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Mire Socialistų
PERSPĖJIMAS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ILGĄ SAVO GYVENI
MĄ KOVOJO DAR

BININKŲ EILĖSE

Elmhurst, Ill. — Spaliu 20 d. 
čia ligoninėj pasimirė Eugene

12.000 angliakasių sugryžo į 
darbą. Bellaire, O. — Šios sri
ties kasyklose dalykai pradeda V. Debs. socialistų partijos va- 
gerėti. Apie 12,000 angliaka- das, vienas iš pažymiausių šių 
šių sugryžo į darbą, ir kitos j dienų socialistų veikėjas pasau- 
kasyklos kurios dar stovi ne- lyje. 
užilgo pradės veikti.

Po dviejų metų neveikimo, 71 metų amžiaus.
Fort Pitt kasykla skersai upę vo jo moteris, jo brolis ir sese- 
nuo Moundsville, W. Va., atsi- rįs bei socialistų partijos ra
dare. 400 darbininkų sugryžo dai paskutinėse gyvenimo nu
dirbti. ! imtose.

Mirė nuo sukietėjimo 
širdies gyslų, būdamas netoli 

Prie jo bu-

Scranton, Pa. — Vienas dar
bininkas užmušta ir padaryta 
daug nuostolių eksplodavus Du 
Pont parako 
tuvėj netoli 
telyje.

kompanijos dirb
ėja, Moosic mies-

Darbo FederacijaAmerikos 
savo konvencijoj išnešta rez®- 
liucija pareiškianti kad ši Fe
deracija palaikys tuos pačius 
santikius su
Federacija .kokius turėjo 
šiolei.

Bus palaidotas Terre Haute, 
Ind., kur pradėjo savo karjerą 
ir visą laiką gyveno.

Debs buvo socialistų parti
jos kandidatas ant Suvienytų 

I Valstijų prezidento net penkis 
i kartus, bet toli buvo nuo išrin
kimo.

Du sykiu buvo nuteistas 
lėjir.idn ir sėdėjo, nors ne 
na bausmę. Vieną sykį už

ka- 
pil- 
or-

Meksikos Darbo ganizavimą ir vadovavimą gel- 
iki I žkeliečių steriko, antrą už prie- 

I Sinimąsi karui, 1918 m., kada 
Nusižudė. Rock Island, 111., buvo suimtas Cantone, O., ir

Vienas darbininkas, dirbantis! nuteistas CIevelande už agita- 
metalo liejykloj, patyręs kad\ prieš karą. Tai buvo žino
jo žmona Belgijoj isšistorojo i S'us kur tikėjo savo idealams, 
nuo persiskyrimą, įlindęs į pe
čių atsuko gazą ir. užsitroškino.

Fordo valandos plečias. Qak- 
land, Cal. — Viena laivų bn- 
davojimo kompanija praneša 
kad savo įstaigoj kur dirba 200 
darbininkų įveda išbandymui 
penkių dienų darbo planą su še
šių dienų užmokesniu, kaip pa
darė automobilių dirbėjas For
das Detroite.

Pašto Vagystė

‘ ~ ‘ i------------ :----------
NUŽUDĖ VAIKUS IR, UŽMUŠTA 1,200 CHI- 

PATI SAVE NU RAKEIVIU
Los Angeles. — Vieno pažy

maus Kalifornijos advokato pa
ti “sąžinės graužiama” nužudė 
savo tris mažus vaikus ir pati 
nusižudė atsukdama gazą kam
baryje kur ji buvo išbėgus ir 
apsigyvenus. Išbėdgama iš na
mų ji paliko raštelį vyrui pa
sakydama kad iškeliauja nužu
dyt vaikus ir sau galą pasida
ryt. Nors tuoj imtasi jų jieš- 
koti, bet nespėta. Moteris sa
kėsi kad ją sąžinė graužė dėlto

Nepuolimo Sutartis su Rusija

Musų Bolševikiški lai
kraščiai nežinodami ki
tokio budo priviliot pub
liką, dabar pasigriebė 
sensaciją ir bubnija Lie-1 kad nebuvo tinkama motina ir 
tuviams apie gręsiamą 
karą su Lenkais. Tokius 
gandus leidžia ir nekurie 
Amerikos sensacijų jieš- 
kotojai korespondentai 
Europoje.

Į tuos gąsdinimus 
rėkime šalčiau.

šanghai. — Kariumenės lai
vas, vežęs sykiu kareivius ir 
amuniciją, eksplodavo ir toje 
katastrofoje žuvo 1,200 Chinų 
kareivių Tik 300 kareivių te- 
išsigelbėjo. Laivas užsidegė 
dar būdamas ant inkaro, ir at- 
siliuosavęs nuo jo plaukioda
mas prie kitų laivų užmušė ir 
ten daug žmonių.

Sprogdami šoviniai apšaudė 
ir miestą Kiukiang ir padare 
daug nuostolių.

vaiku auklėtoja.
Nyksta

žiu

Rumanijos Karalienės
Priėmimas

Washington. — Atsilanky
mas Amerikon Rumanijos ka
ralienės yra pirmas 
mas kad Amerikon 
kokia nors karūnuota

ant sosto, 
karaliene 1

atsitiki- 
atvyktų 

galva po

Stengiasi Gelbėt Franką
Paryžius. — Maršalas Joffre 

pradėjo savo sugalvotą kampa
niją išgelbėjimui franko nuo 
smukimo: jis ragina piliečius 
parduoti svetimoms šalims sa
vo brangius senoviškus dailos 
dalykus sukėlimui pinigų, 
turiasdešimties tautų 
darbai bus išstatyta 
mui jeigu pasiseks ta 
nija.

Ukininkų- 
pereitais j 
susiorga-1

Washington. —
Darbo partija, kuri
prezidento rinkimais
nizavo vakarinėse valstijose iriI
norėjo pervaryt savo kandida- 

bai- 
dar

Ke- 
artistų 

pardavi- 
kampa-

tus, jau visai sunykus ir 
giasi. Kokios spėkos jų 
buvo dabar išsidalina tarp De
mokratų ir Republikonų parti- i 
jų-

Laukų Laistymui Dideliu 
Pinigai Leidžiama

CIevelande, prie Ohio Bell 
Telefonų kompanijos budink® 
dar vis streikuoja 500 darbi
ninkų, nors teismas ir unijos 
viršininkai skaito streiką už
baigtu. Jie streikuoja už nau
dojimą prie darbo neunijistų 
stikliorių.

Pietinėj Valijoj, tarp strei
kuojančių angliakasių ir polici
jos kilo riaušės. Apie 700 strei- 
kerių bandė neleisti į darbą ke
liolikos skebų. Juos lydėjo po
licija. Darbininkai tada puolė 
ant policijantų ir prasidėjo peš
tynės. Sužeista tuzinas poli
cijantų ir apie 40 darbininkų.

Anglijos angliakasių streikas 
atsiliepia ir ant bažnyčių. At
einant šaltam orui, bažnyčiose 
neturint anglies apšildymui, 
žmonės 
kunigai 
minutų

Elizabeth, N. J. — Pereitą 
savaitę astuoni pašto vagiliai 
atvažiavę dviem automobiliais 
užpuolė ant pašto troko, nušo
vė vieną darbininką ir tris su
žeidė ir apiplėšę troką pagrobė 
•5100,000 vertės siuntinių.

Valdžia pasiryžo sugaudyt 
plėšikus. Suvienytų Vals- 
paštų vagystės priėjo to- 
laipsnio kaip

to kai užsėda
Rumanijos 

atkeliavo su 
duktere į New Yorką, kur bu
vo iškilmingai priimta ir visas 
miestas stengėsi ją pasveikin
ti ir kuogražiausia priimti.

Išlipus iš laivo, Spalių 18 d.. 
New Yorke ją sveikino karišku 
kanuolių 21 šūvis.

Miesto rotušėje, ant tam tik
rai paruošto sosto, kur karalie
nė atsilankius sėdėjo, subėgę 
minios paskui kožnas stengėsi 
nors sekundą pasėdėti.

Iš New York© iškeliavo j 
tinę Washingtona.

Washingtone ji sutikta 
tokia iškilme kaip niekad 
sostinėje nebuvo, 
priėmė Valstijos
Kellogg ir militaris ir diploma
tinis korpusai.

Po oficialio 
V. prezidentą 
gryžo į New
jau buvo neoficialė viešnia.

savo sunum

su 
dar 

Sostinėje ją 
Sekretorius

neatsitinka
Pašto virši- 

kad išnaiki-

sus 
ti j u 
kio
jokioj kitoj šalyj, 
įlinkas New sako 
nimui tokių plėšikų turėtų būti 
panaudota 
menė ir 
darbininkų 
sistemoje.

priėmimo pas 
Washingtone, 

Yorką ir nuo

S.

to

Visi

kad ir visa kariu- 
apsaugota gyvastį? 
tarnaujančių pašto

Beveik Viršininkai
Butlegeriauja

Mergaites Nužudymo 
Paslaptis Išėjo

anglies 
negali ilgai sėdėt, taigi 
jau įveda tik dešimties 
pamaldas.

užmušta. Maskva.šeši
Ant Leningrado-Pskovo gelžke- 
lio traukiniam susimušus už
mušta š'eši ir sužteista. 14 pasiu vietos, 
žierių.

Cicero. III. — Federalė 
džia užpuolė šį Chicagos prie
miestį ir tyrinėja dalykų padė
tį, kur atsibuna tiek žudysčių 
ir peštynių del degtinės plati
nimo.

Apie 300 policijantų esą glo
bojami butlegerių ir gauna ge
rą atlyginimą už “nematymą” 
kas dedasi.

Apie 150 
departmento 
apkaltinimų,
tyrinės iki galo kokie šeši Chi
cago* policijos kapitonai netiks 

tuzinai? dėtakfrivų 1 ir 
šimtu policijantų.

val-

Chicagos policijos 
virišninkų laukia 
ir jeigu dalyką

me-

Gelžkelių Nelaimes 
1925 Metais 

.*__ >

Washington. — Valdžios 
tistikų biuras skelbia kad 
1925 metus nelaimėse ant gelž-Į 
kelių užmušta 6,763 ypatos ir 
137,536 sužeista.

Nelaimėse važiuojant auto-' 
mobiliams arba vežimams per j 
gelžke(ių reles užmušta 
ypatos ir 6,555 sužeista.

sta-
per j

Washington. — Prezidentas 
užtvirtino paskyrimą $17,175,- 
900 sumos įrengimui irigaeijos 

i sistemos nuo Owyhee upės lai- 
; styrnui 121,000 akrų ženn's 
I Oregon ir Idaho valstijose. I

Maistas Brangsta

2,2061
i • I kai-;

Norvegijoj Prohibicija

Kopenhagen. — Norvegijoje 
buvo balsavimai ar šalis turi 
būti “sausa” ar "šlapia”. Pa
sekmės beveik lygios, 297.010 
už prohibicija ir 296,188 prieš. 
Bet didmiesčių Oslo ir Bergen 
balsai nusvėrė “slapiųjų” pu
sėn.

Washington. — Maisto
Inos krautuvėse Rugsėjo 15 d. 
žiniomis pasirodė pakilusio.;! 
apie 1 3-4 nuoš. virš to kaip bu-1 
vo Rugpjūčio 
nupuolė vienu 
nuošimčio kaip 
15, 1925 m.

Dabar kainos 
didesnės negu buvo 1913 m.

15 d. Vienok 
trečdaliu vieno 

buvo Rugsėjo

Z> nuoš.

Užsidarė Darbininkų 
Bankas

Paliuosuota Indijos 
Vergai

Kalkutta, Indija. — Paskuti
niai Nepalo 57,889- vergai tapo 
paliuosuoti pereitą savaitę, 
vininkams vienok valdžia 
rėjo užmokėti 81,350.000 
juos.

Sa- 
tu- 
už

Pittsburgh, Pa. — Brother
hood Saving and Trust Co., 
darbininkų unijos bankas, tu
rėjo užsidaryti kada revizoriai 
susekė kad $102,000 bankos 
pinigų vienas tarnautojas pa
naudojo savo tikslams ir išaik- 
vojo. Penki vyrai suimta tame 
nusikaltime; tris iš jų yra ban
ko viršininkai.

Nepuolimo Pai viri inimas
Be abejojimų, patvirtinimas 

nepuolimo sutartyje musų tei
sių į Vilniaus kraštą yra svar
biausias tos sutarties straips
nis. Neturėdami tiesioginės sie
nos su SSSR mes vargiai esa
me bent kokiame puolimo iš 
Rusijos pusės pavojuje. Ta
čiau, pabrėžimas taikingo abie
jų susitariančių pusių nusista
tymo negali neturėti teigiamos 
reikšmės del tolimesnio Lietu
vos ir Rusijos susiartinimo.

Sutarties Reikšmė
Nauja sutartimi Lietuva at

sistoja į istorišką Lietuvos-Ru
sijos draugavimo kelią. Nuo
širdus priėmimas kurį rado 
Maskvoje musų ministeris pir
mininkas Sleževičius rodo kad 
musų užsienių politika vedama 
teisinga šiuo žvilgsniu krypti
mi.

Politinių santikių sustiprėji
mas. kaip tai buvo pabrėžta 
Sleževičiaus ir čičerino susiti
kimo kalbose, turės vest ir prie 
ekonominio susiartinimo. Pre
kybos sutartis turės čia būti 
pirmas žingsni ksurį artimiau
sioj ateityj Lietuvai ir Rusijai 
teks padaryti. Kaip yra žino
ma, sutarties projektas jau yra 
iš musų puses paruoštas. Ne
ilgai trukus reikia laukti pra
dedant šiuo reikalu derybų.

Ar rėkia minėti šiandien apie' 
tai kad kai kurie neįvykdyti iki 
šiol taikos sutarties su Rusija 
straipsniai susilauks dabar rei
kiamo abiejų pusių susidomė
jimo ir įvertinimo, kurio iki 
kiol neturėjo?

Miško koncesijos, indėlių ir 
kultūrinių turtų grąžinimo 
klausimai prie gerų iš abiejų 
pusių norų yra lengvai išspren
džiami, o jų išsprendimas žy
miai prisidėtų prie musų pla
čios visuomenės simpatijų pa
didėjimo link Rusijos.

Bet visų labiausia pasirašy
ta tarp Lietuvos ir Rusijos ne
puolimo sutartis turės atsiliep
ti į Lenkijos santikius su Lie
tuva. Galima numanyti kad 
Varšavoje nuo Rugsėjo 28 d. 
pradės rimčiau žiūrėti į tą ko
šę kurią Pilsudskis ir Želigov
skis užvirė 1920 metais. Esant 
iki šiol Lietuvai nuo viso pa
saulio atskirtai, galima buvo 
ant jos daryti visokių pasida
linimo planų. Dabar visokios 
kombinacijos del Lietuvos at
eities yra pasunkėjusios. Del 
tų kombinacijų teks labiau 
skaitytis su Lietuvių tautos 
balsu ir jos pasiryžimu ginti 
savo nepriklausomybę.

Reikia manyti kad visokių 
avanturų mėgėjai Varšavoj tai 
supras. Per tai Lietuvos ne
puolimo sutartis su Rusija, rei
kia tikėti, įgys didelės reikšmės 
bendram taikos reikalui kurs 
agresingais Pilsudskio planais 
paskiausiu laiku yra pastaty
tas dideliame pavojuje. “L.”

Politikos Atgijimas
Kaunas. — Su pasitenkini-1 

mu reikia pažymėti kad, atsi-. 
stojus prie valdžios vairo nau-j 
jai vyriausybei, musų užsienių 
politika pasitraukė nuo to ne
gyvo tašto ties . kuriuo pirma 
buvo sustojus.

Tai matyti tiek iš to susi
domėjimo kurio užsienis rodo 
dabar Lietuvos reikalams, tiek 
ir iš konkrečių musų užsienių 
politikos laimėjimų.

Prie tų laimėjimų mums be 
abejojimų tenka priskirti ir 
Rugsėjo 28 d. pasirašytą Mas
kvoje tarp Lietuvos ir Rusijos 
nepuolimo sutartį.

Tai naujas svarbus žingsnis 
Lietuvos ir SSSR susiartinomo 
keliu.

Iki šiol musų santikių su SS 
SL pagrindu buvo pasirašyta 
Maskvoje 1920 m. taikos su
tartis. šia sutartimi Rusija 
pripažino Lietuvos nepriklauso
mybę ir atsisakė amžinai nuo 
bent kokių pretenzijų į tas že
mes.

Pagrobimas Vilniaus
Tačiau nuo 1920 m. vasaros, 

kai buvo pasirašytu taikos su
tartis su Rusija, iki šios dienos 
įvyko visa eilė stambių politi
nių atmainų.

Tų pačių 1920 metų Spalių 
9 dieną Lenkija, sulaužius prieš 
dvi dienas pasirašytą su Lietu
va Suvalkų sutartį, pagrobė 
musų sostinę ir gerą trečdalį 
Lietuvos žemių rytuose. 1921 
metų Kovo 18 d. Lenkija pasi
rašė su Rusais taikos sutarti, 
einant kuria ginčijamos tarp 
Lietuvos ir Lenkijos teritori
jos priklausomybė buvo palie
kama spręsti šioms valstybėms 
savutarpiniu susitarimu. Pa
galiau, 1923 m. Kovo 15 d. nu
tarimu Ambasadorių konferen
cija, nustatydama Lenkijos sie
ną su Lietuva, visas Lenkų pa
grobtas žemes pripažino Len
kijai.

Tuo budu, į Lietuvos taikos 
sutartimi su Rusija sudarytą 
padėtį šiandien veikia eilė fak
tų tiesioginai ar netiesioginai 
atsiliepiančių į svarbausią mu
sų tautos uždavinį — Vilniaus 
atvadavimą. Jau Rygos sutar
tis, leidžianti kvestijonuoti an-1 
ksčiau pripažintas Lietuvai že-i 
mes, kiek susilpnino musų tai-1 
kos su Rusija sutarties nuosta-! 
tus liečiančius Vilniaus kraštą.! 
O tuo tarpu eilė atmainų Rusi
jos konstitucijoje sukėlė reika
lo kad naujai įsikūrusios So- 
cielistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos vyriausybė taip pat 
pasisakytų rupimu musų klau
simu.

Todėl ir sąryšyj su Vilniaus 
klausimu atsirado naujos poli
tinės su SSSR sutarties reika
las.

Tas reikalas senai buvo jau
čiamas, tačiau tik dabar pavy
ko sėkmingai jis atlikti.

Žiema Busianti Šalta
Washington. — Oro biuro 

vedėjai sako kad šįmet žiema 
. žiemos, sako jie, ei- 

i na periodais po keliolika metų. ■ 
1917 metų žiema buvo nepa-i 
prastai nenormališka, panašiai ■ 
beveik pasitaikys ir ši žiema, 
jei paisyti tų periodų.

Įbus šalta.

Orwell, Ohio. — Rugsėjo 21 
pradingo iš namų pustrečių me
tų Zendarskių mergaitė. Delei 
to dingimo buvo sukelta gana 
didelis skandalas spaudoje, su 
įvairiausias išvedžiojimais.

Pereitą savaitę vienas
džiotojas atrado tos mergaitės 
lavoną už pusvarsnio nuo na
mų krūmuose. Ir vėl daryta iš
vedžiojimai ar kas nemoraliais 
tikslais ją pagrobęs, ten išne
šęs ir paskui nužudęs. Jieško- 
ta kaltininkų ir nekurie net 
buvo suimti ir klausinėjami, 
bet be pasekmių.

Pagaliaus šerifas ir detekti- 
vai aiškina kad 
išėjo iš namų ir 
griuvo, o paskui 
lijo •umindžiet.

mergaitė pati 
nuvargus su
lą karvės gtt-

Meteoras užmušė dešimts. 
Belgradas, Serbija. — Netoli 
Nišo meteoras puldamas iš er
dvių pataikė į kaimiečio namą 
ir užmušė dešimts ten buvusių 
žmonių.

Užmušė 40 arklių- Chant- 
berry, Prancūzijoj, žaibui už
degus tvartą sudegė 40 arklių.

Kalėdos jau ne už kal
nų — neužmirškit saviš-

kit jiems per “Dirvą” 
keletą Litų dovanų.

Kurzas numažintas.
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PITTSBURGH, PA. Krutanti paveikslai pagamin-

šis Tas iš Musų Padangės
Lietuvių Tautiškų Kapinių 

kelias ir namas jau gatavas, 
tiktai trūksta dar pinigų ap
mokėt kontratkoriui, kuris vis
ką padirbo.

Sandaros kuopų sąryšis ren
gia Maskaradų Balių 11 dieną 
Lapkričio, Karo pabaigos die
noje, naudai Tautiškų Kapinių. 
Todelei vietos ir apielinkės Lie
tuviai turėtų paremti Sanda- 
r'iečių taip naudingą darbą at
silankymu Į minėtą balių kad 
butų galima atmokėt visas ka
pinių skolas. Balius bus LMD. 
salėj.

Sandaros kuopų sąryšis pa
sėdy.) Spalių 14 d. nutarė su
rengi koncertus Lietuvos artis
tėms. Bus rengiama Šv. Jur
gio parapijos salėj, Soho dalyj 
LMD. salėj, ir McKees Rocks, 
kad galėtų visi Pittsburgo ir 
apielinkės Lietuviai išgirst tas 
taip pagarsėjusias dainininkes.

šiame susirinkime perrinkta 
Sąryšio valdyba: pirmininku iš
rinkta P. Marmokas, pagelbi- 
ninke A. Gilienė, sekretorium 
J. Virbickas, iždininku P. Pik- 
šris; iždo globėjai J. Kuizinas 
ir M. Balionis. Sekantis posė-

ti Cineova Pictures korporaci
jos irgi darė gerą įspūdį. Nors 
tai yra nauja kompanija, bet 
jos nuėmimas nei kiek nesiski
ria nuo milijoninių kompanijų 
paveikslų. Linkėtina Cineova 
Pictures korporacijai varyti sa
vo darbą toliau ir tiekti mums 
daugiau tokių puikių paveiks
lų kaip “Lietuvių Diena” Phi- 
ladelphijoj. Vakaras visais at
vejais pavyko ir publika skir
stėsi pilnai patenkinta. Dau-| 
giau tokių vakarų. Ten Buvęs. I

“Teisingumas Visiems”
TOKS POMERENE’S NUSISTATYMAS 

IMIGRACIJOS KLAUSIME.
Be dvejojimų ir abejojimų, buvęs Suvienytų Valstijų Sena

tor.us, Atlee Pomerene, pareiškia savo nusistatymą kaslink imi-

WATERBURY, Conn.

' Visa Šeimyna Išnaikinta. 
Kelios savaitės atgal mirė J.

I Pruselaitis, žinomas socialistu i
Į veikėjas. Po tėvo laidotuvių, 
motina su sunum ir dukteria 
iškeliavo gyventi į Brooklyn. 
N. Y. Bet čia juos patiko ki
ta nelaimė: motina, sūnūs ir 
duktė rasta užtroškę nuo gazo 
kurio buvo priėję kambariuose 
nakties laiku.

Lavonai iš Brooklyn© per
vežta į Waterbury ir ten palai
dota šalę tėvo. K.

TRENTON, N. J.
dis bus Lapkričio 18 d.

J. Virbickas.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvis Jurgis Kaminskas 
pirko namą ir jau persikėlė į 
savo namą gyventi. Pardavi
me tarpininkavo agentas T.

AMERIKOS LIETU
VIU SEIMO PRO

TOKOLAS
(Tąsa iš pereito num.)

T. M. D. REIKALAI
V

Nepaprastas Pasisekimas
Spalių 9 ir 10 d. įvyko Vaič

kaus Dramos Teatro i p Cineova 
Pictures Korporacijos antras 
perstatymas Brooklyne. Kiek
vienu perstatymu kompanija 
labiau ir labiau pagauna žmo
nių ūpą. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Kiekvieną išpildytą 
numerį publika lydėjo trukš- 
mingais aplodismentais.

šį sykį buvo suvaidinta nau
jas veikalukas “Jaunikis”. Vai
dino: p-lė P. Tendžiulytė, J. 
Vaičkus ir J. Sankunas. Su
vaidinta buvo sutartinai. Vei
kalukas labai juokingas ir pub
liką stačiai sužavėjo. Be to p. 
Vaičkus suvaidino paskutinį 
aktą iš “Genovaitės” — Gobus 
kalėjime. Apie jo vaidinimą 
neverta nei rašyti, nes kas sykį 
matė Vaičkų toje rolėje jau 
niekuomet jau neužmirš.

Komediją “Žvakutė Užgeso” 
vaidino p. Tendžiulytė ir J. 
Sankunas. Veikalukas nors 
trumpas bet suvaidintas buvo 
puikiai.

REUMATIZMAS

Skausmai greitai palengvi
nama su Red Cross Plaster.

Rutkauskas.
Lietuvių Piliečių Klubas ren

gia balių, kuris atsibus Spalių 
23 d., klubo svetainėj. 32 Dick- 
scn st. Klubas pasitiki turėti 
tą dieną daug svečių.

S. Mažeika statosi naują na
mą, sako už mėnesio laiko na
mas’bus gatavas.

šv. Jurgio Draugijos akto
riai stropiai mokinasi puiku 
veikalą “Kryžiokai”, ir jei su
spės mano prieš adventus pa
statyti. Veikalas labai puikus, 
žingeidi! visiems bus jį panja- 
tyti. Pinavijas.

gracijos, kuris klausimas nuolat stovi mintyse ateivių reikalau
jančių “teisingumo visiems”, kaip jie supranta šios šalies idealus.

Pirmiausia ir atvirai, Pomerene priešingas skirstymams Į 
gcius ir blogu.--, ir tą jis pareiškė visur kur'tik kalbėjo. Jis nu-l 
sistatęs kad ši šalis buvo įsteigta originaliai kaipo pabėgėlių 
prieglauda ir vilčių šalis visiems žmonėms, guarantuojanti jiems 
ypntišką, religijos ir mokslo laisvę ar jie paeitų iš šiaurės, pietų 
ar vidurinės Europos.

Jis aiškiai ir pilniausia išdėsto savo pažiūras į ateivybės 
klausimą ir svetimtaučius paliečiančius dalykus klausimų lak
si c priduotame jam iš Clevelando Amerikos Lygybės Lygos, or
ganizacijos sudarytos iš trisdešimts trijų tautų gyvenančių šia
me mieste. Ta Lyga buvo suorganizuota “su tikslu plėsti ir pa
laikyti dvasią broliškumo, pasigelbėjimo ir kooperacijos tarp vi
sų Amerikoj gyvenančių žmonių, nežiūrint rasės, tikybos ir 
kilmės; su visiška ištikimybe Suvienytų Valstijų Konstitucijai 
ir šalies įstaigoms.”

Štai yra klausimai priduoti i. American Equality League, 
ir atsakymai kokius buvęs Senatorius Pomerene davė:

1. Ar tamista pritari Nacionalei Imigracijos tvarkai kuri 
visas ateivius vienodais skaitytų, be išskyrimo rasės visų Ame
rikos piliečių?

Senatoriaus Pomerene’s atsakymas: — Taip.
Senatorius Pomerene pareiškė privatiniuose pasikalbėjimuo

se ir publiškose prakalbose ir nebijodamas užminti kam nors 
ant kojos, kad jis visiškai priešingas dabartinei ateivybės tvar
kymo sistemai kuri neteisingai paliečia žmones iš pietinės, vidu
rinės ir vakarinės Europos, — visus, po teisybei išskyrus Nor
eli: ką rasę. .............. ,

2. Ar tamista pritari taip vadinamai “Tautiškai Kilmei”, 
pagal kurios ateivybė kontroliuojama nuo Liepos 1, pagal dabar
tinių įstatymų?

Senatoriaus Pomorene’s atsakymas: — Ne.
Absurdas ir neteisingumas šio 

žygio tuoj puola į akį kiekvienam 
Amerikos istorijos žinovui. Kadan
gi Suvienytos Valstijos prasidėjo 
kaipo Grupė Anglijos kolonijų, ir 
visuotinas važiavimas iš kitų Eu
ropos šalių (kitų negu Anglijos 
valdomų) neprasidėjo iki po dau
gelio metų po Revoliucijos ir Su
vienytos Valstijos jau buvo gana 
prasiplėtusios ir kilo prie didelės 
tautos, išrodo kad šituo ateivybės 
varžymo nusistatymu visiems ki
tiems Europiečiams turėtų būti 
uždaryta duris išskyrus Britus:

3. Ar tamista pritari praplėti
mui ne-kvotinės provizijos prie 
dabartinio Imigracijos Akto kad į 
tai butų {kergta žmonos ir nepil
namečiai vaikai (žemiau 18 metų), 
legaliai įleistų ateivių kurie dar 
nepastoję šios šalies piliečiais:

Senatoriaus Pomerene’s atsaky
mas: — Taip.

Nei vienas kuris motivuoiasi 
žmoniškumo Yt'Reipais negalėtu

parašyti “Ne” ant tokio klausimo, o vienok taip buvo padaryta 
Lokių,, žmonių kurie daugiau susirūpinę “politiškais išrokavi- 
riris” negu žmoniškumu ir teisingyste. Laikraščiai tankiai pa
du .da liūdnas pasakas apie perskirtas šeimynas, vaikus atplėš
tus nuo tėvų globos tokiu įstatymu kuris dirba kaip mašina, be 
jokio žmoniškumo supratimo.

4. Ar tamista pritari suregistravimui legaliai įleistu sve
timšalių? -įz

Senatoriaus Pomerene’s atsakymas: — Ne.
5. Ar tamista pritari skubinam sugrąžinimui visų svetim

šalių nuosavybių kurias dabar laiko Svetimšalių Nuosavybės 
Globėjas, paėmęs karo laiku?

Senatoriaus Pomeręne’s Atsakymas: — Taip.
Senatorius Pomerene greitai atsakė į tuos klausimus ir 

sugrąžino lakštą į raštinę American Equality League, 248 
Engineer’s Building, Cleveland. Sekanti yra viršininkai tos 
Lygos, kuri savo valdyboje turi atstovus iš visų svetimtautiškų 
grupių Clevelande, — Martin A. McCormack, prezidentas; Carl 
Raid, Judge Joseph F. Sawicki, Max E. Meisel Ven Svare, Louis 
Petrash, vice prezidentai; John Pankuch, iždininkas; C. A. 
Tsangadas, finansų sekretorius; A. I. Hausman, korespondenci
jos sekretorius. Judge Martin L. Sweeney yra pirmininkas Įs- 
tatymdavystės Komiteto, ir Leo Weidenthal pirmininkas Presos 
Komiteto.

LONDONAS, Anglija

Rugsėjo 26 d. įvyko pašalpi- 
nės Draugijos “Vienybės” ber- 
taininis susirinkimas, kuriame 
vienok dalyvavo kur kas ne vi
si nariai. Pirmiausia, raštinin
kas perskaitė du protokolu iš 
praėjusių susirinkimų; toliau, 
buvo išduota draugijos atskai
tos ir ligoniams išmokėjimai, 
šį bertainį ligoniams ir vieno 
nario pomirtinė išmokėta viso 
apie 85 svarus sterlingų, kas 
viršijo narių sumokėjijną. Iš 
draugijos valdybos reikalų ve
dimo matėsi kad netvarkiai ei-

Nuo aštrių, raižančių skausmu, 
atšipusios, niekad nebaigiamos reu
matizmo gėlos, pagalbų kurios ligo- 
nai nori Tamista gali turėti. Pa
prastu budu uždėk Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster ant skauda
mos vietos. Busi nustebintas ir 
linksmas su greitu smagumu kurį 
atneša beveik urnai.

Nežiūrint kokius gydymus bandei 
bejieškodamas palengvinimo nuo 
reumatizmo nesmagumo, nepamirk 
ir šitų senų ištikimų Red Cross Plas
ter. Jis šildo ir palengvina skau
damas vietas, sustabdo skausmus ir 
gėlas, apgali uždegimų ir išvaro 
skaudėjimų iš sutinusių skaudamo 
kūno vietų ir susijungimų. Jis švel
niai masažuoja kūnų ir jo- gydymas' 
nuolat yra švarus.

Piaster) gali sukarpyti j formas ir 
pasirinkt didumų, kad tikrai tiktų 
ant paliestų vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmų ki
tai dienai. Gausite skubų, tikra pa
lengvinimų arčiausioje vaistinėje jei 
prašysite didęįio Red Cross Plaster 
pu raudona flanele užpakalyje.

na knygos, bet valdyba pasiža
dėjo ateityje klaidas ištaisyti. 
Kasieriaus ir revizorių knygos 
del kokių ten mažmožių nesuti
ko atskaitose. Vienam nariui 
paklausus valdybos kiek dabar 
draugija turi kapitalo, niekas į 
tą paklausimą negalėjo atsaky
ti, ir tik ant greitųjų perrpka- 
vus lakštus pasirodė kad viso 
draugijos ižde kapitalo yra į 
140 svarų sterlingų.

Buvo kilę ginčai del vieno 
ligonio, kuris paėmęs pašalpos 
už ligą, kuomet sirgdamas bu
vo matytas lankantis karčiamo- 
je. Slaptai nariams balsuojant 
ar tas ligonis turi grąžinti pi
nigus draugijai, daugiau balsų 
nuėjo ton pusėn kad lai jis lai-

A M ERIK OS LI ETŲ VIV TEIS ĖS 
LIETUVOJE

Referuoja Adv. F. J. Bagočius žo
džiu ir pateikia sekančią rezoliuci
ją. Rezoliucija daugumu balsu pri
imta.

“Seimas supranta kad visi tie Lie
tuviai kurie yra apleidę savo gimti
ni kraštą kol jis tebebuvo po sveti
mu jungu, Rusijos ar Prūsijos, ir 
priėmę Amerikos pilietybę ir nors 
jie niekados nėra išsižadėję Lietuvos 
pilietybės ir yra savo krašto tėvy
nainiais, susirūpinę po gerbūviu ir 
ateičia, vienok einant dabartiniais 
Lietuvos Įstatymas jie yra skaitomi 
kaipo svetimžemiai, ir turi pereiti 
Įgyti Lietuvos pilietybę turi pereiti 
per tam tikrą procedūrą, inimant 10 
metų gyvenimą Lietuvoj kol jie ga
li tapti Lietuvos piliečiais ir nau
dotis ’jų teisėmis ir privilegijomis. 
Žinodami kad toks dalykų stovis 
yra didelė skriauda Amerikos Lie
tuviams, šis Seimas kreipia atidą 
Lietuvos Ministerių Kabineto ir pra
šo jo kad Įneštų i Lietuvos Seimą 
atatinkamą Įstatymo projektą, pa
gal kuri svetimšalių Įstatymai ne
būtų taikomi Lietuviams Lietuvoj 
gimusioms, arba jų vaikams, bet 
butų palengvinanti patvarkymai, 
ypač sutrumpinanti Lietuvoj išgy
venimo laiką iki nedaugiau šešių 
mėnesių.”

kosi juos kaip išmokėta. Tuo 
susirinkimas ir baigėsi.

šiose dienose V. K. Račkaus
kas, buvęs Atstovybės sekreto
rium, iškeliavo į Kauną užim
ti “Lietuvos” redaktoriaus vie
ta. Kalnavertis.

NEWARK, N, J.
Newarke darbai eina gerai ir 

bedarbe niekas nesiskundžia. 
Newarkas yra didelis miestas, 
randasi prie pat New Yorko, 
užtai čia pramogų ir įvairių pa
silinksminimų netrūksta.

Parapijonai kiek aprimo ir 
tvarkosi savo parapijos reika
lus kaip suprasdami. Klebonu 
pas juos yrą Kun. Kelmelis.

“Dirva” yra mylimas New- 
arkiečių laikraštis ir noriai jį 
skaito. Biznierius Lukšis lai
ko “Dirvos” agentūrą ir parda
vinėja “Dirvą” pavieniais nu
meriais. Tik jis skundžiasi kad 
kaip kada “Dirva” vėlai New- 
arką pasiekia ir skaitytojai ru- 
goja. Leidėjai turėtų kreipti į 
tai domę ir pasirūpinti kad lai
kraštis ateitų laiku.

Keliauninkas.

Komunisto “Elopinimas”
Nelaiminga ta Newarko ko

lonija — netekome vieno tikro 
komisaro, Maskvos garbintojo, 
ir yra ko gailėtis. Su juo išsi
pildė ir bolševikų vadų prakti
kuojamas amatas, kuriuo jie 
užsiima Lietuvių tarpe.

Tas jo darbas tai pasekmė 
lygybės, vykįnimo ir ardymo 
Lietuvių šeimynų. Jisai pasi
viliojo vieną gražią moteriškė
lę, S-nę, ir Spalių 2 dieną išdū
mė su ja kur kitan kraštai! 
Amerikos. Susipratę tėvynai
niai Lietuviai dabar juokiasi, 
sako kad tas komisarukas į 
Maskvą išvažiavo. Matysim ar 
nesugryš iš kur ta apvilta mo
terėlė, prisiragavus komisaro 
mokslo ir kitų gerumėlių.

Buvęs Bolševikas.

Klaidos pataisymas. “Dir
vos” No. 41-me tilpo korespon
dencija iš Amsterdam, kur pa
daryta klaida valstijos varde: 
vietoj N. J. turi būti N. Y.

Neužmirškit saviškių 
Lietuvoje su Kalėdomis

LIETUVOS DIPLOMATINĖ IR 
K O N S U L A RIN Ė R E P R E - 
Z ENTA CIJ A A MERI K O J E

Referavo Adv. F. J. Bagočius žo
džiu. Pateikta sekanti rezoliucija, 
kurią Seimas vienbalsiai priėmė:

“Seimas kreipia savo domesį } 
Lietuvos diplomatinę ir konsularinę 
reprezentaciją Amerikoj ir visapu
siai apsvarstęs randa jog tokioj pa
dėtyj kaip ji dabar yra, ji ne tik 
kad nėra užtektinai tvirta atstovau
ti Lietuvos Respublikos interesus,, 
bet podraug ir jos asmeninė sudėtis 
turėtų būti mažiau partiviška, o 
daugiau valstybinė, ir todėl Seimas 
kreipit Liet. Ministerių Kabineto ir 
Užsienių Reikalų Ministerijos domę 
Į būtiną reikalą reorzaniguoti Lietu
vos atstovybę Amerikoj ir Lietuvos 
prestižo ir komercialių interesų su
tvirtinimui Seimas pataria paskir
ti iš Amerikos Lietuvių tarpo Ame
rikos didmiesčiuose, kaip ve: Bal
timore, Philadelphia, Cleveland, De
troit, San Francisco, ir Boston ne
apmokamus garbės konsulus ir su
reguliuoti Konsulų veikimą Įsakant 
jiems užsiimti ne vien pasų vizavi- 
nni ir dokumentų tvirtinimu, kaip 
iki šiol yra daroma, x bet rengti 
Amerikos rinką Lietuvos produk
tams ir tuomi kelti Lietuvos gerbū
vį ir ateitį.”

ATSKYRIMAS BAŽNYČIOS NUO 
VALSTYBĖS

Referavo J. O. Sirvydas žodžiu ir 
pateikė rezoliuciją:

“Istorija mums parodo kad kur 
tik valstybėje Įsivyrauja viena kuri 
viešpataujanti, taip vadinama ‘val
stybinė’ religijos sekta, tenai ilgai
niui įvyksta vienų piliečių prieš ki
tus religinė neapikanta,'ginčai, vai
dai, pilietiniai karai, ir tas viskas 
galiaus pražudo pačią valstybę. Iš 
kitos pusės, naujoji gadynė mums 
teikia pavyzdžius, kur demokratin- 
gos valstybės, kaip: Anglija, Fran- 
euzija, Amerika ir daugybė kitų, ti
kybos klausimą nuo valstybės visiš-' 
kai atskyrė ir kiekvieną tikybos se
ktą pastatė ant lygios prieš valsty
bės konstituciją ir įstatymus; toki 
demokratinė tvarka išeina naudai vi
sos tautos ir valstybės, nes iš jos 
gyvenimo prašalinama tarptautine 
religijos politika ir vaidai del reli
gijos; taipgi matoma aiški nauda ir 
pačiai religijai, nes ji yra iškelia
ma viršum visų pasaulinių ir politi
nių vaidų, kaipo žmogaus sielos as
meninis reikalas.

“Šitą turėdamas omenyje, Ameri
kos Lietuvių Penktas Visuotinas Sei
mas reiškia pageidavimą idant Lie
tuvos valstybėje įvyktų kuogrei- 
Čiausias skyrimas bažnyčios nuo val
stybės, ir kad kiekviena tenai esanti 
religine sekta pasiliktų lygi viena 
kitai, be jokios pirmenybės, prieš 
Lietuvos Konstituciją ir įstatymus, 
kaipo liuoso noro piliečių užlaiko
mos privatinės įstaigos.”

Rezoliucija vienbalsiai priimta.

TAUTIŠKA BAŽNYČIA
Vyskupas J. Gritėnas skaito refe

ratą klausime Lietuvių Tautinės Ba
žnyčios. Kalba tame klausime kun. 
Mikalauskas priešais Gritėno refe
ratą. Išklausius abiejų pusių, refe
ratą. Išklausius abiejų pusių, Sei
mas šį klausimą paliko be svarsty
mo.

PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
KLAUSIMAS

V. Jankauskas iš Bostono referuo
ja apie Piliečių Sąjungą, jos likusį 
turtą kuopose ir centre. Kalba J. 
O. Sirvydas; paduoda sekančią re
zoliuciją:

“Visuotinas Seimas, išklausęš; pra-

Reikalauja Geros 
Būtovės

Anis Rūkas iš Bostono rašo 
TMD. Centre Vice-Prezidentui 
M. Kasparaičiui:

Mačiau “Dirvoj” tamstos žo
dį kaslink leidimo knygų. Kas 
tai sumanęs leist “Dailės Mil
žinus” nežinau. Nesu Dailei 
(menui) priešingas, tik dailė 
jau tos atokios rūšies sritis kad 
jaja gėrimės tik tada kada ki
tos, artimesnės-butinesnės sri- 
tįs aprūpintos. Lietuviai kaip 
tik nieko neturim toj srity.).

žemraštis (Geografija) anot 
tamsios svarbus veikalas, bet 
jis abelnos vertės, ir ją dauge
lis net be Lietuvių kalbos skai
tęs, tai Rusų, tai Vokiečių, tai 
Anglų kalbose. Jei neminėt 
Lietuvos Būtovės (Istorijos) 
Geografijoje ar politikos sričių 
(politika neina žemrašio sri- 
tin) tai Lietuvos Žemrašis lie
ka tas pats kaip visų.

Lietuvos vaikams ar žmo
nėms kurie kitų kalbų apart 
Lietuviškos nevartoja yra Gab
rio mažas Žemrašis, kita iš Ru
sų kalbos versta, šerno, kurio
se ganėtinai Lietuvą Žemrašio 
srityje nušviečia.

Mano nuožiūra ko Lietu
viams abelnai kaipo Lietuviams 
kurie tokiais jaučias ir didžiuo
jasi savo kilčia, reikia, tai ge
ros Būtovės .Istorijos). Lietu
vos Būtovės senai pasigenda
ma, senai laukiama, tik deja 
net iki šiol jos neturime!

Lietuvos Būtovės ir jos kil
mės sritis labai apleista, ir ro
dos niekas ja nesirūpina; ap
svaigę pasaulinės pažangos ei
ga, įsibėgėję lekia tolyn, tik 
retas besužino ar nori sužinot 

I nuo kur pradėjęs. Lietuvos 
Būtovę pirmas kuris giliau pa
judino buvo Simanas Daukan
tas. Tai tik pajudino. Dr. J. 
šliupas kiek giliau palietė, bet

ir tai nepilnai, ir pilnesnės Bū
tovės iki šiai dienai neturime.

Jei TMD. centro valdyba pa
sistengtų mažiau žadėt, o dau
giau tęsėt, taip kad nariai ne 
tik laiku pažadėtas knygas 
gautų, bet ir ne menkos ver
tės, tikiu kad TMD. nariais 
bent keleriopai padidėtų. To
kiai TMD. turėt narių iki 20 
tūkstančių nebūtų perdaug.

Paskutiniu laiku TMD. abu 
galu vienas kitą kremta, ką ir 
patįs tinginiausi nariai mato. 
Užvilkimas keliais metais pa
žadėtų raštų ir jų vieton dali
nimas šlamštų žemina pačią 
Draugiją, ir narių skaičius ne 
auga, bet mažta.

kas kaltas? Girdi, laiku ne- 
išleidžiam kad pinigų nėra. Ir 
vėl, nepriulim kad nieko ne
gaunam! Abu galu teisingi, 
abu kalti. Prabočykit jei iš- 
krypau iš temos.

TMD. geriausia tktų ielst tik 
tokius raštus kurie tėvynmy- 
liams arti prie širdies. Kitos 
srities raštus kaip “Dailės Mil
žinus” atspaus bile firma. To
kia mano nuomonė. Atleiskit 
kad neprašomas išlindau.

AR JAU AUKAVOT?
Ar jau jūsų kuopa aukavo 

Dr. Vinco Kudirkos Paminklo 
Fondui? Išrinkit komisijas ku
rios parinks tam tikslui aukų ir 
visuomenėje.

nešimus iš buvusiu Lietuvių Pilie 
žiu Sąjungos viršininkų ir sužinojęs 
kad šios organizacijos likusis iždas, 
virš 700 dolarių, randasi asmeninėje 
priežiūroje Lietuvos Pasiuntinio ir 
gali net pasilikti jo asmens nuosa
vybe, o kadangi tie pinigai yra 
Amerikos Lietuvių sudėti, todėl jie 
reikalingi atjieškoti iš Lietuvos Pa
siuntinybės ir paskirti Amerikos 
Lietuvių visuomeniškiems reikalams. 
Dėlto Seimas šiame klausime pave
da businčiam Amerikos Lietuvių or
ganui kreiptis prie likusių Lietuvių 
Piliečių Sąjungos autoritetų ir ata
tinkamai užbaigti.”

Išklausius rezoliucijos, su tūlais 
paklausimais iš atstovų, rezoliucija 
buvo priimta.

PILDOMOJO KOMITETO 
SUDARYMAS

Rezoliucijų komisija pateikė rezo
liucijų sudarymui pildomojo komite
to, kuris pildys Seimo nutarimais. 
Adv. Bagočius referuoja tame klau
sime žodžiu apie reikalingumų to
kio kūno kuris turi pildyti seimo 
nutarimus. Rezoliucija skamba se
kančiai:

“Seimas apsvarstęs Amerikos Lie
tuvių susirūpinimų savo gimtinio 
krašto reikalais, gerbūviu ir ateičia, 
ir imdamas i atidų šio Seimo nuta
rimus, atranda taipgi jog Lietuvos 
reikalais rūpinas musų taip vadina
ma progresivė visuomenė tiktai, ka 1 
musų kitos srovės daugiau atidos 
kreipia i savo dogmų ir partijų rei
kalus, skaitydamos Lietuvą ir jos 
žmones ir jų reikalus antraeiliais 
tiktai, ir todėl randa reikalingu su
tverti organų, kuris išo Seimo nuta
rimus vykdys ir stovės Lietuvos ;r 
jos liaudies gerbūvio sargyboj tol 
kol Amerikos visuomenė per savo 
tribūnų neras reikalingu sušaukti 
šeštų Visuotinų Seimų.

“Tam tikslui šis Seimas nutaria 
įsteigti Amerikos Lietuvių Taryba 
susidedančių ir pasilaikančių sekan
čiai:

“1. Amerikos Lietuvių Taryba 
susidės iš narių, iš kurių devynis 
rinks šis Seimas ir -7)0 tris paskirs 
organizacijos turinčios kuopas ir 
pritariančios šiam Seimui.

“2. Rezignavus ar kitokiu budu 
iš Tarybos prasišalinus Tarybos Sei
me rinktam nariui, Taryba dviem 
trečdaliais balsų papildys savo ska - 
tlių. Rezignavus ar iš Tarybos pra
sišalinus organizacijų deleguotiems 
nariams, organizacijos per savo or
ganus jųx vieton deleguoja kitus.

“3. Taryba egzistuos ir veiks toi 
kol šeštas Amerikos Lietuvių Visuo
tinas Seimas nuo jos priderysčių 
nepaliuosuos arba kitokius patvar
kymus nepadarys.

“4. Taryba savo sustatė pasida
lins į sekančias komisijas iš trijų 
narių, būtent:

a) Pašalpinių Draugijų Komisija,
b) Spaudos, Knygynų ir Skaityk

lų Komisija;
c) Santikių Amerikos Lietuvių su

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.s
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

Lietuva Komisija;
d) Klaipėdos Krašto Komisija,
e) Prekybos Rūmų Komisija,
f) Lietuvių Imigracijos Komisija.

Prie Tarybos neprigulmingai 
veiks Amerikos Lietuvių Jaunuome
nės Taryba iš septynių narių šio 
Seimo rinktų, kurie papildys savo 
skaitlių tokiomis komisijomis kaip 
mus jaunuomenės reikalai laikui bė
gant to reikalaus.”

Po diskusijų, rezoliucija buvo pri
imta. Nominuota Tarybos nariais 
sekanti:

Adv. F. J. Bagočius, Boston, 
Adv. N. Rastenis, Baltimore, 
Adv. S. Kodis, Chicago, 
D. Pilka, So. Boston, 
V. F. Jankauskas, New York, 
S. Michelsonas, So. Boston, 
J. *0. Sirvydas, Brooklyn,

1 K. Augustinavičius, Chicago,
J. V. Grinius, Philadelphia.
Specialėn Jaunuolių Komisijon iš

rinkti sekanti jaunuoliai:
Dr. A. Kapočius, So. Boston, 
Prof. J. Mėšlius, So. Boston, 
M. Mikolainis, Brooklyn,
K. Bagdonas, Brooklyn,
J. Kazlauskas, Pittsburgh, 
P-lė A. Akelaitytė, Pittsburgh, 
V. A. Jankauskas, So. Boston. 
Seimo rekordų reikale referuoja 

Adv. N. Rastenis. Išklausius refe
rato ir rezoliucijos, buvo plačios 
diskusijos; išsisėmus diskusijoms bu
vo priimta sekanti rezoliucija.

“Seimas priėmėylo,n -RokO 4š)-
“Kadangi šis Amerikos Lietuvių 

Penktas Visuotinas Seimas yra isto
riniu nuotikiu Lietuvių gyvenime, ir 
kadangi jo darbai bent dalinai duos 
Amerikos Lietuviams ir Lietuvai ne
mažai brangių vaisių, ir kadangi Jo 
darbai ir nebūtų palikti užmirštais. 
Seimas nutaria išleisti šio Seimo al
bumą, kuriame bus užrašyta Seime 
nuveikti darbai ir delegatų ir orga
nizacijų vardai, kurias jie atstova
vo.

“Kartu nutarta išrinkti komisiją 
iš trijų asmenų tuo tikslu pasirū
pint.”

Laike šio Seimo atėjo žinia iš 
Lietuvos kad Rugpjūčio 12 d. pasi
mirė Petras Vileišis, įkūrėjas pirmo 
dienraščio “Vilniaus Žinios”, tuomet 
kuomet Rusijos valdžia pagrūmota 
1905 metų revoliucija, grąžino Lie
tuviams spaudą.

Atstovas J. O. Sirvydas trumpoje 
sutraukoje referuoja jo darbų vai
sius. Prezidentas prašo atstovus 
atsistojimu pagerbti mirusį tautos 
didvyri, Petrą Vileišį.

Įnešta pasiųsti pasveikinimo ka
belis Dr. J. Basanavičiui.

Išsibaigus reikalams, Prezidentas 
trumpa prakalbele uždaro Seimą 
7:30 vai. vakare.

Prezidentas, St. Gegužis, 
Sekretorius, A. B. Strimaitis, 
Vice-Prezidentas. D. Pilka,
I sekr. pagclb. A. Akelaitytė,
II sekr. pag. Dr. J. Mėslis.
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16 unc.
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GERB. SPRAGILO SLAP
TA KELIONĖ PO 

PEKLĄ

Adresas
(3) Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden RM". New York

H

kalną didelį akmenį.
Keistutis už neklausymą 

kryžiokų ir sumušimą jų 
Žemaitijoj įtupdytas į bač
ką verdančios smalos.

Gedimino duktė Aldona 
už apsiženijimą su Lenkų 

i karalium paklupdyta prieš

DIRVA ~ 8

nužudymo raudona geleže 
į turi užpakalyj sukaustytas 
rankas ir apsiavus raudo
nos geležies batais kam da
vė Vytautui savo draubu- 
čius, o pati liko kalėjimo jo 
drabužiuose.

Mačiau Algirdo sūnų Jo
gailą kabanti ant karties 
ties giliu šuliniu, su prie 
kojom pririštu akmeniu. 
Jis laikosi rankom įsikibęs 
už karties ir bijo nepasilei
sti, už tai kad paėmė kito 
pačią, Jadvygą, ir sutiko 
ant Lenkų politikos, pašto-1 
damas jų karalium.

Už nužudymą Keistučio 
jam kipšukai iš šalių stove-1 
darni nepaliaujamai su uo-i 
degos galais kutena pažas-)

tis kad negalėtų gerai uz 
karties laikytis.

Nedėlios Ekskursijos i 
JsĮicięy. Pate J^oad i 

Paskutinė Diena Spalių 30. '
Kaina Į Abu Galu 

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

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

Jr daugeliu kitų Punktų. 
Stotis ant Euclid Av. (E. 120 

Broadway; West 25th St. 
Rocky River. 

Miesto tikietų ofisas 
902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000. 4

Itališki AKORDEONAI

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU LIETUVOJE 
UŽ $3.00 PRALINKSMINSIT VISĄ KAIMĄ

Visa Lietuva šiandien šaukias laikraščių •— Ame
rikoj leidžiamų Lietuviškų laikraščių, kurie pilni 
įvairaus skaitymo, naudingų, pamokinančių ras 
tų. Dabar užstojo Lietuvoj laisva gadynė, kada 
gali žmonės skaityti demokratiškus laikraščius.

“Dirva” yra labiausia pageidaujamas Lietuvoj 
laikraštis kaip moksleivių klesoje taip ir kaimo 
jaunimo bei suaugusių. Visi kurie gauna “Dir
vą” amžinai nenori su ja skirtis.

pasodinti ant įkaitusių sos
tų ilsėtis.

Vienoj vietoj mačiau Al
gį ir Giedrutę, kryžiavojan- 
čius pirmutinį Prūsų Lie
tuviu vyskupą Kristijoną, 
už kurio blogus darbus jie 
turėjo numirti.

Suprasdamas gerb. Lici- Krivį Medeiką melst atlei- 
peris kad aš visų ten esan- dimo, o tas niekad neatlei- 
čių senovės Lietuvių nepa- džia kam ji pametė savo ti- 
žįstu, pradėjo pasakot ir'kėjimą.
rodinėt kiekvieną. j Mačiau Keistučio pačią

Mačiau kunigaikštį Dan-j Birutę, kuri turi priverki.

Palengva su gerb. Licipe- 
riu ir su jo palydovais mes| 
žingsniavom į Lietuvišką 
Skyrių. Ištolo jau pradėju
sį matyt liepsnojančiomis 
raidėmis parašas 
Skyrius”. Buvo 
Lietuviškai, kad 
galėtų perskaityt

Dar toli buvom 
tų kaip jau pradėjosi girdė- . _ TT, . . >, , . . . . ,
tis Lietuviški keiksmai ir ?erut* « Utenos ir jo sūnų, kubilus ašarų uz tai kam 
dantų griežimai. Tame sky- ^ntaragi kurie uz nore- priesmosi Jogailai ...... •
riuje ir Kipšukai Lietuvis- ^ sTutalkyt besivaidijan-1 Lietuvoje tikėjimą.
kai šneka, ir apsipratę su 
Lietuvių papročiais, ba jie 
pusę laiko švaistosi po Lie
tuvius ir gundo juos gyvus 
ant žemės, o kitą pusę pra
leidžia Pekloj.

Einant per vartus į Lie
tuvių skyrių, atėjo man į 
galvą paklaust gerb. Lici-) 
perio aš ištikro kaip nekų- 
rie sako Adomas ir Jieva 
buvo Lietuviai. Gerb. 
peris atsakė kad tai 
tiesa.

— O ar galėsiu aš 
pamatyt? — sakau aš.

— Gerb. Spragile, tu ki
bą užmiršai geografiją: jie 
jau senai danguje sėdi, o 
tu dar vis mislini kad jie 
čia randasi, — sako jis.

— Ak, ištikro, po Atpir
kimo jus jų netekot. — sa
kau aš.

Paskui priėjom vieną se
nį, su ilga barzda, kuris su 
mediniu dalgiu liepsnas šie
navo.

— Kas jis toks ir ką jis 
daro? — paklausiau aš.

— Jis yra pirmutinis ku
ris išvedė Lietuvius iš jų 
lopšio Mažojoj Azijoj ir 
nuvedė į dabartinę Lietu
vių gyvenimo vietą. Jam 
už laužymą sutvertojo va
lios paskirta šita bausmė. 
Ba nuo to sykio pradėjo 
žmonės po visą pasaulį ke
liaut ir užmiršo savo tvėrė
ją, o pasidarė savo naujus 
balvonus, — sako jis.

— 0 ta moteris ką pas
kui jį eidama liepsnas ren
ka į glėbį, kas ji? — sakau 
aš.

— Ji yra jo pati, ir jiedu 
šienauja savo darbų vai
sius. Jis už padėjimą pa
mato naujai tautai, o ji už 
įkūrimą naujo tikėjimo, ba 
nuo tada Lietuviai pasidarė 
savo dievus ir garbino ne
pripažindami kitų dievų. — 
sako jis.

Kitoj vietoj užėjom Pa
lemoną su jo sunais. vienas 
kurių 
Jie už 
kovas

“Lietuvių 
parašytas 
Lietuviai 
ir rast.

Lici- 
tikra

pabudavojo Kauną, 
savo darbštumą ir 
su Mozūrais buvo

Mačiau jos sūnų 
pastatytą ant 

'■ šakių basą, kairi

Vytau- 
smailų 

sumušė

Ičius Lietuvius kunigaikš-j 
jčius nuteisti ledą kept ant į tą, 
i karštu skarvadų.

Mačiau Algimantą brai- kryžiokus ties Žalgiriu, 
dantį po liepsnas už tai kad 
dryso pabėgt iš Gudų nelai
svės ir nužudyt savo dėdę, 
kuris nužudė jo tėvą.

Mačiau Ringaudą ver
dantį smalos katile už tai 
kdd pradėjo sumušt kaimy
nus ir užkariaut jų žemes.

Mačiau jo sūnų Mindau
gą nešiojanti ant galvos 
karštų raudonų geležų ka
rališką vainiką, už tai kad 
pabijoję kryžiokų sutiko 
apsikrikštyt, priėmė nuo 
popiežiaus karališką vaini
ką, o kai sustiprėjo vėl su
pliekė kryžiokus ir pametė 
tikėjimą.

Mačiau 
Traidenį, 
panertus ant smaigų ir kip- 
šukų kepinamus ant žarijų 
už tai kad norėjo valdyt 
Lietuvą ir susitarę nužudė 
Mindaugą.

Mačiau buri kitų kuni
gaikščių kurie vienas kito 
po degančios smalos ežerą 
jieškojo nužudyt.

Mačiau Šventaragio sū
nų Gerimantą jodinėjanti j 
smaluotam kipšui ant kak-/ 
lo už tai kam dryso padėt 
ant savo vėliavos žirgo žen 
klą vietoj paukščio, kaip ki
tos tautos darė.

Mačiau Liūtą varą, kuris . 
už Įsteigimą garsios dinas-! 
tijos, kuri paskui per kelis i 
šimtus metų valdė Lietu-i 
vius ir Lenkus, pakutavo- 
janti kam gavęs progą pa-: 
tapo didžiu Lietuvių kuni-j 
gaikščiu. Jis buvo įsodin-i 
tas ledų duobėj, tik galva1 
kyšojo lauke.

Mačiau jo sūnų Vytenį,, 
kuri perkūnas užmušė, pa-j 
kutavojantį už mušimą Ru- i 
sų.

Mačiau jo broli Gediminą 
braidantį po žarijas už no
rėjimą paimt Maskvą.

Mačiau jo sūnūs, Algir
dą ir Keistutį. Algirdas 
už apsiženijimą su Ruske 
buvo pristatytas rišt prieš

Mačiau Vytauto tarnaitę, 
kuri už išgelbėjimą Vytau
to iš kalėjimo nuo Jogailos

Daumantą i 
pakuta vejančiu

s.
s.
s.
s.

vii Mes išdirbam ir importuojam
I sokius pirmos klesos rankų darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kurie 
yra geriausi pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų kainos žemesnės negu 

j kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kįatalogai.

R U ATT A SERENELLI 
1014 Blue Island Ave. 

Chicago, Ill.

& CO.
Dept. 82

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 ypališkai vedamos, kas paliuo- 
suoja jus nuo visų smulkmenų. Įrengimai ant visų 
United States Linijos laivų yra neprilygstami—-erdvus 
kambariai, platus deniai, ir tt.. o prie to pridėtinis 
iiagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

Reguliariški išplaukimai Lapkričio mėnesį 
. S. President Roosevelt....................................Lapk.
. S. Republic ...................................................Lapk.
. S. President Harding................... ...................Lapk.
. S. George Washington.................... ..............Lapk.
Pilnas smulkmenas patogumų keliauti laivais Su- 

;enytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas,

United States Lines •
Hotel Cleve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, NewYory City

PARODYKIT SAVIŠKIAMS LIETUVOJ sa
vo gerą širdį — užrašykit jiems “DIRVĄ” — už 
$3.00 metuose pralinksminsit visą kaimą!

Dabar yra laikas užrašyti, ir neatidėliodami pri- 
siųskit $3.00, už ką jūsiškiai bus labai dėkingi.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šelmiu inkei.

Visuomet Gatavas
Vartojimui

Kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turė
ti savo ledų skrynioje ką nors ką ji galėtų 
vartoti pasitaikius greitam reikalui. Ran
dasi vienas maistas kurį ji visuomet gali 
laikyti, tas maistas yra Borden’s Evapora
ted Pienas, š Jis neužpildo taip daug ledau- 
uės kaip buteliuose pienas. Jis sutaupo vie
tą ir nereikia rūpintis apie ledo atnešėją.

Borden’s Evaporated Pieną galima vartoti del pa
darymo visokių receptų kur pieną arba Smetoną 

Pabandykit ji prie darymo savo 
Jeigu jus

reikia vartoti
valgių receptų. Jeigu jus mėgstat gerą Saločių 
košelę padarykit receptą iš Borden’s Mayonnaise 
be Kiaušinių, kuris čia atspausdinta. Ji yra var
tojama geriausiuose namuose ir yra skani. Paban
dykit Borden’s Evaporated Pieną savo kavoj. Jis 
suteiks kavai labai gardų skonį.

MAYONNAISE BE 
KIAUŠINIŲ

šaukštai Borden’s Eva
porated pieno sumaišyt su

Vs šaukštuko druskos 
Vi šaukštuko muštardos 
2 šaukštai acto 
Yi puoduko salotų 

jaus (bile kokio) 
l/t šaukštuko pipirų

Sumaišyt viską, dapilt iš
lėto pieną, suplakt aliejų su 
kiaušinių plaktuvu. Paskui 
supilt actą. Vartok i t bile 
Mayonnayse. Supilk Į už
dengiamą indą. Jis visuo
met bus geras užlaikant ji 
šaltai. Jeigu pertirštas pra
skiesk su Borden’s Evapo
rated pienu

Mažas
K eitas

6 unc.
EVAPORATED 

MILK

alie-

Gaminimo Receptas
Šalip šviežių daržovių, pienos yra 

maištingiausias del visų, ypatingai 
del vaikų. Evaporated Pienas yra 
pienas su pilna grietine ir turi visas 
savybes reikalingas žmogaus siste
mai. Sudėjus su daržovėmis galima 
jį naudoti nepabaigtinoj įvairybėj 
prirengimams sosų, zupių ir skanių 
buzų. Sekantis receptas yra vienas 

skanių ir paįvairinančių.
Kernų ir Bulvių Čauder

1% puoduko evaporated pieno at
miešto su

¥ą puoduko vandens
1 dėžė kornų
2 puodukai pjaustytų žalių bulvių
2 šaukšati sviesto arba pavaduo 

tojo
U šaukštuko pipirų
3 šaukštukai druskos
2 šaukštai miltų išmaišytų
2 šaukštuose vandens
3 pjaustyti svogūnai
Virk pjaustytus svagunus svieste 

iki pageltonuos, dadėk bulves ir pus- 
kvortę verdančio vandens ir virk 10 
minutų, paskui įdėk kornus, 
bulvės suminkštės, dadėk 
pieną ir uždarą, tegul užverda 
tirštėja. Jei norima, galima 
pradžioj virimo kapotų žalių 
prie svogūnų.

Virtuvės Patarimai
Plakta kiaušinienė bus gražus ir 

skanus valgis apdėjus keptom bul
vėm.

Kiaušinienė kepama mažuose puo
dukuose buna gražesnė ir skanesne 
apibarsčius skustais kokonutais.

Geras valgis galima pasidaryti iš 
supjaustytų kopūstų ir biskio kapo
tų žalių pipirų ir kapotų svogūnų, 
sykiu susmožytų.

Morkos ir žali žirniai yra tankiau
sia naudojama daržovių kombinaci
ja. Žirnius reikia virti paskirai nuo 
morkų ir paskui sumaišyti kada abu 
nusunkiami. Galima dadėti smeto
ninio soso, bot tas valgis buna ska-

raikščiai tiks tik vaikui.
Užtepus biskutį petroleum musties 

ant žibančius odos ėeverykų oda ne 
Lik kad labiau nusižibins, bet ir ne
duos jai sutrukti.

Prašalinimui rašalo plėtmų nuo 
spalvuotų suknių, nusipirk šmotą 
geležies rudos (iron rust) muilo va - 
stinyčioje. Tuo prašalinti pletmus 
jei darysi pagal nurodymų.

Prašalinimui pirštų plėtmų 
gerai nušveisto piano, šluostyk 
raliu pamirkytu tyram šaltam 
deryj paskui nušluostyk sausai. Tas

nuo 
ska-

sugrožins blizgėjimą.

Grožės Patarimai
Tik retas kuris iš suaugusių turi 

ana apsipažinimo su hygienos mok-

virk iki 
atmieštą 

ir su- 
dadėti 
pipirų

Mazgojant megstus šilkinius kak- 
laraikščius arba šalikus, būtinai rei
kia pamieruoti juos pirm skalbimo, 
paskui ištempti iki reikalingo ilgu
mo kai džiauni. Kitaip, tėvo ka k 1 a -

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonnaise arba prie kitų naminių 
valgių gaminimo reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor-

nosį ir burną kada kosėja ar čiaudi 
c gal vienas iš tūkstančio tari 

sanitariško supratimo prisilai- 
taisyklių ir stengtis neužkrėsti 
kada turi taip vadinamą “šal- 
Paprastas užsikrėtimas atsibu- 

kada iš žmogaus burnos ir no- 
išleidžiama daugybė nematomų 

s perų ir jie per orą dasigauna 
Šnekantis ar čiaudė-

•’■ana

tį”.
na

ligo:
Į kitų burnas.
jantis paleidžia perus per kelias pė
das nuo savęs.
ti šitų sanitariškų taisyklių, nes jie 
kosti, čiaudo ir kalba su neuždeng
tom burnom net kada turi krioklį, 
difteriją arba kitokią užsikrečiamą

Vaikus reikia makv

Ypatiška Sveikata
Kartais pasitaiko kad delei finan

sinių kliūčių žmogus negali niekur 
išvažiuoti vakacijų laiku. Tokiame 
atsitikime planuok užpildyt savo lai
ką užsiėmimais visai skirtingais nuo 
kasdieninių paregų. Išvažiuok į lau
kus keletą sykių savaitėje; lai vai
kai žaidžia mažai kuo prisidengę. 
Saulės spinduliai labai naudingi ir 
juo mažiau drapanų tuo geriau jiem. 
Jeigu negalima išvažiuoti į laukus, 
parką, galima tą pat daryt savo kie
me. Pikniko valgiai nereiškia kad 
turi būti r.emaistingi ir nesutvarky
ti. Tik atmosfera o ne kokie nors 
užkandžiai padaro pikniką. Vaikai 
gers pieną iš blekinių puodelių ir 
valgys sėlenų duoną prikimštą dar
žovių daug geriau negu kad jie no
ri valgyti stuboje. Bet lai piknikai 
nesutrukdo nuo ankstyvo atsigulimo. 
SEKANČIUS PRODUKTUS: ‘
den’s Evaporated Pienas yra pilnas 
riebus pienas. Jis niekad nesugen- 
da ir patenkins jus pilnai visais at
žvilgiais.

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus recep- 
Borden’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

jasssaaiiz

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias 
pienas iš geriausiu karvių. Tai yra pienas iš ku
rio dalis vandens yra išimta, o Smetona palikta. 
Tai yra produktas aukščiausios vertes, prie to dar 
labai ekonomiškas vartojimui. Reikalaukit pas sa
vo groserninką.

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

100,000 
siunčia 
tus su 
Pienu, 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks 
jums 1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

PAIN-EXPELLERIS 
yra

Geriausiu vaistu nuo papra
stų peršalimų, reumatiškų 
skausmų ir palengvinimas 
skaudamiems ir geliantiems 
muskulams.

Tikrasis pažymėtas Inkaro 
vaisbaženkliu.

35c.—vaistinėse—70c.
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn. N. Y. r
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pEREITĄ savaitę Lietu
vis Žukauskas-Sharkey 

sumušė garsų Amerikos ne
grą kumštininką ir tuomi 
padėjo Lietuvą ant žemla- 
pio Amerikonų tarpe.

Iki šiolei net Amerikonai 
laikraštininkai, kalbėdami 
su Lietuviu, netikėtai pa
klausdavo: “Kur yra Lie
tuva?” Lietuva jiems bu
vo negirdėtas pasaulis, ne
žinomas. Ir jie ant tiek bu
vo tingus kad pažiūrėti Į 
žemlapį ir persitikrinti. Net 
savo nežinės neslėpė, nega
lėdami pakęsti iki kur pri
ėję prie žemlapio persitik
rintų.

Nuo šitų Sharkey-Žukau- 
sko kumštynių su Harry 
Wills dalykai virs kitaip.

Kumštynių sportas Ame
rikoje yra populiariškas, ir 
štai vienu sykiu visi to 
sporto mylėtojai, kitaip sa
kant visi Amerikonai, iš
girdo ir pamatė spaudoje: 
‘Jack Sharkey, Lithuanian’, 
ir taip ėjo per kelias dienas 
ir eis toliau, kur tik reikės 
paminėti Sharkey vardas.

Nesikęs daugiau ir tie 
nežinėliai ir ims patyrinėti 
žemlapius ir Lietuvą suras, 
o tas vardas “Lithuania” 
nebus daugiau jiems negir
dėtas.

Negras Wills buvd vadi
namas, del jo smarkumo ir 
nepergalimumo, ir tigru, ir 
pantera ir kitaip. Ir štai,

da jis galės but prašalintas 
iš kelio link čampionato jei
gu j j pirm susikibimo su 
čampionu kas kitas sumuš.

Pas mus Lietuvius spor
tas labai užleistas dalykas 
todėl ir atsiras kritikų ku
rie sakys kam mes net edi- 
toriale apie tai rašome, apie 
toki žiaurų dalyką kaip 
kumštynės.

Kumštynės vienok popu- 
liariškos ne tik tarp Ame
rikonų, bet ir tarp čia au
gusio musų jaunimo, kurio 
galime skaityti į pora šim
tų tūkstančių. Šie irgi da
bar atbus ir su pasididžia
vimu vadinsis “Aš Lietu
vis; Jack Sharkey yra mu
sų”. Iki šiol jie, jei ir už- 
spirti pasakyt kokios kil
mės yra jų tėvai, daugumo
je sugalvojo kokią nors ki
tą tautą, bile tik ne savo.

Finansišku žvilgsniu, jei 
kiti padaro iš kumštynių 
milijonus, kodėl Lietuvis 
turi būti prastpsnis ir ma
žiau vertas? Lietuvių tau
ta garsi stiprumu iš seno
vės, todėl ga,rbė tiems drą
suoliams kurie išeina prieš 
kitus ar tai kumštynėse, ar 
ristynėse ar kitokiam spor
te ir nuveikia juos.

Kada Gene Tunney lai
mėjo čampionatą, visi sa
kė kad jis Dempsey nuga
lėjo todėl kad tas pasidavė, 
kad jį kas apnuodinę prieš 
kumštynes. O tas reiškia

sovietus taip padare. Antra, 
tai kad su prekybos siuntiniais 
Maskva nešmugeliuotų Lietu
von savo propagandos, kurisj 
papirkti Lietuvos inspeldorė- 
liai galėtu praleisti “nepatėmi-

Purickis ir Komunistai
Komunistų “Vilnis” didžiau

siomis raidėmis uždėjo prane
šimą kad Purickis, “garsus sa
charino ekspertas”, vadovauja 
Lietuvos prekybos delegacijai 
su Rusija, kuri išvyko Maskvon 
po pasirašymo nepuolimo su
tarties.

Greičiau turbut iš džiaugsmo 
taip “Vilnis” sušunka, nes tas 
Purickis ne kam kitam kaip tik 
Rusijos car ūkams tą sachariną 
siuntinėdavo.

Bet štai ką mes turime pa
sakyti prie visko to kas dabar 
Lietuvos padaryta su Rusija:

Lietuva turi būti dusyk at
sargesne su bolševikais, nes jie, 
pasirašę nepuolimo sutarti kaip 
anuomet Lenkai, gali išnetyčių 
užsiųsti Kapsuką ir po to ap
šaukti kad jis “sukilęs” prieš

ję”.
Atsarga gėdos nedaro.

▼ ▼ ▼

Bendrovės Namas 
Liko Tuščias?

“Tėvynė” praneša kad bu
vęs aBltic States Bankas, da
bartinis Pennsylvania Exchan- 
vęs Baltic States Bankas, da- 
dinką, taigi išsikraustė iš Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
namo. Kadangi bankas gero
kai Bendrovei mokėjo už vietą 
Bendrovė turėjo šiek tiek nau
dos. Dabar bus sunku gauti 
gerus nuomininkus, o jei ko
kios dar reiks pridėti pinigų 
namo perdirbimui, nes jis ne
tiks kitokiam bizniui.

A. B. Strimaitis naujoj ban
ko vietoj užims užrubežinių 
reikalų skyrių, vietoj mirusio 
W. M. Bush.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

DAINA
(J. Jaudzems)

Šią naktelę per naktelę miego nemiegojau, 
Aš miegelio nemiegojau, žirgelį saugojau. 
Ir užmigau, pamiegojau vieną valandėlę, 
Išgirdau, girdėjau didžią navynėlę:
Kas ten šnek’ aukštam svirnelyj? Jaunieji 

berneliai.

kada Sharkey nugalėjo jį. 
kiti korespondentai pajuo
komis rašė kad “Sharkey 
turbut tigrais ir pantero
mis buvo jaunystėje penė
tas”, nes pasirodė smarkes
nis už negrą.

Kadangi tas negras per 
penketą praėjusių metų bu
vo baidykle Amerikos ir vi
so pasaulio kumštininkų 
čampionui Jack Dempsey, 
kuris irgi vos mėnuo laiko 
buvo išmuštas iš tos garbės 
ir čampionatas perėjo ki
tam, Gene Tunney, tai da
bar Sharkey-Žukauskas at
sistoja į tuos pačius čeve- 
rykus prieš Tunney kuriuo
se stovėjo Francuzas Car
pentier, Argentinietis Lois 
Firpo ir Tunney prieš Dem
psey. Nors Dempsey nu
galėjo Firpo ir Carpentier 
ir čampionatą laikė per sep
tynis metus, bet jis vis bai
dėsi šito negro, kuriam Lie
tuvis padarė galą, po pen
kiolikos metų nepergalimos 
karjeros.

Žukausko biznio reikalų 
vedėjas šiose dienose lan
kėsi New Yorko valstijos 
atletų komisijoje ir užre- 
kordavo jį kaipo pirmuti
nį ir šiuo laiku vienatini 
oponentą dabartiniam čam
pionui, Tunney.

Iki šiolei tie čampionai, o 
pirm jų ir jų oponentai, vis 
buvo tai paprasti Ameri
koniškos kilmės, tai maišy
to Anglijos-Amerikos pilie
čių kraujo, taipgi vienas ir 
negras, bet štai tokiu neiš
vengiamu oponentu šian
dien liko Lietuvis, iš atei
vių Lietuvių, ir tiktai ta-

kad mažai kas pripažįsta 
Tunney galingu, todėl jis ir 
bus nepopuliariškas čam- 
pionas. Visai kitaip spau
da atsiliepė apie Sharkey, 
kuris nugalėjo nekarunuo- 
tą čampioną.

Kitas sulyginimas Lietu
vio galybės yra šis: Tun
ney su Dempsey mušėsi tik 
dešimts pakaitų (po 3 mi
liutas), ir Dempsey buvo 
neparmuštas, tik Tunney 
laimėjo ant punktų, kurių 
gpvo daugiau už Dempsey.

Sharkey gi turėjo pen
kiolika pakaitų irgi, po tris 
minutas, ir per trylika pa
kaitų pliekė negrą taip kaci 
tas užmiršo ir kumštynių 
taisykles ir pradėjo bruta- 
liškai atsimušti. Jis už tai 
buvo sulaikytas. Sharkey 
gi net apsiašarojo, maty
damas kad taip jam laimė
jimą priskiria, nes jis buvo 
pilnas pasitikėjimo kad dar 
per dvi pakaitas butų neg
rą arba numušęs arba dasi- 
dirbęs dar daugiau punk
tų, kurių ir taip turėjo, pa
gal to sporto žinovų, apie 
370 prieš negro 4.

Žinovai sako kad prieš 
einant ant Tunney Sharkey 
dar turės kumščiuotis su 
Dempsey ir kitais, nes ne
pripažįsta kad Dempsey ga
lėjo pralaimėt tikrai.

Sharkey ant to sutinka.
Ant galo štai ką mes no

rime pasakyti: jeigu mums 
per 12 metų nepasisekė iš
mokinti Amerikonus diplo
matiškai kas yra Lietuviai 
ir kur Lietuva, visi linkėki
me lai Lietuvis kumščia tą 
Amerikonams įkala.

Kas ten gieda? Lakštingalė. Jos gražus balselis. 
Motinėlė pamažėli svirno duris vėrė, 
Puolė greitai po kojelių jauna dukterėlė.
Oi, motute, mano miela, ką aš tau sakysiu: 
Nebėr’ rūtų vainikėlio, ką dabar darysiu? 
Oi dukrele, mano miela, aš tau daviau valią, 
Nutrotijai vainikėli pat iš savo valios.
Kai tu gėrei arielkėlę tu nuo manęs saugojais, 
Kai tu gėrei brangų vyną tu nuo manęs kavojais. 
Cit, neverk, panytėle, aš tave paimsiu, 
Šilkų rubais aprėdysiu, vynu pagirdysiu.
Žalių rūtų vainikėlis tai mano rūbelis, 
Žalių rūtų gaili rasa tai mano vynelis.

LIAUDIES DAINA
(Radasto Žiedas) 

Lakštingalė gieda, jau netoli diena, 
Lik sveika, mergele, pasiliki viena. 
Aš jau iškeliauju į tolimą šalį, 
Kur šauki,a tėvynė džiaugsmo duoti gali. 
Joju į karužę ginti tėvynėlę, 
Tavęs neužmiršiu, miela mergužėle.

Be tavęs, berneli, kasdiena budėsiu, 
Tavo širdužėlės kasdiena ilgėsiu.

Neliūdėk, mergele balta lelijėle, 
Aš tau parašysiu margą gromatėlę. 
Aš tave atminsiu, širdelėj turėsiu, 
Nors del tavo meilės daug aš nukentėsiu.

Nors mane atminsi, širdelėj turėsi, 
Bet manęs, mergelės, daugiau neregėsi; 
Vysta jau rūtelės ant gelsvų kaselių, 
Gaila, bernužėli, jaunystės dienelių.

Kodėl, mergužėle, tau širdelė liūsta 
Ir tavo rūtelės ant galvelės džiūsta?

Laikas, jau berneli, del manęs, mergelės, 
Skirtis su vainiku apmainyt dieneles.
Tu jau iškeliauji į tolimą šalį,
Man vienai palikus kas duot džiaugsmą 

gali. ...
Tau mane apleidus aš jau ištekėsiu,
Nors varguose žusiu ar skausmus ken

tėsiu ....
Dar palauk, mergele, šitą rudenėlį, 
Nežadėk, mieloji, kitam vainikėlio.

Jau gana, berneli, tiek metelių laukti, 
Užtenka kalbelių ir pletkų ragauti.
Ne, jau, bernužėli, daugiau nebelauksiu, 
Nei vienos dienelės ilgiau, nebetrauksiu. 
Savo vainikėlį kitam pažadėsiu, 
Ryt saulelei tekant už jo ištekėsiu.

(Tąsa)
Tie portretai Samuelį labai sujaudino. 

Jie išrodė kaip gyvi. — Kokie prakilnus 
ir puikus veidai! — tarė sau Žydas. — Čia 
ne Rennepontų šeimynos paveikslai, nes 
man tėvas sakė kad jie sukabinti Liūdesio 
Salėje. Bet, iš jų liūdnos išraiškos, išro
do kad ir jie turėtų kaboti toje salėje.

Po valandėlės tylėjimo, Samuelis ta
rė: — Na, reikia priruošti viską giminių 
susirinkimui, nes jau išmušė išmušė de
šimts. — Taip tardamas, jis sustatė pa
auksuotas kėdės aplink stalą, ir vėl tarė 
sau: — Valanda artinasi, o mano dieduko 
labdario ainių matosi tik šis vienas jau
nas kunigas, su angelišku veidu. Nejaugi 
jis butų vienatinis tos giminės likutis? 
Jis yra kunigas, taigi su juo ši giminė ir 
išnyks! Ateina valanda kada aš turėsiu 
atidaryt duris, kad butų galima perskai
tyt testamentas. Batšeba atveda jau ir 
notarą čia, jau jie barškina į duris. Jau 
laikas! — Ir pažiūrėjęs į kambarį kuria
me girdėjo laikrodį mušant dešimts, Sa
muelis nusiskubino prie durų.

Pasukęs raktą du sykiu, jis atidarė 
duris. Dideliam nusiminimui, jis pamatė 
tik Gabrielį prie durųK tarp Rodino ir ab- 
bės. Batšeba ir notaras buvo užpakalyje 
jų-

Samuelis negalėjo susilaikyti nuo atsi
dusimo, ir nusilenkdamas tarpduryje ta
rė: — Viskas jau paruošta. Galite ineiti.

SKIRSNIS XXIII. 
Testamentas.

Kuomet Gabrielius, Rodinas ir abbė d’ 
Aigrigny inėjo j Raudoną Kambarį, kož- 
nas buvo apimti kitokio jausmo. Gabrie
lius, išblyškęs ir liūdnas, jausdamas skaus
mingą nekantrumą, norėjo tuoj bėgti lau
kan, nors jis jau buvo atsiliuosavęs nuo 
to sunkumo, padarydamas per notarą le
gali pavedimą visko abbei d’Aigrigny. Iki 
šiolei dar tam jaunam kunigui neužėjo į 
mintį kad pasiimdami savo globon jį, ir 
šventvagiškai privesdami išeiti į kunigus 
Jėzuitai turėjo tokias tamsias intrigas. 
Perrašydamas savo palikimą abbei d’Aig
rigny, Gabrielius manė kad ne visai nusi
leidžia savo delikatniems jausmams. Jis 
tą dovaną padarė liuosai ir savanoriai jau 
daug metų pirm to. Jam butų buvę pasi- 
žeminimas jeigu jis dabar butų nuo to at
sitraukęs, jis ne toks buvo.

Abbė d’Aigrigny, dar labiau išbalęs' 
kaip Gabrielius, stengėsi išaiškint savo 
neramumą apgailavimu kad Gabrielius 
pertraukia ryšius su jų draugija. Rodi
nas, ramus ir gerai valdantis savo jaus
mus, savyje degė piktumu matydamas kaip 
abbė baisiai susigraužęs sąžinėje nerimau
ja, kas galėtų sukelt žmoguje kitokiame 
negu Gabrielius, nuožiūrą. Vienok, nors 
išrodė ramus, Rodinas gal but dar labiau 
nerimavo negu jo viršininkas, kad viskas 
pasekmingai baigtųsi. Samuelis išrodė la
bai nepatenkintas kad neatėjo niekas kitas 
kaip tik vienas Gabrielius kaipo paveldėto
jas. Tas senas Žydas be abejo užjautė 
Gabrieliui; bet nesmagu buvo kad jis bu
vo kunigas ir kad su juo baigsis Renne
pontų šeimyna; ir tie milžiniški turtai, su
rinkti su tokiu dideliu trusu, vėl turės .bū
ti išsklaidyti, arba sunaudoti kitam tiks
lui negu paliktojas norėjo. Tie skirtingi 
šios scenos aktoriai stovėjo aplink stalą.

Kuomet jie buvo gatavi sėstis, Sa
muelis parodė jiems surašų knygą ii’ tarė: 
— Man buvo įsakyta padėti šią knygą čia. 
Ji yra užrakinta. Aš atiduosiu raktą kaip 
tik bus perskaitytas testamentas.

— Taip yra nurodyta rašteliu, kuris 
yra prie testamento, — tarė notaras, — 
kada testamentas buvo pavestas į rankas 
karališkam teismininkui.

Taip tardamas, notaras išsitraukė iš 
porteflio didėlį voką, parudavusį nuo lai
ko; prie voko buvo pririšta irgi raštelis.

— Ponai, — tarė notaras, — jeigu at
sisėsi! aš perskaitysiu tą raštelį, nuro
dantį kaip vesti visą šitą ceremoniją.

Visi atsisėdo. Gabrielius, sėdėdamas 

užpakaliu į ugniakuri, negalėjo matyt por
tretų. Nežiūrint notaro prašymo, Samue
lis pasiliko stačias užpakalyje notaro, ku
ris skaitė raštą:

“Vasario 13, 1832 metais, mano testa
mentas turi būti nuneštas po num. 3, Rue 
Saint-Francois.

“Dešimtą valandą, mano ainiams turi 
būti atidaryta Raudono Kambario durįs, 
kurie be abejo bus pirm to pribuvę į Pa- 
risą, ir turės gana laiko prirodyti savo pa- 
veldinystę.

“Kaip tik jie susirinks, testamentas 
turi būti perskaitytas, ir, vidudienio va
landą, palikimas turės būti galutinai pada
lintas tarp mano ainių, kurie, pagal mano 
rekomendacijų (išlikę, aš geidžiu, mano 
giminės tradicija, per pusantro šimto me
tų), ateis ypatiškai, ne per agentus, pirm 
12 valandos, Vasario 13.”

Perskaitęs tą garsiai, notaras po va
landėlės prabilo: — Gabrielius de Renne- 
pontas, kunigas, legaliais dokumentais iš- 
rodęs jog yra giminė to palikėje, ir būda
mas šioj valandoj vienatinis tos giminės 
ainis atsilankęs čia, duoda man teisę ati
daryti šį testamentą jo akivaizdoje, kaip 
yra palikėje nurodyta.

Taip taręs, notaras ištraukė iš voko 
raštą, kurį pirmiau buvo atidaręs Tribu
nolo Prezidentas, kaip įstatymų formalu
mai reikalauja. Abbė d’Aigrigny pasilen
kė artyn per stalą, paremdamas alkūnes 
ant stalo, lyg kvapo stokuojant. Gabrie
lius rengėsi su atida klausyti kas ten pa
sakyta. Rodinas sėdėjo kiek toliau nuo 
stalo, laikydamas savo seną skrybėlę tarp^ 
kelių, kurios dugne, suraukšlėtoje nešinėję 
skepetaitėje buvo padėtas jo laikrodėlis. 
Rodino atida buvo padalinta j laikrodėlio' 
bėgimą ir klausymą ar kas nesubarškės 
lauke, taip buvo jis nekantrus kad tik 
greičiau sueitų dvylikta ir niekas kitas 
iš ainių nepasirodytų.

Notaras, išskėtęs raštą, pradėjo skai
tyti sekantį:

Mameau de Villetaneuse,
Vasario 13, 1682.

“Mirdamas savo mirčia, aš beveik iš
truksiu nuo kartuvių, kuriom mane mano 
šeimynos priešai nuteisė kaipo eretiką.

“Gyvenimas man ir taip perkartus po 
mirties mano sunaus, kurį begėdiškai nu
žudė.

“Nužudytas jis devyniolikos metų — 
o jo žmogžudžiai nežinomi — nors žinomi 
jeigu tikėti mano nuožvalgai.

“Išlaikymui mano turtų del mano su
naus, aš nudaviau išsižadėjęs Protestoniš- 
ko tikėjimo. Iki jis gyveno, aš karštai 
paviršutinai prisilaikiau Katalikystės. To- 
kis nudavimas kėlė manyje riaušes, bet 
sunaus delei turėjau taip daryti.

“Kuomet jie jį nužudė, šis mano su
vedžiojimas išsiveržė iš manęs. Mane ta
da sekiojo, kaltino, ir nusmerkė kaipo at
simetėlį., Mano turtai tapo konfiskuoti, ir 
aš likau nuteistas kartuvėms.

“Baisiuose laikuose mes gyvenam! 
Skurdas ir vergija! neapsakomas despo
tizmas ir religiška neapikanta! Malonu 
man apleisti gyvenimą, po tokių vargų!

(Bus daugiau) 
w

RUDENIOP
Saulutė jau rieda žemiau
Ir medeliai šlama liūdniau;
Oras vis daros vėsesnis,
Naktįs ateina ilgesnės.
Žolynai ruduoja laukuos
Ir grybai jau dygsta miškuos,
Aptyko paukštelių balsai,
Tik girdis svirplelių garsai.
Jie čirškia ir griežia savaip, 
Skirtingai nuo paukščių, kitaip, 
Bet ir tas teikia smagumą, 
Jų klausant randi ramumą.
Neilgai džiaugsimės ir jais, 
Jau greitai ir šalnos ateis. 
Pakirs jos gamtos gražybę, 
Apmąrins visą gyvybę.

Petronėlė M.
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Lietuvių krikštijimo dienų

Kuprelis
Parašė

K. S. KARPAVIČIUS

MARSAS VĖL 
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Veikiančios Ypatos:
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 nėra tai ta 
Birutė kurią visi žinome. Keistučio žmo
na Birutė gyveno visu šimtu metų vėliau 
po to kaip šis veikalas vaizduoja.)

582.
ik iš
mano 
:ą.
us po 
.i nu-

tu — 
inomi

o su- 
toniš- 
irštai 
i. To-
, bet

o šu
te ta- 
io at- 
)ti, ir

nam ! 
espo- 
alonu 
ų!

AKTAS PIRMAS
Vaizdas: Kunigaikščio Šventaragio vieš- 
kambaris: suolai, stalas. Sienos kailiais 

ir ginklais iškabinėtos.
Scena I.

Šventaragis, Girėnas, Kuprelis viduje.
ŠVENTARAGIS

[Kupreliui]: Neužilgo atvyks Rygėnų 
pasiuntiniai. Kai pribus j pili tuoj mums 
pranešk.

[Kuprelis nusilenkia ir išeina.]
Nuo šiandien, Girėnai, priklausys musų 

krašto ramybė su Rygėnais, arba nepaliau
jami karai, todėl turim prideramai prisi
ruošti taryboms.
Girėnas

Taip, kunigaikšti. Bet jei nenorėsi užsi
leisti krikščionims, mūšiai niekad nesi
liaus, nes gerai žinom ko jie nori: grobti 
musų žemes, žudyti žmones, ir naikinti ką 
negali nusinešti. Jei nusileisim, jie irgi 
grobs viską sau — vardan savo tikėjimo!
ŠVENTARAGIS

Pribus tuoj ir Vaidila — jis patars kaip 
galim ar ne su krikščionimis taikytis.
Girėnas

Iš Rygėnų kalbų suprasim ar jie taikos 
jieško, ar žvalgosi ir musų spėkas tiria. 
Viena ką sakau, kunigaikšti: jeigu jie per
daug nusileidinės, minėk jog pikta žada.

Scena II.
Kuprelis įleidžia Medeiką, kurs lėtai, išdi
džiai ineina, laimindamas viduje esančius.
Medeina

Lai gera lemia jums dievai!
Šventaragis

Sveikas, Medeika, ir dėkui už gerus ve
lijimus.

[Kuprelis pasodina Medeiką, išeina.]
Medeina

Ar dar Rygos vyskupo pasiuntiniai ne
pribuvo?
ŠVENTARAGIS

Tuoj jie čia. bus; jų gandanešiai jau at
vyko.
Medeina

Tikrai tai prakeiksmas musų kraštui — 
tie svetimo Dievo tarnai, kurie neva naują 
kokį ten tikėjimą skelbia, bet naikina mu
sų žmones ir grobia kaip kokie žvėrįs.
Girėnas

Tinkamai su jais susitarę galėsim drą
siau ruoštis į užkariavimus rytuose, Sla
vų žemėse.
ŠVENTARAGIS

Jei ne ta nesutaika su vyskupu ir Kardi
ninkais, nebūtų jokio priešo iš vakarų. Ap
raminę Lenkus galėtume Rusų žemėse 
daug naudos rasti.
Medeina

Vaikai, nedėkim vilčių į kitus, tik žiū
rėkim savo spėkų. Musų dievai sako, jei

mes patįs santaikoj gyvensim ir ginsim sa
vo kraštą, jokis priešas musų nepergalės.
ŠVENTARAGIS

Vaidai tarp musų kunigaikščių, tiesa, 
tankiai kenkia Lietuvių gerovei. Kada 
vieni rengiamės gintis nuo krikščionių, ki
ti su jais eina prieš musų kaimynus, ir vi
sad krikščionįs mums pavojumi klasto.
Medeina

Šventaragį, tavo gyvenimui dievai daug 
žada, tik buk drąsus ir pildyk jų valią. 
Prieš tave lenksis visi kunigaikščiai, tik tu 
lenkkis dievams.
Girėnas

Ir neužmiršk savo valios. Elgkis kaip 
tavo tėvas Utena darė, ir buk atsargus su 
kaimynais, nors jie ir gražiausiais žodžiais 
kalbėtų ir tvirčiausias santalkas darytų.
ŠVENTARAGIS

Daug priklausys ir tas kiek mane pa
rems mano tėvo narsus kariauninkai — 
tokie kaip tu, Girėnai, ir kiti.
Girėnas

Gana musų krašto plėšimų, gana kęsti 
paniekinimą Rygėnų. Jie išžudo musų 
moteris, užpuolę musų žemes, ir išgabena 
musų vaikus nelaisvėn.... Daug musų 
kūdikių ir jaunuolių pateko Rygėnams į 
vergovę. Atmink, kunigaikšti, savo tėvą, 
kurs žuvo del Kardininkų klastų, jų nelais
vėn patekęs. Ir atvykus šiems pasiunti
niams bukim atkaklus:

Scena III.
Ineina Kuprelis.

Kuprelis
Skaistus kunigaikšti, Rygėnai jau pilyje. 

Ar kunigaikštis prisiruošęs'juos priimti?
ŠVENTARAGIS

[Girėnui]: Išeik, prieteliau, juos įsi
vesti. Aš gatavas. Prisakyk vyrams su
žiūrėti jų arklius ir jų palydovus tinka
mai aprūpinti.
Girėnas

Gerai, kunigaikšti. [Išeina. Paskui jį 
ir Kuprelis.]
Medeina

Kunigaikšti, vardan didžių musų dievų, 
nesutik tiktai kalbėti apie priėmimą jų ti
kėjimo, nei įsileisti jo skelbėjus j musų že
mes. Dievų prakeiksmas mus užklups!
Šventaragis

Musų dievai dar buvo mums geri ikišio- 
lei. Mes apie karo reikalus kalbėsim, ne 
apie tikėjimus. [Sėdasi sako kėdėn ir už
simąstęs laukia. Vaidila sėdasi netoli jo.]

Scena IV.
Ineina Kuprelis, Meinhardas, Albrechtas 

ir paskui jų Girėnas.
Girėnas

[Perstato svečiams kunigaikštį]: Ku
nigaikštis Šventaragis, Utenos valdovas, 
ir Medeika, musų Vaidila. Čia Maršalas 
Meinhardas ir Albrechtas, vyskupo pa
siuntiniai.
Meinhardas
Albrechtas

[Žemai nusilenkdami]: Turime laimę 
matyti ir sveikinti Tamistą’, garbingas 
Utenos kunigaikšti.
ŠVENTARAGIS

Brangus mano sveteliai, vaišingumas 
mano namų ir apsauga jums nuo širdies 
užtikrinta.
Meinhardas

[Girėnui]: Ar kunigaikštis prisiruošęs 
su mumis šiandien tartis, ir ar mes nesu- 
trukdysim jūsų reikalų savu atsilankymu?
Girėnas

Ne, kunigaikštis šiandien neturi jokių 
ypatingų reikalų, ir nereiks pakalbas ati
dėti. Jei ko nebaigsimi šiandien, atliksim 
rytoj, poryt.
Albrechtas

Tai ir pradėkim. Maršalas turi Vysku
po pasiūlymus taikai su Utenos valdovu.

(Bus1 daugiau)
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Kas kelinti metai planeta 
Marsas prisiartina prie žemės, 
tai yra susieina toj saulės pu
sėj kur yra žemė ir buna arti 
prie musų.

Lapkričio 4 d. Marsas ir že
mė bus vienoj linijoj su saule, 
t. yra žemė bus tarp saulės ir 
Marso, ir Marsas nuo Spalių 27 
iki Lapkričio 4 d. bus apie 45,- 
675,000 Angliškų mylių atstu 
nuo musų.

Jau dabar Marsas matyt ry
tuose vakare apie 7 valandą li
pantis per medžius ir stogus. 
Jį pažinti labai lengva, nes yra 
didelė raudona žvaigždė, kuri 
vis darosi didesnė ir kas vaka
ras anksčiau pasirodo.

Marsas visam pasauliui žin
geidus tuo kad nekurie astro
nomai nužvelgė buk ten randa
si kokia gyvybė ir kad ten yra 
aplinkybės tokios kaip mes tu
rime ant žemės, kuriose gyvy
bė gali laikytis.

Šiuo tarpu Marsas yra aš
tuoniolika sykių skaistesnis ne
gu paprasta pirmo didumo 
žvaigždė. Jis taipgi dusyk di
desnis už didžiausią pirmo di
dumo žvaigždę Sirijų, kuri te
ka vėlai naktį.

Marsas randasi netoli žingei
džių žvaigždynų. Biskelį į ry

tus šiaurės pusėj už jo matosi 
graži grupė žvaigždžių vadina
mų Plejadomis, apie kurias 
senesnieji “Dirvos” skaitytojai 
gerai žino. Už plejadų seka 
Tauro žvaigždynas, su gražiu 
V-pavidalu, kurio viename ga
le yra raudona-ruda žvaigždė 
Aldebaran.

Turintieji didesnius telesko
pus šiuo tarpu ffnt Marso gali 
matyti “sniego kepures”: jos, 
sako astronomai, yra tai šiau
rinio ir pietinio Marso polių žy
mės, ir apsnigtos kaip yra ant 
musų žemės.

Pietuose, beveik pusiau tarp 
horizonto ir zenito, matosi ki
ta didelė žvaigždė, tai planeta 
Jupiteris. Ji yra balta-mėlyna 
ir didžiausia tame dangaus šo
ne žvaigždė, todėl lengvai pa
žįstama. Jupiteris galima ma
tyt dar saulei nenusileidus te
kantis pietė-rytė kampe, kas 
gerai moka žiūrėti gali jį rasti 
dar šviesoje, toks jis yra skai
stus.

:ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietiviškų šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina .............. 75c
1-mai smuikai    ..........$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoje”
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DEL APRŪPINIMO 
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Kūdikio Drapanos
Kūdikio drapanos turi būti pada

rytos atsižvelgiant Į šilumą ir pato
gumą. Reikalinga jas dažnai mai
nyti, ypatingai palas, idant kūdikis 
butų šviežias ir švarus. Kūdikis pa
togiai aprėdytas kada jo drapanos 
yra šiltos, bet ne peršiltos. Jei kū
dikiui peršilta, jis prakaituoja; jei ne 
—jo kojos ir rankos bus šaltos, arba 
pamėlynuos burna. Taigi, aprėdant 
kūdikį vartokit savo paprastą svei
ką protą visada turėdami mintyse 
tikslus kurių siekiat; būtent, apsau
gojimas nuo oro, ir palaikymas vie
nodos temperatūros

Drapanos taipgi turi būti liuosos 
kad augantis kūdikis turėtų užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti.

Palos
Pala yra Įkiriausia dalis kudinio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš min
kštos, lengvos sugeriančios materi
jos, ir reikia turėti jų daug, kad bu
tų galima greitai permainyti jei jos 
susitepsią. Jas reikia perplauti kar
štame vandenyje, su tokiu muilu ku
riame nėra nieko ėdančio odą, pas
kui gerai išgręžti, išdžiovinti ir pra
vėdinti pirm vartojimo. Palų ir kitų 
drapanų niekad nereikia dvošinti kū
dikio kambaryj, kadangi, nekalbant 
jau apie pagaminimą drėgnumo, dar 
kįla nesveikas ir priklus kvapsnis.

Kūdikio Aprėdymas
Aprėdant kūdiki reikia paguldyti 

jį ant motinos kelių, ir drapanos vil
kti aukštyn per kojas, o ne pro gal-

va. Naktį reikia visas kūdikio dra
panas permainyti. Naktiniai marš
kiniai turi būti ilgesni už dieninius. 
Turi būti laisvi ir liuoti kad kūdikis 
galėtų judinti savo sąnarius. žie
mos metu jie turi būti iš minkšto, 
lengvo flanelio, arba panašios mote- 
rijos, apačioj suraukiami su siutu. 
Vasarą geriausia materija yra mink
štas muslinas ir naktiniai gali būti 
palikta atviri apačioje.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos domės metuose 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems rei
kia maisto kuris ypatingai drutina. 
Jiems reikia maisto kuris padarys 
juos stipriais, vikriais ir pagelbės 
kovoti su ligomis. Tėvams šitokiu 
vaikų stipriai rekomenduojama Bor
den’s Eagle Pienas. Padarytas iš 
moksliškai sumaišyto puikiausio pie
no ir geriausio cukraus, jis nedape- 
r.ėtą kūdiki greitai siriebina ir išau
gina, ir jis tada geriau kovos su li
gomis ir yra pigiau palaikyti kūdikį 
sveiku negu išgydyti jį sveikai. Ši
tiems vaikams rekomenduojame duo
ti po du šaukštuku Eagle Pieno at
miešto trimis ketvirtdaliais šalto at- 
virinto vanedns. Gali šitą formula 
jiems duoti arba paryičais arba po 
pietii. Senesni vaikai kai kada mėg
sta ji geriau su ginger ale, ą'aisių 
sunkomis, arba suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų 
Šlapinimą

Saugokis 
iPamėgdžių 

Žiūrėk Žodžio 
Gausit Aptiekoj

“Midy”

DEL KAVOS
Vienas kenas Eagle Brand 
yra lygus vienai puskvortei 
Smetonos ir vienam puodu
kui cukraus. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

..............
80Rn r k coH1^

Vienas kernas Eagle 
Brand turi kainuoti

Viena puskvorte Smeto
nos ir vienas puodukas 
cukraus kainuoja apie

dar GAR

IME BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

džiausios kavos puoduką 
DĖSNIU

25c. 50c.
Tas reiškia, kad jus sutaupote daugiau 
negu pusę pinigų kuomet jus paskani
nate savo kavą su Borden’s Eagle 
Brand.

v
Bet Štai Kas Dar Reikia 

Atsiminti I
Borden’s Eagle Pienas suteikia jūsų 
kavai riebumą, gerumą, delikatnumą 
ir gražų auksuotą rudumą, kuri tiktai 
geriausia Smetona gali suteikti.

ir dar—
Borden’s Eagle Brand padaro gar-

ir dar—
tūkstančiai žmonių labiau mėgsta 
Borden’s Eagle Brand savo kavoj, 
negu geriausią ametoną. Nežiūrint 
kainos, jie pripažįsta jo viršijanti 
gerumą. Todėl, pradekit šiandien 
vartoti Borden’s Eagle Brand savo 
kavoj.

CONDENSED MILK,
Eagle Brand taipgi^ yra geriausis pavaduotojas motinų pieno, 
kuomet jos negali žindyti savo kūdikių. Jei norit žinoti kaip 
vartoti Eagle Brand del penėjimo savo kūdikio, išpildykit kuponą 
ir atsiųskit mums.
Vardas.............................................. Adresas............................ Litli. 3
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GUBERNATORIAUS DONAHEY PRANE
ŠIMAS APIE KANDIDATAVIMĄ office ŽUKAUSKAS, NOT CUCOS- 

KEY, IS SHARKEY’S 
NAME

VISUOMENEI:
Deki daugelio svarbių priežasčių, 

svarbiausia kurių čia pažymėta, aš 
vėl pastatau savo kandidatūrą ant 
Gubernatoriaus, kaipo Demokratų 
partijos narys.

Šiais metais rinkimai, mano 
mone, yra didžiausios svarbos 
valstijos piliečiams. Sekantis 
bernatorius turės skirti:

1. Visus tris narius viešųjų 
bu komisijos Ohio valstijai, kuri tu
ri savo kontrolėje visus telefonus, 
gazą, elektros šviesą, spėką, gelž-

nuo-
Ohio
Gu-

mišką ir privaloma kaino Guberna
toriui. Jie nerenka su tikslu kad 
užsispyręs ir konspiracijas varinėda
mas Senatas susijungęs su neku- 
riomis monopolinėmis Įstaigomis da
rytų savotišką tvarką, su tikslu pa
kelti publikai kainas.

Tose aplinkybėse, aš matau jog 
tai mano pareiga nepaleisti guber
natorystės iš savo rankų liuosnoriai, 
todėl pavedu balsuotojams 
žadu, jei busiu

(Cleveland News)

keliu:

vieno piliečio valstijoje, kurie bend
rai sumoka taksų $35,000,000 per 
metus už reikalingų įmonių patar-

2.
komisijos, 
viršminūta 
apverti na

Diduma (arba du nariu) taksų 
kuri arti subendrinta su 

komisija tuomi kad ji 
ir nustato taksų verte

taipgi
visų taksavimo mašinerijų visų po
litiškų sričių valstijoje;

3. Visus tris narius industrial's

Ohio
balsuotojai.

spėkas i

gerus, padorius narį 
Seimą ir i Senatą, 
valo pakęsti tokius 
pereito senato ir sein

vienos dienos bėgiu 
a p ka 1 be j i m o, a t m c tė 
paskirtas komisijas i 
neangalvotu skubami

ibu tie

u% padidinančius 
milijonų, ir kitus

atlyginimo sistemą Ohio
$60,00t,000 pri;

iš kurio

4. Abu nariu civilės tarnybos ko
misijos Ohio valstijoj, kuri, turėda
ma kontrolę ant valstijos darbinin
kų, turi galę sutvarkyt ir padarvt 
valstijos darbininkus visuose depart- 
mentuosc atsakančiais ir pildančiais 
savo pareigas.

Negalėdami diktuoti mano kitus 
iki šiolei skirtus viršininkus ir dar
bininkus, ir bijodami kad neturės 
galės prie mano naujai skiriamų jei

politiški bosai ii
Senatu

U:

skyrimu. priv

ir brangius Įstatymus.

natorius turi ir kad reikaliiu 
mų pataisyti dalykus kur

1. Kad dabartiniai komisijų na
riai pasiliktų, kaip yra. po kontrole 
pirmtakuno, kuris didumą jų pasky-1 
re;. ir

2. Turi vilti kad Gubernatorius 
bus išrinktas tokis kuris norūs būti ’ 
jų Įnagiu ir daryti taip kaip jų rei- i 
kalai šaukia.

noma kad nekuriu iš tų komisijų na- • 
riai, tų bosų globojami, su senato 
pritarimu, pasiliko tose vielose po

eiti po dviejų metų, ir jie dabar tu
rės būti pakeisti po sekančių rinki
mų.

Kuomet Ohio valstijos žmones 
renka; gubernatorių, jie daro tai su 
pilna vilčia kad jam b.us pavelyta

yra paprasta.

A

By Ju nius
A husband, says Constance 

Karuža, who can’t cook these 
days is as much out of luck as 
a wife who can’t make her own 
living.

cutting up a bit”, re
George Washington, 

father spied him near 
the cherry tree.

“Just 
marked 
as his

----- o------
Cleveland boy declares that 

he got

• quinine

sweet revenge on his 
sweetheart. He mixed 
with her face powder.

----- o-----
j J. V. Mitchell says too many 

,,1^.1 people think opportunity means 
31 a chance to get money without 

leu- . •<earning it.
I 0
i Youth and love cannot be 
i bought, yet some fool is at- 
! tempting it.

S. -------- o--------

Jack Sharkey, who defeated 
Harry Wills in such emphatic 
manner at Brooklyn Tuesday 
night, is a full-fledged Lithua
nian and no part Polish, accor
ding to K. S. Karpavičius, who 
writes us on the stationery of 
the Ohio Lithuanian Publishing 
Company, publishers of the 
weekly “Dirva”. He sets forth 
Jack’s real name is not Cucos- 
key as has been published, but 
Žukauskas. The fact that his 
parents came from the prov
ince of Vilna, now occupied bv 
Poles.
make him a Pole.

Local Lithuanians to a con
siderable number were present 
at the ringside in Brooklyn the 
other night when their coun
tryman proved conclusively to 
Harry7 Wills his championship 
star was no longer as bright 
as in other days. Žukauskas 
entertained a number of Lith
uanians at dinner following his 
triumph, making good a prom
ise he made before entering the 
ring.

The name “Sharkey” was 
tacked on the latest sensation 
in heavyweight ranks when he 
was in the navy. Chances are 
it will stick to him througout 
his ring career.

does not necessarily

jjIETINES ŽINIOS J

CLEVELAND ORCHESTRA 
KONCERTAS

Cleveland Orchestra turės sa
vo pirmutinį šio sezono popu
liari koncertą miesto auditori
joj nedėlioj. nuo 8 vai. vakare. 
Koncertas susidės iš įvairiu 
tautų muzikos, kaip tai Dvo- 
rako, Czibulkos, Gounodo, Her
berto, Strausso, Brucho, Wag- 
nerio, Čaikovskio.

Orkestrą vadovauja Nikolai 
Sokoloff.

Šią žiemą bus šeši tokie kon
certai, su įžanga 50c ir 25c.

Prie to, įvesta kuponų kny
gelės, kas norės galės įsigyti tų 
kuponų knygelę, už 85 gaus 24 
tikietus po 25c. arba už $10 
gausit 24 tikietus po 50c.

Tie kuponai geri muzikos 
mylėtojams kurie nori už pi
gesnę kainą dalyvauti ir nusi
vesti savo draugus.

The farmer just won’t wear 
an oat straw in his mouth and 
say “by heck” even to please 
the city cartoonists. 

-------- c------- -
When Uncle William, who 

hard man of business, 
his nephew, Willie ask- 
for a dime to 
from

was a 
visited 
ed him
orange

“Give you 
ly not!” said 
never make
Run out and make faces at ' be removed.”

buy an 
outside. 
Certain-i

him and perhaps he’ll throw 
one at you.”

----- o-----
He was the kind of a busi

ness man who’d steal your shirt, 
and then have you arrested 
indecent exposure.

----- o-----
“It may be all right 

flappers to wear watches 
their garters”, declares

for

for
on 
old

the man
a dime?
the uncle. “You’ll j Ragson Tatters, “but as a safe- 
a business man. j ty measure the hands should

KA SAKO APIE JUDGE ADDAMS NEKURIE 
RELIGIŠKI, VISUOMENIŠKI IR 

POLITIŠKI VADAI
NEWTON I). BAKER

Pagyros žodžiai neatsakytų dar 
už jo atsakantumą pareigų ėjime. 
Nebus ribų jo naudingumui, ap
šviestam geraširdingumu ir pa
doriu pobūdžiu.

VIC DONAHEY

Judge KENNEDY

ris šiais rinkimais 
andidatura i Com-ta to

įlinkimai

navo Policijos teisme, 21 
tarnauja Common Pleas

i Now comes a HORRID man 
! and says the reason women’s 
I minds are cleaner than men’" 
Lis because they change them 
ottener.

----- o-----
A near-sighted chaperone 

with a squeak in her shoes is 
very popular at any dance.

----- 6-----
Helen Baltrukonis says 

who don’t pay as they go 
a hard time coming back.

entry into pugilism is out. “My 
first fight with gloves”, he 
says, “was against a negro, a 
fellow just as big as 1 
while I was i$ the navy, 
tried to swipe 
cream from a 
my division.”

And the big 
ly for six rounds.

Wills, 
. He 

a plate of ice 
little fellow in

negro lasted on-

men 
have

----- o-----
He went around the corner 

his vest pocket scoop-

“And now”, says 
rupiu’ Lithuanian. ‘ 
a crack at that bird. 
I’ll knock him so loose 
edjication, he’ll be 
broken English for a

the Lar- 
“get me 
. Tunney. 
1 from his 

talkin’ 
af-year

| so FAST 
ed dirt.

■0-------
i holding your 

stop 
vou

Doctor 
breath long enough will 
hiccoughs Sure, and if 
hold it long" enough it will 
everything else.

stop

SHARKEY NEXT?
The championship line:
DempsEY,
TunnEY,
SharkEY ?

VALET

jteoStrop
Razor

Pats
Aštrinasi

W. B. GONGWER
Jo (Teisėjo Addams’) darbas 

toje vietoje buvo tokis prakilnus 
ir aukštame laipsnyje kad atkrei
pia Į save visų piliečių pagarbą 
nežiurine politikų.

CITIZENS LEAGUE 
(Pereitais rinkiniais)

Mes norime nueiti nuo 
nustatytos tvarkos nedarymo 
kių rekomendac’jų kur kandidatas 
neturi sau oponento, 
savo didelės

Juozas Komaras atvyksta vėl 
Cleveland!}, ši syki “pasieiupi- 

su Turku čampionu Ame- 
Ristynės bus Lap- 

5 dieną, penktadie-

I 
net” 
rikoniškai. 
kričio-Nov 
nio vakare, Lietuvių salėj.

Komaras reikalauja būtinai 
kad jam butų pastatyta tie tris 
vyrai kurių vieną jam siūlė pa
sirinkimui.

Kurie 
gauti 
rius.

norės dalyvauti 
pasus iškalno pas

turi 
biznie- 

Apg.

Ristikas Sužeistas
Atlanta, Ga., Spalių 14 

vo ristynės, kame sužeistas ris
tikas Tony Diviči iš Philadel- 
phijos. Jis ritosi su Diek Da- 
viscourt iš Kalifornijos.

et bu-

Clevelande šįmet jau auto
mobiliais suvažinėta 170 ypatų. 
Jau pralenkta pereitų metų re
kordas per tą patį laiką.

Balsuotojai šįmet visai 
tingę. Nors tai yra gubernato
riaus ir senatoriaus rinkimo 
metai, prie to rinksis daug ki
tų valstijos, apskrities ir mie
sto viršininkų, vos 120,083 te- 
užsiregistravo. 
nuošimtis

Nežinia 
nerangus, 
skųsti ant 
mutiniai.

SU-

Išeina tik 40 
iš galinčių balsuoti, 
kodėl piliečiai taip 

o kada ateina nusi- 
valdžios tai jie pir-

MAURICE MASCHKE
Iš tikru kad Teisėjas Addams 

ypatingai atsako tai vietai kaip 
išsilavinimu ir budu vesti probate 
teismo darbą ir palaikyti tam au
kštame laipsnyje tą teismą kokia
me laikė buvęs Teisėjas Hadden.

|X| JudgeG.S. Addamsl

išreiškimui 
pagarbos kokią tiki

me ši visuomenė turi link Teisė
jo Addams už jo atsakančią tar
nybą. Jo platus pažinimas vi
suomeniškų klausimų, jo gabus 
įžiurėjimas nepilnamečių klaidų, 
jo užjautimas nelaimėje esančiu 
ir supratimas visuomeniškos par
eigos daro jį ypatingai tinkančiu 
ton vieton.

MSGR. FRANCIS T. MORAN
Aš manau nereikia būti dide

liu pranašu pasakyti kad pres
tižas, teisingumas ir prakilnumas 
Probate Teisėjo pareigų, kurios 
buvo išlaikytos švariai iki dabar, 
bus taip pat išlaikytos ir Teisė
jo Addams.

RABBI ABBA HILLEL SILVER
Kas duoda žmogui draugus? 

Aš kartais manau kad tai pilnas 
žmogaus budo ir apsiėjimų sudė
jimas, jo širdingumas. Teisėjas 
Addams turi tą širdingumą. Per 
mano dešimties metų pažinimą 
Teisėjo Addams, aš pažinau jį 
kaipo žmogų prakilnios sielos, 
atsidavusį teisingam globojimui 
ir užžiurejimui kitų reikalų, todėl 
patariu kad kiekvienas paremtų 
ii šiuose balsavimuose.

: Prospect 2420 Central 1763 =

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

kuo jam, išleidžiant ir sukraunant. =
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohia. =
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I IKININKYSTĖ yra didžiau <a 
šia paskira industrija šioji.” 

šalyje, ir derliaus rinkimo sezo- 
nas yra ūkininko metinė užmo- 
kesnio diena.
Aš jūsų užmokestis ateitų syki 
Į mteus arba syki Į savaitę, tau
pymų bankas yra geriausia 
vieta padėjimui nors dalelės ant 
toliau.
Svarbiausias dalykas taupyme 
tai rcguliariškumas. Ar galė
tumėt padėt daug ar mažai, pa
darykit tą reguliariškai kiek
viena užmokesnio gavimo die
ną, ir dasisieksit toliau negu ki
ti kurie neturi papratimo regu
liariai taupyti.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
E-112, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems 
tiems kai]) atsikratyti to 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko 
Tik iškirpkit ši pranešimą, 
jai su savo vardu ir adresu, 
noriai prisius jums svarbias infor 
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

kenčian- 
skausmo

parduoti, 
pasiuskit 

ir ji

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

CIevelando tramvajų kompa
nijos prezidentu paskirta Joe 
Alexander į vietą mirusio J. 
Stanley, šis irgi pakilo iš pa
prasto darbininko. Jis apie 30 
metų atgal Detroito gatvėse 
pardavinėjo laikraščius. Da
bartinėj savo vietoj gaus $40,- 
000 i metus.

Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZAM1N AVIMAS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

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

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimif'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus jusi; liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, .Ateikit Pas Mane'’. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 

penkiolika metų aš leidau serumus 
Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo

Look
to your health. Epsom 
Salts is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN TABLETS

At yoar drxi ggitt,/25c 
The Knight Laboratories, Chicaa*

daryt ir jums. Per praeitus 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi 
tus 606 ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina 
'šgalit mokėti
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui.

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

aš pasakysiu jums tai. Jeigu

Vais-

pagy-
. . w _ kokių

Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus.

tncofįs orą /e SJ184S 

fdt&hj ter failings 
iuitkeiCit^rcf'Clevetand

PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM 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 rūmus 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 -----\

Dr. BAILEY, Specialistas i
Š 1104 Prospect Avenue į
S ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
- (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) E
“ Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. x 
•~<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiini>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
Eikite p«« tikrą Specialist^, » ne .J 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik- J. 
ras Specialiotas arba profesorius no- ,• 
tiklausinėJ kokia liga sergi ir kur ■“ 

b skauda. Jisai pats tą jums pasakys, ,■ 
t po išegzaminavhno. Daugyba dakte- į 
^\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Ji, ’■ 

neturėjo užtektinai apsipažiaimo ir pa į 
S' tyrimo bei neišrado jūsų tikros lig?*s ■, 
Jįjįj Mano aparatas .Rndio-Scope-Raggi-X į 

Spindulių Roentgcno ir pilnas Baku į 
ij|y riologiškas egzartiinavimas kraujo ati į 
j| dengs man tikrą jusi] ligos priežastį į 
Įj ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums, J. 
J tuoj sugryž senoji jūsų sveikata i? Ž“ 
U tvirtybė. Joigu turite nusilpnėjusina 

_ nervus ir kenčiate nuo ušnuodijimo į 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai- į 
zdas uisisenėjusias kojose — negailiinkit ilgiau laiko ir neaikvo- % 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai į 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu Bųšisin- ■„ 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
siems. >£

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
19406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. ©zivetend > 

Ji ANTROS GRINDYS, KAMBARI8 A
% Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Iki 8 vatecon. 
;■ Nedlldieniaia nas ii fci L N

S



JUDGE SILBERT

D I R y A

PASIDAIRIUS
.W.WAV.WA'.W/WA'.'.W/AV.W.Y/A'.UVAWW,

DR. BASANAVIČIAUS SU
KAKTUVĖS

šimte sukanka 50 metų kaip 
Dr. J. Basanavičius dirba tau
tinį darbą, o Lapkričio 23 d. 
sueina gerbingo musų atgimi
mo tėvo 75 gyvenimo metai. 
Vilniaus ir provincijos visuo
menė ruošiasi šias dvejopas su
kaktuves paminėti. “T.’’

▼ v ▼

NUSIŠOVĖ
Naumiestis, šakių ap. — 12 

d. Rugsėjo Slabaduose (už 8 
kilometrų bažnytkaimy j) Juo
zas Bielskis, apie 23 m. vaiki
nas, eidamas medžiot dėjosi 
šautuvą ant peties ir netikėtai 
sau į pečius iššovė. Gyvas be
buvo vos kelias valandas. “L.”

▼ ▼ ▼

PERKŪNAS NUTRENKĖ
Onuškis, Trakų aps. — Rug

sėjo 13 d. užėjo didelė audra. 
Perkūnas trenkė Į smarkiai jo
janti per Gudakiemio kaimą 
Motiejų Bumaškevičių ir užmu
šė arklį ir jį patį. “L.”

v ▼ ▼

PLĖŠIKAI VEIKIA
. .Onuškis, Trakų aps. — Pet
ras Baranauskas, gyvenąs Dus- 
menėlių kaime, ėjo iš Onuškės 
namon. Beeinant per mišką 
vieškeliu iš Onuškiu Dusmenį] 
link, trečiame kilometre iššoko 
iš miško nepažįstamas vyras ir 
šuktelėjo “Stoj” ir iššovė vie
ną kartą į viršų. Baranauskas 
stabtelėjo ir išsiėmęs iš„ kiše
nės revolverį vieną kartą šovė: 
į nepažįstamąjį. Tada užpuoli
kas šovė antrą kartą į Bara
nauską iš medžioklės šautuvo 
ir sužeidė Baranauskui kairės 
rankos pirštus.

Baranauskas nesenai gryžęs

iš Amerikos ir yra pirkęs že
mės sklypą. Gal būti kad ne
pažįstamasis norėjo iš jo atim
ti dolarių. “L.”

▼ ▼ ▼

DIDELĖ BYLA
Rugsėjo 30 d. Kauno apigar- 

dos teismas pradėjo nagrinėti 
didelę ir įdomią baudžiamąją 
Andriaus Dubinskio, Jadvygos 
Petrauskaitės ir kitų bylą.

Jie kaltinami kad 1921-22 
metais Dubinskas būdamas Pe- 
trapilyj Lietuvos konsulu ir 
sykiu Raudonojo Kryžiaus įga
liotiniu, o Jadvyga Petrauskai
tė, būdama konsulato reikalų 
vedėja ir Raudonojo Kryžiaus 
sandėlio užveizdėtoja, pasisavi
nę sau produktus ir kitus daik
tus Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pasiųstus Lietuvių trem
tiniams. Tam reikalui jie su- 
klastavę dokumentus ir kny
gas, kur žymėdavę jog produk
tai išdalinti tremtiniams.

Byloje iššaukti liudininkais 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas R. šliupas, Dr. Pu
rickis, Prof. Jurgutis ir kiti.

“L.”
▼ ▼ ▼

PERŠOVĖ
Žagarė. — Rugsėjo 12 dieną j 

Latvijos pasienio policijos sar-j 
gybinis sunkiai sužeidė trimis i 
šūviais Antaną Motuzą iš Min-i 
kių kaimo, Žagarės valsčiaus.

Apie tokį nemalonų inciden
tą daroma tardymai. 

▼ ▼

NUSIŠOVĖ
Klagių kaime, Veliuonos vai.. 

Rugsėjo 6 d. nusišovė Antani
na Ramonytė. Nusišovimo prie
žastis — nepasisekimas meilė
je. “L. ž.”

Dauguma musų atvykom į šią šą
li gyventi prie patogumų reprezen- 
tativės valdžios. Ši respublika buvo 
įsteigta ant teorijos valdžios pačių 
žmonių, iš žmonių ir del žmonių. 
Pamatinis metodas gavimui tokios 
demokratijos yra pirmiausia užsire- 
igstravimu, paskui balsavimu.

“Šitokiu procesu užsiregistravimo 
ir balsavimo, ir atlikimo abiejų par
eigų ištikima imes tegalim būti tik
ri kad principai kuriais mes atvyko
me į šią šalį gali būti išlaikyti.”

Tai yra dalis Teisėjo Samuel H. 
Silbert’o pareikšti jo kalboje.

Common Pleas Judge Silbert yra 
vėl kandidatas šešių metų terminui 
Į Common Pleas Teismą, už kurį 
privalote balsuoti Lapkričio 2d. Jis 
dėjo pastangas visoj šioj srityj su
raginti piliečius naudoti savo bal
savimo teisėmis kurios kiekvienam 
žmogui suteikia lygią teisę ir visas 
kitas progas.

Newton D. Baker, buvęs Karo Se
kretorius, kuris buvo vienas iš mo
kytojų Teisių Mokykloj, tikėjo kad 
Teisėjas Silbert buvo tinkamas pub- 
liškai gerovei, ir padarė savo mokinį 
Policijos Prosekutorium. Būdamas 
toj vietoj jis įvedė daug metodų pa- 
sitarnavimui visuomenei kurios bu
vo naujenybė. Jis visada stovėjo 
sargyboje visuomeniškų reikalų, jis 
Įsteigė Sutaikymo Sistemą, kuri ir 
dabar duoda Prosekutoriams teisę 
sutaikinti piliečių skundus be ėjimo 
i teismus, kas sutaupo daugybę le
su no tik patiems paliestiems, bet ir 
visuomenei.

Kaipo Miesto Teisėjas, jis įstei
gė Naktinį Teismą sutaikymui šei
myniškų nesutikimų, kur prieš tei
sėją darbininkas gali ateiti ir išdės
tyti savo reikalus vakaro metu, ne
sugaišdamas darbo dienos.

Jis pakeitė giruoklių nusikaltimo 
bausmę, ir vietoj bausti pinigiškai, 
kas prisideda prie apsunkinimo šei
mynos gyvenimo, jis įvedė kąd ’Šėri

mu prasižengęs pilietis turi gerti 
tiek ir tiek stiklų vandens per die
nų.

Po to jis buvo išrinktas į Common

Pleas Teismų.
Teisėjas Silbert pasitiki kad ir ši 

sykį kaip kitais atsitikimais jis bus 
išrinktas šešių metų terminui.

LAIKAS DEL

BURN-RITE

Kodėl šios Srities Visuomene Privalo Palikt 
TEISĖJĄ ADDAMS Probate Teisme

Dvidešimts tris metai kaip 
ištikimai tarnauja; jis yra kan
didatas Bar Association, užgin
tas dviem balsais prieš vieną, 
užgirtas vadų visų politiškų 
partijų, tikybų, visuomeniškų 
ir labdaringų organizacijų.

Probate Judge Addams per
leido daugiau bylų paliečiančių 
gerovę vaikų ir motinų negu 
koks kitas dabar gyvenantis 
žmogus. Jis įvedė Ohio valsti
joj pirmą Vaikų Kodeksą šioje 
šalyje, sutverdamas State Wel
fare Departmentą ir pastatyda- • 
mas Ohio valstiją pirmoj eilėj 
vaikų apsaugoje. Jis įvedė 0- 
h.o valstijoj Motinų Pensiją, 
garantuojančią kad nei vienai 
darai motinai nebūtų, per var
gą ir biednystą, užkirsta teisė 
ir privilegija auginti savo vai
kus. Jis sulaikė praktikavimą 
talpinimo vaikų į kalėjimą ir 
paliko mums geriauasia tvar
komus vaikų pabaudos namus 
š'oje šalyje.

Kiekvienas vyras, moteris ir vaikas Cuyahoga Apskrityje, 
ar. tai tiesioginai ar netiesioginai, susiduria su Probate Teismu 
kas septyni metai. Šiame Teisme, virš visko, turi būti' visiška 
r neabejotina teisingystė. žmogus gali kovoti už savo myli
muosius ir jų gerovę kuomet yra gyvas. Kada numiršta, šis 
Teismas užžiuri jo reikalus ir vykdo jo palikimus, stovėdamas 
tarp jo ir tų kurie nori jo palikimą pasigrobti sau.

Teisėjo Addam’s neabejotinas teisingumas per jo nepapras
tai ilgą, tarnybą visuomenei yra garantija kad teisingumas ku
ris viešpatavo šiame Teisme nuo jo įkūrimo pasiliks taip ir to
liau. Ir šis Teismas ateityje kaip ir praeityje, pasiliks nuoša
liai politikos.

Balsuokit už

Demokratų Kandidatą ant S. V. Valstijų Senatoriaus

Balsas už Atlee Pome
rene ant Suvienytų Val
stijų Senatoriaus bus tai 
balsas pastatymui sena
te tokio žmogaus kuris 
su visų tautų žmonėmis 
vienodai skaitos imigra
cijos klausime, neskirs

tydamas Į geresnius ir 

kitokius.

:l Pomerekje

tarnavo visuomenei Ohio valstijoje

GASO DEGINTOJAI
IŠIMAMI

į bile anglinį furna-Lengvai įdedamas 
są arba boilerį.

Moderniškas, atsakančiai pritaikytas, 
gerai padirbtas, naudojamas tūkstančiuo
se namų Clevelande.

is J gerklių, 
muterke, gatava 

prišriubavimui.

5už -2 gerklių se
tų, su viskuo.

Tėmykit l'< colio Paipos Sujungimą

NAUDOKITĖS PATOGUMAIS IŠ

Gazo Švari
Patogi -,

r Kontroliuojama ii Silmos
Su BURN-RITE Gazo Degintojais

Išdirbamas per
F. R. HUTCHISON

Parsiduoda pas

EAST SIDE
BARKIN, M. C., ę408 Scovill 
N. J. BENEDICT & SONS HDWE.

CO. 3519 St. Clair Ave.
BEST STOVE & REPAIR CO.

10700 Superior Ave.
BIGLER, JAMES, 768 E. 152
BROWN, GEO. A., 15004 Pepper Av.
BLATTLE PLUMBING & HEAT

ING Co.,
1478 Warrensville Center Road.

BYRD PLUMBERS SUPPLT 
770 Central Ave.

BP.YNE HARDWARE CO.
8907 Superior Ave.

CADDEN HARDWARE CO., 
1924 Lee Road

CITY STOVE & REPAIR CO., 
226-230 Huron Road

CLEVELAND STOVE & REPAIR 
CO. 6312 Euclid Ave.

COLEMAN, J. A.
11220 Primrose Ave. 

CONSUMERS SUPPLY CO.
628 Prospect Ave.

CO-OPERATIVE HDWE. CO.
10405 Cedar Ave.

CORI.ETT HDWE. CO.

LOWE HARDWARE CO.
1035 Prospect Ave.

Ave. McGRATH, H. B 
13857 Euclid Ave.

McNUTT FURNACE CO.
Enclid-46th St. Market 

MANDEL, A. C„
; 12814 St. Clair Ave.
I MANN, ALBERT, 15505 Euclid 
MISCHLER, WM, 

12734 Woodland Ave.
I MICHEL, CHARLES 

12421 Cedar Rd.
VIISCHLER. WM.

12734 Woodland Ave. 
MONCRIEF FURNACE CO.

3471 E. 49 Street 
IMOSCOWITZ HDWE. CO.

925 E. 105th Street
VOLAN HDWE. CO., 2196 Noble 
JRPF. W. M,

6829 Broadway
WEN, E. J.. 1275 E. 83 Street. 
PARAMOUNT HDWE. CO.

12814 St. Clair Ave.
PATCH. A. C

609 E. 125th Street 
MATTISON SUPPLY CO.

777 Rockwell Ave 
’EERLESS HARDWARE CO.

St.

CO.

r<:

Balsas už Atlee Pome
rene ant Suvienytų Val
stijų Senatoriaus bus tai 
balsas pastatymui sena
te tokio žmogaus kuris 
gins visų piliečių teises 
tokias 
teikia

rikos

cija.

kokias jiems su- 
Suvienytų Ame- 

Valstijų konstitu-

PITY STOVE * SEPAIR CO. 
3766 W. 25th Strete 

FISCHER II O.
GIBLIN J. F.

1938 W. 47 Street
R. E. GREEN & SON

4525 Detroit Ave, 
GUEST, FRFD C.

6118 Lorain Ave.
IAEPELE & RAUCH

13412 Detroit Ave 
lausmann, A. C.

1-1718 Detroit Ave.
HENDERSON BURNER CO.

1920 Buhrer Ave.
DEAL HDWE. CO.

12019 Lorain Ave.
INCHES HDWE & ELECTRIC Co. 

15102 Detroit Ave.
KNUTZ PLUMBING CO.

14522 Detroit Ave.
LAKEWOOD PLUMBING CO., 

1417 Coutant Ave.
LEWIS, A. B„ 1436 Riverside ave. 
MAURER, FRANK, 8600--Detroit av 
McMILLEN, J. C„ 17811 Detroit av. 
MERKLE & MILLER.

3792 W, 25th Street 
MOODY, E. S.

6512 Detroit Ave.
MURPHY-SHERWIN Co.

11624 Detroit Ave.
VOSS HARDWARE CO., 

3475 W. 25th St.
PATTERSON PLUMBING CO.

1457 W. 26th Street.
RANDT, GOE F.

1650 Elbur Ave
SEO. REDMOND CO.

7312 Detroit Ave.
REIIBURG, H.

3040 W. 25 Street 
ROBINSON FURNACE CO.

5103 Detroit Ave.
ROBERTS, ALFRED F., 

1 5525 ' Detroit Ave.
SIGWORTH HDWE. CO.

15707 Madison Ave.
5CHROEDER-BECKWITH CO., 

14514 Detroit Aae.
SIXT HDWE. CO.

15503 Lorain Ave 
SPANUR, .1.

13355 Madison
WAIEELL HDWE.

Cor. Clark and
WARNKE F.

8902 Lorain Ave.
WEST END HDWE. CO.

W 73rd Ave. and Lorain 
W. J.
Broadview Rd.
H. M.
W. 25 Street

’ORRIS, MAX M., 
10612 Columbia Ave. 

’OTTER. F. M.
10633 Euclid Ave. 

iOBERTS PLUMBING CO.
2133 E. 105tb. Street 

SCHWEIDT, A., 1813 Lee 
SCHAEFER, W. H.

8610 Hough Ave.
.. C. SCHMIDT HARDWARE

4620 St. Clair Ave.
IE1FRIED, CHAS. F.

6710 Hough Ave.
IH9KER HEIGHTS HDWE. CO., 

3485 Lee Rd.
M. W. SHEAHAN SHEET METAI

& FURNACE CO. 1621 St. Clai
F. J. SHIELEY SHEET METAI, Co 

12701 Miles Ave.
SISKIN. II.

7820 Sc Clair Ave. 
5TAMBERGER HARDWARE CO, 
945 Mayfield Rd. also 2185 Lee R<

COVENTRY HDWE. CO.
1783 Coventry Road. 

W. L. CREIGHTON HDWE.
14110 Si Clair Ave. 

CROFT. J. L.-& COMPANY, 
2267 Lee Road 

CURTISS & HARDY
789 Parkwood Drive 

DAVIS, HUNT & COLLISTER 
416-420 Prospect Ave.

DEEGAN-SIEBERT CO., 
5224 Blanche Ave.

DRAHEIM, A.
14920 Lake Shore Blvd. 

ECKHART, H. W„ 
6210 Whittier Avenue. 

EISENBERG HDWE. CO. 
1160 E. 79 Street

EUCLID AVE. PLUMBING CO.
6525 Euclid Ave. 

GARFIELD HDWE. CO.
12211 Mayfield Rd. 

GATES & ALLEN
12.305 St. Clair Ave 

GLENVILLE PLUMBING CO. 
10017 St. Clair Ave.

HERRINGSHAW CO.
1 1213 Euclid Ave. 

INTERNATIONAL HEATER 
1441 Davenport Ave. 

JAMISON, T. B„ 
1847-49 Coventry Road. 

KEEFE, JOHN B.
969 E. 140 Street 

KELLER. A. P., 
9008 Kempton Ave. 

KINSNFR BROS. CO.
7012 Made Park Ave. 

KLIPPEL, WM., HDWE., 
E. 93rd St. 
C. W. 
Euclid 
BROS.

724 Prospcet .
H. M KUHN HARDWARE CO. 

1_'0l5 St. Clair Ave.
LAKESIDE SUPPLY CO., 

11010 Union Ave.
LINDQUIST PLUMBING CO. 

10200 Woodland Ave.

co.

Rd.

Co.
W. 53rd St.13802 Kinsman Road 

STONEMAN COMPANY
7110 Superior Ave.

SUPERIOR HOME SUPPLY
HWDE. Co. 6401-5 Superior Av. 

JNIVERSAI VALVE &
CO., E. 38th and King

VALSU, H. L„ HDWE.
3956 Mayfield Rd.

YARD, W. J., 3295 E. Overlook 
A'EISKOP! BROS. HDWE.

PLUMBING Co. 1140 E.
WESTERN SUPPLY CO.

5900 Euclid Ave.
WOLF, JOHN, 702 E. 125th

I WOLF, W„ & SONS, 2293 Lee 
also 9607 St. Clair ave.

ZIMMER,

&
Cor. 

WEEKS,
CO., FITTINGS 

ave.
CO.,

Tenai jis 
ir balsavo

ir Suvienytų Valstijų senate, 
vyrų, senatorius kokiu Ohio valstija didžiavosi. Tenai jisai dirbo 

Tenai jis priėmė įsakymus tik nuo didumos Ohio piliečių.
. Ohio valstijai reikia ten žmogaus 

laiku kreipia domę į Ohio žmones, o ne žmogaus kuris turi vien tik politiškus tikslus.
Sugrąžinkime Ohio į jos vietą tarp tikrų valstijų unijoje ir padėkime į senatą tokį vyrą kuris atstovaus jūsų 

interesus, liuosas nuo valdymo kokios nors klesos ar organizacijos, žmogų kuris tiki j teisingą tvarkymą ateivy- 
bės, žmogų kuris atstovauja savo rinkėjus.

Per dvylika metų, Atlee Pomerene 
buvo vadovu tarj Amerikos valstybės 
už geriausius savo valstijos žmonių reikalus.

Ohio vėl privalo turėti Atlee Pomerene Suvienytų Valstijų senate. kuris visu

Balsuokit už Atlee Pomerene S. Valstijų Senatoriaus
Rinkimai Lapkričio-Nov. 2 d.

Cuyahoga County Democratic Executive Committee 
W. B. Gongwer, Chairman.

Rd
&

105 St.

St.

KOENIG
10360 

KOLLER
Avenue 
C.
Avenue

M. W.
Superior Ave.

WEST SIDE

WYATT.
3819

TRACKS STOVE & REPAIR CO.
3766 W. 25th Strebt.

Rd.,

RIVER. O.
HDWE. CO.

19203 Detroit Rd.
F. F. INGERSOLL t O. 

Detroit KJ.

ROCKY
ROCKY RIVER

H. D., 1411 Orchard Grovi

19071

CARTER
Lorain

FAIRVIEW
HEATING CO., Stop 11, 
Rd.AUSTIN, I

BAL-ajkcWA°T NORTH OLMSTED, O.
13613 Detroit Ave (BARNARD & WILKE COMPANY

IBURKE, IM. J., 14505 Bayes Ave. , North Olmsted, Ohio.
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TALENTO VAKARAS
JAU ŠIOJ NEDĖLIOJ, SPAL1U-OCT. 24! 

Neapsigaukit! Nepraleiskit tokio pasilinksminimo' 
Dalyvauja Komp. A. Vanagaitis, Elena Lelioniutė;

ir J. Olšauskas su daugeliu kitų.
Su Kompozitoriaus A. Vanagaičio ir dainininko J. 

Olšausko prisidėjimu prie programo, šis “Dirvos” paren
gimas pavirsta gražiu pusiau “Dzimdzišku” vakaru, iš 
kurio atsilankiusieji turės nepaprasto pasitenkinimo ir 
pasigrožėjimo.

J. Olšauskas, buvęs “Dzimdzių” kanklininkas, pirmu 
kartu šimet atsilanko, nes del ligos pereitą žiemą niekur ’ 
negalėjo dalyvauti. Jis padainuos ir paskambins Įvai
riai ir gražiai ir liūdnai.

P-lė Elena A. Lelioniutė iš Pittsburgo bus vienatinė j 
šio vakaro moteriška dainininkė, soprano.

KITI PROGRAMO DALYVIAI
KOMP. A. VANAGAITIS

DI R V A

SPORTAS DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
ANT PUSL. 6-TO.

Birutė Žiurieaė, pianistė,
Jenas A. Sabe!, iš Youngstowno, smuikininkas,
Adelė Zubiniutė, pianistė, vietinė,
Elena Naujokiutė, pianistė, vietinė,
Juozas W. Bendleris, tenoras, vietinis,
Antanas Zdanis, bosas, vietinis,
Birulė Vaitkevičiūtė, pianistė, vietinė,
Juozas Vaitkevičius, smuikininkas, vietinis,
Bronė Kančiutė, pianistė, v lėtinė,
Aldona Wilkelis — piano akompanistė.
P. Raponkos Orkestras gros maršus ir šokiams.

Tikietai 50c. ir 75c. Keli po $1. Pradžia 4 vai. 
Tikietai bus geri tie patįs ant programo ir ant šokių.

TARPTAUTINIS BANKIETAS
Spalių 27 d., treeiadieno va-, 

kare, nuo 6 vai., Hotel Cleve-. 
land atsibus tarptautinės Ly
gybės 'Lygos vakarienė su gra
žiu koncertu ir kalbomis. Lie
tuvių inteligentija rengiasi da-' 
lyvauti. Tikietai $2:50 ypatai. 
Galima gauti “Dirvoje” ir pas j 
kitus Lygos atstovu.;.

Kas norėtų dalyvauti nevil-| 
kinkit .su užsakymu tikietų. „ '

S.L.A. 136-ta kucpa rengia 
šeimyniška vakarą arba Lietu
viškas vakaruškas, šeštadienio 
vakare. Lapkričio 27 d. Kurie 
norėtų dalyvauti pasirūpink’i 
dabar gauti tikietus.

.1. OLŠAUSKAS

COMMUNITY FUND VAJUS
Cleveland Community Fund 

ruošiasi prie didelio savo va
jaus, kuris tęsis nuo Lapkri
čio 15 iki 23 d. Šįmet bus ren
kama $4,500,000 ir $100,000 
kaipo netikėtų reikalų suma, 
ši suma yra ant tiek daugiau 
negu bvuo renkama pernai, ir 
tai yra didžiausia suma kiek I 
kada Community Fund prašė 
gelbėjimui sergančių, biednų. 
negalinčių ir senų.

Ta abelna suma yra tai su
dėtas 110 Įvairių pašalpinių įs
taigų biudžetas metų laikui.

KNYGYNŲ SVEČIAI
Šią savaitę Clevelande laikė

si apie trisdešimts narių įvai
rių šalių knygynų delegatų ku
rie ir kurios dalyvavo -Penkių 
dešimtų metų sukaktuvėse A- 
merikos knygynų konferencijoj 
Atlantic City, Spalių 4—9 d.

Delegatai ir delegatės iš ki
tų šalių buvo karališkų ar šiaip 
svarbių knygynų viršininkai.

“LIETUVIU DIENOS” PA
VEIKSLAI BUS IR ČIA

Vaičkaus Dramos Teatras ir 
Cineova Pictures korporacijos 
paveikslai su Philadelphijcs 
“Lietuvių Diena” ir kitais pa- 
marginimais lankysis ir Cleve 
landė. Kada špuls laikas Cle- 
velandui bus pranešta.

“Dzimdzių” kanklininkas J.’ 
- Olšauskas rašo iš Detroito de- 
; lei dalyvavimo “Dirvos’' Talen
to vakare,

j “Atvažiuosiu sekmadienį. 
Spalių 24 d., apie 5 vai. va
kare, anksčiau negaliu. Ant 
programo vistiek suspėsiu.

; Iki greito pasimatymo.”
Taigi “Dirvos” rengiamo va- 

j karo programą puoš dar viena 
! pažymi dainos-muzikos ypata.

Komp. A. Vanagaitis atva
žiuos šeštadienį ir pabus Cleve
lande kelias dienas.

POLITIKIERIAME UŽDUOTA 
APDŪMOJIMAI

PALAIKYKIT VISUS DABARTINIUS 
TEISĖJUS JŲ VIETOSE

American Equality League,

Privatiniame gyvenime kiekvienas žmogus nori būti užtik
rintas darbu kuomet teikia pat jukinantį patarnavimą. Darb-I 
davis neatstato tokio darbininko kuris atlieka savo darbą gerai

Ta pati taisyklė pritinka ir visuomeniškame gyvenime. Tei
sėjas kuris atlieka savo'darbą privalo būti palaikomas toje vie
toje. žmonės, kurie yra Teisėjų darbdaviais, neprivalo išmesti i 
Teisėją iš vietos kuomet jis atli< ka darbą atsakančiai.

The Cleveland Bar Association, balsais savo penkiolikos šim ■ i 
tų narių, užgyrė sekančius teisėjus į jų dabartines vietas:- Į j 
Court of Appeals, MANUEL LEVINE; į Court of Common Pleas1 
(šešių metu terminui) THOMAS M. KENNEDY7, WALTER Mc- 
MAHON, JAMES B. RUHL, SAMUEL H. SILBERT; (keturių 
metu terminui) HARRISON W. EWING; i Probate Cour'. 
GEORGE S. ADDAMS; į Insolvency Court, HARRY L. EAST
MAN. Jie visi nori būti išrinkti į tuos ofisus kuriuose dabar 
randasi.

Išskyrus tik Judge Manuel Levine, visi kandidatai turi opo 
nentus.'

šie Teisėjai pagelbėjo pastatyti musų Teismus tarp reikš
mingiausių Amerikoje.

Palaikykit kiekvieną teisėją jo dabartinėje vietoje!

kurią sudaro keliolika Cleve
lande gyvenančių tautų, išsiun
tinėjo įvairiems politikieriams 
jieškantiems išrinkimo Lapkri
čio 2 d., tam tikrus klausimus 
paliečiančius ateivius ir ateivy- 
bę. Ploitikieriai turi gerai pa
galvoti ir tikrai atsakyti ar jie 
užjaučia tam tikriems ateivių 
interesams, ir tik tada gaus jų 
balsus. Pagal tų klausimų, ne
gali gauti ateivių balsuotojų 
paramos nei vienas kuris skai
tosi “100-procentiniu Ameriko
nu” ir ateivius laiko žemesniais 
už save.

Restaurant

as: kshiwjs^

A/IENATINĖ šieje apielinkčje geriausia 
v Lietuviška Valgykla, kurioje užlaikoma 

vien tik geras ir sveikas valgis, be jokių 
saldžių ar karčių gėrimų, su gražiu ir man
dagiu patarnavimu. Valgiai duodama tik
ri Lietuviški arba Amerikoniški, pagal kiek
vieno skenj ir pasirinkimą. Kainos priei
namos.

69041 SUPERIOR AVENUE 
Atdara vakarais iki 9 vai.

AR MUSŲ DIDŽKRUTINIS 
ATVAŽIOS IMTIS?

Prof. Zebic turi surengęs J. 
Komarui savo ristikus ir rei
kalauja kad Komaras pasakytu 
tikrai ar jis Imsis su jo stato
mų vyrų vienu kuriuo. Jeigu 
Komaras juokauja kad gatava-: 
su visais trimis imtis tai Zebic 
dar labiau pyksta. Sužinojau 
kad vienas iš tų yra Turkas, 
seniau per tūlą laiką buvęs 
Amerikos sunkiojo svorio risti- 
kų čąmpionu. Jeigu Komaras 
nepabijos jo tai užteks ir jo 
vieno.

Ristynės bus Lietuvių salėje! 
penktadienio vakare, Lapkričio-i 
Nov. 5 d., nuo 8 vai. Tikietus į 
pasistorokit iškalno, nes salėj 
nebus parduodami.

Pereitas ristynės Detroite 
Komaras laimėjo.

Spalių 17 d. irgi ten jam bu
vo surengta ristynės, bet apie 
pasekmes dar nežinom. Sprls.

©
Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susivienijimo 

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

. ŠIOJ NEDĖLIOJ 
Tema “Kas Yra Dūšia?“ 

Kalbės J. Masloveckas.

IR VĖL “NEVIERNI TAMO
ŠIAU’ PRAKIŠO

Clevelando ir turbut kitų 
miestų “nevierni Tamošiai” ir 
javyduoliai pamatę mūsiškį 
Lietuvį laimint kokiame sporte 
tuoj kalbėdavo kad jie “susi
tarę” tai daro ir užtai Lietu
vis laimi. Jų menku protu iš
eina kad Lietuviui nevalia nie
kame laimėt, Lietuvis turi ki
tiems nusileist ir but žemesnis 
už kitus.

Bet štai atsidaro ir jų akis. 
Jack Sharkey, Lietuvis sunkios 
vogos kumštininkas sumušė ne
grą čampioną, visame už save 
viršesnį, ir didumu, ir praktika 
ir garsumu. Ir Lietuvis nepa
sidavė nors tų musų “nevienų
jų” nuomone buvo kad Lietu
vis pralaimės, nes negras turi 
geresnį vardą.

Kodėl šiame atsitikime neg
ras Lietuviui “pasidavė” ? Ar 
negeriau jam buvo sumušti 
Lietuvį ir dabar pasiėmus su
virs $50,000 iš šių kumštynių 
vėl eiti prieš čampioną Tunney 
ir ten gauti dar $200,000, kaip 
gavo Tunney eidamas prieš 
Dempsey, laimės ar pralaimės?

Bet negras tikėjo apsidirbti 
su Sharkey, o tuo tarpu tas at
nešė prieš jį savo Lietuviško 
milžino spėką ir negras nuėjo 
į tokią vietą iš kur daugiau į 
kumtynes jo niekas nekvies.

Prašalino “juodą šmėklą”
Lietuvio smarkumas prašali

no didžiausią juodą šmėklą iš 
negrų sunkiųjų kumštininkų 
kokia buvo Amerikos pugilistų 
istorijoje. Nuo Jack Johnsono 
laikų, grupė iš Joe Jeanette. 
Sam McVey, Sam Langford, 
Kid Norfolk ir Harry Wills per 
per. eilę metų beveik visiškai 
valdė sunkios vogos lauką.

Po Johnsono, Wills buvo lai
komas tvirčiausias iš visų savo 
rasės kumštininkų.

Net kada Jess Willard nuga
lėjo Johnšoną, po ilgų metu 
baltųjų pastangų, tas juodukų 
buris sudarė pastovią stipruo
lių klesą prieš baltuosius.

Sharkey išdryso pirmutinis
Sharkey užsitarnavo nepa

prastos publikacijos visoje ša
lyje, iš priežasties kad jis buvo 
pirmutinis iš naujos karto- 
sunkiojo ąvorio kumštininkų iš 
stoti prieš negrą, ir jo drąsu
mas atnešė vaisius. Kiti vis; 
negro bijojo. Sharkey sako ma
tė pora sykių negrą kumščiuo
jantis su kitais ir patėmijo kad 
jis nėra toks smarkus, todėl ri
zikavo, jeigu refery neduos ne
grui laužyti kumštynių taisyk
les.

Dabar Sharkio manadžerio 
vyriausias tikslas yra išjudinti 

. savo galiūną į kumštynes su 
Tunney už čampionatą. Bet sa
koma kad Tunney gal reikalaus 
kad Sharkey sumuštų kelis ki
tus pirma jo.

Prie to, kitų sunkiojo svorio 
kumštininkų manadžeriai, ku
rie ruošia savo kumštininkus į 
čampionus statys prieš Sharkį 
savus su vilčia jį sumušti ir 
patiems atsistoti pirmoj eilėj.

Matysim kaip tos lenktynės 
eisis.

Sharkio manadžeris jau už- 
rekordavo jį kąipo iššaukėją į 
kumštynes dabartinio čampiono 
Tunney.

Spauda, po Tunney kumšty
nių su Dempsey, mažiau laimė
toją garbino negu dabar garbi
na Sharkey. Kuomet po Tun
ney laimėjimo Amerikonų lai
kraščiai į pora ar tris dienas 
užbaigė rašę apie Tunney, o jei 
prisiminė tai tik apie Dempsey, 
apie Sharkey jie per savaitę lai
ko įvairius komentarus pylė.

$2,000.900 Pinigų
Komentarų komentarai pila

si Amerikonų spaudoj, ir kum
štynių žinovai sako kad sutry
pęs tą negrą, ant jo lavono kaip 
ant kokio kalno pasistojęs Jack 
Sharkey, Lietuvis, figūruoja 
kaipo pirmutinis asmuo sekan
čiose šampionato kumštynėse 
kurios sutrauks $2,000,000 su
mą. Priežastį Sharkey turi 
prieš Tunney dar ir tą kad per
eitą žiemą buvo rengta jam 
kumštynės su Tunney ir Tun
ney nuo jų atsitraukė kada jau 
viskas buvo gatava. Taigi Lie
tuvis turi pirmą teisę šaukt: 
čampioną “atsilyginti” už per
eitą laiką. Tunney sakė atsi
traukęs iš tų kumštynių dėlto 
kad jau pradėta kalbos apie 
kumštynės su Tunney ir Tun
ney iš jų išsitraukė kada jau 
negero ir norėjo gauti $200,000 
vietoj $50,000 ir neleido Tun-I 
ney .su SHhrkiu....

Jeigu ir dabar Tunney atsi
sakys tada jis bus priverstas, 
kaip visi vertė Dempsey eiti su 
tuo negru.

VISI LAIKRAŠČIAI PRI
PAŽINO SHARKEY LIE- I 

TUVIU
Vienas Clevelando laikraštis! 

prieš kumštynes buvo paminė
jęs kad Sharkey yra “Lenkų 

' kilmės”. Kaip tik patirta kad 
1 jis yra Lietuvis, iš ‘Dirvos” pa- 
I siųsta jiems pataisymas, ką jie. 
I noriai patalpino, pridėdami ir 
I kad tikra jo pavardė yra Žu
kauskas. o jame “nei biskio nė
ra Lenko”. Tas Lenkams ne
nutinka, bet butų jie kiaulėmis; 
jei savintųsi visus Lietuvius; 
kokie tik kuo atsižymi. 

__
SARPALIUS IŠKELIAVO 

CHICAGON
Karolis Sarpalius ir Juozas 

Šimkus, kurie nuo paskutinio 
“Dirvos” pikniko turėjo darbo 
su ristynėmis po Ohio valsti
ją, Spalių 16 d. užbaigė Lan
caster, Ohio, ir iškeliavo į Chi- 
cagą.

Sarpalius sugryš į Clevelan- 
dą į Marottos ristynės miesto 
auditorijoj Lapkričio 17 d., ki
tą mėnesį. Marotta susirašinė
ja su geležiniu Graiku, Bill De
metrai, kurį žada Sarpaliui iš- 
statyt.

Pereitame numeryje buvo 
rašyta kad Johnny Mayers nu
galėjo Demetralą, bet ten buvo 
Jim Demetrai, kas reiškia visai 
kitą.

Vienas iš Marotto’s kumštynių
dalyvių Moose Hall Spalių 25.

KUMŠTYNĖS MOOSE KLUBE
Moose Club turės kumštynių va

karą penktadienį, Moose Hall, 1000 
Walnut avė. Dalyvaus geriausi šio 
miesto ir aplinkinių miestų kumšti
ninkai. Paskutinėse porose bus sun
kios vogos vyrai, Jeff Jason iš Lo- 
rain, pasižymėjęs toje apielinkčje; 
Sam Christy, Central A. C. narys, 
laimėjęs daug dovanų; Mac Young, 
iš Marottos A. C., buvęs lavinimosi 
partneris prie Johnny Risco; Rith, 
iš Dick Stosh gimn., naujas.

Dalyvaus kumštininkai 112 svarų 
klesos, 118, 126, 135, 145 ,ir 160 sva
rų, prie to sunkieji, viršuje paminė
ti.

Tą vakarą surengė Charley Ma
rotta, Clevelando žymiausias promo- 
teris.

Dr. FRANK F, HAPPY
DENTISTAS 
Persikėlė nuo 

1935 St. Clair Ave. 
ant St. Clair Ave. ir 
kampo E. 79th St. 
VALANDOS: 10:30 RYTE

IKI 8:00 VAKARE.

Akrono Naujienos
19-7 m. balio.nl lenktynės

NAUJI REKORDAI
BUTĖNO

Teka Upė per Beržyną ir
Josiu Jomarkėlin

Leiskit j Tėvynę ir Litai
Mes Be Vilniaus Nenurimsin 

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Samanota ir 

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir 

Nesigraudink, Mergužėle
Ant Ežerėlio Rymojau ir 

Kada Noriu Verkiu
Oi Mergele. Mergužėle ir 

Stasys
Kalinio Daina (Prisoner’s

Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir

Aguonėlė
Eina Gaisas nuo Rubežiaus 

Oi Kad Aš Pas Močiutę
ŠOKIU REKORDAI

Lucijos šokis ir
Mano Sielos šokis

Polka Makoka ir Linksmoji Mazurka 
Žaidimo Mazurka ir Gegužinė Polka 
Gražuolė. Polka ir Senelis, Polka 
“.Maria” Valcas ir Berželis, Valcas 
Polka ir Polka-Mazurka

bus Akrone. Anksti sekami 
j pavasarį Amerikos balionu len- 

.... jktynės prasidės Akrone, kada 
pirmininkui

lenktynes į Ak-
75c I vietinio skyriaus 
ir 1 
75c pasisekė gauti

šv.

Song) ir

I’IRMAS
■‘ĮVAIRIŲ TAUTŲ MUZIKOS”

KONCERTAS

roną.

Ant North i 
lio, važiuojant 
gelžkelio reles, 
gelžkelio inžinierius 
su savo motere. Jie 
Clevelandą.

Center skerske- 
automobiliu per 

. tapo užmušti 
Blakeslee 
važiavo i75c

75c

CLEVELAND
ORCHESTRA

Nicolai Sokoloff, Conductor.
PUBLIC AUDITORIUM 

NEDĖLIOJ, SPALIU 21, 8 vak.
Tikietai 25c ir 50c. 

pas Dreher's, 1226 Huron Road 
ir “Dirvoj”

GH VO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios VDatos

Jon. Endruševičienė .. . Lt.300 1 
Antanas Stanislovaitis .... 300 ; 
“Trimitas” ........................... 30
Ona Bielienė .....................250i
Antanas Bagdonas ............ 100
Mare Jančiunienė ............. -00
Stanislovas Leičkus .........15
Petras Rasimas ................ 20

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
(1820 Superior Av. Cleveland, O.

Jieškau Pusininko
I?r.*e patobulinimo naujo išradi
mo, kurio ateitis užtikrinta. Pa
geidaujama kad turėtų nors ma
žą niašinšapę ir kad pats butų 
susipažinęs su technikos moks
lu. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės “Dirvon”. (44) 

k.T.’vochus

EKSTRA! ŽIEMA JAU ČIA! 
O kas jums pasius šiltus ploš- 
čius ir siutus? Ragi Yochus! 
Jis siuva visokius gerus 
siutus ir overkotus už J“ 
Taipgi valo ir prosija senas 
drapanas. Darbas atsakantis.

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

ALBINAS A. STANKŪNAS
Užlaiko didelę 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.

—Ei, stop! Visi ura 
į “Dirvos" Talento Va
karą šioj nedėlioj, nuo 4 
vai. po pietų! Lietuvių 
salėj!

o ROSEDALE ©I
Dry Gleaning Go,t

Rand. 7906 Ž
C. F. PETRAITIS, Prop. J

| 6702 Superior Ave., |

f

Telefonas Main 6111

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

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

PARDAVIMAI
SALDAINIŲ KRAUTUVĖ 

parsiduoda, gražioj vietoj, Lie
tuviais apgyventa; daro gerą 
bizni. Pardavimo priežastis —. 
savininkas apleidžia šią sali. 
Kreipkitės 1521 E. 41 Street.

SALDAINIU KRAUTUVĖ 
parsiduoda, labai gražioj vietoj, ant 
kampo E. 79 ir Korman, Lietuviais 
ir Lenkais apgyventa, daro gerą bi
znį. Savininkas išvažiuoja j Lietu
vą. Parduosiu arba mainysiu ant 
bile kokios nuosavybės. Kreipkitės 
10G3 E. 63 Street.

PARSIDUODA
ant 4857 Turney Road, arti Garfield 
Boulevard, 5 stalų Poolruimis, nėra 
kompcticijos G mylios aplinkui. Par
duos arba mainys ant loto ar auto
mobilio. Kreipkitės vakare 7 vai. 
arba niatykit Zimerman, Notaras, 
12900 Buckeye Rd. (43)

PARSIDUODA
i Labai daili Grosernė, Saldainių ir 
1 Minkštų gėrimų krautuvė, laikanti 
; rūkytų mėsų ir daug visokių daly- 
| kų. Labai gera vieta del Lietuvio. 
' Biznis gerai išdirbtas. Renda pigi.
Prie krautuvės G kambariai gyveni- 

j mui. Renda $55. Dasižinokit tuoj: 
| 5917 St. Clair Ave. (44)

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai jškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

“paskolos”
j Mes duodame Paskolą ant lotų 

ir Namų. Todėl jeigu kam rei
kalinga pinigų kreipkitės pas

| mus.
E. GINSBURG

12114 Guarantee Title Bldg-.
Superior prie E. 9th St.

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 Stankūną eik be baimės, 
Tasai žmogus tave užstos 
Ir nelaimėj paratavos.
Jei tau kada ko nors trūksta 
Arba buna permažai, 
Tik užeik tu pas Stankūną, 
Ir užsiganėdink amžinai.

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 Stankūnų prieigą gausi 
Ir niekados negailausi.

Pastatom visokius užsakymus <l»l Balių, Piknikų, Vestuvių, Krikštynų ir 
del privatiškų reikalų. Telefonas RANDOLPH 8262.

MMMaSES

balio.nl

