvės ištrukti.

Pagaliau pasitaiko proga ir tas 
vaikinas prieina prie jų ir užkalbi
na, pasakydamas kad jis ne špiegas, 
bet taikėsi rasti progą prie jų pri
eiti, nes pajuto kad jie Lietuviai.

Tas vaikinas pasisako kad jis yra 
jaunas suimtas ir čia išmokintas 
Vokiečių tikėjimo.

Išgirdęs tas vaikinas Kuprelį va
dinant Birutę kunigaikštyte, jis nu
stemba, ir pagaliau išsišneka, jis pa
sisako kad jis yra sūnūs Airiogalos 
kunigaikščio, vardu Liutavaras, ir 
kalbėdami apie jaunas dienas suran
da kad jie visi matėsi vaikai būda
mi. Liutavaras išpasakoja kad sy
kį, vaikas būdamas, su tėvais lankė
si Utenoj ir matė mažą mergaitę 
kunigaikščio pilyje. Birutė pasako 
kad tai buvo ji. Kuprelis pasakoja
si kad jis mažas būdamas, jodamas 
iškilmėse ant arklio, nukrito ir liko 
amžinai sužeistas. Liutavaras atsi
mena ir jį.

Bet Birutė ir Kuprelis pykauja 
ant Liutavaro kam jis krikščionis. 
Liutavaras gi pasakoja kad jis tik 
iš viršaus tokis, nes kitaip negali, 
o viduje dar prisimena savo sen/, 
tikybą, nors jau nuo mažens čia gy
vena ir išmokytas visko. Jo net 
Lietuviškas narsumas užmigdytas 
tikėjimo įtekme.

Birutė ir Liutavaras pamyli vie
nas kitą, bet slepiasi su tuo nuo 
visų, ypač Meinhardo. Kuprelis gel
bsti jų susitikimams.

Feliksas galutinai išrūpina Mein
hardui persiskyrimą iš bažnytinės 
vyriausybės, ir tik laukia raštų.

Tuo tarpu Rygėnai rengiasi į karą 
prieš Žemaičius, ir šiame karte ei
na su Meinhardu ir Liutavaras, ku
ris turi Vokišką vardą, Henrikas.

Liutavarui dabar atsidaro proga 
pabėgt iš Vokiečių, nes jie juomi 
pilnai pasitiki, o į Žemaičius dasi- 
gavęs jau gali likt liuosas. Bet ko
kia permaina įvyksta! Jis bėgti ne
gali, ir turi eit žudyt savo brolius 
Žemaičius, kad pats galėtų išlikt gy
vas ir sugryžtų pas Birutę, kurią 
myli ir už nieką pasaulyje nemai
nytų. Liūdna jo padėtis, bet meilė 
paima viršų.

Ateina atsisveikinimo laikas — 
vyrai išeina į karą. Meinhardas su 
Eleonora atsisveikina šaltai, bet su 
Birute kaip su mylimąją (nes jis 
savo geidimus varo ir gryžęs iš ka
ro ruošia vestuves). Eleonora kan
kinasi tą matydama, bet Meinhardo 
valia. Birutė verkia, bet niekas ne
žino ko ji verkia, o Eleonora dega 
pavydu, manydama kad jai Mein
hardo gaila.

Kuprelis sutaiko progą Birutei ir 
Liutavarui atsisveikinti, ir ji paža
da niekam neišsiduoti savo meilės, 
o sųgryžęs i škaro Liutavaras pra
šys vyskupo atiduoti jam Birutę.

Po šito, atbėga į vidų ir Albrech
tas atsisveikint su Birute, bet jos 
jau neranda, ji išėjus į bokštą žiū
rėt ir verkt išleisdama savo myli
mąjį į karą.

Bokšte Birutę verkiančią ir mo
jančią įsitėmija Eleonora, ir ji su
mano jai atkeršyt už viliojimą jos 
vyro.

Eleonora pirmiausia prašo abbės 
Felikso kad kaip nors atsikratytų 
Birutės — arba leistų jai pabėgt, 
ar priverstų ją išsižadėt vyro ir eit 
į vienuolyną (nes ji jau buvo ap
krikštyta ir vadinama vardu Kris
tina). Feliksas nuo to atsisako, nes 
bijo Meinhardo ir nenori netekti ge
ros vietos jo rūmuose.

Tada Eleonora pasišaukia į savo 
kambarį Birutę ir reikalauja jos pa
sišalint iš Rygos, ar kaip kitaip, ir 
palikt jai jos vyrą. 'Birutė nesutin
ka iš pilies eiti, nes slaptai laukia 
Liutavaro gryžtant. Eleonora ma
nydama kad ji laukia Meinhardo, 
iš pykčio pasiūlo Birutei nuodų, ir 
verčia išgerti, nes kitaip pils jai 
nuodus į veidą ir apdegins taip kad 
jos nenorės ne tik Meinhardas bet 
nei gatvės šlavikas. Birutė sutin
ka verčiau gerti nuodus negu būti 
šukoneveikta ar išduot Liutavarą.

Bet čia į kambarį ineina Kuprelis 
ir tą patėmijęs šoka ir išmuša iš 
Birutės rankos taurę su nuodais, o 
Eleonorai pagrąsina durklu liautis 
savo pikto darbo (nes Meinhardas 
įsakė Kupreliui Birutę saugoti kaip 
geriausia mokės ir pavelijo nešiotis 
durklą už jo “krikščioniškumą.)

Jis išsiveda Birutę laukan, o Eleo
nora pati slenka prie nuodų taurės, 
bet randa ją tuščią.

* *
Sugryžta vyrai iš karo, ir Mein

hardas ruošiasi prie galutino atsi
kratymo Eleonoros, o į Rygą atva
žiuoja iš Vokietijos Meinhardo drau
gai ant vestuvių.

AKTAS III. Birutė deda pasku
tines pastangas gelbėtis nuo Mein
hardo užsimanymo, o nusižudyt ne
nori kolei Liutavaras gyvas. Ji pra
šo Felikso išgelbėt ją kaip nors, bet 
tas tik labiau įkalbinėja jai kokia ji 
bus garbinga ponia likus garsaus 
vado moteria.

Užtikęs ją vieną sodne, Albrech

Šventaragis — Utenos kunigaikštis, apie 
70 metų amžiaus.

Birutė — Šventaragio duktė, apie 18 m. 
KUPRELIS — kuprotas Šventaragio tarnas. 
Girėnas — Šventaragio karo vadas.
Medeina — Vaidila, apie 80 metų; balta 

barzda ir ilgais plaukais.
Meinhardas — Rygos Vyskupo Maršalas, 

apie 40 metų.
Albrechtas — Meinhardo padėjėjas, apie 

35 metų.
Abbė Feliksas — vienuolis prie Menhar- 

do rūmų; apie 55 metų.
Eleonora — Meinhardo žmona, apie 35 m.
Henrikas-Liutavaras — Eiriogalos kuni

gaikščio sūnūs, 25 m., apkrikštytas ne- 
laisvis Meinhardto dvare.

Tarnai, kareiviai.
Dalykas dedasi apie 1235 metus.

P. S. čia minima Birutė gyveno visu šimtu metų 
pirmiau už mums žinomų Keistučio Birutę.

tas pasiūlo Birutei išgelbėjimą nuo 
Meinhardo pasižadėdamas ją tą pa
čią naktį išsigabenti iš Rygos ir jie
du bėgs Švedijon, nes jau jis turi 
susitaręs su laivu jį ten išgabenti 
ir jam Švedijoj pažadėta vieta.

Birutei tik pagunda viena už ki
tą didesnė. Ji kankinasi įsivaizdin
dama kaip Liutavarui bus matant 
kada ją Meinhardas myluos ir tt., o 
jis negalės nieko daryti.

Pamatęs Liutavarą, Albrechtas ir 
jo prašo įkalbėti Birutei kad su juo 
bėgtų nuo Meinhardo. Tuo tarpu 
Kuprelis už krūmo girdi. Alb
rechtas turi surengęs vakaro metu 
pabėgimui viską, arklius už pilies 
vartų, pasamdytus vyrus kurie jam 
nuleis pilies tiltą, ir viską.

Davęs Birutei laiko pasirengti, 
Albrechtas nueina. Kuprelis, kuris 
tą girdėjo tuoj sugalvoja kad Al
brechto pėdomis jie visi išbėgtų. 
Albrechtas žadėjo imti ir Kuprelį, 
užtai Kuprelis pažadėjo suvesti jį su 
Birute nuskirtoj vietoj. Liutavarui 
ir Birutei jis įsako susieiti čia, o Al
brechtui jis nurodys eiti į kitą 
sodno kampą jų laukti, ir jie lai
mingai išbėgs.

Bet atėjus vakarui, kada artinasi 
laikas bėgti, sodne juos užeina Fe
liksas ir Meinhardas. Jie nieko ne
nujaučia blogo, bet pasirengusiems 
bėgti sutrukdo! O jeigu dar ateis 
ir Albrechtas tada bus po visko....

Kuprelio sumanumas veikia ir jis 
prisitaikęs griebia iš Meinhardo kar
dą ir kita ranka laikydamas durklą 
įsako Mjeinhardui ir Feliksui tylėti 
ir nepasikrutint, o Birutę su Liuta- 
varu siunčia bėgti, nes tiltas jau 
atidarytas. Jiedu rūpinasi kaip bus 
su Kupreliu, nes Albrechtas žadėjo 
ir jį imti, Kuprelis pasako kad ne
sirūpintų su juo, tik lai bėga kada 
į laisvę vartai atviri.

Birutė apsiverkus šalinasi su Liu- 
tavaru, o Kuprelis neatleisdamas 
nervų ir ginklų laiko Feliksą ir 
Meinhardą. Meinhardas ima gražu
mu ir rastumu grasint kad Kupre
lis to nedarytų ir leistų jį sulaikyt 
Birutę, tegul Liutavaras bėga, nes 
vestuvės suruoštos. Kuprelis dar 
labiau jį draudžia nesijudint. Mein
hardas žada didžiausias dovanas, 
bet Kuprelio tas nevilioja. Kupre
lis tuo tarpu .išpasakoja kad Alb
rechtas suruošė šitą pabėgimą, kuo 
Birutė ir Liutavaras pasinaudoja, ir 
dabar Meinhardas sužino prie ko 
rengėsi jo švogeris, Albrechtas.

Kuprelis tik tada žada pasiduot 
kai žinos kad anų niekas nepavys.

Bet tuo tarpu ateina ten Albrech
tas, kuris Birutės ir Kuprelio jieško. 
Jis klausia kur Birutė, Kurpelis at
sako kad ji pabėgo su Liutavaru jo 
parengtais takais, tada Albrechtas 
šoka ant Kuprelio su savo kardu, ir 
kįla kova, bet Kuprelis spėja Alb
rechtą nužudyti. Atbėga Eleonora, 
ir ištolo tėmija kas dedasi.

Meinhardas griebia Albrechto kar
dą ir puolasi ant Kuprelio. Jis Kup
relį perveria kardu, bet Kuprel’S 
karščio suimtas spėja sužeist Mein- 
hardą ir miršta. Meinhardas lei
džiasi bėgti link vartų, bet nuo žai
zdos sukniumba. Liepia Feliksui 
pranešta kitiems kad vytųsi, ir ap
alpsta. Eleonora tuo tarpu sulaiko 
Feliksą, liepdama rūpintis apie su
žeistąjį, ir klausia Felikso ar Mein
hardas gyvens, ką Feliksas patvirti
na, iš ko Elenora nudžiunga, o Fe
liksas padaro ore kryžių, ir klūpo
damas gaivina savo viršininką.

I JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ATSAKYMAS GERB.
VIENGUNGIUI

Gaila man tavęs, Viengungi, 
Kode! tamsta taip liūdi! 
Juk tik ką pradėjai senti, 
Nėr dar ko nusigąsti!

Yr merginų įvalias,
Ir del tavęs dar užteks, 
Tik buk biskį švelnesnis 
Ir prie mergų meilesnis;

Tave mergos pamylės 
Ir su kitais nekalbės.
Tu nuėjęs rasi ją vieną, 
Nesėdės kits ten per dieną.

Tau bus progos pakalbėt, 
Su ja pasiglamonėt, 
Tai ir meilę gal pažinsi 
Ko tu sakais taip geidi. . . .

O jeigu jau esi apsenęs,
Ir raukšlės ant veido daros, 
Tu apsiskusk tik švelniai 
Ir išprosyk veidą dailiai;

Kaip tik raukšles pakavosi 
Tuojau ir laimės dastosi! 
Bus veidelis tau gražesnis 
Ir atrodysi jaunesnis.

Tiktai skubink apsivesti, 
Sau laimužę susirasti, 
Apsivedęs, po vestuvių 
Neprivaryk burdingierių iki 

durų,
Tu pats duoną jai uždirbk, 
Ir gražiai ją aprėdyk,

SU DAUGYBE PAVEIKSLŲ, 620 PUSLAPIŲ DIDUMO, TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS

O ŠTAI KĄ “DIRVA” TURI NAUJO SAVO 
SKAITYTOJAMS! Paminėjimui savo dešimties 
metų gyvavimo sukaktuvių, “Dirva” pasiryžo pa
daryti DOVANĄ visiems savo skaitytojams ir 
draugams atiduodama “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” 
iki galo šių metų, už tą pačią kainą ką mokėjo ir 
prenumeratoriai — VISI KAS IKI GRUODŽIO 
31 DIENOS PAREIKALAUS ŠIOS KNYGOS IR 
PRISIUS $2.25 GAUS JĄ TUOJAU. Skirtumas 
tas kad dabar knygą perkančiųjų vardai nebus pa
talpinta knygoje, kaip yra prenumeratorių.
Nors šis pasiūlymas duodamas iki galo šių metų, 
bet netęskit ilgai su savo pareikalavimu, nes kny
gos gali tuoj išsibaigti, kadangi greitesni pirmiau 
jas išrinks, ypač už šią žemą kainą — $2.25. Pa
skelbus “Dirvoje” šitą musų pasiūlymą, su kiek
viena diena užsakymai plaukia. Yra išspausdin
ta keli šimtai “ŽMONIJOS ISTORIJOS” dau
giau negu reikia prenumeratoriams išdalinti, bet 
netikim kad ilgai jų tęsės.
Suprantanti knygų reikalą mato štai ką: “ŽMO
NIJOS ISTORIJA” vienoj knygoj yra didesnė ne
gu dvi knygos iš trijų “PASAULIO ISTORIJOS” 
kurią T. M. D. dalina savo nariams. Bet sykiu ši 
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra populiariška ir yra 
tai Įžanga į visuotiną istoriją, palengvinanti supra
sti jei toliau istoriją studijuoji. Tai yra darbinin

KURIEMS NEPATOGU PRISIŲSTI PINIGUS TIK PRISIŲSKIT SAVO AIŠKŲ VARDĄ IR 
ADRESĄ IR KNYGA JUMS ATEIS, O UŽSIMOKESIT KAI PASTORIUS ATNEŠ Į NAMUS.

Atminkit ir saviškius Lietuvoje — dabar užrašydami jiems “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” padarysite 
jiems nepaprastą Kalėdų Dovaną. Kaina knygos ir Lietuvon ta pati — $2.25. Atminkit ir juos!

Reikalaudami adresuokit sekančiai:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

.V.WaW.V.V<.V.V.V.V.VA\%W.%\V«W.".W.^W.^WZ^ZJ,.W.W.V.W.’.V.W.W.V.W.W.,.WAV.,.W.W.V.,.\W.W.Vrt

O tada ji tave mylės 
Ir į kitus nežiūrės.

Ačiū, brolau, tau už tai 
Kad ant manęs nepykai 
Jog £tš taip parašiau, 
Senberniams vestis liepiau.

A. K. B.

BROOKLYN, N. Y.

Babravičiaus Koncertas
Spalių 6 d. Brooklyniečiai vėl 

girdėjo artistą Babravičių kon
certuojant, ir šiame koncerte 
jis pasirodė visame savo pui
kume. Programas buvo gražus 
ir gausus. Visos jo dainos pu
bliką žavėjo.

Dainos “Karvelėli” ir “Su
diev, Lietuva” išpildyta paly
dint M. Strumskienei ir M. Ki- 
žiutei, taipgi visam Operetės 
Chorui. Choras prie to daina
vo kitas dainas.

Koncerte gerb. Babravičius 
aplaikė nuo Chicagiečių, Dr. 
Drangelio, Dr. Zimonto, Eliaso, 
Dr. Naikelio ir Stankūno gyvų 
gėlių bukietą.

Publikos buvo apie 500, ir vi
si nepaprastai grožėjosi. D.

Vaičkaus Vaidinimai
Su šio mėnesio pradžia pra

sidėjo žieminis sezonas Vaič
kaus Dramos Teatro, kuris vei
kia išvien su Cineova Pictures 
korporacija. Pirmas vaidini
mas buvo Spalių 2 ir 3 d.

Teatro artistai suvaidino ko

mediją “žvakutė Užgeso” ir 
paskutinį aktą “Genovaitės“ — 
Golius kalėjime. Vaičkus ste
bėtinai gerai pasirodė Goliaus 
rolėj. Komedijose vaidino p-lč 
Pola Tendžiulytė, kuri yra ne
papratai gabi artistė.

Krutomuose paveiksluose ro
dė Are. Matulevičių laike jo 
lankymosi po Lietuvių koloni
jas, “Lietuvių Dieną” Philadel-
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Pieno Pašildymas
Pašildymui pieno iki tinkamos 

temperatūros įdėk bonkutę į indą 
šilto vandens taip kad vanduo ap
semtų visą pieną. Virink, bet ne
užvirink. Bandant šilumą, užlašink 
sau ant rankos. Jei jaučiasi malo
ni šiluma tai kūdikiui tiks. Jei pie
nas perkarstąs, atvėsink pakišus po 
kranu šalto vandens.
Kūdikio Laikymas Bonkute Penint

Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant 
kelių laikyti, galvą^ paguldžius ant 
tarpalkunio. Bonkutę reikia laikyti 
per visą lakią, ir tokioje pozicijoje 
kad bonkutės gurklyj nuolatos butų 
pieno. Jei taip yra tai neleidžiama 
orui čiulptis per čiulpiką. Duok kū
dikiui perai sukąsti čiulpiką. 

kui rašyta istorija, kuris neturi daug laiko studi
juoti didelius plačius knygų tomus.
Žingeidu gal bus skaitytojams žinoti kad autorius 
“ŽMONIJOS ISTORIJOS” Van Loon už parašy
mą šios knygos laimėjo Knygynų Dovaną, pirmu
tinę kokią tas fondas dovaną išdavė. Vertė ją ir
gi žinomas musų literatas, V. K. Račkauskas. Iš 
šių dviejų priežasčių galit matyti kad tai ne bile 
ką “Dirva” jums siūlo, bet tokį veikalą kokio per 
šią gentkartę daugiau niekas neišleis.
Taigi, Amerikos ir Lietuvos Lietuviai, pasinaudo- 
kit šia proga — gauti šią naudingą “ŽMONIJOS 
ISTORIJĄ” tik už $2.25. Po Naujų Metų bus 
dusyk brangesnė — parsiduos po $4.50. Ar ne
verta pasinaudoti dabar? Viskas ko reikia tik 
prisiųskit “Dirvai” $2.25 pinigais, čekiais arba 
stampomis, ir knyga tą pačią dieną bus išsiųsta.
Vietiniai kurie patįs atsiims gaus “ŽMONIJOS 
ISTORIJĄ” už $2.00, kolei dar jų bus. Pa.skui 
gi gali niekas negauti nei penkinę mokėdami.

“Dirva” pasišventė išleidimui tokio svarbaus vei
kalo — darbo žmogui istorijos — ir pasišvenčia to
liau, norėdama kad kuodaugiausia žmonių tą kny
gą gautų. Šis “Dirvos” Jubelejaus metas duoda 
progą visiems gauti tai ko niekad daugiau už to
kius pinigus negaus. Nelaukit ilgiau!

phijoj ir porą gražių komedijų.
J. Vaičkus ruošia maršrutą 

po visas kolonijas, todėl teks 
pamatyti viską visiems. K.

? O ° ROSEDALE OŠ 
t Pi Cleaning Co.į
X Rand. 7906 Z

C. F. PETRAITIS, Prop, f 
j 6702 Superior Ave., t

Penėjimo Ilgis
Čiulpimas turi baigtis į kokią dvi-* 

dešimts minutų. Jei kūdikis ryja 
godžiai, atitrauk čulpiką valandėlei. 
Jei kūdikis miegusitas, neduok snau
sti kolei neišbaigs bonkutės. Jei to 
nežiūrint užmigtų atimk bonkutę ir 
neduok nieko iki kitam sykiui. 
Jei Kūdikis Nedapenėtas, Prieš Jį

Stovi Liga
Nežiūrint progreso medicinoje ir 

apšvietos, šeši milijonai musų vai
kų mokyklose yra nedapenėti. Kal
tos daugiausia motinos, nes jos ne
pažįsta pavojaus ženklų. Blogas 
penėjimas yra gilus, vidujinis daly
kas. Jis pradeda savo mirtiną dar
bą pirm negu nepastebintieji pama
to. Blogiausia tai tas kad jis palie
čia visus. Nedapenėtas kūdikis la
bai tinka ligoms. Pavyzdžiui džio
va bujoja tarpe kūdikių. . Nebūtų 
taip sunku išnaikinti taip vadinamas 
kūdikystės ligas jei but galima pra
šalint nedapenėjimą. Kiekviena mo
tina turi apsaugoti savo kūdikį del 
jos pačios labo ir kitų vaikų.

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
maisto. Pridedant Borden’s Eagla 
Pieną į vaikų valgį motina gali būti 
tikra kad teikia jiems tikrą apsau
gą.

Nelabai senai moksliški bandymai 
daryti su mokyklų vaikais parodė 
kad Eagle Pienas atžymėtinai pa
sekmingas gydant nedapenėjimą. 
Vaikai gavę Eagle Pieną rodė dau
giau progreso negu, penėti su pa
prastu bonkų pienu. Daugelis augo 
dusyk smarkiau. Nes Eagle Pienas 
turi kiekvieną veikėją reikalingą vi
kriai sveikatai.

Skaitykit šituos straipsnius kaa 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.



DIRVA

ELECTRICAL LEAGUETHE

LENGVA YRA VALYTI SU 
ELEKTRIŠKU VACUUM VALYTOJŲ

WALYMAS namu su elektrišku vacuum valytojų yra taip paprastas 
v darbas kad ir kūdikis gali ji dirbti.

Į padargą palengvinimui savo 
darbo dirbant su šluota 

darbus.

Kiekviena moteris privalėtu turėti š: 
bo. Jis sutaupys jai valandas sunkau 
dulkinant rankom, ir duos daugiau laiko atlikti kitus

ilgiau laiko.
šluota, o su

dar-
arba

Karpetai ir patiesalai valomi su elektrišku valytojų 
kės ir purvas Įtrinamą Į audimą kada šluojama su 
trišku valytojų ištraukiama laukan ir patiesalai buna skaistus. 
Elektriškas valytojas Taupo Laiką, taupo darbą, ir taupo pinigus.

Visokios rūšies elektriški valytojai galima matyti 
išstatyti Parodoje Visko elektriško del Namų, 14 
aukštas, Hotel Štatler, atdara kasdien, išskyrus 
šventadienius. Niekas nesiūloma pirkti. Įžanga 

Ekspertas ten randasi suteikimui reika- 
j u m s i n f o r m a »i j r..

dykai. 
lingu

14-tas aukštas

Dul-
eiek-

Hotel Statler

Apžiurekit savo 
Pečius ir Kaminus 
Kad Butų Tvarkoj

Moderniškas naudojimas gazi- 
nių pečiukų apsišildymui Rude
nio ir ankstyvos Žiemos metu 
nereikalauja anksti kurti pečius 
kaip tuose namuose kurie netu
ri gazinių pečiukų.
NEATIDSLIOKIT. todėl, neap- 
žiurėję atsargiai pečius, kami
nus, skyles ir sujungimus visų 
šildymo Įmonių savo namuo
se.

BŪTINAI žiūrėkit kad visi šil
dymo Įrankiai arba Įmonės tu
rėtų dujoms išeiti skyles, tinka
mas didumu ir atsakančiai su

jungtas. Dūmų paipos kurios 
surūdijo turi būti pakeistos ir 
jų vieton Įdėta naujos. Žiūrė
kit kad jos nebūtų Įgrūstos per- 
giliai Į kaminą ir kad nebūt ant 
kelio plytų ir kitokių šiukšlių 
bei suodžių prisigrūdę kas truk
dytų dūmams išeiti.
JŪSŲ sveikata ir jūsų šeimy
nos gali prigulėti nuo šių ap- 
sižiurėjimų. Mes noriai pagel- 
bėsim jums pertikrint ar jūsų 
šildymo įmonės tinkamai Įren
gtos, ir tą atliksim dykai. Pa
šaukit Main 6640 ir pareikalau- 
kit Service Departmento.

THE EAST OHIO GAS CO.

OFFICE CAT 
TrfADE MARK REO.

By Junius

An average family contains
5.1 persons and some suggests 
that the .1 represents Dad.

The only time long hair! 
does not make a man look in
tellectual is when his WIFE 
picks it off his business suit.

----- o-----
NOT SO DUMB: Hiram 

Green is so dumb he thinks 
the phrase “Lying in state” 
refers to Congress in session.

' ----------- -- ———

I
AMONG those enterprise*' “Have the Browns money 

which depend for success on enough to retire on?” 
implicit faith are love, demo-1 “No; just enough to be rest- 
cracy and hash. I less on. ’

KODĖL VISI PRIVALĖTU PAREMTI

REGISTRUOKIŠ!!1
Kad Galėtumėt Balsuot už

cAtLEE J^OMEPEME

Atlee Pomerene
DEMOKRATŲ KANDIDATAS 

ANT
i

i United States Senator
PER

Rinkimus Antrad. Nov. 2
REGISTRUOKITĖS 

SAVO BALSAVIMO BUDELĖJ 
Penkiadieni ir Šeštadieni, Spalių 15 ir 16.

Nuo 9 ryte iki 3 Po pietą ir, nuo 5 iki 10 vakare.
Registruokitės šią savaitę ir balsuokit Lapk. 2 už Atlee 
Pomerene. kuris davė Dvylika Metą išimtino patarnavi

mo, ant UNITES STATES SENATO.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

-----  Telefonas Randolph 5297 -----

Neapleiskite Savo Galvos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva I“ 
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d-žai... visa tai randa vieta ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

Rįiffles
Pleiskanų mirtinas priešas

Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 
odą, lodei kad pleiskanos, nesislepia.

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimti dienų 
laiko. Pamėginkite jį.

65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai j laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

PALIKIMUI
J U D D G E

Probate Court e
s tris metai ištikimo 
kandidatas užgirtas Bar 

ssociation dviem balsais prieš vie- 
užgirtas politiškų partijų vadų, 

kybų, visuomeniškų organizacijų.

Probate Judge Addams perleido 
lugiau bylų liečiančių gerovę vai- 

r motinų negu koks kitas žnio- 
gyvenantis dabar. Jis Įnešė i 

pirmą Children’s Code šioje 
ie, sutveriantį Valstijos Gero- 
Departmentą ir pastatant} Ohio 
iją pirmoj eilėj vaikų užžiurė- 

Jis Įvedė Ohio valstijoj Mo- 
nų Pensija, garantuojančią kad nei 

vertinga motina nebūtų, per 
ir skurdą, be progos išaūkleti 

vaikus. Jis sulaikė talpinimą 
vaikų kalėjimai! ir paliko mums ge- 

---------q t j j riausia užžiurimus vaikų pabaudos
X ' \jCOrge u. Aaaams namus šioje šalyje.

W.VuVa%W6%W.W.%W^BWaV.W.%%pBWBVBVA%W.Wi.V/’.’B

PASKUTINĖS ŠIŲ METU LENKTYNĖS!
Trylika Dieną su Puikiausiais Arkliais.

Šeštadieni, Spalių 16 iki Šeštadienio Sp. 30

MAPLE HEIGHTS
Cleveland© Populiariškiausias Lenktynių Traktas.

Astuonios Lenktynės Pirmadieniais, Penktadieniais ir šeštadieniais. 
Septynios Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais.

N. O.- T. Motor l.očai veža nuo 8-tos ir Prospect gatvių ir nuo 
Miles avė. ir Broadway, tiesiog Į vietą. N. O. T. karai važiuoja 
kas pusvalantis per dieną ir kas 15 miliutų nuo 11:30 ryto iki 
2 po pietų. Užtektinai kočų ir karų gryžimui po lenktynių.

LENKTYNĖS PRASIDEDA NUO 2 PO PIETŲ 
ĮŽANGA 82, TAKSŲ NĖRA.

Pirmadieniais ir Trečiadieniai yra Moterų Dienos.

■

V.WJV,VAWWWW>W.V/W.VOVWW.V.WW.VMWA% «

= Prospect 2420 Central 1766 =
| THE F: W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- s 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 
E kuojam, išleidžiam ir aukraunam. E
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohla. E

Pranešimas Sergantiems |
X-RAY IŠEGZ AMIN AVIMAS UŽ $1.00 |
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų' ir Moterų E 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
ofisas Įrengtas su naujausiais N-Spindulių, Elektriškais aparatais, — 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu as paliuosuoju — 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pci- ~ 
lio, be pjaustymu ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
r?e yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų nš leidau serumus E 
tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
tus 606 ir 914. E

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
(loma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo patentus. E 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E

------Mes Kalbame Lietuviškai------  E

Dr. BAILEY, Specialistas f
1104 Prospect Avenue =

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING E
(Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) E

Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. E

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa. tikrą Specialistą, o n» 

prie kokią neišlavintų daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesorius nc- 
siklausinės kokia liga sei'gi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 

if po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
gV) rą užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
,Lį neturėjo užtektinai epsipažinimo ir pa- 
įį3‘ tyrimo bei neišrado jusą tikros liąon 
,t«J Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
ųĮ V Spindulių Rocntgcno ir pilnas Rakto- 
Lu nelogiškas egzaminavimas kraujo atl- 
į'/i dengs man tikrą jueij ligos priežastį 
j Į ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, iurno 
ll.į tuoj augryž senoji jusą sveikata ir 
ii tvirtybe. Jeigu turite nusilpnė.juslns 

_ nervus ir kenčiate nuo uinuodljimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pugkus ant viso kūno ir bumos, Žai
zdas užsisenėjuaias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nsaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu aąamizs- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARI3 4.
Ofiaa ▼alan^n,; Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 0 ilrf S vakaru 

Nsdšldieniaia nuo 1B Qd \L
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|PO LIETUVĄš PASIDAIRIUS
BROLIAI ŽMOGŽUDŽIAI
Rugpjūčio 25 d, savo ūkio 

laukuose rasta nužudytas kir
viu Adolfas Švambarys, 35 m. 
amžiaus, gyventojas Mišeikių 
k., Stačiulių vai., Šiaulių ap.

Policijos valdininkai apžiūrė
ję lavoną rado kad švambarys 
nužudytas dviem kirvio smū
giais į galvą ir ant vietos mirė.

Nuožiūra šios paslaptingos

LIETUVOS VALDININKAI 
TURTĖJA

Kai Lietuvos valdininkai pra
deda aimanuoti kaslink sunkaus 
gyvenimo, kaimiečiai jiems i 
akis spjauna ir nesiduoda nnil- 
kintis. Darbininkas per desėt- 
ką metų sutaupęs šimteli litų 
džiaugiasi kad pragyveno ir dar 
bedarbei sutaupė cento. Bet 
darbininkas nors sunkiai dirba

venti.
Bet Lietuvos valdininkai tai

žymiai kiekvieną metą turtėja. 
Ir jeigu to turtėjimo nesuturė
tų dabartinė valdžia tai per ke
letą metų jie visi liktų kapita
listais.

Kai Lietuva susikūrė tėra tik 
aštunti metai, bet pirmieji val
dininkai jau suspėjo nusipirkti 
dvarus ir pasistatyti milijonų 
vertus namus.

Atgal šeši metai tūlas “po
nas” žydam malkas skaldė, bet 
dabar valdininkaudamas ištįkro 
paliko ponas. Pasistatė puikius 
namus ir vėl antrus statosi.

Bet ‘yra daug tokių valdinin
kų kad vienus namus pasistatę 
Kaune, antrus stato provincijos 
miestelyje. Mat jie mano to
kiu budu uždengti savo turtin
gumą. Paimkime kad ir Ro
kiškio mieste, Vilniaus ir Bais

vės Alėjos gatvėse stovi puikus 
namai, kurie priguli beveik tik 
valdininkams. Bet nekurie jau 
statosi po antrus ir trečius.

Tai ve kas stebina. Valdi
ninkai gaudami nuo 300 iki 500 
litų j mėnesį labai puikiai gy
vuoja. Ir toks poniškas gyve
nimas vargiai gali būti už 500 
litų. O iš kur dar'j metus su
taupyti 15,000 litų del namų 
statymo? Teisingieji valdinin
kai patįs parodo kad iš algos 
ne tik negali namų pasistatyti, 
bet ir sunkoka pragyventi.

Rokiškio policijas vadas ne
labai skiriasi nuo paprastų poli
cininkų. Stalas paprastas, ba
lių nėra, o apie namų statymą 
dar nesvajoja.

Bet dabar senos valdžios val
dininkai nei kiek nesibijo pra-

šalinimo iš tarnysčių, nes tu
rėdami miestuose namus gali ir 
be darbo pragyventi.

Dabartinė valdžia daro visur 
revizijas, bet beveik visur liūd
nos pasekmės — išaikvota pini
gai saviems reikalams.

Valdininkams algas reikėtų 
pakelti, bet jie reikia stropiai 
prižiūrėti, ir nusikaltusieji bau
sti visu smarkumu.

Seminaristas.

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.

ir iš

ir pririšo

žmogžudystės puolė ant brolių j neturi vilties įsigyti tiek turto 
Juozo ir Vlado Mankų, to pat , kad iš jo ir be darbo galėtų gy- 
kaimo gyventojų. Kaip pasiro
dė, Minkai pereitais metais iš 
Švambario nuomavo ūkį
tos priežasties buvo kilę kelis 
kartus įvairus kivirčiai ir galų 
gale Švambarys buvo prieš 
Mankus iškėlęs kelis kartus by
las teisme, ir teismas Mankus 
nubaudė.

Šiais metais Mankai ir vėl 
vedė derybas su švambariu del 
žemės nuomavimo, bet derybų 
metu kilo ginčai ir jos iširo. 
Kaip matyt, del to Mankai ir 
pradėjo švambariui keršyt.

Pagaliau paaiškėjo kad Rug
pjūčio 24 d. vakaro metu Juo
zas Mankus parvažiavęs iš ma
lūno arklius nuvedė
ganykloj, o tuo pat laiku Vla
das Mankus atėjęs į Švambario 
butą pranešė kad jo arklys pa
laidas ir spardo Mankų arklius 
Švambarys nieko nelaukdamas 
pasiėmė apinasrį ir nuėjo į lau
kus sugauti savo palaido ark
lio, iš kur daugiau negryžo. Sa
vu laiku nesugryžus Švambariui 
jo namiškiai pasigedo ir tik ra
do sekančios. djęnOjS £ąktį jį ga
nykloj su sudaužyta galva* ne
gyvą.

Tuo laiku broliai Mankai ne
žiūrint į tai kad jų kelis sykius 
klausta apie švambarį, ramiai, 
buk nieko nežinodami, gulėjo 
kluone ant šiaudų, tik Juozas 
pridūrė kad vakarop matęs jį 
vaikščiojantį po ganyklą prie 
arklių.

Valdininkai paklausė Mankų 
tėvo brolio ir sesers kiek pas 
juos yra kirvių, ir jie visi vienu 
balsu atsakė kad 
viai, o paklaustas 
kus paaiškino kad 
tikrai nežino kiek 
namuose yra kirvių ir esą ne 
du bet vienas, ir padarius na
muose smulkią kratą antro kir
vio nerasta.

Apžiurėjus pačius įtartus as
menis, rado pas Juozą Mankų 
kruvinus nagus ir marškinius, 
bet jis atsakė kad tai, girdi, esą 
nuo mušimo utėlių, vėliau pa
aiškino kad bėgęs iš nosies 
kraujas. Taip besipainiodami 
savo parodymuose dar labiau 
įlindo bėdon; nors kaltais save 
Švambario nužudyme neprisipa
žino, bet kaip liudininkų paro
dymais, taip ir jų pačių aiški
nimais jų kaltė aiškiai įrodyta.

Broliai žmogžudžiai, Juozas 
ir Vladas Mankai, pasodinta ka 
lėjiman. “L.”

yra du kir- 
Juozas Man- 
tėvai ir kiti 
ištikrųjų jų

K. E. YOCHUS
Atlieka visokius Kriaučiš- 
kus darbus kuogeriausia: 
Siuva naujas drapanas, iš
valo, išprosija senas ir už- 
audžia sudraskytas kad nei 
nežymu kur buvo perplėš
ta. Užprašau visus atsilan
kyt pažiūrėt naujų rudeni
niu Siutų ir Overkotų ma
terijų.

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St.

f
St r

Dalyvauja
Komp. A. Vanagaitis ir J. Olšauskas,
Elena
Jonas
Adelė
Elena
Juozas W. Bendleris, tenoras, vietinis,

Lelioniutė, soprano, iš Pittsburgo,
A. Sabcl, iš Youngstowno, smuikininkas.
Zubiniutė, pianistė, vietinė,
Naujckiutė, pianistė, vietinė,

ūnas Zdanis, bosas, vietinis, 
Birutė Vaitkevičiūtė, pianistė, vietinė, 
Juozas Vaitkevičius, smuikininkas, vietinis, 
L. Saldauskas, Įvairiais instrumentais, vietinis, 
Bronė Kančiutė, pianistė, vietinė, 
Aldona Wilkelis — piano akompanistė.
P. Raponkos Orkestras, lenktyniuos su kitais.

Haclden pereitą Balandį liko vieta 
kurion jieškota tinkamo žmogaus.— 
Gubernatorius paskyrė George 
Addams, paimdamas jį iš vaikų tei-.~ 
sėjo vietos. Tai buvo populiariš-zzz.. 
kas parinkimas. Paskyrimas neturį: 
rėjo politiškos reikšmės ir Teisėjaszzz.r 
Addams per penkis mėnesius paro^zzz!' 
dė savo atsakantumą.

Dabar Addams eina ant rinkimų-^ 
į tą vietą. Reikalinga kad jis včIyA 
butų išrinktas. •

Per dvidešimts vieną metą George-J, 
S. Addams buvo jaunųjų teismo teit"zz 
sėju. Taip pilnai jis atsakė tai viep
tai ir savo darbui kad ta vieta pra--^. 
dėta laikyti ne-politišk'a; ir pastai, 
rųis dviem rinkimais jis buvo išrinCI 
kas be prešingo kandidato. Partb-'z.r 
viškurnas niekas neperėjo per jo tei="'z 
smo slenkstį.

Kuomet Teisėjas Addams taip iš- m 
tikimai tarnaudamas budavojo tra-".-. 
diciją pastovaus vienodumo nepilįji 
namečių teisme Teisėjas Hadden tuo-— 
pačiu budu palaikė tokią pat tradici-''A 
ją probate teisme. Kuomet Raddeh 
mirė iki jo tik sdu kiti teisėjai te- -» 
buvo tame suole per 72 metu. Had- 
den palaikė savo administraciją lau-.J 
ke kur nebuvo politikos, kaip darė— 
Addams savo suole. •••"

Tokiu budu George S. Adaams bu-,- 
vo tinkamiausias užimti vietą pro-.., 
bate (testamentų) teisme. Jo iš
rinkimas, palaikant ne-politišku tą'” 
įstaigą bus protingas šios srities vi-„ 
suomenės pasielgimas.

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiifiiiiiiniHiiiiiiiiiiniiiiiiiuiKiiiioi
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ŽMOGUS KURĮ LIETUVIAI GALI DRĄ
SIAI REMTI RINKIMUOSE LAPK. 2

TALENTO VAKARAS
NEPAPRASTA NAUJIENA!

Dalyvaus Komp. A. Vanagaitis iš Chicagos,
Elena Lelioniute, colistė, iš PittsLurgo, 

užkviestas “Dzimdzių” kanklininkas 
J. Olšauskas iš Detroito.

“Dirvos” ruošiamas Talento Vakaras atsisuko i nau
jas vėžes su prisižadėjimu dalyvauti kompozitoriui A. 
Vanagaičiui, iš Chicagos, kuris specialiai atvyks su nau
jomis savo dainomis, juokais ir “istorija” kaip jie Chi- 
jagoj tveria Lietuvišką Grand Operą.

KOMI*. A. VANAGAITIS

Visų mylimas kompozitorius ir 
juokdaris A. Vanagaitis sutiko at
silankyti i Cleveland? ir šį rudėti, 
su naujomis dainomis ir juokais pa
linksmint Clevelandiečius "Dirvos" 
Talento Vakare, Spalių 24 d., kuris 
pavirto Į profesionalų vakarą.

Taip šiame Talento Vakare daly- 
lyvaus šios musų artistiškos spėkos:

Komp. A. VANAGAITIS, Chicago 
ELENA LEL1ONIUTĖ. Pittsburg. 
JONAS A. SABEL, Youngstown 
ADELĖ ZUBINIL'TĖ.
JUOZAS W. BENDLERIS
ELENA NAUJOKIVTĖ 
ANTANAS ZDANIS, 
BIRUTĖ VAITKEVIČIŪTĖ, 
J UOZAS VAITKEVIČIUS, 
L. SALDAUSKAS.
BRONĖ KANČIUTĖ
ALDONA VILKELIS, akompanis- 

tė.
P. RAPONKOS ORKESTRAS, ku

ris gros ir šokiams.
Tikime nei vienas nepraleis ši" 

linksmo vakaro.

Su gerb. Vanagaičio atsilankymu galima tikėtis juo
kų maišais, kad negalėsim nei parsinešti. Jis nepasigai
lės mus nei prijuokinti, nei prigraudinti.

Dar gali prisidėti kas nori'
Kviečiame vietinę ir apielinkių publiką atsilankyti, nes 

mrėsit puikiausią šio rudens pasilinksminimą.
Po programo bus linksmas balius.
Kada tas vakaras bus? Nagi Spalių (October) 2-1 d., 

ledėldieni po pietų, Lietuvių svetainėj. cAtlee "Domepeme

Tikietai: 50c. ir 75c. Keletas po SI. 
‘Dirvoje” ir pas biznierius. Vaikams

Gaunami Skalno 
15c.

Akrono Naujienos
žuvis Turės “Mufytis” ' nes galės žvejoti kaip darė iki 

Iš Rockwell ežero, kuris tei- šiolei Rockwell ežere. žuvis 
kia Akronui vandeni, žuvis bus i turįs “mufytis” valstijos žuvų 
iškraustytos Į aplinkinius ežc-iir medžioklės departmenlo pu
rus, kur žuvavimo sezone žmo- tvarkymu.

— Ei, stop, visi, pažiūrė
kit ant 7-to puslapio!

Jack Sharkey Laimėjo

Ko ne visi Clevelando laik
raščiai aprašydami kumštynes 
tarp Jack Sharkey, Bostoniečio, 
ir Harry Wilks, negro, pamini 
kad Jack Sharkey yra Lietuvis 
iš Lietuvos. Press ypatingai 
atkreipė dome Į tai ir dvieju 
kolumnų smulkiam aprašyme 
kas kelinta eilutė pridėjo “Li
thuanian”.
. Visa Anglų spauda dabar iš
vien šaukia kad Sharkey ne
duos ilgai giliuot naujam čam- 
pionui Tunney. (žiūrėk šiame 
pusi. Sporto skyrių.)

Teresė Daugėlaitė lankėsi Cleve
lande ir turėjo dalyvauti Columbia 
teatre tam tikrame savo vaidinime, 
bet teatro valdyba ir Viršininkas 
Graul peržiūrėję jos bandymus at
rado kad netiks taip rodyti publikai, 
ir ji turėjo išvažiuoti atgal Chica- 
gon. Ji pagarsėjo kaipo Joyce Haw
ley su savo maudymusi New Yorke 
kubile šampano.

CLEVELAND!) LIETUVIAMS 
AMERIKOS PILIEČIAMS

Tik tris savaitės laiko beliko ii.i 
niesto ir Ohio valstijos rinkimų.

Rodos šis klausimas turėtų vi
siems apeiti ir visi turėtų stengtis 
balsuoti balsavimo dienoj, Lapkri- 
ic 2 d., nes bus balsuojama daiiT 

dalykų ir bus renkama miesto ir 
valstijos viršininkai.

Kad galėtumėt balsuoti, turit bū
tinai užsiregistruoti šj penktadieni 
•rba šeštadienį, Spalių 15 ir 16 d., 
-avo kaimyniškoj registracijos bu
delėj. Nesiregistravę negalės bal
not rinkimuose, o būti Amerikos 

piliečiu ir nebalsuoti yra prastas 
dalykas. A. Žukas.

KRIKŠTYNOS. Nedėlioj atsibuv,. 
krikštynos Jurgio Sabelio dukters 
.iie gyvena ant Bishop rd. Kum-’ 
buvo tėvo brolis Jonas Sabelis u 
Youngstowno su Agnieška Ander 
son. Dukterei vardas duota Virg - 
iiia Rita. Krikštyta Lietuvių baž
nyčioj.

Sabel su sununi Jonu aplankė ir 
“Dirvos” redaktorių.

Pereit:} šeštadieni ir nedėlioj lan
kėsi Clevelande Akronietis J. Ra
moška; aplankė “Dirvą” ir savo se
ną kaimyną Banionj. Ramoška su 1 
keliais veiklesniais draugais palaiko 
A krone TMD. kuopą.

©
Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel Salėje 
7017 Superior Ave.

ŠIOJ NEDĖLIOJ

Sėdynės Veltui. Rinkliavų Nėr.

Kalbės J. VANAGAS iš New Yorko.

Temoj: “Karalyste Die

vo Prisiartino”

MAŽEIKA APKALTINTAS. Pa
garsėjęs savo dergimaisi per spau- , 
dą ir žodžiu komunistėlis Mažeika • 
papuolė į bėdą ir gali jo kailis nu 
kentėti ant kiek tai liečiasi Susivie
nijimo 14-tą kuopą. Nuo pat pra
eito pavasario SLA. delegato rink: 
mų Mažeika darė įvairias meklerys- 
tes ir rinko “protestus” ir ant galo 
neprisikabindamas prie tautininku 
kitokiu budu, pradėjo įžeidinėt kuo 
pos finansų sekretorių Banionj kr»- 
minališkai, už ką Banionis Mažeiką 
apskundė kuopai, o skundas gal at
sidurs centre, nes kuopoje Mažeika 
organizuoja savo “šulus” laikytis.

Šiaudinis Bolševikėlis. i

LYROS CHORAS nedėlioj turėjo 
savo koncertą Lietuvių salėje. Pub
likos buvo pusėtinai ir programą at
liko pakenčiamai.

Piliečiai tingi, šįmet pirmą 
registracijos dieną užsiregistra
vo tik 22,659 balsuotojai. Dai 
bus pora dienu registravimuisi, i 
bet kurie nesiregistruos negalės 
balsuoti Lapkričio 2 d.

SLA. NARIAMS IR NORINTIEMS 
TAPTI SLA. NARIAIS

Šiuomi atsišaukiu i SLA. narius ir 
ne-narius reikale organizavimo Ame 
rikoje augusio jaunimo prie Susi
vienijimo.

SLA. 14-ta kuopa šaukia susirin. 
kimą Spalių 21 d., Lietuvių salėje, 
7:30 v. vakare, sutvėrimui jaunimo 
skyriaus prie SLA. 14-tos kuopa? 
Tėvai kurie turit šeimynas ir r.orJ 
kad jūsų vaikai ilgiau pasilaikytu 
prie Lietuvystės atsiveskit juos tą 
vakarą. Sutverus kuopelę jaunimą 
galės mokytis Lietuvių kalbos j : 
bus norinčių, arba įsteigti koki;' 
sporto šaką. Tas, žinoma, priklau 
sys nuo pačių jaunuolių. čia yra 
tėvų svarbiausia pareiga. Paragių 
kite ar patįs atveskite savo sunu 
ar dukteris.

Norinti plačiau sužinoti apie tr 
dalyką malonėkite parašyti atvirutę 
žemiau paduotu antrašu, ’ o gausi: 
visas informacijas.

Komisijos vardu V. P. Banionis
1017 E. 72nd Place

'I'M D. 20-tos kuopos susirinkimas 
Įvyks antradienio vakare, Spalių 19 
d. Iš centro jau atsiunčia kuopai 
antrą tomą “Pasaulio Istorijos”, 31 
knygą. Kurie užsimokėjote ateikit 
atsiimt, o kurie ne ateikit užsimokėt 
ir knyga tuoj ateis ir jums. Vale.

Arklių Lenktynių Sezo
no Pabaigtuves

Pabaigimui arklių lenktynių 192d 
metų sezono Clevelando distrikte, 
dar bus per trylika dienų lenktynės 
Maple Heights trakte, Clevelando 
populiariškiausioj lenktynių vietoje, 
pradedant šeštadieniu, Spalių 1G ir 
baigiant Spalių 30 d. Paskui ark
liai bus išgabenti i pietines valst - 
jas ir lenktynių nebus iki kitai va
sarai.

Paskutiniam šių metų lenktynių 
susirinkimui Maple, Heights valdy
tojai skiria pusėtinas sumas kad 
galėtų dalyvauti net patįs geriausi 
arkliai. Nebus mažesnės sumos u’- 
$800 ir svarbesnės bus po $1,000 ii 
.$1,500, arba viso $85,000 per tryli
ka dienų.

Nuvažiuoti Į lenktynių traktą i; 
miesto galima Northern Ohio karai.- 
ir motoriniais busais. Kurie neturi 
savo automobilių turės taip pat ge
rą transportaciją kaip ir savais va
žiuodami.

SPALI V-OCT. 17 d.

Jau daugiau kaip devyniolik šimt
mečių praėjo kada musų Viešpats 
liepė savo pasekėjams melsti tos 
garbingos karalijos kurioje įvyks 
visos žmonijos geidavimas, būtent 
Laisvė, Laimė, o ant galo ir amži
nas gyvenimas del visų geros valios 
ir nuolankios širdies žmonių. Ir ka
dangi visi krikščionis taipgi meldės 
tos karalijos todėl kiekvienas kuris 
meldėsi turėtų apmąstyti apie kada 
tai Įvyks ir kokiu budu ?

Todėl kviečiame visus atsilankyti.

Sėdynes veltui.

Rinkliavos nėra.

Clevelande per Rugsėjo me-4 
nesi amatninkų ir pasilavintį
sių darbininkų reikalavimas bu
vo gana žymus, 10 nuoš. didės-- 
is negu Rugpjūčio mėnesį. Dar
bo j ieškotojų Rugsėjo mėnesį: 
buvo 846 mažiau negu mėnesiu 
pirm to.

Ohio valstija buvo pirmutine 
kur 1884 metais padaryta pirmi 
pasekmingi bandymai elektra 
varyti tramvajus. Dabar šioje 
valstijoje yra 69 paskiros elek
tros kelių kompanijos operuo
jančios suvirs. 3,000 mylių re
lių, ir tų kompanijų vertė sie
kia $300,000,000.

Naudokitės Elektros 
Pagalba

Taupymas darbo ii* taupymas pi
nigų yra du svarbus dalykai kurie 
turi būti apsvarstyti kiekvienuose 
namuose. Moteris turi turėti tn- 
kamus padargus kurie tai jai su
taupytų.

Carpetai ir patiesalai valomi sv 
elektrišku vacuum valytojų ilgiau 
laiko. Jų spalvos buna skaisčios ir 
neišsinešioja, nes oro traukimu cini
kės ir purvas ištraukiama iš jų 
Šluojant patiesalus su šluota purvas 
ištiesų neišsiima, bet įvaroma gilyn 
j audimų.

Tas pats valytojas galima naudot 
valymui grindų, užtiesalų, rakandų, 
matrosų, langu uždangalų, lentynų 
ir durų bei langų briaunų.

Elektriški valytojai yra paprasta 
ir lengva operuoti. Jie galima su
jungti su bile elektriška sagtimi, 
ir gatavi naudoti.

Kiekviena moteris gali atlikti sa-l 
vo valymo darbą į trumpesnį laiką j 
ir sutaupyti pinigus dirbant su elek-1 
trišku vacuum valytojų. 1

Žmogus g'ali užaugti, patapti garsus, pasidaryt naujus draugus nau
joje gyvenimo vietoje, ir būti vadovu, vienok jo tikras būdas gali būti ne
žinoma publikai, bet ten kur jis užauga ir visų buna matomas, ten žmonių 
nesuklaidinsi. Jie žino jo būdą ir darbus, ar jie geri ar blogi, ir kuriais 
gali užsitarnauti pagarbos ar pasmerkimo.

Pažinimui tikro Atlee Pomerene, už kurį balsuotojai Lapkričio 2 d. tu
rės balsuoti ant Suv. Valstijų Senatoriaus, reikia tik nuvykti į Holmes Ap
skritį ir gretimus apskričius pietuose ir rytuose nuo Clevelando. čia Atlee 
Pomerene gimė. Jis čia užaugo, lankė mokyklas, stojo teisių mokyklon, 
apsivedė ir įsigyveno kaipo rimtas, pastovus pilietis.

Atlee Pomerene nėra miestelėnas, bet žinantis ūkininkų gyvenimą, iš 
vidurinės klesos. Jis gimė Berlin miestelyje, Holmes apskrityje, 1863 m 
Ja tėvas buvo Dr. Peter Pomerene, puikus senoviškas ūkininkų gydytojas, 
kuris užlaikė didelę ūkę su pagalba savo vaikų, ir praktikavo aplinkiniuose 
apskričiuose—gatavas patarnavimui dieną ir naktį, nepaisant užmokęsnio.

Kaimynai ir draugai iš tos srities kalba apie Atlee Pomerene su pa
garba ir meile kokia paeina nuo ilgos pažinties. Pomerenes buvo pavyz
dingiausia šeimyna Berlin miestelyje. Jų namas buvo populiariškas toje 
srityje. Tai buvo jaunimo sueigos vieta.

Atlee buvo vienas iš dešimties vaikų, nes jo tėvas buvo vedęs du sykiu. 
Tėvo didžiausias tikslas buvo duoti savo vaikams kuoclaugiausia moksle. 
Visi vaikai buvo mokinami profesijų: tarp jų vienas buvo ministeriu, kuris 
buvo užmuštas gelžkelio nelaimėj važiuojant i Cantoną sužieduoti Atlee; 
tris yra daktarai ir trįs advokatai. Kiti gyvena naudingais užsiėmimais 
'r yra žmonių gerbiami savo srityse. Visi yra Ohio piliečiai. Visi išsky
rus Atlle yra apsigyvenę artimai savo gimtinės vietos.

Būdamas Ii metų, Atlee su savo daiktais buvo išvežtas į Hayesville, 
Ashland apskrityje, i Vermillion Institutą. Jis buvo mokslui atsidavęs 
vaikas: taip mokydavosi ir studijuodavo kad vos nesugadino savo akių, 
skaitydamas prie mėnesienos kuomet ieną vakarą turėjo išmokt lekciją, o 
lempa buvo sumušta Jis užsidarbiavo sau mokslui mokydamas kitus La- 
lir.iškai ir Graikiškai.

Paskui jis įstojo j Princeton universitetą, kur gavo diplomą būdamas 
21 metų, ir du mokslo laipsniu, A. B ir A. M. Pora metų vėliau baigė 
Cincinnati Law School, ir apsigyveno Cantone, didžiausiam mieste tam šone.

Jis ten smarkiai kilo veikime, pasakoja seni gyventojai. Jis buvo rim
tas, studijuojantis vaikinas, kurio charakteris pasižymėjo jo pasirinkimu 
drapanų. Jo drapanos niekados nebuvo "garsios”, ir jaunas būdamas iš
rodė daugiau į senyvą pionierių valstybininką. Senesni žmonės tuoj pama
tė jame advokato gabumus, kuris buvo drąsus, atviras, teisingas, tokis ko
kį gerbia visi. . ... ...

Metų begiu, jis dasigavo iki to kad liko išrinktas miesto solicitorium, 
garbingon vieton, ners nepelningom Tarnavo iki 1891 metų, vesdamas 
svarbias ir dideles bylas kuriomis atkreipė į savo domę valstijos teisdarių. 
1896 m. jis buvo išrinktas apskrities prosekutorium ir vedė daug pragarsė
jusių bylų, kuriose drąsiai ir įtemptai veikė kaip žmogus kuris žino tiesą 
ir nepaiso nieko.

Nuo to jis paliovė būti ūkininkų advokatu, ir tapo garsus per visą val
stiją. Jis buvo daug sykių pašauktas įvairiems svarbiems valstijos reika
lams vesti. 1906 metais jis atkreipė į save jau tiek domės kad tapo pa
statytas kandidatu ant valstijos gubernatoriaus du metai vėliau. Jis buvo 
pirmininkas Demokratų Valstijos Konvencijos 1910, ir buvo nominuota 
Judson Harmon ant Gubernatoriaus, o Atlee Pomerene ant leitenanto gu
bernatoriaus. Abu buvo išrinkti, ir sekantį metą jir buvo nuskirtas vie
ton Charles Diek Suv. Valstijų Senate. Jis buvo išrinktas ton vieton 1916 
metais visuotinu balsavimu ir tarnavo iki 1923 m.

Laike savo tarnybos S. V. Senate jis buvo nariu sekančių svarbių ko
mitetų: Bankinių reikalų ir Pinigų; Užrubežinių Reikalų; Tarpvalstijinės 
Komercijos; Manufaktūrų; Privilegijų ir Rinkimų.

Anksti 1923 m. Prezidentas Harding paskyrė jį į Penktą Pan-Ameri- 
kos Konferenciją Santiago, Chile, Pietų Amerikoj.

Vėliau jis buvo paskirtas Prezidento Coolidge vienas iš Speciales Ta
rybos sužiurejimui kilusių suktybių su Kariško Laivyno Petrolejaus Rezer
vai) V'/yominge ir Kalifornijoj. Jis t’k ką užbaigė savo argumentus toje 
komisijoje ir neatsitraukė prie savo darbo iki nepabaigė tenai, nepaisant 
kad jau reikėjo pradėti rinkimų agitacija. Jo kampanija turės būti pra
vesta trumpu laiku, bet jo pasižymėjimai rodo kad nereiks daug kalbėti 
ir kiekvienas Ohio valstijos balsuotojas parems jį, pasitikėdamas kad jis 
teisingai ir be skirtumo atstovaus visus.

Republiko'nai ii' Demokratai, ūkininkai, profesionalai, biznieriai dar
bininkai, moterįs bizniuose ir namie, kurie pažinojo Atlee Pomerene. vaiką, 
augantį, ir Senatorių Pomerene, aukštų principų žmogų ir gerą šeimin.n- 
ką, padorų pilietį, ištikimą tarną publikos, visi jam atiduoda pagarbą.

Vienas Cantcno advokatas, plačiai šioje šalyje žinomas, ir ant laimes 
vienas iš Republikonų partijos vadų Ohio valstijoj, pasakė andai: "Atlee 
Pomerene Cantcno praktikavo teises kuomet aš čia pribuvau—dar jaunas 
ir pradedantis gyventi. Nuo to sykio aš jį pažįstu. Niekur kitur nema
čiau puikesnio, švaresnio, teisingesnio advokato. Niekas tame mieste ne
pasakys nieko prieš jį. Aš dar nesutikau kito tokio su aukštais visuome
nei tarnavimo idealais”.

Šis geras atsiliepimas iš žmogaus kuris yra skirtingų politiškų pažiū
rų su Atlee Pomerene turėtų reikšti daug Ohio valstijos balsuotojams.

prieš Negrą Wills
Brooklyn, N. Y. — Spalių 12 d. 

Ebbets pleciuje įvyko kumštynės 
tarp Lietuvio, Jack Sharkey (Žu
kausko) ir negro Harry Wills. Nors 
visame negras buvo už Lietuvį dik- 
tesnis, bet per visą trylika eilių Lie
tuvis negrą taip sudaužė kad tas 
lik bandė gintis, ir tryliktu atveju 
negras besigindamas davė Lietuviui 
atbulu alkuna į veidą, už ką refery 
sulaikė kumštynes ir laimėjimą nu
skyrė Jackui Sharkey.

Negras visu laiku buvo baidykle 
buvusiam čampionui Jack Dempsey, 
ir Dempsey ju bijodamas net buvo 
nusistatęs su negrais nesikumščiuot.

Sharkey su savo priešu turėjo 
kumščiuoti penkiolika atvejų arba 
“rounds” (kožnas raund po 3 miliu
tas ir 1 minuta pasilsio). Kaip An
gliški laikraščiai ir jų kumštynių 
žinovai korespondentai sako, Shar
key butų ir taip laimėjęs jeigu neg
ras nebūtų panaudojęs to savo ne- 
teisoto smūgio.

Wills buvo bevilčiai sumuštas. Iš 
pat pirmo išėjimo Sharkey pasirodė 
pilnas pasitikėjimo ir vedė puolimo 
ir mušimo kovą, taip kad negras bu
vo apdaužytas, apkruvintas, akjs už
muštos ir tt. Nors jo ant žemės nei 
sykio Lietuvis neparmušė, bet kelis 
sykius nusiuntė apsvaigusį Į jo kam
pą pertraukai.

Apie 45,000 žmonių matė tas mu - 
tynęs, dalyvavo šimtai Lietuvių.

Negras pirmu kartu savo penkio
likos metų kumštynių profesijoj bu
vo sumuštas balto priešo.

Per pirmus du susikirtimu kova 
ėjo ant lygių, bet paskui likusieji 
vienuolika atvejų buvo Lietuvio pu
sėje ir per visą laiką negras buvo 
po nemielaširdingais savo priešo 
smūgiais.

Jack Sharkey yra 24 metų, sveria 
188 svarus, G pėdų aukščio, kūno 
sudėjimu plonesnis už negrą.

V/ills yra 3G metų, 210 svarų, G 
pėdų 2 colių aukščio ir jau pragar
sėjęs kumštininkas.

Prieš pradedant kumštynes, radio 
stoties vedėjas paprašė jų ką nors 
pasakyti klausytojams apie kumšty
nes. Wills atsakė: “Aš nenoriu ra
dio, aš noriu kumščiuotis”. Sharkey 
priėjęs prie pasakė: “Aš sumušiu 
Wills tikrai kaip pekla.”

BROOK LYNIEČIAI LIETUVIAI 
PAS SHARKEY

“Vienybė” rašo: Keletas Brook
lyn© Lietuvių apsilankė pas garsų

kumštininką Jack Sharkey (Žukau
ską), jo lavinimosi vietoj New Yor
ke. “Džekis” maloniai Brooklynie- 
čius pasitiko ir pasikalbėjo. Jis 
buvo tikras kad jam pasiseks laimė
ti prieš milžiną juoduką, Harry 
Wills.

Jack Sharkey pats nusipasakoj > 
kad esąs gimęs Binghamton, N. Y., 
kur jo tėvai Žukauskai ir dabar gy
vena. Jo vardas “Sharkey” buvęs 
priimtas jo dar ant laivo karo me
tu, kur dažnai teko liuosnorių im
tynėse jam dalyvauti. Jo tėvai pa
eina iš Lietuvos, rodos Vilniaus rė- 
dybos. Išvaizda Žukausko yra gry
nai Lietuviška. Jis yra didelio ūgio, 
net G pėdų aukščio, dailaus veido ir 
linksmo bei lėto budo. Jis pasakė’ 
“'Kai aš laimėsiu šias kumštynes 
tai visi Lietuviai busite pas mane 
ant bankieto.”

Pas jį buvo apsilankę Antanas 
Kundrotas, Juozas Garšva, Jurgis 
Jokūbaitis ir daugelis kitų.”

MAROTTA RENGIA KUMŠ
TYNES

Charley Marotta, Clevelando pa
žymus promoteris, rengia kumšty
nių vakarą Moose hall, 1000 Walnut 
avė. Tas įvyks penktadienio vaka
re, Spalių 22 d., nuo 8 vai. Daly
vaus nekurie geriausi miesto kumš
tininkai. Tikietai bus po $1.00, 
$1.25 ir $1.50. Tai bus daugiausia 
kumštininkų ką kada to sporto mė
gėjai vienu sykiu Clevelande matė. 
Kurie mėgsta kumštynes turės ge
rą laiką. Moterįs taipgi kviečiama.

D EM ETR A L P R A L A1M EJ O
Madison, Wis., Spalių 10 d. Grai

kas Demetrai turėjo imtynes su 
Johnny Myers, už vidurvakarinin 
valstijų čampionatą, ir Demetrai 
pralaimėjo du sykiu iš trijų.

Sarpalius sako kad Myers yra 
Lietuvis.

ANT RENDOS KAMBARIS 
vienam arba porai vyrų arba vedu
siai porai. Lietuvių šeimynoj. Ar
ti St. Clair karo ir Fisher Body 
dirbtuvės. 1017 E. 140 Street.

MAROTTA RENGIA RISTYNES 
LAPKRIČIO MĖN.

Nekuriems vietiniams susimaišė 
kada tikrai bus ristynės miesto au- 
ditjvpijoj. .Marotta savo pirmas di
deles ristynės šį sezoną rengia 17 d. 
Lapkričio, reiškia kitą mėnesį, ne 
šitą.

Tėmykit “Dirvą”, žinosit laiką.

PARDAVIMAI 
kombination, su gazu ir anglimis. 
Tinka bile kambariui, mažai naudo
tas. Ateikit pamatyt, kaina prieina
ma. 1017 E. 140 St. arti St. Clair.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ 
parsiduoda labai gražioj vietoj, ant 
kampo E. 79 ir Korman Lietuviais 
ir Lenkais apgyventa, daro gera bi
znį Savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. J. Kazlauskas, 10G3 E. 79 st.

PARSIDUODA
2 šeimynų, po 5 kambarius 
su maudynėmis viršuje ir 
apačioje. Dubaltavas ga- 
radžius. Rendos neša $90 
į mėn. Kaina $9,000. Rei
kia Įnešti $1,500. Arti prie 
Euclid avė, East Clevelan
de. Kreipkitės (42)

A. Hausrath Realty Co.
404 E. 156 St. Eddy 2292

ANT RENDOS 5 KAMBARIAI 
ant antrų lubų, gražioj vietoj, ap- 
gyventoj Lietuviais. Ateikit pažiū
rėt 12G6 E. GI Street.

ANT RENDOS
4 gražus kambariai, ant antro 

aukšto. Su visais parankamais del 
mažos šeimynos. Kaina prieinama. 
Kreipkitės 1219 E. 83 St. Arti Su
perior. (42)

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai jškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

PARSIDUODA
ant 4857 Turney Road, arti Garfield 
Boulevard, 5 stalu Poolruimis, neri 
kompetieijos G mylios aplinkui. Par
duos arba mainys ant loto ar auto
mobilio. Kreipkitės vakare 7 vai. 
arba matykit Zimerman, Notaras, 
12900 Buckeye Rd. (£3).

PARSIDUODA
Labai daili Grosernė, Saldainių ir 
Minkštų gėrimų krautuvė, laikanti 
rūkytų mėsų ir daug visokių daly
kų. Labai gera vieta del 'Lietuvio. 
Biznis gerai išdirbtas. Renda pigi. 
Prie krautuves G kambariai gyveni
mui. Renda $55. Dasižinokit tuoj:

5917 St. Clair Ave. (44)
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J. Olšauskas Detroite
“Dirvos” redaktorius gavo lai

šku nuo J. Olšausko, buvusio 
“Dzimdzių” kanklininko, kuris 
pereita žiemą susirgo ir išbuvo 
Bostono apielinkėj. šiose die
nose p. Olšauskas persikėlė i 
Detroitą, ir žada apsilankyt su 
komp. A. Vanagaičiu “Dirvos” 
Talento Vakare, Spalių 24 d.

šitie du seni “Dzimdziai” 
pralinksmins Clevelandiečius.

PASKOLOS^
Mes duodame Paskolą ant lotų 
ir Namų. Todėl jeigu kam rei
kalinga pinigų kreipkitės pas 
mus.

E. GINSBURG 
2114 Guarantee Title Bldg. 

Superior prie E. 9th St.

Reikalinga Lietuvaite
WAITRESS-PATARNAUTOJA 

Restaurante prie stalų ir mokanti 
visą restauranto darbą, sykiu ir prie 
cash registerio. Pastovi vieta. At- 
sišaukit į GILLIS RESTAURANT, 

6904% SUPERIOR AVE.

Į Dr. FRANK F. HAPPY
DENTISTAS

‘. Persikėlė nuo i 
I 1935 St. Clair Ave. I 
| ant St. Clair Ave. ir | 
I kampo E. 79th St. | 
M VALANDOS: 10:30 RYTE t 
A IKI 8:00 VAKARE. S

ALBINAS A. STANKŪNAS
Užlaiko didele Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų 

Skanių Gėrimų ir Rūkymų.
Dideliam pasirinkimui Groseriai, rūkyta Mėsa, Deš

ros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt.
Smagi užeiga del Lietuvių. Meldžiam užsukti:

1386 East 65th Street
Kampas Luther Ave. Cleveland, Ohio.

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

Jei tau, broli, liūdna daros 
Žiemos laike ar vasaros, 
Pas Stankūną linksma yra 
Del kiekvieno gero vyro. 
Jei tau tiktųsi nelaimės, 
Pas Stankūnų eik be baimės, 
Tasai žmogus taye užstos 
Ir nelaimėj paratavos.
Jei tau kada ko nors trūksta 
Arba buna permažai, 
Tik užeik tu pas Stankūną, 
Ir užsiganėdink amžinai.

Pristatėm visokius užsakymus del 
del privatiškų reikalų.

Jei karšta diena vasaros, 
O tau burnoj sausa daros, 
Pas Stankūną gausi rodą. 
Nes ten šalto-saldaus duoda. 
Jeigu darysi baliuką, 
Reiks Aiskrymo ir Papsuko, 
Pas Stankūną visko gausi, 
Del Lietuvių kuogeriausia. 
O Clevelandan jei pribusi 
Niekados tu nepražūsi, 
Pas Stankūną prieigą gausi 
Ir niekados negailausi.

Balių, Piknikų, Vestuvių, Krikštynų ir 
Telefonas RANDOLPH 3262.


