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SUGAVO ILGAI JIEŠ-J 

KOTĄ SLAPUKĄ! _____
Canton, Ohio. — šia vasara 

čia buvo nužudytais vieno laik-
I raščio redaktorius-leidėjas ku- 
I ris atkakliai kariavo prieš but- 
legerius ir nešvariais darbais

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

TROCKIS IR ZINOV- 
I JEVAS VĖL ŽA- 

BOJAMI
Darbininkų Sirgimas
Kaip 1909 metais apskait- 

liuota, visais to meto laikais 
3,000,000 ypatų’sirgo. Tas rei
kia kad ant vienos sergančios 
ypatos per metus išpuolė try
lika dienų numestų be darbo.

Nuo 1909 metų iki dabar, 
sirgimai numažėjo nuo trylikos 
iki astuonių dienų nuo ypatos 
per metus.

Apie 42,000,000 ypatų Suv. 
Valstijose prisiskaito prie dir
bančių naudą nešantį darbą. 
Kuomet šios visos ypatos nu
stoja po astuonias darbo die
nas į metus nuo ligos, negalės 
ii- nelaimingų atsitikimų, reiš
kia kad dirbančios ypatos Su
vienytose Valstijose per metus 
nustoja 350,000,000 darbo plie
nu.

Iš 500,000 darbininkų kurie 
miršta kas metai, apskaitliuo- 
jama kad pusė tų mirčių galėtų 
būti atidėta arba išvengta, jei 
butų gaunama atsakanti medi- 
kalė užžiura, medikalė egzami- 
nacija, butų mokoma sveikatos 
dėsniai, ir žmonės gyventų hi
gieniškai.

Neskaitant jau pačios žmo
gaus vertenybės, jei imsim kad 
kiekvienas darbininkas indus
trijai vertas, sakysime, $5,000, 
ir kad jį sargdinant atsieina 
$5 į dieną, ekonomiški nuosto
liai tokiu budu siekia svaigi
nančiai aukštą sumą iš $1,800,- 
000,000 per metus.

Kaip žinovai sako, sirgimus 
ir negales galima butų išveng
ti ant tiek kad kas metai dar
bininkų ir fabrikantų kišenėse 
galėtų atlikti diduma tos su
mos, t. y. $1,000,000,000.

Su laiku bus galima prie to 
prieiti, povaliai gerinant darbo 
aplinkybes ir žmonėms laši
nantis sveikatos atžvilgiu.

Columbus, O. — New York 
Central gelžkelio kompanija 
padidina savo kapitalą dar ant 
$100,000,000, tokiu budu ben
dras tos kompanijos kapitalas 
pasididins iki $500,000,000. Pi
nigai eis plėtinimui ir gerini
mui gelžkelių.

Pennsylvania gelžkelio kom
panija paskelbia kad visose sa
vo dirbtuvėse nuo Spalių 16 d. 
pakėlė darbininkams mokestį 
po tris centus ant valandos. 
Apie 43,000 darbininkų iš to 
pakėlimo turės naudos.

Wheeling, W. Va. — La Bel
le zinko liejykla, stovėjus per 
du metu, rengiasi pradėti dir
bti. Paprastai ji užlaiko 1,000 
darbininkų. Pradės darbą su 
G50 darbininkų.

(“Liet. Žinios”)
Maskva. — Radio žinio

mis, Maskvoj, Leningrade 
ir kituose dideliuose pra- 

i nes miestuose darbininkai 
Į suruošę visą eilę mitingų, 
j priimdami rezoliucijas, ku
riomis griežtai smerkia Zi- 
novjevo ir Trockio opozici
ją. Rezoliucijos siūlo Ru
sijos komunistų partijos 
centraliniam komitetui im
tis griežtų priemonių prieš 
opoziciją kaipo silpninančią 
partijos darbą.

Beriktas. — Žiniomis iš 
Maskvos, komunistų parti
jos vadovybė imasi griežtų 
priemonių prieš Trockio ir 
Zinovjevo opoziciją. Vi
siems fabrikij komitetams 
pavesta priimti rezoliucijos 
kuriomis bus draudžiama 
partijoj diskusijos.

BAISI AUDRA KU
BOJ; 650 UŽMUŠTA

Havana. — Pereitą savaitę 
baisiai vėtrai užklupus Kubos 
salą, 650 žmonių neteko gyvas
čių ir nuostolių padaryta už 
apie šimtą milijonų dolarių.

Dešimts miestų išgriauta vi
sai ir daugybė žmonių liko be 
pastogės.

I Ant Pušų salos užmušta 31 
ypatos, septyniolika jų buvo

1 Amerikiečiai.
Vėtra iš ten traukė link Flo

ridos, miesto Miami, kuris ne
senai buvo nuteriotas, bet ne
daug jį palietė dabar.

Toj srityj vandenuose nu-

Nužudė Lenką Ukrainoj
Varšava. — Protestuodami 

prieš Lenkų žiaurumus, Ukrai
niečiai studentai Lemberge nu
žudė Lenką mokyklų direkto
rių. žmogžudystė sukėlė dideli 
subruzdimą, Lenkai ėmė ker
šyti, o paprasti žmoneliai bau
gintis dar didesniais Lenkų 
persekiojimais.

Neleidžia Atnaujint 
Bylos

Dedham, Mass. — Teismas 
nepriima daugiau tardymų pa
garsėjusių savo byla Sacco ir 
Vanzetti, kurie apkaltinti nu
žudyme ir apvogime dirbtuvės 
algų’mokėtojo ir jo sargybinio 
šeši metai atgal. Jie buvo nu
teisti mirties bausme, bet iš
pildymas jos tęsiama kadangi 
bolševikai pradėjo už juos už
tarti ir atsirado daug liudinin
kų kurie išrodinėja kad kalti
namieji toj žmogžudystėj neda
lyvavo.

skandintas Anglijos kariškas 
lai vilkas ir manoma kad bus 
žuvę 59 jurininkai.

Amerikos Raudonasis Kry
žius pasiskubino šu pagalba.

“Teisėjai Streikuoja”—— 
Džiaugiasi Maskva

Maskva. — Maskvos laikraš
čiai patalpino tokią žinią: “še
ši tūkstančiai teisėjų New Yor
ke sustreikavo reikalaudami 
daugiau algos, visi teismai už
daryti ir bylos suspenduotos.”

Proletarų laikraščiai prie to 
pridėjo savo pasidžiaugimą kad 
ir įstatymų vykintojai parodė 
savo reakciją prieš sloginančias 
ekonomines aplinkybes ir nuo 
dabar užjaus skurdžioms dar
bo masėms.

Na o musų komunistiški lai
kraščiai kaip kada juokiasi jei 
Lietuvos laikraščiai įdeda ką 
paiko apie Amerikos Lietuvius.

Kirpikai Padaro Milijo- 
nuo iš Moterų

Chicagoj barzdaskučių-kirpi- 
kų reikmenų gamintojų kon
vencijoj vienas kalbėtojas pa
sakė kad kirpimas moterims 
plaukų pastatė kirpyklų biznį 
bilijono dolarių pramonės eilėj, 
greta su plieno ir motorų pra-! 
mone.

Amerikoj yra apie 170,000 
plaukų kirpyklų. Moterų kir- 
pimosi mada dasidėjo prie kir
pyklų biznio su $150,000,000 į

užsiimančią miesto vyriausybę 
žmogžudžiai dingo, bet tuo 

sykiu pasigesta ir vieno vyro, 
Pat McDermott, kuris manoma 
jei nėra pats žmogžudystėj da
lyvavęs tai žinos bent kas tą 

’ padarė. Jis slapstėsi iki šiolei, 
I ir paaiškėjo kad jis randasi 
Clevelande, kur gyveno ramiai 
gražiuose kambariuose ir vaka
rais išvažiuodavo aotumobiliu 
važinėtis. Tas parodo du daly
ku jį rišančiu su ta žmogžudys
te: kad jis slapstėsi ir neišsi
davė nors jo bi’oliai ir motina 
per spaudą jį ragino padaryti 
tai ir isšiduoti kur jis randasi, 
ir kad jį kas nors globojo tuo 
visu laiku, aprūpindamas ir gy- 

I veniniu ir automobiliu.
Gal tie butlegeriai jam pri

žadėjo viską kad tik jis tylėtų. 
Suimtas, jis ir nutilo, niekam 
nei žodžio nesako apie tą tra
gediją.

Kad jis slapstėsi, gal but jį 
-įgrąsino -jo- gkiljėj ai neišsiduoti, 
net grasindami atimti gyvastį, 
nes kitaip jis butų galėjęs sto
ti prieš valdžią ir paiškinti ką 
žino ar nežino, be baimės slap
stymosi.

McDermott suimtas jo tėvų 
namuose netoli-'Nanty Glo, Pa., 
kur jį namiškiai nusiviliojo ne
va rašydami kad motina serga 
ir šaukiasi jo.

Detektivai nuolat susinešdi- 
nėjo su jo šeimyna. Atsargiai 
priruoštais planais slaptai pa
siųsta jam iš namų gandas kad 
motina serga ir neilgai gyvens. 
Jo brolis gavo taipgi slaptu ke
liu pranešimą kad jieškomasai 
gyvas ir kur randasi. Brolis 
atvyko į Clevelandą ir pradėjo 
ragint važiuot namon. Susiė
jęs su juo, brolis jau kalbėjo 
ne apie jo slėpimą, ne apie pa
matymą motinos, bet kad jis 
duotų giminėms progą persvar- 
styt jo padėtį ir prašalint nuo 
šeimynos gėdą.

Parvežtas namon, jis atsidū
rė prieš visus namiškius. Per 
savaitę laiko jie nežinojo ar iš
duot jį policijai ar ne. Bet pa
galinus apsisprendė išduot, ir 
kada jis buvo suimamas jis tik 
kaltino juos kam jį apgavo ir 
apvylė. Viskas tas parodo kad

Diktatorius Laukia Ne
laimingo Galo

metus, 5,000,000 moterų aplan-ljis turi ryšių su redaktoriaus 
ko kirpyklas metų begiu. [ žmogžudyste ar su žmonėmis

Vyrai vienok yra didesni pel- kurie tą padarė.

Atėnai, Graikija. — Numes
tas Graikijos diktatorius, gen. 
Pangalos, laukia su nekantru
mu koks bus jo galas. Jis yra 
laikomas po areštu ir net tiki 
kad bus sušaudytas. Per savo 
draugus daug sykių prašė val
džios kad jį paleistų ir kad da
bar kalinyje esant duotų jam 
užlaikymą koks pridera jo laip
snio žmogui. Jis laikomas ant 
Kreto salos.

nanešiai kirpykloms. Vyrai į 
metus atneša $750,000,000 inei- 
gų.

Vėliausias Išmislas
Winnipeg, Kanada. — Ma- 

nitobos agrikultūros depart
ment viršininkai, kurie gal 
but nieko nenumano apie lau-

Policija tiki kad McDermott 
yra raktas į tos žudystės pa
slaptį, ir vyras dabar atsidurs 
karštoj pirtyj.

Ohio valstijoj angliakasyklos 
pradeda atsidarinėti, kurios per 
daug mėnesių stovėjo ir nieko 
neveikė. Trisdešimts tukstan-

kus, sugalvojo ir pradėjo sėt čių darbininkų jau sugryžo į
javus .iš orlaivio. darbus kurie per tūlą laiką bu

stai ką reikia pasakyti: kaip [ vo visai be darbo ir neturėjo iš 
pasisės taip ir pjaus. I ko gyventi.

ŠIMTAI UŽMUŠTA 
ARMĖNIJOJ

Leninakan, Armėnija. — že
mės drebėjime Spalių 22 d. gy
vais palaidota tris šimtai žmo
nių, šimtai kitų sunkiai sužeis
ta. Didelė dalis šio miesto su
griauta. Nei vienas budinkas 
neišliko nepažeistas. Gatvės 
pilnos griuvėsių, pertraukta te
legrafo komunikacija.

Sunaikinta keli kiti mažesni 
miesteliai. Gyventojai pradėjo 
manyti kad žemės drebėjimas 
paeina nuo išsiveržimo Ararato 
kalno, ir leidosi bėgti iš namų.

Armėnija yra sovietų respu
blika nuo 1921 metų.

Rusijos-Liet. Sutarties Punktai
r

(Elta—“Liet, žinios”) Emma Goldman Taiko- 
 si Į Suv. Valstijas

Sutraukoje Sutartis Lietuvos! Mon(real. Pagarsėjus ša
šu Rusija. Nepuolimui \ iena | vo anarkistišku veikimu Ame- 

kitos 5 ra Sekanti: ! rikoje, Emma Goldman, kuri
L Lietuvos-Rusijos santikių1 septyni metai atgal buvo de- 

pagrindan imama Maskvos su- port uotą iš Suvienytų Valstiją 
tartis Liepos 12 d. 1920 metų, į sovietų rojų, ir iš kur pabė- 
kurios visi nuostatai pasilieka go, prakeikdama tas Rusijos 
pilnoj galėj. I laisves, dabar taikosi sugryžti

2. Abi valstybės pasižada į Suv. Valstijas po priedanga 
gerbti viena antros suverenu- savo vyro. Anglijos piliečio.
mą bei teritorialę neliečiamybę. I Išbėgus jai iš Rusijos ir nu-

3. Kiekviena šalis pasižada smerkus komunistų darbus, ji 
susilaikyti nuo puolimo prieš tuoj norėjo gryžti, bet jos į S. 
antrą. Įvykus neprovokuotam j V. neįsileido ir ji pora metų gy-

NUŽUDĖ ŠEIMYNĄ 
IR SAVE

Maricn. III. — W. O. Potter, 
56 metų amžiaus, kuris septy
nios savaitės atgal buvo fede
rates valdžios advokatu pieti
nio Illinois distrikto, bet tapo 
paliuosuotas, Spalių 24 d. pa
siėmęs geležinį pečiaus pelenų 
kratytojo užmušė miegančias 
penkias ypatas, savo moterį, 
dvi dukteris ir dvi anūkes, pas
kui išbėgęs laukan pats šoko 
šuliniu ir prisigirclė. Vienas 
jų sūnūs, kuris buvo tą Vakarą 
išėjęs, išliko gyvas tik dėlto 
kad namie nebuvo.

Netekimas vietos ir nuosto
liai Floridoje per tvanus atsi
liepė ant jo proto, ir bepro
tystės apimtas padarė tokį ne
lauktą galą savo namams.

puolimui iš trečios valstybės ar veno Anglijoj.
• valstybių grupės ant vienos, šo-1 Šiose dienose ji atkeliavo į 

lies, nežiūrint jos taikaus ei- Kanadą ir dabar taikosi įsigau- 
gesio, antroji pasižada neteik-, ti per rubežių į Suv. Valstijas,

Astuoni Milijonai At
imto Turto Policijos 

Rankose
New York. — New Yorko 

policija turi surinkus savo ran
kose įvairaus turto astuonių 
milijonų dolarių vertės, ir ne
žino ką daryt: negali praleisti 
nei atduoti niekam.

Yra surinkta iš įvairių šalti
nių, daugiausia iš plėšikų ir 
šmugelninkų, pinigais, brilijan- 
tais, degtine ir n airiais kitais 
daiktais arti viršminėtos su
mos.

Vienų tik alkoholinių gėrimų 
$5,000,000 vertės sandėliai už
versti. Pinigais yra į pusantro 
milijono; automobiliais į pusę 
milijono.

Trockis ir Kamenev Iš
mesti iš Komiteto

Maskva. — Trockis ir Kame
nev tapo prašalinti iš visaga
linčio komunistų partijos poli
tiško biuro. Zinovjevas išmes
tas iš trečio komunistų inter
nacionalo. Šitą padarė parti
jos kontrolės komisija, kuri to
kiu budu nubaudė juos už pa
žiūrų keitimą.

Prie to, sunkiai tapo apcen- 
zuruoti Piatakov, Sokolnikov, 
Smilga, Evdokimov ir Nikola
jevą.

Vienok, bėda kada prievarta 
reikia žmonėms į protus kalti 
kad turi taip manyti.... Jie 
suras sau išėjimą.

ti užpuolusiai paramos.
4. Viena šalis nesidės su- 

tartin ar'koalicijom nukreipton 
prieš antrąją politiniai, finansi
niai ar ekonominiai.

V. Kilus konfliktui tarp su
sitariančių šalių, skiriama tai
komos komisijos atskiru susi-. 
tarimu.

6. Sutartis ratifikuota per į 
šešias, .savaites,. įgyja galės, nuo ! 
ratifikavimo dienos ir galiojaj 
perikeris metus.

7. Galiojimas pratęsiamas 
metams automatiškai, kiekvie
nai pusei paliekant teisę parei
kšti ne vėliau šešių mėnesių į 
prieš sutarties išsibaigimą no
ro pradėti derybas del tolesnių 
santikiavimų.

Drauge su pasirašymu šios į 
sutarties pasikeista notomis:

I. Lietuvos vyriausybė pra
neša Rusijos vyriausybei, kuri 
priima tai dėmesin kad Lietu
vos vyriausybė, pasirašydama 
sutartį su Rusija ėjo tuo nusi
statymu jog Lietuvos prisiim
tos prievolės del nesidėjimo! 
sutartin ar koalicijon, nukreip-l 
ton prieš vieną susitariančių

su tikslu, be abejo, vėl savo 
paiką darbą varyti.

Nužudyta Medžiokles 
Viršininkai •

Marquette, Mich. — Michi
gan ežere rasta lavonai dviejų 
medžioklės ir žvejybos užžiu- 
rėjimo viršininkų, kurie buvo 
dingę pora savaičių laiko.

Pasirodė kad jie buvo nužu
dyti. ir suimtas vienas vyras 
nurodė kur lavonai buvo su
mesti į vandenį. Prie lavonų 
buvo pririšta plytų ir akmenų 
kad neiškiltų, kuomet po visą 
Michigan valstiją buvo jieško- 
ma tų dviejų vyrų.

Suimtasai vyras pakliuvo kai 
kitas žmogus išpasakojo kad jis 
diena pirm žuvimo tų dviejų 
viršininkų paliko kaltinamąjį 
su nužudytaisiais, kurie jį tada 
tardė areštavę už medžiojimą 
stirnų. Vietoj pasiduoti areš
tui, jis pakėlęs muštynes ir nu
šovęs juos, šiam jau toliau nuo 
jų nuėjus. Viršininkai tą an
trą paleidę dėlto kad jis netu
rėjęs šautuvo.

šalių, negali kliudyti pasižadė- 
jmams kuriuos turi Lietuva 
kaipo Tautų Sąjungos narys.

II. Rusijos vyriausybė pa
reiškia Lietuvos vyriausybei 
kad faktiškas Lietuvos sienų i 
sulaužymas, kuris buvo pada-' 
rytas priešingai Lietuvių tau-1 
tos valiai (Vilniaus pagrobi
mas) nepakeitė Rusijos vyriau
sybės nusistatymo į Lietuvos 
teritorinį suverenitetą, kaip jis 
nustatyas 1920 metų taikos su- 
tartyj tarp Lietuvos ir Rusijos.

Kaizeris nekoks Kanki- 
nis, Gauna Milijonus
Buvęs Vokietijos kaizeris li

ko tremtiniu ir todėl nukentė
jėliu arba kankiniu. Bet bile 
kas gali jam tos kankinystės 
užvydėti. Štai Prūsija nutarė 
duoti kaizeriui 250,000 akrų 
žemės ir $3,750,000 pinigais.

Daug prastesnis buvo likimas i 
Rusijos caro šeimynos, kuri ne
teko gyvasčių, o kurie liko gy
vi tapo ubagais ir tarnais ki
tų.

Chicagos Butlegerių 
“Taikos Sutartis”

Chicago. — Iki šiolei tarp 
slaptų degtinės platintojų ir jų 
gaujų ėjo kovos ir žudynės. 
Dabar, sako, jie padarė taiką: 
žemlapyje nužymėjo kuriose 
teritorijose kurie veiks ir kiti 
į jų sritis neis, ir užteks biz
nio visiems.

Kalėdos jau ne už kal
nų — neužmirškit saviš
kių Lietuvoje — pasius
kit jiems per “Dirvą” 
keletą Litų dovanų.

Kursas numažintas.
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Iš Lietuvių Gyvenimu
PITTSBURGH, PA ELIZABETH, N. J

PENNSYLVANIA ■COLONIA SARMIEN
TO, Argentina

SUKAKTUVĖS
Mokslo Draugijai 
šiais metais sukan- 

Tos

L. M. D.
Lietuvių 

Soho dalyje 
ka 25 metai gyvavimo,
priežasties delei, Lapkričio 20 
ir 21 d. turės iškilmingą ap- 
vaikščiojimą sukaktuvių, šeš
tadienio vakare, 20 d., bus iš- 
kilminags balius, sekmadienį, 
21 d., bus koncertas ir trumpa 
prakalba apie draugiją. Kon
certą išpildyta pakviesta Pitts
burgo ir apielinkės visos muzi- 
kalės spėkos.

Keli žodžiai apie draugijos, 
Įsikūrimą. — Dvidešimts penki! 
metai atgal, būrelis vietos Lie- < 
tuvių, kaip tai A. Pranckietis,■'° ,,a’aU*J«L 
J. Ambrazaitis, J. 
Maskeliūnas, A. 
Kazlauskas ir kiti suorganiz: 
vo L. M. D. Klubą.

.M.D. REIKALAI
narna daug stiklo. Pennsylva-j 
nijoj yra labai daug liejyklų ir 
mašinų dirbtuvių.

Pennsylvania užima 
vietą kaurų industrijoj

Lietuvių Gyvenimas
; Čia Argentinoj, Sarmiento
i kolonijoj, Chubut, yra dikto- pll Ulei I

(<nm; !kas Lietuvių šeimynų skaičius;
I daug randasi privažiavusių ir
I pavienių. Iš pirmučiausia at
vykusių 1901 metais buvo Izi
dorius 
Juozu, 
miręs, bet jo pėdsakai pasilik
Jis darbavosi sykiu su žinomu i kitokiais pasiūlymais.
patriotu Andrium Vištaliu. Jų Į Tada vietoj imtis prie kokio 
jiegos tuo laiku buvo permen-Įnors 1 
kos, Lietuvių visai čia nebuvo, i vėl painiojama i .
o kurie buvo tie buvo sulenkė-: rėti ką kožnas sako, ir bijoda-

Naujos Knygos ir Pa
žiūros į Jas

šiuo tarpu organe matau ei
nant kalbas apie naujų veika
lų leidimą. Kai niekas nieko 
neužsimena tai ir visi tyli, o 
kai kas nors pasiūlo koki nau
dingą veikalą, ir tai gerai ap
galvoję, tuoj atsiranda kiti su

Elizabethe tarp įvairių dirb
tuvių didžiausia gal bus Singer 
siuvamų mašinų išdirbystė. Joj 
dirba daug darbininkų, sako 
suvirs 10,000. Yra ir kitų viso
kių išdirbysčių, geležies liejyk
lų ir tt. Darbai eina gerai ir, 
sako, naujų darbininkų priima 
darban. Mokestis už darbą kaip 
ir visur; kas moka kokį amatą 
tas darbą gauna su geru apmo
kėjimu. Paprastam darbinin
kui mokestis nuo 42 iki 50 cen
tų į- valandą. Dirba daugiau
sia devynias valandas dienoj.

Lietuvių čia skaitoma apie 
penki tūkstančiai. Jie turi sa- 

bažnyčią, klebonu 
. Simonaitis. Yra ir 
Lietuviškų draugijų,

Taip pat Lietuviai tu- 
Yra su- 

virš tuzinas Lietuviškų mergi
nų 
siu, 
nių 
kių 
vių 
eigų, 
panų siuvyklomis._

Lietuvis S. Haiko laiko 
telį 315 Second st. Pas jį 
(artina sustoti ir gausite jo 
tarimą tie kurie iš kitų mies
tų atvažiuojat darbo jieškoti. 
Rasit ten sau tinkamą vietą pi
giam pragyvenimui, ir patari
mus apie darbus, dėlto ir jo an
trašą paduodu, nes kaip dabar 
nekuriose vietose darbai eina 
silpnai ir darbininkas ir ne
noromis kaip kada turi iš savo 
miesto 
mandagus

i Lietuviškus 
Elizabeth

■ Yorko, prieina didelė upe prie 
miesto, ir turi didelį uostą, ka
me daug darbininkų gauna dar
bus prie laivų.

Darbininkui čia pragyveni
mas kaip ir kitur; pavieniui 
kambaris apsieina tris dolariai 
savaitėje, o valgis apie 10 do- 
larių savaitėje. Kaip kurie ir 
pigiau pragyvena. Pinavijas.

T. . . T | vra Kun. Kvedaris, J.
... T įvairiu Rauktis, J. •

į klubų.
T. ri nuosava svetaine.Kelis me-;

tus pagyvenus, turėjo tiek tur
to kad įsitaisė savo medinį nuo
savą namuką. O jau 1916 me
tais daaugo iki to kad pasistatė 
gražų murini namą kuris kai
navo apie $50,000, su svetainė
mis ir sueigų vietomis.

L. M. D. yra laisva organiza
cija, prie jos gali prigulėti vi
sokių pakraipų žmonės: katali
kai, bolševikai, tautininkai ir 
kitokį. L. M. D. prenumeruoja 
visus Amerikos Lietuvių laik
raščius, iš Lietuvos ima 
tuvą”, “Lietuvos žinias”, 
tuvos Ūkininką” i 
mokratą”. Taip pat savo na
riams, kurių yra apie 700, duo
da iš Draugijos po du dolariu 
į metus 
laikraščio 
laikraštis 
mus.

L. M. D. yra daug pasitarna
vus Lietuvių judėjime suteik
dama savo svetainę veltui kaip 
vietinėms draugijėlėms taip ir 
iš Lietuvos atkeliavusiems sve
čiams su kokia svarbesne mi- 

yra aukavus

Lietuvoj gimusių ir 
nemažai randasi ir

“Lie- 
“Lie 

“Socialde-

užsiprenumeravimui 
kokį pasirenka, ir 

pareina nariui į na-

reikalams,

sija. L. M. D.
Vilniaus Namui, Lietuvos Ne
priklausomybės
Politinį Iždą $500, ir daug ki
tų gerų darbų yra nuveikus.

Todėl bus smagu ir apvaikš- 
čiot tokios draugijos sukaktu
ves. J. Virbickas.

Spaudos kom. narys.

Jieškau Pusininko
Prie patobulinimo naujo išradi
mo, kurio ateitis užtikrinta. Pa
geidaujama kad turėtų nors ma
žą mašinšapę ir kad pats butų 
susipažinęs su technikos moks
lu. Del platesnių informacijų 
kreipkitės “Dirvon”. (44)

Pennsylvania, kur gyvena ir 
dirba didelė dalis Amerikos 
Lietuvių, randasi pat viduryje 
lankos kurią sudaro originališ
kos šios šalies valstijos. Tuo
mi ji pavadinta
(jungiamoji) valstija. Istoriš
kai. Pennsylvania yra puikus 
primintojas pasišventimo to 
garsaus tikėjimiškos laisves 
svajotojo — William Penn. 
Ekonomiškai — Pennsylvania 
stovi pirmoj vietoj mineralų 
produkcijoj.

I
pės valstijų Pennsylvania 
ima 45,126 ketvirtaines mylias. 
New Yorko valstija guli šiau
rei!. West Virginia ir Ohio va
karuose. Jos šiaurvakarinis 
kan pas pasiekia Erie ežerą.

Vidurinio Atlantiko gru-
už-

“Keystone” i na 48 nuošimčius), antrą vietą j 
j šilkų, mezginių ir vilnonių au
deklų industrijoj. Vokiečiai 
imigrantai 1683 metuose įvedė 
strėplių mezgimą.

1923 m. išdirbysčių cenzas 
raportuoja 19,055 industriališ-

i kas įstaigas su 1.095,066 dar
bininkais.

Philadelphia yra svarbiau
sias uostas, priima ir išsiunčia 
prekes j visas pasaulio dalis. 
Pittsburgas yra didžiausias vi- 
dursausžemio uostas.

augu- 
pavie- 

vyrų. Lietuviai turi visoį- 
nuosavybių ir daug Lietu- 
turi visokių biznių, nuo už- 

mėsinyčių, baigiant dra-

ho-
pa-
pa-

išvažiuoti. Haiko yra 
žmogus ir skaito 
laikraščius.

randasi netoli New

Neužmirškit saviškių 
Lietuvoje su Kalėdomis

Visi Clevelando Laikraščiai Užgiria
Judge George S. \ADDAMS||

Probate Court

xjGeorge S, Addams

Užgirtas visų
Clevelando Laikraščių

Cleveland News
Cleveland Plain Dealer
Cleveland Press
Cleveland Times
Dirva Publishing Co.
Waeehtcr und Anzciger
Szabadzag
Jewish World
Italian Voice
Polish Daily- News
Illas Publishing Company
American Bohemian
Svet Publishing Co.
American Home
America Roumanian
Polish Monitor
Polish Kuryer
Hungarian Sunday

Šlapelis su savo antikų
Tas Izidorius senai jau

Lietuvos Geogra-

Klimatas. Allegheny kalnai 
perskiria valstiją į beveik dvi 
lygias dalis, rytinę ir vakarine 
Pennsylvania. Rytuose žeme 
lyg. bet kįla aukščau į vakarus. 
Svarbiausios upės yra 
Susquehanna, Delaware, 
gheny ir Monongahela.

Klimatas vidutiniškas, 
tingai pietrytinėj dalyj. 
gheny kalnai apsaugoja 
dalį nuo šiaurvakarinių 
Pietrytinės dalies
ten'peratura yra su virš 90 laip
snių Fahreinheit (32 laipsniai 
Centigrade) ir drėgnumas bai- 

apsunkina orą. Centrali- 
ir šiaurinės dalies žiemos 
aštrios, bet vasaros tem-

Ohio,
Alle-

Alle- 
rytinę 
vėjų,

vasarinė

žemdirbystė. Apart kalnų, 
žemė visur vaisinga. Lancas
ter ir New York apskričiai yra 
svarbiausios tabako auginime 
sritis. Pieninkystė yra popu- 
liariška industrija, kasmet pie
no produktuojama 500.000,000 
galionų. Iš javų kernai duoda 
36 bušelius nuo akro, avižos 36 
bušelius, bulvės 118 bušelių, 
kviečiai 16.5 bušeliu, šienas 
1.61 bušelio, grikai 20.6 buš.

1920 metais, valstija turėjo 
202,250 ūkių su 18,000,000 ak
rų žemės. Nuomuotojai opera
vo 21.9 nuošimtį 
nių ūkininkų buvo 
timšalių 14,522. 
ūkių vertė buvo

Gyventojų skaičius 1920 m. 
buvo 8,720,017. 54
tis vietinės kilmės, 
baltų 
eivių 
tėvų 
kų.

Ateivių teisės. Ateiviai ga
li būti žemės savininkai. Gali 
būti vaistininkai, gydytojai, 
registruotos slaugės, inžinie
riai, akušerkos, ir mokytojos. 
Ateivė našlė kurios vyras irgi 
buvo ateivis gali prašyti moti
nos pensijos. Bet ateivis , ne
priimamas dirbti prie viešų 
darbų be pirmų pilietybės po
pierių. Prie milicijos tik pilie
čiai arba pirmas popieras tu
rintieji gali prisidėti. Ateivis 
negali nešioti ginklų, negauna

pa- 
len-

kita, 
tokių 

su-

ūkių. Vieti- 
187.277, sve-

Svetimšalių 
$97,524,145.

nės 
esti 
peratura vidutiniška.

Pennsylvanija mineralais la ■ 
kai turtinga. Produktuoja be
veik pusę visos Suv. Valstijose 
iškasanti 375,000 torių, bet ga- 
giau kietos anglies negu bile 
kur kitur pasaulyje. 1923 m. 
kiet os 
000 
virš

nuošim- 
1,387,850 

svetimšalių. 1.721,810 at- 
vaikų, ir 569,995 maišytų 
(ateivių su vietiniais) vai-

anglies iškasta 95,440,- 
to-nų, minkštos anglies su- 

113,000,000 tonų. Sako- 
jog Pennsylvanijos kasyk- 

tonųišduoti 300,000

rni g-
Al-

ma 
los 
kietos anglies kasdien.

Svarbiausios minkštos 
lies kasyklos yra Fayette,
legheny, Westmoreland ir In
diana apskrityse. Minkštos an
glies kiekvieną dirbamą dieną 
iškasamo 375,000 tonų, bet ga

ję. Šiandien jau išsipildę tas 
ką 1901 Dr. J. Šliupas rašė, sa
kydamas kad gamtoje viskas 
mainosi, niekas nestovi ant vie
tos, ir dėlto Lietuva vėl bus 
savistovė šalis, atsikels iš pele
nų, iš balso musų prabočių, Ge
dimino, Vytauto ir kitų, 
šito mes buvom nedrąsus, 
tįs savęs nepažinojome ir 
kėmėp prieš kitus kaipo 
gai. Bet šiandien jau kas 
visi skaito, nors yra
nemažai kuriems trūksta 
pratimo.

Yra čia atvažiavusių iš jau
nų Lietuvių kurie ir gerai apsi
švietę. Man teko susipažinti 
jau antri metai atgal. Mano 
draugas Antanas Baltuška pa
vadino važiuot pas vieną nese
nai atvažiavusi, Juozą švenčio- 
nį. Mes tuoj automobiliu nu
važiavom ir radom ji dirbanti 
pas vieną Bulgarą už berną. 
Antanas pavadino jį pas save, 
ir matydamas kad vaikinas yra 
mokytas paėmė ji už mokyto
ją, kuris išpildė .savo pareigas 
pagirtinai. Jis šiandien jau 
dirba Petro Literos Co. fabri
ke. Rivadavijoj. Taipgi Susi
pažinau su Broniu Laureliu, ir
gi jaunu ir mokytu, kurs yra 
padoraus apsiėjimo vyras. Te
ko susipažint su Antanu
dėlių, kuris matyt yra prakil
nus-vaikinas. Nors tuomi ne
noriu užgauti ir kitų kurie čia 
gyvena, jie yra labai geri Lie
tuviai, bet daug jiems ko sto
ka. trūksta susipratimo.

Patagonija Turtinga Šalis
čia toj Patagonijoj gal kada 

'irgi bus rojus, nes kaip geolo
gai pripažįsta čia yra visokių 
mineralų, petrolej.aus arba ke- 
rosino neišsemiami 
pralenkia net Baku ir 
Mineralų kaip vario,
geležies yra neišsemiami šalti
niai, bet tokiose didelėse tyru
mose kad reikės dar šimto me
tų iki pradės ten eiti ir imti, 
arba reikia dviejų milijonų imi
grantų kad atvažiuotų iš seno 
pasaulio, nes čia baisios tuštu
mos, be žmonių.

Lietuviai nors čia turi norą 
važiuoti, bet jiems nėra gyve
nimo, nes tuojau mirs badu, 
čia valdžia daugiau Ispaniška, 
o tos veislės žmonės kur tik 
užgyveno tai mažai atsižymėjo 
kulturingumu. Anglikų veislė 
kur kas prakilnesnė.

Mes Lietuviai kurie čia gy
vename , žinodami 
stengtis tobulintis 
darni kiekviena 
būti vienybėje, 
dai derėkimes, 
kaip broliai.

žie-

Įima iškasti iki 450,000 tonu. ! leidi1110 žvejoti ir medžioti, i
I negali tugęti šunies. Tik pi-

Pennsylvania duoda Hečiai gal prašyt senatvės pen-
F. L. I. S.

yra

m.
da

Žiauriai Nužudyta Mer
gina, gal Lietuvaite

fijų jau turim.
O prirengimas tokios smulk

meniškos geografijos jau yra 
kelių metų darbas tik suruoši
mui, o paskui vėl ims laiko at
spausdinimui. Taigi išeina kad 
dabar imantis
fijos vargu ar gautume ją pir
miau trijų metų, o tuo tarpu 
nariai turėtų laukt be knygų.

Į Tas pat ir su A. Ruko siulo- 
veikalo leidimo valdyba Į ma Lietuvos Isterija. Tai yra 

ir pradeda žiu- kelių metų darbas, ir jeigu bu-
' tų imamasi ir tos tai reikia vis 

ma neprasižengti vienų ar kitų! ką nors duoti nariams iki bus 
narių norams nežino už ko nu- pagaminta geografija arba is- 
sistvert.

Kaip tik buvo pasiūlyta leis
ti “Dailės Milžinus” tuoj atsi-j vidutiniško didumo knygą, 
rado įvairių kitų pasiūlymų, vi
si vienas už kitą geresni.

Kiek aš suprantu, leidimas 
“Dailės Milžinų” pakilo iš pa
čios centro valdybos ir su lite- 
ratinės komisijos žinia, kuri gi 
turi visų narių įgaliavimą 
rinkti naujus leidinius ir 
riams duoti.

Matyt kad visas centras 
to veikalo 
darbo kad

Kaslink
Vienas 

paeina iš 
ko, kuris 
pageidauja Lietuvos Geografi
jos. Bet buvo ir paaiškinta ko
kia geografija butų tinkama: 
ji turi turėti žemlapius visų 
Lietuvos apskričių ar net pa
skirų parapijų, kad žemlapyje 
tilptų ne tik miesteliai, bet ir 
žymesni kaimai, žymesnės vie
tos pažymėta, mažiausi 
liai, kad knygą turintis 
rasti joje žingeidumą 
mas visas savo žinomas 
Kitaip gi Geografija tik 
nu Lietuvos žemlapiu parodan
čiu spalvuotam piešinyj kad tai 
yra Lietuva nieko nereiškia.

Žemlapiu ir pradinių geogra-

pa-
na-

ant
turi aki ir eina 
nariai gautų knygų, 
tų naujų pasiūlymų 
naujas pasiūlymas 

centro vice-pirminin- 
pareiškė kad nariai

prie

ežerė- 
galėtų 
rasda- 
vietas. 
su vie-

šaltiniai.
Meksika.

anglies,

torija.
Vienas išėjimas yra duoti 

ir 
naudingą, kokia, manau, bus
“Dailės Milžinai”, biografijos 
šakoj. Jeigu, anot A. Ruko, 
tokie raštai nėra prie širdies 
niekam tai mums jau nėra ką 
mokintis ir žinoti apie pasaulį 
ir viską kas jame dedasi: 
reikia medicinos, nereikia 
suotinos istorijos, nereikia 
teraturos, tik vien Lietuvos 
ografijOs arba istorijos, net
tik kalbama apie mums artimą 
dalyką, musų šalelę.

O kodėl TMD. yra išleidus 
kitus tokius veikalus kurie 
ra taip “artimi”, bet nariai 
sitenkinę jais.

“Dailės Milžinų” tarpan
mums reiktų įkergti ir musų 
Lietuviškus 
knyga bus 
prie širdies 
nepatarčiau
svarbu. ir musų dailės milžinai, 
kurių, keletą turime. Narys.

ne-

li-
ge- 
ten

ne
pa

tik

dailės milžinus 
žingeidi ir 
Lietuviams.' 
leisti, nes

artima
Be to
mums

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

G820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.5

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

J 93 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City
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TEISĖJŲ BALOTAS
Užgirti per

The Cleveland Bar Association
balsais savo 1,500 narių

FOR .JUDGE OF
THE COURT OF APPEALS

MANUEL LEVINE

K (iksai, 
daugiau kaip 60 nuošimtį visos sjjos. 
šalies kokso. Connelsville 
kokso produkcijos centras. 

Rugpjūčio mėnesį 1859 
aliejų pirmiausia rado kur
bar stovi Titusville miestelis. Į 
šiandien, penkta dalis aliejaus 
produktuojama Pennsylvanijoj. 
Vieta tarpe Cementown, Le-i pažino jos tėvas, 
high apskrityje, ir Siegfried's,^^ purvis> 
Bridge, Northampton apskrity-1 
je, Pennsylvanijoj, ir Phillips
burg, New Jersey, yra didžiau
sias cemento produkcijos cen
tras- Suv. Valstijose. Pennsyl
vania per metus duoda 23,000,- 
000 bačkų 
nuošimčius 
ci.įos.

Cincinnati, Ohio. — Netoli 
Cleves, O., Miami upėj rasta 
lavonas merginos, kurią paskui 
pažino Tai 

m., iš
buvo
Law-

cemento, arba 33 
visos šalies produk-

Pennsylvania uži
ma pirmą vietą geležies ir plie
no produkcijoj. Allegheny 
skrityje, aplink Pittsburgą, 
duodama 50 nuošimtis visos 
lies neapdirbtos geležies ir 
nuošimčiai plieno.

Pennsylvanijos plieno dirb
tuvės apdirba beveik pusę vi
sos šalies plieno ir siunčia į vi
sas pasaulio dalis.

Scranton yra šalies didžiau
sias kietos anglies centras.

Pittsburgo apielinkėj gami-

Geležis.

ap- 
iš- 
ša- 
65

renceburg, Ind.
Lavonas turėjo 

apatinį užvalkalą, vieną pančia- 
ką ir vieną autuvą, kitaip buvo 
nuogas. Apžiurėjus rasta kad 
galva buvo dikčiai sudaužyta, 
keturi šonkauliai išlaužta, ran
ka ir žandas perlaužta. Išrodo 
kad ji buvo kokiu geležgaliu su
daužyta. Prie upės rasta jos 
kitos drapanų dalįs išmėtytos.

Tėvui apipasakojus aplinky
bes kuriose duktė dingo, polici
ja ėmėsi jieškotj kitos mergi
nos ir dviejų vaikinų, kurie su 
ja iš namų išvyko.

Surasta antra mergina papa
sakojo kad jie visi išvažiavo 
pasivažinėt, paskui jie parvežė 
ją. paleido namon, ir vežė an
trąją namon. Kelias ėjo
Miami upės tiltą, netoli kur su
rasta ir lavonas.

tik viena

per

COMMON PLEAS COURT 
Six Pear Term 

Four to be Elected

THOMAS. M. KENNEDY
WALTER McMAHON 

JAMES B. RUHL
SAMUEL H. SILBERT

Four Year Term
One to be Elected

X I HARRISON W. EWING
INSOLVENCY COURT 

One to be Elected

HARRY L. EASTMAN
PROBATE COURT 
One to be Elected

GEORGE S. ADD AMS
tą turime 
pasinaudo- 

proga; turime 
Nors kaip Žy- 

bet gyvenkime 
.Juozas šlapelis.

AR JAU AUKAVOT?
Ar jau jūsų kuopa aukavo 

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

Jie Yra Taipgi Parinktąją Lakšte
Citizens’ League

The Cleveland Bar Association
By: į

WILLIAM L. DAY, Chairman 
A. V. ABERNETHY, Secretary, 
JI. DeVAUGHN, Treasurer

palaikykit visus teisėjus dabar
tinėse ju VIETOSE



DIRVA

galinčią priplaukt kranto, 
už savo gerus darbus pada
rytus Raseinių gyvento
jams. Tada ji galės išlipt 
ir turėt pasilsi kada Rasei
nių gyventojai pastatys jai 
atminties paminklą.

:ŠOK)I AMS MUZIKA: 
Albumas visokiu Lietuvišku šo

kiu Muzikos — visokiu mar
šu, polkų, valcų ir kitokių. 

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

Reikalaukit “Dirvoje”

JUDGE SILBERT teisybę geriau galima pasiekti žiū
rint į bylą iš to atžvilgio kaip kilo 
jai priežastįs tarp dviejų ar daugiau 
ypatų kurios kvėpuoja tų patį orą 
ir valgo tą pat maistą kaip ir tei-1 
sėjai.”

Judge Silbert pasakė, “Kadangi 
musų eismų sistema ir musų įstaty
mai randasi paskutinėj savo analizėj 

j tiktai produktais žmonijos proto ir 
. egzistuoja tiktai kad žmonėms jų 
reikia, tai turi būti logiška kad jie 
būti; žmoniški. Bet kad įstatymai 
butų žmoniški, jie turi patenkint: 
visuotiną žmonių šauksmą žiūrėti Į 
Irožną bylą individualiai, o ne abel- 
nai į visas vienu atžvilgiu, vienodai.

Teisėjas Silbert užbaigė savo jau
smingą kalbą pareikšdamas, “Aš no
riu kad publika žinotų jog kasdien 
tveriasi nauji įštaitymai iš tų teisė

jų kurie žiuri j bylas pagal jų ap
linkybes ir kurie imasi jų ne tik iš 
legalio principo bet taipgi su žmo
niškais jausmais ir simpatija. Man 
smagu kad aš esu vienas iš tų tei
sėjų kurie pagelbėjo įvesti į įstaty
mus modernišką individuališkumo 
dvasią ir naudoja tai su žmonišku 
apgalvojimu.”

SKAUSMAS
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL

MIDY
B utinai gaukit

Tikrąjį
Žiūrėkit žodžio

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

GERB. SPRAGILO SLAP- 
_ TA KELIONĖ PO

PEKLĄ
Eidamas su gerb. Licipe- 

riu ir jo palydovais kipšais 
linkui to skyriaus kur po 
smerčio ateis Clevelandie- 
čiai ir ką jie ten veiks, vis; 
mačiau naujas dūšeles pa- 
kutavojančias už griekus.

Mačiau Jogailos sūnų 
Kazimierą, kuris už patai
kavimą Lenkams, nors bu-j 
vo Lietuviško kraujo, pri-| 
statytas prie veidrodžio be 
paliovos save bučiuot.

Mačiau paskutini Liuta- 
varo aini Zigmantą Augus-j 
tą, kuris būdamas sulenkin
tas, o įsimylėjo ir vedė Lie-I 
tuvaitę, Barborą Radivilai-j 
tę ir padarė ją Lenkų ka
raliene. Už tą jis pastaty-; 
tas šinkuot vandeni iš vieno i

už skriaudimą Daukanto, sivienijimo reikalus ir vie- 
kada pasiėmė ji pas save už nas norėjo kad Susivieniji- 
raštininką. mas butų bedieviškas, kitas

Mačiau vyskupą Bara- kad butų davatkiškas.
nauską pamerktą tarp ledų Mačiau Žemaitę, pastaty- 
už rašymą poezijų kuomet tą graibyt iš sieros katilo 
turėjo vyskupaut ir žiūrėt geležines bulves, už tai kam.
kad klebonai paliautų Lie
tuvius Lenkiškai poterių 
mokinę.

Mačiau kun. Juškevičių, 
pastatytą spaviedot visas 
nekaltas jaunamartes ku
rios po šliubo mirė, už ran- 
kiojimą dainų apie veseiles, 
kuomet pats visą gyvenimą 
negalėjo apsiženyt.

Mačiau Vincą Kudirką, 
pristatytą studijuot cariš
kas disciplinas, už neklau
symą caro ir rašymą prieš 
jo valdžią visokių raštų.

Mačiau Praną Vaičaiti, 
pririštą prie sieros vežimo

pametus savo moterišką 
stoną pradėjo raštininkaut.

Mačiau kitą rašytoją, 
Lazdynų Pelėdą, tarkuo
jančią karštos geležies bul- 

i ves ant medinės tarkos už I 
neprisilaikymą savo stono 
ir užsiėmimą rašymu.

Daug tokių moterų ma
čiau kurios paku tavo j o vi
sokias namų darbo pakiltas 
kurios tik norėjo paveržt 
vyrų darbus ant žemės bū
damos.

Mačiau Raseinių Magdę, 
plaukiojančią po karštos 
geležies ežerą ir niekad ne

Itališki AKORDEONAI

Mes išdirbant ir importuojam vi
sokius pirmos klesos ranku darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kurie 
yra geriausi pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų kainos žemesnes negu 
kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kįatr.logai. (53)

RUATTA SERENELLI & CO.
1011 Blue Island Ave. Dept. 82 

Chicago, 111.

SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Bengue. Ii 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUE
(ANALCĖSlftUE )

MUSŲ TEISMAI

Savo karštoj kalboj aną vakarą. 
Teisėjas Samuel H. Silbert iš Com
mon Pleas Courto šaukėsi i sužmo- 
niškėjimą mūsų teisėjų ir už indivi
duali skaitymąsi su bylomis kurios 
ateina prieš teisėjus, išrodinėdamas 
kad toks apsiėjimas prives prie di
desnės teismų pagarbos ir padarys 
teisingystę tikrenybe.

Teisėjas Silbert pasakė, “Praėjo 
laikai ūkomet teisėjas sprendė bylą 
pasiremdamas saitais ir kietais Tei
sių principais. Įstatymai kaip kiek
viena žmogiška Įstaiga keičiasi ir 
tobulinasi. Jie turi atsakyti laikui 
ir publikos reikalavimams.”

Teisėjas Silbert sako, “Priimtas 
posakis kad Įstatymai yra penkiais 
desėtkais metų užpakalyje laiko tuoj 
bus praeities dalykas. Moderniški 
teisėjai kaip Judge Brandeis iš Su
vienytų Valstijų Aukščiausio Teis
mo ir Judge Cardozo iš New Yorko 
Apeliacijų Teismo taip išneša nuo
sprendžius kad pasirodo jog kasdien 
gema nauji įstatymai užimanti vie
tą nusenusių Viešųjų Įstatymų ku
riuos mes paveldėjom iš kolonijalių 
laikų pratėvių.”

Judge Silbert išisireiškė, “Dvide
šimts metų atgal, mes bijojom pa
žiūrėt į teisėją. Mums jis išrodė 
kaipo žiaurus, nežmoniškas ir be
jausmis sutvėrimas. Aš jaučiu kad

tam.*;
RODYKLE No. 121

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 šeimin inkei.

ežero į kitą, o Lenkai su- i*’ vežiojanti ponams i kati- 
stoję- ištolo juokiasi. lūs pilti, už . rašymą eilių

Mačiau jo tėvą Zigmantą jTPie vargdienius.
ir motiną Boną. Senis už’' Mačiau kun. Vienožinskį
leidimą Italijonkai Bonai 
sau ant sprando jodinėt pa
statytas karštas geležis lan- 
kstyt. Bona už vogimą iš 
Lietuvos žemių turtų ir ga
benimą savo giminėms pa
kišta po amžinai bėgančiu 
pjūklu, kuris grasina jai 
rankas nupjaut.

varlių baloj sėdintį, už my
lėjimą mergos kada ėjo i 
kunigus ir turėjo išsižadėt 
visokių meilių.

Mačiau kun. Dembskį 
lipantį slidų ledų kalną, už 
parašymą “Inkvizicijos” ir 
pametimą Rymo katalikų 
bažnyčios, ir niekad jis ant

Barbora Radvilaitė už 
norėjimą išgelbėt Lietuvių 
kunigaikščių giminės ir no
rėjimą atskirt Lietuvių nuo 
Lenkų pastatyta rėčiu van
denį iš ežero semt ir pilt į 
viedrus.

Jos giminės Radvilai už 
padėjimą Zigmantui platint 
Lietuvoj protestonų tikėji
mo patupdyti ant aukšto 
kriaušo, nuo kur kipšukai 
nori juos nustumt, o jie 
amžinai turi laikytis.

Mačiau Tadą Kasciušką, 
kuris su atdara krutinę vai
kščiojo po Pragarą, jieško- 
damas savo širdies, kurią 
dabar Lenkai turi, o jam 
vis kipšukai nepasako kur 
jo širdis randasi.

Mačiau Adomą Mickevi
čių, besimokinantį Lietuviš
kai rašyti, už tai kam rašė 
Lenkų kalba savo gražiau
sius darbus ir dabar Lenkai 
jį prisisavino. Jis su ledi
niu paišeliu turi rašyti ant 
karštos geležinės lentos 
Lietuvišką abėcėlę, o nie
kad negali išrašyt.

Mačiau Simaną Daukan
tą, pakutavojantį už tai 
kad pradėjo tyrinėt Lietu
vos istoriją ir prirodinėt 
kad Lietuviai yra kita tau
ta negu Lenkai.

Mačiau vyskupą Valan
čių, patupdytą ant skarva- 
dos ir smaloje spirginamą

to kalno negali užsikabyt.
Mačiau Kun. Burbą, pri

rištą prie liepsnojančio ge
ležinio stulpo, už ardymą 
Amerikos Lietuvių vieny
bės ir skaldymą Susivieni
jimo.

Mačiau Boczkovzskį, pra- 
dėtoją gazietos “Saulės”, j 
mėtantį iš Lietuviškos abė-, 
celės svetimas raides, bet 
niekad išmest negali. Ka-j 
da jis išmes tas raides tada j 
Mahanojaus “Saule” pradės 
naudot dabartinę Lietuvių' 
rašybą.

Mačiau Juozą Pauksztį. 
pradėtoją “Vienybės Lie
tuvninkų”, pastatytą ant 
aukšto tilto, nuo kurio jį 
kipšukai su šakėm nori nu
stumt į smalos ežerą, o jis J 
laikosi kiek gali, už tai kam 
pradėjo Pencilvanijas mai- 
nerius šviest, iš kurių pas-j 
kui pasidarė daug bedievių.

Mačiau kun. Žebri, kuris 
su savo gaspadine pristaty
tas virint sieros katile sa
vo žmogžudžius, Kiaulėną 
ir Montvidą.

Mačiau Dėdę Šerną, skal
biantį smalos kubile mote
riškas kelinaites už tai 
kad Čikagoj redaguodamas 
“Lietuvą” mėgdavo siunti
nėt svetimoms moterims 
bukietus gėlių.

Mačiau Tarną Astrams- 
ką, pastatytą kūrent ugnį

Ar Jiįs Bandei Padaryti 
Borden9s Whippen Cream?

štai yra receptas del kurio Borden’s Eva
porated Pienas yra labai tinkamas. Tai yra 
receptas kurį galima vien tik su Borden’s 
Evaporated Pienu Pa daryti, nes Borden’s 
riebus, pilnas Smetonos pienas yra labai tin
kamas del vartojimo ten kur tik reikia var
toti pieną arba smetoną. Geriausia dalis 
Borden’s Evaporated Pieno yra ta kad jis 
yra ekonomiškas del i artojimo.

Turėkit visuomet savo aisbaksyj Borden’s Evapo
rated Pieno. Jis niekuomet nesugenda. Vartokit 
dei darymo pudingu, pajų, Saločiu, košelių, sosų, 
prieskoniu, smetonuotu daržovių arba del kitokiu 
valgiu receptu kur reikia vartoti pieną arba Sme
toną. Vartokit jį savo kavoj. Jis suteiks kavai

1 gardu skoni.

Borden’s Evaporated Pienas visuomet turėtų ras
tis jūsų aisbaksyj, nes jus negalit žinoti kuomet 
jums gali prireikti pieno. Tai yra saugiausias pie
nas ir jis visuomet gatavas vartojimui bile kokia
me atsitikime. Jis nesu genda. Reikalaukit jo iš 
savo groserninko. Jis žino Borden’s ir maloniai 
parduos jį jums.

Didelis
KUPONAS

Duona Mėsa Pudingą;
Saldainiai Košelės Sosai
žuvis Pajai Sriubos

(3) Lithuanian
THE BORDEN 
Borden Bldg.

COMPANY 
New York

KAIP IŠPLAKTI Į PUTAS 
BORDEN’S EVAPORATED 

PIENĄ
Atidaryk dėžę Borden’s 

Evaporated Pieno ir įstatyk 
ją Į puodą šalto vandens 
taip kad butų apsemta tris 
ketvirtdaliai dėžės. Tada už
virink ir kai vanduo pradės 
kunkuliuoti išimk tuoj dėže 
iš vandens ir užsaldyk kad 
butų pienas šaltas kaip le
das. Paskui supilk Į gilų 
bliudą ir plak su kiaušinių 
plaktuvu kol sustings. Už
saldyk naga’ skonį.

BALTAS SOS \S 
vt puoduko Bordenšs Eva-

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

Kenas

16 unc.

iTfcwaasgff

UNSWEETENED

EVAPORATED
milk

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Gaminimo Receptas
Diduma moderniškų biznio moterų 

gaminasi pačios sau pusryčius, kurie 
pertankiai susideda iš puoduko kavos 
ir bandukės, arba šmoto apgruzdin- 
tos duonos ir puoduko šokolado. Šio
se dienose su visokiais moderniškais 
patogumais galima lengvai ir grei
tai pasiruošti skanius pusryčius su 
visai mažai darbo. Sekantis recep
tas išdirbta turint tą mintyje. Pa
bandyk tą savo ■ pusryčiams.

Sėlenų Blynai (Griddle Cakes)
1 puodukas All-Bran
1 puodukas miltų
1 šaukštas cukraus
2 šaukštukai kepamo pauderio
¥2 šaukštuko druskos
1 kiaušinis
P/2 puoduko pieno
1 šaukštas tarpytų riebalų
Sumaišyk miltus, cukrų, kepamą 

pauderi ir druską; dadėk sėlenas. 
Sumaišyk kiaušinį su pienu, ir da
dėk į sausus dalykus. Dadėk tarpy- 
tus riebalus. Suplak gerai ir kepk 
ant karšto blynams pado.

Virtuves Patarimai
Daugelis kavos žinovų sako k* J 

geriausia kava buna gaminant ją tik 
perpilant karštu vandeniu ant smul- I 
kiai sumaltos kavos, ir ji tada išlei- | 
džia savo skoni, nereikalaudama vir
ti, kaip iki šiolei daroma senovišku i 
bud u.

Druska pagerina spalvą žaliaspal- ( 
vių daržovių.

Vieno puoduko ryžių užtenka del 
šešių ypatų.

Geriausia kepti mėsą uždengtame 
indi.

Išlaikymui ledų šėpoj blokinės le
do dėžės nuo rūdijimo išmazgok ją 
gerai ir nušluostyk sausai. Paskui 
užleisk dėžės dugną puse colio sto
rio parafinu. Tas ne tik išlaikys 
blešinę nuo gedimo, bet lengviau bus 
ją išmazgot ir užlaikyt švaria.

Naminiai Pasigelbėjimai
Naudok vacuum valytojo pučiamą 

paipą valymui rangy tų lempų viršų. 
Tas prašalins visas dulkes ir nepa
kenks uždangalams.

Kišeniai ant virtuvės prijuosčių ir 
šlebiu tankiai užkliūva už duru ran- i

lengva pasiekti abiem rankom.
Geriausias būdas išnaikinimui kan

džių iš rakandų yra iššutinant juos 
garu. Uždėk paipukę ant katiluko 
krano su verdančia vandeniu. Pas
kui išnešk rakandą laukan ir kai iš
džius apiprunksk nafta. Laikykis 
atsargiai nuo ugnies, nes nafta dega.

Valyk milinę skrybėlę su šmoteliu 
1 smulkaus žvyrinio popierių, trinant 
! visą ištisai. Išnyks visas nešvaru- 
i mas ir išrodys kaip nauja.
i Valymui maliavotų lubų naudok 
| gana šilto vandens su biskiu amrrfo- 
nijos, sodos arba borakso jame. Ge
riausia naudot spendžiu (gubką).

Grožės Patarimai
Žmogaus prigimtis yra tingi. Rei

kia nuolat pastangų ir entuziazmo 
palaikyt ją judėjime nežiūrint tingu
mo. Taigi nėra stebėtina kad auto
mobiliai, tramvajai ir elematoriai 
gadina musų kunus atimdami rei- 

! kalingą mankštinimąsi vaikščiojant. 
; Paprastas ir buvęs populiarus vaik
ščiojimo sportas smarkiai nyksta, 
nors tai yra geriausias išlaukinis iš- 
sirnankštinimas seniems ir jauniems. 
Vaikščiojant gali tinkamai kvėpuo
ti. Nuo to krauja cirkuliuoja gerai, 
todėl ir esti geras širdžiai stimulan- 
tas. Vaikščiojimas gelbsti virškini
mui ir yra geras vaistas nuo susi
graužimo ir nemigės. Nuo vaikš
čiojimo jauni esti gerame stovyje, o 
seni jaučiasi jaunais.

Ypatiška Sveikata
Kiekvienas jūsų šeimynoje pri

valo žinoti principus pirmos pagal
bos sergantiems arba sužeistiems, 
taipgi paprastas taisykles higienos 
ir sanitariškumo. Tai yra svarbus 
dalykas kiekvienos dienos gyvenime. 
Mokyklose mokinama visko iki ma
tematikos, mokslo ir istorijos, bet tik 
retai duoda pamokinamus apie svei
katą. Nes vis:, sutiksit su pasaky
mu jog mokslas yra be vertės tam 
kuris neturi sveikatos. Daug geriau 
yra išmokti vengti ligų, negu kovoti 
paskui su jomis besigydant. Kiek
vieną vaiką reikia mokyti ypatiškos 
hygienos Jr sanitariškumo svarbos. 
Nors sykį ant metų išsiegzaminavus 
pas daktarą, galima patirti savo kū
no stovį ir pasigydyti. Higieniškai 
gyvenant galima džiaugtis sveikata.

kenų, vinių, etc. Kišenius užsiūtas Į 
ties viduriu prijuostės neklius ir ji

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS;
Jeigu jums reikia pieno darymui den’s Evaporated Pienas yra pilnas 

mayonnaise arba prie kitų naminių riebus pienas. Jis niekad nesugen- 
valgių gaminimo reikmenų naudokit da ir patenkins jus pilnai visais at- 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor- J žvilgiais.

-r.w ctcmt

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdin".-. bonkutčs 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

Kalėdų Ekskursijos į

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.

United States Lines "

S. 
s. 
s. 
s.

s.
s.
s.
s.

3 
10 
17 
24

o prie to pridėtinis 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

Rvguliariški išplaukimai Lapkričio mėnesį 
President Roosevelt.................................... Lapk.
Republic.........................................._............. Lapk.
President Harding.... ..............  Lapk.
George Washington................... __Lapk.

. ...as smulkmenas patogumų keliauti laivais Su- 
ienytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas,

Hotel Clove. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Very City



DIRVA

DEBS’AS KAIPO KOVOTOJAS

Į^EBS’AS, Amerikos so
cialistų vadas, kovoto

jas už darbininkų gerovę, 
žmogus kuris tikėjo savo 
idėjoms ir idealams, mirė.

Visų beveik jo priešų ir 
draugų pripažįstama kad 
jo mirtį paskubino kalėji
mas, kur jis buvo pasodin
tas irgi už darbo žmonių 
reikalus, 1918 melais, jau 
senelis, baigiąs savo gyve
nimą. Kalėjime jis susirgo 
ir turėjo būti paleistas, bet 
nuo to jo sveikata buvo 
menka iki pat mirčiai.

Debs ineina į Amerikos 
istoriją kaipo vienas iš ke
turių ar penkių vyrų kurie 
galėjo judinti žmoniją savo 
žodžių ugnimi ir savo idė
jomis.

Milijonai darbininkų jo 
žodžiuose matė tai ką ti
kintis mato biblijoje. Ka
pitalistai nerimavo del jo 
karštų reikšmingų prakal
bų ir {tikrinančių žodžių.

¥ ¥
Debsas gimė darbininkų 

šeimynoj Lapkričio 5 dieną, 
1855 metais, Terre Haute, 
Ind, Būdamas 16 metų am
žiaus jau pradėjo dirbti ug- 
niakuriu ant lokomotivo.

Kaipo geras kalbininkas 
ir draugingas su žmonėmis, 
Debsas tuoj stojo veikimai! 
ir atsirado darbininkų va
dovų tarpe.

1879 m. buvo išrinktas 
savo miesto raštininku, ir 
tuo pat sykiu dirbo ant lo
komotivo. 1885 metais ta
po išrinktas į Indiana val
stijos seimą.

1880 m. liko išrinktas vy
riausiu sekretorium ir iždi
ninku Lokomotivų Ugnia- 
kurių Brolijos, kurioj vie
toj tarnavo iki 1893 m.

Tada dar unijos buvo vi
sai jaunos ir reikėjo gerų 
vadovų. Tuo laiku pradėjo 
agitacija už suvienijimą pa
skirų gelžkelių darbo šakų 
darbininkų į vieną organi
zaciją. Debsas skelbė svar
bą “vienos organizacijos” 
darbininkų tarpe iš pat sa
vo jaunų dienų, ir jam pri
skiriama kreditas suorga
nizavime 1893 metais Ame
rikos Gelžkeliečių Unijos.

Ta nauja unija išbandė 
savo spėkas neramiais me
tais vakarinių valstijų gel
žkelių streike. Tas streikas 
pripažįstama pasekmingu 
ir nuo tada pasirodė spau
doje Dėbso vardas, ir taip 
liko visų žinomas iki šiai 
dienai.

1894 metais, to streiko 
pasekmėj, jis buvo pirmu 
kartu suimtas ir apkaltin
tas už konspiraciją sulaiky
ti gabenimą ir visuomenei 
reikalingų dalykų, kaip pa
što ir tt..

Tas jį dar labiau išgarsi
no ir 1900 metais jis buvo 
nominuotas kandidatu ant 
prezidento iš socialistų par
tijos. Po to buvo kandida
tas 1904, 1908, 1912 ir 1920 
metais. 1920 metais jis bu
vo kalėjime kada balsavi
mai buvo, ir gavo netoli 
milijono balsų.

1918 metais, už prieškari
nę kalbą, buvo Clevelande 
nuteistas kalėjimai! ir išsė
dėjo su virš du metu.

Ši jo byla buvo ypatinga 
tuo kad jis pats kalbėjo už 
save ir nešaukė jokių liudi
ninkų. Jis neužsigynė, ne
atšaukė ir nebandė pakeisti 
to ką jis sakė savo kalboj 
Cantone, O. Bausmė jam 
buvo nuskirta dešimts me
tų, taigi ir dabar dar butų 
sėdėjęs jeigu ne liga, delei 
kurios prezidentas Harding 
jį paliuosavo.

¥ ¥

Milijonai žmonių nesuti
ko su Dėbso pažiūromis ir 
jo skelbiamomis doktrino
mis, vienok tie milijonai jį 
gerbė ir gerai apie jį atsi
liepia.

Jo aršiausi politiški prie
šai, kuriems jo idėjos buvo 
kenksmingos, gerbė jį kai
po teisingą kovotoją kurio 
atvirumas buvo neabejoti
nas ir aiškus. Jis niekad 
nesitaikė opozicijai.

Pradėjęs savo karjerą 
kaipo vadas vieno iš bai
siausių gelžkeliečių streiko, 
jis pavirto į taikaus socia
lizmo skleidėją, ir tokiu mi
rė.

Dėbso radikalizmas ne
buvo niekame panašus ko
munistų pažiūroms. Jis vi
sada tikėjo kad visuomenę 
reikia perversti ramiu ke
liu.

Tik desėtkams metų pra
ėjus tebus jis žmonijos tei
singai apvertintas, dabar 
dar visokios nuomonės apie 
ji bus.

LIAUDIES DAINOS
LIAUDIES DAINA 

(O. Katriutė)
Dunojus, Dunojus,

Dunojėlis teka,
Aš girdėjau, aš girdėjau

Ką motutė šneka.
Žada mane, žada mane

Už seno atduoti.
Aš tą senį, aš tą senį

Šėnavot mokėsiu,
Per tris dienas, per tris dienas

Dūmais išrūkysiu,
O ketvirtoj, o ketvirtoj

Šarmu pagirdysiu.
Per dvarelį, per dvarelį

Šunims išpjudysiu,
Per laukelį, per laukelį

Akmenais blaškysiu.
Per girelę, per girelę

Kelius apstatysiu,
O per gilų Dunojėlį

Tiltus išardysim
Dunojus, Dunojus,

Dunojus teka,
Aš girdėjau, aš girdėjau

Ką tėvelis šneka:
Žada mane, žada mane

Už jauno duoti.
Aš tą jauną, aš tą jauną

Labai pamylėsiu,
Per tris dienas, per tris dienas

Seklyčioj laikysiu, •
Ketvirtoje, ketvirtoje

Vynu pagirdysiu.
Per dvarelį, per dvarelį

Pati palydėsiu,
Per girelę, per girelę

Gegute kukuosiu,
Per Dunojų, per Dunojų

Tiltą sutaisysiu.
w

LIAUDIES DAINA
(A. Aras)

Aš neisiu šįmet, nei kitą metą,
Nei trečią rudenėlį,

Oi aš paklausiu savo brolelio,
Jauniausio užaugučio.

Užaugs brolelis, atkels vartelius,
Palydės per laukelį,

Jis lydėdamas ir kalbėdamas
Klaus ko verki, sesele.

Ką aš neverksiu jauna būdama,
Nuo močiutės eidama,

Svetimoj šalyj anyta barė, 
Nieks mane neužtarė.

. Oi tik užtarė raiba gegutė
Žaliam vyšnių sodnelyj,

Eik šią, martele, vyšnių sodnelin,
Štai raudpna uogelė.

Aš raudonesne ir už uogelę
Nuo anytos žodelių,

Baltai raudona vėjo pučiama,
Dar raudonesnė žmonių apkalbama.

v

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

“Už kelių valandų aš jau busiu su ki
tais. Aš mirsiu. Bet noriu prisiminti 
tuos kurie lieka gyvi, arba tuos kurie gal 
sulauks geresnių laikų.

“Iš viso mano turto liko man tik su
ma penkių dešimtų tūkstančių kronų, pa
vestų į draugingas rankas.

“Aš jau neturiu sunaus; bet turiu dik- 
čiai giminių gyvenančių įvairiose Euro
pos dalyse. Ta suma, padalinta tarp jų 

• visų, mažai duotų jiems naudos. Aš pasi- 
j elgiau su ja kitaip.

“Tame aš paklausiau patarimo pro
tingo žmogus, kurį aš gerbiu labiausia už 
visus pasaulyje, už jo gabumą ir gerumą.

“Dusyk savo gyvenime mačiau aš jį 
pavojuje; du syk jis mane išgelbėjo, sykį 
kūniškai, kitą sykį dvasiškai.

“Jis gal butų išgelbėjęs ir mano sū
nų, bet ant nelaimės pervėlai pribuvo.

“Ačiū jam, mano mirtis nebus be vai
sių. Ačiū jam, šie žodžiai, parašyti žmo
gaus kuris jau trumpai tegyvens, gal bus 
pranokėjais didelių dalykų už pusantro 
šimto metų, jeigu mano paskutinis noras 
bus mano ainių nuoširdžiai išpildytas, nes 
į juos aš šitą kalbu.

“Kad jie galėtų suprasti ir apvertin- 
ti šitą paskutinį palikimą, kurį aš pavedu 
dar negimusiems, kurie gyvens ateityje, 
jie turi žinot persekiotojus mano šeimynos 
ir atsikeršyt jų ainiams, bet prakilniu 
kerštu.

“Mano diedukas buvo katalikas. Pri
kalbintas klastingais patarimais, o ne re
ligišku patraukimu, jis prisidėjo, kaipo pa
prastas žmogus, prie Draugijos kurios ga
lybė ir darbai visada buvo baisus ir slap
tingi — prie Jėzaus Draugijos----- ”

Prie šių testamento žodžių, Rodinas, 
abbė ir Gabrielius nejučiomis permetė 
vieni kitus akim. Notaras, kuris to nepa- 
tėmijo, skaitė toliau:

“Po keliolikos metų, kurių bėgiu jis 
niekad nesiliovė rodęs savo atsidavimo tai 
Draugijai, jis staiga prasiblaivė ir jį ap
ėmė baimė kokie gali būti paslaptingi tik
slai ir kokiais prie jų siekiama.

“Tas buvo 1610 metais, mėnuo pirm 
nužudymo karaliaus Henriko IV.

“Mano diedukas, įbaugintas paslaptim 
kurios dalyviu jis tapo nenoromis, ir ku
ri pilnai išaiškino mirtis net geriausių ka
ralių, ne tik pertraukė su Draugija ryšius, 
bet lyg kad pati katalikystė butų kalta už 
jos narių niekšystes, jis apleido ir Romos 
tikybą, kurioje iki tolei gyveno, ir pastojo 
protestonu.

“Mano diedukas turėjo savo rankose 
neužginčijamus prirodymus apie dviejų 
tos draugijos narių niekšystes. Tas buvo 
pirma priežastis tos Draugijos neapikan- 
tos prieš musų šeimyną. Ačiū Dievui, tie 
prirodymų raštai buvo patalpinti saugio
je vietoje, ir jeigu mano paskutinis noras 
bus tinkamai išpildytas tie raštai bus ras
ti pažymėti A. M. C. D. G., skrynioje Liū
desio Kambaryje.

“Mano tėvas taipgi atsidūrė po tais 
slaptais persekiojimais. Jo žlugimas, ir 
gal net pati mirtis, butų buvę to pasekme, 
jeigu nebūtų įsimaišius angeliška moteris, 
link kurios jis jautė beveik religišką pa
garbą.

“Portretas tos moteries, kurią aš ma
čiau keli metai atgal, kaip ir to žmogaus 
kurį aš laikau didžiausioj pagarboj, yra 
mano paties nupiešti iš atminties, ir patal
pinti Raudoname Kambaryje, kad juos ir 
mano ainiai, aš geidžiu, brangintų.”

Per tūlą laiką Gabrielius labiau ir la
biau pradėjo dėti atidos į šio testamento 
žodžius. Jis manė kaip keistai susitaiko 
kad jo prodiedis du šimtmečiai atgal taip 
pat turėjo pertraukti ryšius su Jėzuitų 
draugija, kaip dabar pertraukia jis pats: 
ir jis įsidėmėjo tą neapikantą kokia perse
kioja jo šeimyną iš tos Draugijos pusės. 
Taipgi keistai išrodė tam jaunam kunigui 
kad paliktas turtas, daėjęs iki jo per pus
antro šimto metų nuo jo prodiedžio (au

kos Jėzuitų Draugijos), vėl patenka sa
vanoriai į tos draugijos iždą. Kuomet no
taras skaitė skirsnį apie tuos du portretu, 
Gabrielius, kaip ir tėvas d’Aigrigny, ku- 
riedu sėdėjo pečiais į paveikslus, apsisuko 
atgal pažiūrėti. 'Vos tiktai jis užmetė akis 
ant paveikslo tos moteries kaip staiga su
šuko garsiai, nusistebėdamas ir beveik iš
gąstyje. Notaras tada paliovė skaitęs, ir 
neramiai žiurėjo į Gabrielių.

SKIRSNIS XXIV.
Paskutinė Vidurdienio Valanda

Keistai Gabrieliui sušukus, notaras 
pertraukė skaitęs, ir abbė skubiai prisiar
tino prie jo. Gabrielius baimėj atsistojo 
iš kėdės ir įtemptai žiurėjo j moteries pa
veikslą.

Gabrielius pradėjo sau kalbėti žemu 
tonu: “Del Dievo, ar galėtų gamta išduoti 
kitą tokį vienodumą? Viskas joje taip pa
našu — lygiai ta pati kaip ta kuri mane 
išgelbėjo nuo Indijonų.”

— Mano brangus sunau, kame daly
kas? — tarė abbė, nusistebėjęs lygiai kaip 
Samuelis ir notaras.

— Aštuoni mėnesiai atgal, — atsakė 
Gabrielius, giliai susijaudinęs, nenuleisda
mas akių nuo paveikslo, — mane buvo su
gavę Indijonai. Jie nukryžiavojo mane ir 
pradėjo rėžti aplink galvą odą; man jau 
gręsė mirtis kuomet Aukščiausis atsiuntė 
neišaiškinamą pagalbą — atsiuntė man šią 
moterį mane išgelbėti.

— Šią moterį! — sušuko Samuelis, ab
bė ir notaras išvien.

Rodinas tik vienas išrodė nepaisąs to 
prietikio su paveikslu. Jo veidas traukėsi 
šiurkščia nekantrybe, ir jis kramtė sau 
nagus žiūrėdamas kad laikrodėlis taip lė
tai sukasi.

— Kaip? ši moteris išgelbėjo tavo gy
vastį? — tarė abbė.

— Taip, ši moteris, — atsakė Gabrie
lius, vis žemu ir drebančiu balsu; — ši 
moteris, arba teisingiau tokia visai jai pa
naši, kad jei šis paveikslas nebūtų čia pus
antro šimto metų, aš tikrai sakyčiau kad 
ta pati—net negaliu išsiaiškint kodėl po 
tokio ilgo laiko nematyt paveiksle jokio 
skirtumo nuo tos gyvosios. Tai vis Dievo 
paslaptis ir valia, kurios mes suprasti ne
galim, — pridėjo jis.

Gabrielius puolė atgal į kėdę, ir vidu
ryje visiškos tylumos abbė tarė: — Tai 
yra atsitikimas nepaprasto panašumo, tai 
viskas, mano sunau. Tik naturalis dėkin
gumas kurį tu jauti savo geradėjai verčia 
tave giliai žingeidautis šiuo supuolusiu pa
našumu.

Rodinas, neišturėdamas nekantrybės, 
tarė notarui, prie kurio stovėjo: — Man 
rodos, tamista, kad šis mažas romansas 
neturi nieko bendro su testamentu.

(Bus daugiau)

RUDENS VAKARAS
Ilgus rudens vakarėlis, 
Ir aptemęs mėnesėlis, 
Tik lietus langan barbena, 
Vėjas švilpia pro kaminą. 
Liūdna daros ir nejauku, 
Net darbas krinta iš rankų, 
It norėtųsi rašyti, z
Ką nors naujo pasakyti, 
Vasarėlę apgailėti, 
Liūdną rudenį minėti.
Bet ir mintįs blogai veikia, 
Geriau atilsėti reikia.
Rytoj kai tekės saulelė 
Pažadins mane seselė, 
Kad dienos darbą pradėjus — 
Tuomet busiu atilsėjus, 
Mintim’s tyrom’s iš naktelės 
Stengsiuosi pinti daineles 
Iš vasaros gražių vaizdų, 
Iš rudenio šaltų lietų.
Jas nupynusi dainuosiu, ' 
Gal smagumo kam priduosiu.

Petronėlė M.

NEPRAŠYTI SVEČIAI 
AMERIKOJE

Du milijonai svetimšalių įsi
gavo į Suvienytas Valstijas ne
paisant įstatymų uždraudimo! 
Šitą skelbia valdžios imigraci
jos viršininkas. Kad sutvar
kius šitą padėtį, jis rekomen
duoja jau seniau sumanytą re
gistraciją svetimšalių ateivių. 
Tas, sako, parodytų, kas turi 
teisę čia būti, kas ne.

Sulyg paskiausia sutvarky
tos ateivybės suvaržymo kvo
tos į šią šalį per metus gali le
galiai įvažiuoti 157,432 svetim
šaliai apsigyvenimui. Bet iš 
kvota leidžiamų šalių įvažiavo 
priedinių 40,000 asmenų, ku
rie nebuvo galima sulaikyti ar 
atskirti.

Iš šalių kaip Meksika ir Ka
nada, kur kvota nepaliečia, dar 
įvažiavo apie 200,000, vis lega
liai. Prie tų, du milijonai įsi
gavo nelegaliai, ir valdžia rū
pinasi kaip tuos “plyšus” už
kimšti. ...

NUGAROS SKAUSMAI
LUMBAGAS, 

REUMATIZMAS
Greita, tikra pagalba su 

Red Cross Kidney 
Plaster.

Tūkstančiai naudoja greitą patva
rią pagalbą nuo baisių skausmų nu
garoje nuo reumatizmo ir lumbago, 
greitu panaudojimu nuostabaus Red 
Cross Kidney Plaster.

Kam kentėti dar kitą dieną kuo
met šis nuostabus plasteris gali 
greitai pagelbėt jūsų nelaimėje. Red 
Cross Kidney Plaster, vartojamas 
prie skaudamų vietų, teikia šilumą, 
pagalbą ir malonumą. Šitos gyduo
lės persiskverbia j skaudamą vietą 
ir visuomet skausmai magišku budu 
išnyksta.

Red Cross Kidney Plaster yra du 
kart to dydžio kaip paprastas plas
teris. Jis neskylėtas, su raudona 
flanele užpakalyje, palaiko šilumą ir 
padeda vaistams persisunkti per orą 
į skaudamus muskulus ir sąnarius. 
Nckentėk rytoj. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster šiąnakt ir įsitikrink 
pats kaip šis. gelbstintis vaistas pa
šalins nugaros skausmus, reumatiz
mą ir lumbagą. Visose vaistinėse.

žinomashiutihiii
. maistas hurts

Į subudavoja stiprius 
kautus ir sveikus 

hunus 
kūdikiams

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini" 
mas ir nepatalpintas.



DIRVA

AI

įsi- 
ne
rio! 
ici- 
ar- 
en- 
re- 
dų. 
uri

ky- 
vo- 
le-
,m- 

iš
ivo 
ku- 
ar

<a- 
lar 
?a- 
įsi- 
r ii- 
už-

^S 
u

,va- 
nu- 
■go, 
Red

uo- 
*ali 
Red 
nas 
mą, 
uo- 
etą 
udu

du 
laš
ena 
į ir 
orą 
ius. 
•oss 
ink 
pa- 
tiz- 
se.

ida
c.

nr

Birutė ir
Trijų aktų tragedija iš

(Tąsa iš pereito num.)

ŠVENTARAGIS
Mes iš savo pusės jums reikalavimų ne

turim, tik norim kad vyskupo pulkai ne
puldinėtų mųsų žemių ir nedarytų santar- 
vių su Kardininkais grobti mus. Mes ne
turim noro puldinėti savo broliškas Kuršių 
žemes. Jus galit ramiai sau skelbt savo 
tikėjimą jeigu jie jus pakenčia.
Meinhardas

Bet ar kunigaikštis vėl neišrengs kelio
nės ant Vidžemio ar Kuršo, su Latviais ir 
Žemgaliais sutarti padaręs, nors gailisi 
savo giminingų kaimynų?
Girėnas

Kunigaikštis andai puldamas jus, tik 
atsimokėjo už mirtį savo tėvo, kurį jus nei 
už didelį atsipirkimą neišleidot, kaip laikot 
ir kitus musų vadus ir žmones.
Albrechtas

Jūsų imtiniai bus paleisti kada kunigai
kštis sutiks paleisti musų imtinius ir atly
gins už išžudytus musų žmones užpuolime.
Medeina

O kokio atlyginimo jus ryžtatės iš ku
nigaikščio reikalauti?
Meinhardas

Mes nereikalaujam, tik pageidaujam kad 
musų tikėjimo platintojams butų leista 
liuosai ineiti į Lietuvą ir skelbti Kristaus 
mokslą, o jei dar kunigaikštis pats sutiks 
priimti krikštą, Vyskupas pažada visame 
kunigaikšciiui gelbėti.
Medeina

[Pažvelgęs šnaira į kunigaikštį]: Ant 
to kunigaikštis niekados nesutiks! Musų 
dievai yra mums geri, ir žmonės juos my
li nepasigesdami jokių svetimų dievų!
Albrechtas

Tada jūsų laukia toks likimas kaip pati
ko Kuršius ir Lyvžemį. Tenai jau viešpa
tauja Teutonai, o tik dėlto kad Kuršiai ne
įsileido krikščionybės skleidėjų į savo že
mę gražiuoju.
Girėnas

Tame sprendimą padarys ginklai, jeigu 
jums norisi apie tai kalbėti!
ŠVENTARAGIS

Aš manau kad mušti svetys kalba lyg 
ne Utenoj ęsąs. Nerustauk ant jo, Girė
nai. [Nusišypso.]
Meinhardas

[Šnairai dėbteli į Albrechtą]: Utenos 
vyrai, mudu kalbam ne apie karus, bet 
apie santaiką. Mus Žemgaliai ir Latviai 
puldinėja ir daro santarvės su Rusais ir 
Žemaičiais, mes norim padaryt sutartį 
su jumis pripš Rusus, ir prašyt kad Ute-Į 
nos kunigaikštis nesitelktų su Žemaičiais 
ant musų.
ŠVENTARAGIS

Gal mano svečiai malonės pasakyti ar 
teisingi yra gandai kad vis daugiau ir 
daugiau kareivių Rygos vyskupas iš Va
karų kviečia skelbdamas apie lobius ko
kie yra pagonų žemėse?
Meinhardas

Skaistus kunigaikšti, gandų nesuklau- 
sysi. Mes norime sutarties ant trijų metų 
kad Utenos kariumenės nepultų musų, o 
už musų pasižadėjimą nepulti pavelytų ti
kėjimo platintojams liuosai į savo žemes 
ineiti.
Girėnas

Gandai tie ne iš tuščio kilę, todėl reikia 
žinoti su kuo santaiką darom.
Albrechtas

Iš ko jus butumet girdėję apie pribuvi
mą naujų pulkų į Rygą?
Medeina

Mes tai girdėjom iš jūsų pačių lupų — 
iš lupų jūsų imtinių, kurių vieną aš sude
ginau aukai dievams.
Meinhardas/

[Sau]: Išdavikas! [Visiems, ironiš
kai] Pamatęs laužą, ir be išpažinties mir
tį sutikdamas, jis gal norėjo jums išsime- 
luoti neva išduodamas paslaptis, kad gyvą 
paleistumėt....

Kuprelis
Parąše

K. S. KARPAVIČIUS

Medeina
Taigi, mes melus girdėdami ir norime 

apsisaugot nuo netikėtų užpuolimų.
ŠVENTARAGIS

Žmogus ir pameluot galėjo, nes mirtis 
kožnam baisi, ir gyventi norisi....
Albrechtas

Taigi, nes mes patįs tik dabar apie tai 
iš jūsų išgirstame.
Meinhardas

Mes prie kapo nesirengiam ir neturim 
pinigų kariumenėms užlaikyti, todėl nori
me, susitarę su galingu Utenos valdovu, 
būti saugus iš Lietuvių pusės, ir norime 
gauti kunigaikščio sutikimą liuosai skleis
ti Kristaus mokslą Lietuvių žemėse, nes 
jau visa Europa apsikrikštijus, kodėl Lie
tuviams būti pagonais?
Albrechtas

Kunigaikšti ir garbingas Lietuvių vade, 
pavelydamas mums liuosai skelbt čia krik
ščionybę ir statyti maldnamius tikram 
Dievui, apturėsi visos Europos pagarbą, 
o pats apsikrikštydamas gausi karaliaus 
vainiką.
Medeina

Kunigaikštis ant to niekados nesutiks! 
[Artinasi prie Šventaragio, išgąstyje, pil
nas abejonių.]
Šventaragis

Jei mes matytume naudą krikščionybės, 
nebūtume jai priešingi, bet matydami pra
žūtį, ir baisias pasekmes kryžeivių vaka
ruose bei Žemaitijoje, negalime apie tai 
kalbėti.
Meinhardas

Vyskupas ir Kardininkai nėra tokie 
kaip vakarų Kryžeiviai — juk žinot mu
sų vaidus su jais ir jų Vyskupu Kristijo
nu. Jie ne tikėjimą platina, bet nori sau 
didesnių žemių. Mes tik ten pavartojau) 
ginklą kur mus užpuola, arba nužudo mu
sų pasiuntinius.
Medeina

O kiek mums žinoma apie jūsų vaidus 
tai todėl pešatės kad anie daugiau užgro
bia negu jus. Apie jūsų tikėjimą nebus 
kalbos — kunigaikštis ant to nesutiks, ir 
musų žmonės niekados nenorės svetimų 
dievų.
Girėnas

Lietuviai pilnai pasitenkinę savo die
vais, jiems Rygos dievas perdaug tolimas 
ir nepažįstamas.
Meinhardas

O jei mes pažadėtume kunigaikščiui pa
galbą prieš Prūsų Kryžeivius, ar kuni
gaikštis sutiks leisti mums čia krikščiony
bę platint?
Girėnas

Vyrai, Rygėnų vadai, kas skirtumas kei- 
tinėti vienus ant kitų? Jus atvykot kal
bėt apie sutaiką vieni kitų nepulti ir pasi- 
gelbėti jeigu butume užpuolami — taigi 
mes toliau kalbose ir neisime.
ŠVENTARAGIS

Latvių ir Kuršių žemės mums buvo bro- 
lingos iš seno, todėl mums nėra noro pul
dinėti jų nors jus jas dabar valdote, todėl 
mes sutinkame sueiti į santaiką, bet aš ne
galiu sulaikyti savo žmonių nuo gaudymo 
ir deginimo, jūsų pamokslininkų, kurie 
vogtinai į musų žemes veržiasi. Jeigu ant 
to tinkat, rytoj padarysim sutartį ir galė
sit parvežt Vyskupui Nikalojui žinią kad 
Šventarogas netrokšta žudyti jus kada jus 
patįs musų neliesit. Dabar, mano svečiai, 
man bus linksma jus pavaišinti, ir šiuomi 
tarybas pertraukiame, nes jau vakarienės 
metas.
Meinhardas

Kaip kunigaikščiui patinka. Mes dar 
apsigalvosim per naktį — ir jus pasitar- 
kit.
ŠVENTARAGIS

[Girėnui']: Nuvesk juodu į jiem pa
skirtą butą, o paskui rinksimės vakarienei.
Medeina

Kadangi tarybos pertraukta, aš noriu 
išeiti. Ant vakarienės pribusiu.... [Lai
mina‘randos pakėlimu, ir išenia.]

(Bus daugiau)

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

PASTABA VYRAMS 
Tai nabagas tas viengungis, 
Veltui daug jiegų pražudęs; 
Labai rinkos, daug mylėjo 
Ir bematant sent pradėjo.

Nuo vienos prie kitos slinko, 
Bet jokios neišsirinko;
Giriasi ką jisai veikė, 
O mergas visas nupeikia. 

Ne taip elgtis reik, brolyti, 
Jei meilę nori įgyti;
Reik parodyt pastovumą, 
Mandagumą 'ir švelnumą.

Ir pasirinktą mergytę 
Porą metų reik laikyti, 
Kad patraukti josios širdį, 
Ir jos būda kad patirti.

Jei tavėp jos širdis linksta, 
Abejonės visos dingsta, 
Kai apie vedybas klausi 
Ji pinigų neteirausis.

Bet ir po vedybų, broli, 
Turi elgtis kaip iktolei; 
Visad su meile, švelniai, 
Ištikimai, mandagiai.

Tada tikras buk be baimės, 
Nesudrums nieks tavo laimės. 
Tau namuose pirma vieta, 
Prie kakalio bus paskirta.

Bet mus vyrų tokia yda, 
Neužilgo po vedybų 
Praded patįs apsileisti 
Ir žmonas ima įžeisti:

Tai negerai apsirėdo, 
Nepatinkamai nusėdo, 
Plaukai ne taip sušukuoti, 
“Jau kitus nori vilioti!”

Ji išsyk bando įtikti, 
Vėliau gi jau ima pykti.
Kai prie vyro meilė dingsta, 
Prie kitų jos širdis linksta.

O tas kitas dar vilioja, 
Į rankutę pabučiuoja.

Tada vyro ji nepaiso, 
Kaip jai tinka apsitaiso.

Spręskit dabar keno kaltė, 
Visų dantįs rodos balti. 
Moteris silpnesnio budo, 
Tarpe dviejų ir subludo.

Reikia moterį godoti, 
Nereik peikti nei vilioti, 
Gerą vyrą jei turės, 
Visados ji jį mylės.

Audra.

Nuo Juokų Red.: Štai jau ir 
kitas atbalsis į gerb. A. K. B. 
iškeltą klausimą raginantį vy
rus vestis. Gerb. Audra matyt 
sutinka su gerb. A. K. B. nuo
mone ir prideda toliau savo pa
mokinimus senberniams arba 
vyriškos lyties sutvėrimams.

Reiškia, gerb. Viengungis, 
kuris andai nusiskundė kodėl 
jis nevedęs, lieka vėl vienas be 
užtarėjų, ir lieka ginti savo pu
sę vienas prieš du.

Kas daugiau ką turit, prabil
ki!, pasakykit, gerai ar blogai.

PABUČIAVIMAS
Danguj degė sidabrinė 
žvaigždė šviesi, vakarinė — 
Sulingavo tau krūtinė....

“Myliu”, tyliai sušnabždėjai,
Lupom lupas palytėjai,
Karštai širdįs suplastėjo. .. .

Pirmą meilėj pabučiavus, 
Mylimąjį glėbučiavus, 
Meilės taurę paragavus,

Tu išgersi ją ik dugno. .. .
Gaisru kursi meilės ugnį, 
Kol Mirtis tris kart subub-

nys.... 
Pašaukta Mirties, bučiuosi 
Tu jį vėl.... ir tyliai guosi: 
“Susitiksime danguose!....”

J. M-nis.

Gerb. poetui viršuje kalbant 
apie “susitikimą danguose”,

mums ateina į mintį viena ži
nutė turinti bendro su Mirties 
šaukimu.

Kauno “Lietuva” sako, “Per
kūnas trenkė ir mirtinai užmu
šė arklį ir jį patį.”

Tar ar dar yra koks kitas už
mušimas, nemirtinas ?

.x'wf<UDIKlųo's,<
'GEROVĖs skYRIUS

šiame akyrioj* mes taika* 
4Qo taiko gvOdenslin* rei
kalas |4o*nlaa būsiančiam* 

motlnozaa Ir malino aio i*1", 
o y kūdikiu]

Kūdikių aprflpl&Imas tr 

Dėjimas yra dalykas gyvo* 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai

rime reguHarikkala . Ube- 
tarpiais •tvtM»_tr_tefcvai
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Įpratimai
įpratimai yra pasekmė atkartoti- 

nų veiksmų. Kadangi kūdikis neat
skiria blogo nuo gero įpratimo, mo
tinos privalumas butų daboti kad tik 
geri įpročiai but užvedama ant min
ties, kadangi labai sunku atmokin- 
ti kūdikį kuomet jis pramoko kokio 
įpročio.

Reguliariškumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, valgymą, miegojimą, 
viduriu liuošavimą. Reguliariškumas 
reiškia sistemą, taigi jei motina ti
kisi gauti šiek tiek pasilsio ji turi 
sistcniatzuoti kūdikio priežiūrą.

Vidurių Įpratinimas

Kūdikį galima pramokinti ištuš
tinti vidurius tinkamai gana anksti. 
Jauniausias kūdikis pramoks naudo
tis puodu jei jis bus ant jo pasad ma
mas reguliarišku laiku kasdien. Re- 
eniliariškumas yra pirmos svarbos 
dalykas. Geriausias laikas yra po 
pusryčiu, ir nereikia paisyti jokio 
darbo nr smagumo kuris kliudytų ši
tam. Išpradžių iš motinos bus rei
kalaujama begalinės kantrybės, bet 
pasekmes gerai apmokės pastangas. 
Motina turėtų įsitėmyti valandą ka
da kūdikis pridirba palą. Sekančią 
dieną ji tą pačią valandą turi palai
kyti kūdikį ant puodo. Puodą gali
ma laikyti ant kelių taip kad kūdi
kiui atsisėdus jo nugara remtųsi į 
motiną. Jei reikalinga tai laikyti 
penkias ar dešimts minutu. Paūgė
jus, kūdikį galima pramokinti myk
ti, stenėti ar kitu kokiu budu duoti 
žinią kada laikas atėjo Motina turi

būti kantri, bet galų gale daug laiko 
hus sutaupyta. Perdėti svarbą šito 
įpratimo negalima.

Nors daugel sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs. Jeigu kūdikis ne
sijaučia gerai, arba nesivysto taip 
kaip reikia, motina neturėtų vilkin
ti pasitarimo su gydytoju. Iš kitos 
pusės, normalus kūdikis su gera mo
tinos priežiūra, rupesniu ir tinkamu 
maistu, ar tai iš krūtų penėjimo ar 
tai iš Borden’s Eagle Pieno kuomet 
motinos pienas išsenka, turėtų išau
gti tiesiai j sveiką, normalų vaikiu
ką. Milijonai ir milijonai kūdikių 
išaugo į drutus berniukus bei mer
gaites iš sukombinavimo geros mo
tiniškos priežiūros ir drutinančio 
maisto, kuri suteikė Borden’s Eagle 
Pienas.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Linksmos Kalėdos čia— 
bet kaip jie švęs ten, Lietuvo
je? Pasiuskit saviškiams per 
“Dirvą” keletą Litų.

I vieną rusi—Camel—įdedame daugiausia gerumo
DIDŽIAUSI tabako organizacija pasauly 
gamina tik vieną cigaretę—Camel. Į šią 
vieną rūšį sueina visas noras patenkinti, 
visas pasaulio didžiausios tabako ekspertų 
organizacijos išsilavinimas patarnauti.

Nuo dienos kada Camel pasirodė ant rin
kos, jis susilaukė rūkytojų malonės. Kas 
metą nauji milionai apšaukė jį vienu ir 
vienatiniu rūkymu.

Tiktai didžiausio gerumo cigaretas gali 
pasidaryti ir pasilaikyti tiek milionų draugų. 
Tiktai cigaretas iš parinkčiaush.i auginamų

tabakų įstengtų užpelnyti vadovybę pasauly, 
cigaretų pirklyboje.

Camel tabakai yra puikiausi—ir jie taip 
rūpestingai sumaišyti, kad jie niekad ne
nuvargina skonio. Camels niekad nepalieka 
cigaretinio atsidavimo.

Mes tikime kad pas Camels rasite džiaug
smo susijaudinimą kokį tik pasaulio 
puikiausi ir geriausi gali duoti. Mes kvie
čiame jus palyginti Camels su bile gami
namu cigaretų, bile kainos.

Pasiimkite Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. WINSTON-SALEM. N. C.
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Will “You say he’s a smart į

By Junius
A. Žukas says it was a wise 

flapper who knew where to be 
vaccinated back in the pigtail
age.

“The 
chuckled 
tossed a 
flames.

man .
Bill: es: instead of hav- 

wrecking company to 
raze his old building, he hired 
a jazz band and held a Charles- 

|ton dance on the premises.”

----- o-----
fat’s in the fire", 
the devil as he gaili 
heavyweight into the!

------ o------

T-Te was looking for a 
and thought he 
what he required.| found

“I love you”, he said 
than I can tell in words

“Try figures”, she 
coldly.

Bird’s-eye maple has just as 
much to do with birds as mah
ogany has to do with hogs.

------ o------
“I thing the Charleston 

awful.”
“I can’t learn it either.”

------o------
i rich | 'The handsomest, keenest and 

had most brilliant man in the coun
try owes us $1.50 on subscrip- 

“moriJ lion, and we are expecting him 
j to favor us with an early call, 

eplied. į (That ought to bring ’em all

Ne Ješkoįimas Vietų
Bet Parinkimas Teisėjų

JUDICIAL TICKET Ko žmonėms reikia tai teisingų, drą
sių, atvirų ir gabių Teisėjų.

BALSUOKIT “NO
ANT TILTO BONDSŲ

BALOTO

“Dirva” yru priešinga dviem 
manytiem bondsų išleidimams su
moje $15,000,000 budavojimui milži
niško dviejų aukštų tilto nuo Lorain 
avė. Į East 14th st. ir Central avė. 
Tokių bondsų priėmimas butų naš- 
at gyventojams, nes butų didelis ai- 
kvojimas pinigų ir tas tiltas, jei bus 
pastatytas, butų be vertės ir nepa
sitarnautų miesto važinėjimų išdali-

dsų, nes pasirodo kad 
tilto budavojimui butų 
$9,000,000 taksų mokėtojų 

Tos milžiniškos lėšos

Juvenile Judge Harry L. 
EASTMAN

SENATORIUS WILLIS IR JO PAŽIU-

The Cleveland Bar Association 
in a poll of its l.-'.BO members
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The Cleveland Bar Association, no
rėdama pagelbėti balsuotojams išrin
kime tinkamų teisėjų vietoms kandi
datų, rekomenduoja tuos žmones už 
teisėjus kurių vardai čia paskelbiama.

Visi jie parode savo gabumus ir tin
kamumą tose vietose.

Kiekvienas balsuotojas privalo pa
žymėti kryžiuką prie “NO” kur rei
kalinga $4,000,000 vertės bondsų ap
mokėjimui už žemę perkamą tiltui 
ir $11,000,000 tilto budavojimo bon- 

$15,000,000 
numetimas 
pinigų, 

turės būti
nešamos ne tik tų kurie turi namus, 
dirbtuves arba kitokius budinkus. 
Jus kurie mokat rendas, kurie per- 
kat drapanas, maistą, visi jausit to 
tilto lėšas per virš 25 metus. /Kada 
žmogus kuris turi namą verčiamas 
mokėt daugiau taksų jis turi pakelt 
rendą. Kuomet krautuvninkas turi 
mokėt daugiau taksų jis pakelia kai
ną ant prekių. Tas pats su maisto 
krautuvėmis, ir maistas brangsta.

Tie kurie nori kad šis perdidelis 
tiltas butų budavojamas sako kad 
nereikės taksų branginti, bet prava- 
rymas $15,000,000 bondsų vieno 
to budavojimui neleis taksams 
mažėti, ko jau tūlas laikas kaip 
kiama ir gali nu mažėti, 
lėšos to tilto 
Tiltą reikės

Išgąsdinti vaikai, susirūpinę tėvai, 
nežiūrint rasės, tautybės arba reli
gijos, turi vieną teismą Į kurį jie 
gali kreiptis be baimės pajuokimo 
arba skriaudimo.

Tai yra Juvenile Court (legaliai 
žinomas kaipo Insolvency Court), 
kuriame teisėju yra Juvenile Judge 
Harry L. Eastman.

“A šnetikiu kad tai teisėjo paręi- 
ga duoti pamokslus kaltinamiems”, 
sako Judge Eastman. “Teismu ba-

D AN B.
WM. H.
HARRY

CULL
BOYD
F. PAYER

mi-
lau-

Toliau dar, 
$15,000,000. 
reikės mo-

nebus tik 
finansuot; 
is už fina 

Reikia pirkti daugiau ž( 
tinti gatves vedančias į tilta, jeigu 
jis bus budavojamas. Lėšos šito 
priedinio darbo už kurį jūsų vėliau 
reikalaus užmokėti, bus dar mažiau
sia $15,000,000, taigi išviso tiltas 
apsieis nemažiau $30,000,000. Ar 
galime dar didinti sau taksus ir pra-

ROS Į PROHIBICIJĄ
kauti apie prohibiciją; kur jis galėtu 
siūlyti įstatymus atėmimui daugiau 
žmonių .privatiškų teisių.

B.

turėti daugiau įstatymų 
toliau užpuldinėti ir 
ramumą. 
Willis, kuris
Anti-Saloon

tą užmokestį 
per pastarus

priėmė
League 

“honoraru”, 
metus kaip

Tarp skelbėjų kad prohibiciją rei
kia dar griežčiau vykinti yra Sena
torius Frank B. Willis, kuris dabar 
varydamas agitaciją už save Ohio 
valstijoje skelbia sausiems kaip ši 
valstija turi 
pavelijančių 
dyti žmonių

F rank 
mokesti 
pavadino 
balsavo
jam Anti-Saloonistų league diktavo.

Jeigu jis bus išrinktas vėl į Wa- 
shingtoną ko galime tikėtis?

Dar didesnių ekscesų vykinamų 
prieš žmones jeigu bus perleista Įs
tatymai kuriuos jis remia. Dabar 
taip vadinami sausieji agentai ir 
prohibicijos viršininkai užpuola na
mus, Įžeidinėja moteris ir vaikus ir 
peržengia šventas privilegijas namų 
kurias garantuoja konstitucija.

O dar Willis ir jo Anti-Saloon 
league draugai nori daugiau ir 
trešnių Įstatymų. Tas reikštų 
platesnę galę neteisotiems 
mams ant piliečių namų, 
miai gyvena.

Tas bus galima išvengt 
suotojai pasistengs palikti 
Willis namie Ohio valstijoj kur jis 
ir priklauso ir pasiųs Į senatą Atlee 
Pomerene kuris yra 
natorius.

Atlee Pomerene 
žmonių kurie tiki Į

užpuoli-
kurie ra

ar-

už-
ir

J\TLEE 7>OMEREAJ£

jeigu bal-
Frank B.

kandidatu Į se-

Išsikirpkit šitą ir nusineškit 
į balsovimo budelę.

C. D. GRIEBOLIN
E. J. SKLEN1CKA

Šiuos kandidatus užgyrė
Citizens’ League

PALAIKYKIT ŠIUOS TEISĖJUS JU DABARTINĖSE VIETOSE

Tas projektas yra ne ekonomiškas, 
% neprotingas, neatsako reikalingam 
□J šios srities progresui. Jis uždės mo
ji kesnius ant visų miesto gyventojų. 

Neteisinga yra versti žmones mokė- 
■J ti už tokį tiltą, todėl reikalinga kad 
■J balsuotojai Lapkričio 2 d. nuėję pa- 
į rašytų ženklą prie “NO” del $4,000,- 
% 000 žemės pirkimo bondsų pasiuly- 
r»jl nio ir $11,000,000 tilto budavojimo 
"■ | bondsų pasiūlymo.

sukelia žmogaus ar vaiko jausmus 
prieš Įstatymus negu aštriausias pa
budimas.”

Teisėjas Eastman nesėdi ant auk
štos platformos ir svaido Įstatymus 
užpildytame teismo kambaryje. Jo 
teisino posėdžiai išrodo daugiau pri
vatinės konferencijos namie, kame 
vaikų gerovė išdiskusuojama su jų 
tėvais. Teisėjas Eastman sėdi prie 
ilgo stalo. Vaikai kurių bylas eina 
irgi prisodinami prie to paties stalo. 
Taipgi ten esti ir tėvai ir kiti su
interesuoti vaikų gerove. Taip tai 
byla “tardoma” arba geriau sakant 
išdiskusuojama.

Tokiu savo apsiėjimu ir draugin
gu bylos išklausymu Teisėjas East
man tilpo žinomas kaipo “Nepilna
mečių Teisėjas ir Draugas.”

Kita priežastis Teisėjo Eastmhn 
popuiiariškumo yra jo kova už pra
plėtimą Motinų Pensijos Fondo. Jis 
tvirtai tiki kad našlaičiai vaikai ge
riau augs globoj ir priežiūroj savo 
motinų, todėl jų namai neturi būti 
suardyti. Jis nori kad kiekviena 
vertinga motina gautų užtektinai iš 
Motinų Pensijos Fondo kad galėtų 
tinkamai užauginti 
darbo pagelbėjimui, 
mitetą iš pažymių 
tautų ir religijų.

Teisėjas Eastman
ko nėra kenksmingesnio del ateities 
nelaimingų jaunų mergaičių atsidū
rusių teisme kaip viešas iškėlimas 
teisme jų prietikių. Išgelbėjimui jų 
nuo tos gėdos, jis paskyrė moterį, 
Dr. Eleanorą Wembridge, šitokių 
reikalų autoritetą, išklausyti priva- 
tiškai tų nelaimingų mergaičių at
sitikimus, ir paskui raportuoti jam.

Juvenile Judge Eastman yra žmo
nių žmogus. Jis supranta žmogišką 
prigimtį ir yra pilnas simpatijos 
nelaimingiems. Jis pats perėjo vi
sokias bėdas ir nelaimes. Jis turėjo 
pats save palaikyti eidamas mokslą. 
Lankydamas Western Reserve Law 
School, jis 
riuje prie 
greta su 
išmoko jį

savo vaikus. To 
jis paskyrė ko- 
ypatų iš Įvairiu

patyrė kad nie-

dirbo klišų gaminimo sky- 
vieno vietinio laikraščio, 
kitais darbininkais. Jie 

pažinti.
Jis yra užtvirtintas per Bar Asso

ciation ir Citizen’s League ir kitų 
viešų goanriizaj.ųcakiitposugitjbolon 
visuomeniškų organizacijų.

VALET

AuioSlrop
Razor

Pats 
Aštrinasi

laikyti 
Reikalinga 
prideramai

kar- 
šla-

lai k-

yra kandidatas 
piliečių teises ir 

konstitucijos garantijas. Atlee Po
merene nepritaria žiaurumams ko
kius papildo sausieji agentai varde 
prohibicijos įstatymo. Balsas už Po
merene yra balsas prieš Willis ir 
balsas prieš padidinimą žiaurumų vi
sokių prohibicijos agentų.

“The American Issue”, laikraštis 
leidžiamas Anti-Saloon Lygos, sako: 
“Pomerene yra šlapiųjų; Willis yra 
sausasis. Per savo senatorinš 
jerą Pomerene buvo 90 nuoš. 
pias.”

Toliau tas Willis darbuotojų 
ra štiš sako:

“Taip buvo pasitenkinti alaus in
teresai su Pomerene’s rekordu kad 
savo metraštyje 1921 metais jie pri
pažino jį savo vadu, ir 1922 metais 
Draugija Prieš Prohibicijos Priedą 
užgyrė ji kaipo kandidatą.

“Šią vasarą, daug pirmiau negu 
Pomerene paskelbė savo kandidatū
rą j senatą, šlapiųjų laikraščiai vi
soje šalyje nujautė kad jis bus kan
didatas ir gyrė jį kaipo čampioną 
kovotoją už šlapiųjų reikalus.”

Kadangi Pomerene balsavo kaip 
dįduma Ohio valstijos balsuotojų no
rėjo kuomet jis buvo senate, sausie
ji nori kad jis pralaimėtų šiuose rin
kimuose. Anti-Saloon Lyga, priešas 
ypatiškos laisvės, nori pasiųsti Wil
lis atgal į senatą kur jis galėtų te

Ohio neprivalo daugiau 
Frank B. Willis senate, 
pasiųsti Pomerene kad 
atstovautų visuomenę.

Kai Pomerene bus senate, Ohio 
valstiją neatstovaus Anti-Saloon Ly
gos įrankis. Ohio valstijai reikia 
turėti senate Pomerene ir tūkstan
čių tuksiančiai kurie nukentėjo nuo 
įstatymų kokiems Frank B. Willis 
pritaria parodys savo protestą rin
kimuose Lapkričio 2 d., kuomet jie 
balsuos už sugrąžinimą Pomerene’s 
į senatą.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERĮNE
TOOTH PASTE

Larze Tubs

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

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

Artistas

GRUPES

ĮĮiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiu>iiiiiiiiiiiiiniiiiiiin;^
= Prospect 2420 Central 1765 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotoiai ir staty- S 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiant ir sukraunant. =
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. Š
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS S
Eikite paa tikra Sneeialistą, • į 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tite- \ 
ras Specialistas arba profesorius ne- “■ 
•iklav.sinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzs.minavimo. Daugyba (lakta- iįj 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jis į 

fe feįi netur®i° Užtektinai apsipažinimo ir pa- į 
tyrimo [,ei neišrado jūsų tikroj ligos. % 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- J 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baku- 5 
nelogiškas egzaminavimas kraujo ati- 5 
dengs man tikrą jusij ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums •. 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir ’• 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnojusiue •£ 

_ nervus ir kenčiate nuo uinuodijims 5 
kraujo, turite išbartus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, tai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir noaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinių- C 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- ? 
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. (ShveJand J’

♦ ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. %
Ofise tb landos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Iki I Taisoma % 

NodškUaniaia nuo 1# lid l. S

© ROSEDALE ©1
Dry Cleaning Go.

Rand. 7906 
C. F. PETRAITIS, Prop. 
6702 Superior Ave.,f 

♦ 4*

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.
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po LIETUVĄį PASIDAIRIUS §
x LIETUVOS AKLIEJI

“Lietuva” rašo: Lietuvoje 
aklų išviso yra apie 3130 žmo
nių: 1390 vyrų ir 1740 moterų. 
Amžiaus atžvilgiu iki 30 metų 
vyrų aklų yra 388, moterų 399; 
nuo 50 ir daugiau, vyrų 1002, 
moterų 1341. Iki 20 metų am
žiaus vyrų yra 105,. o moterų 
tik 81. Pasirodo, jaunesnių vy
rų esama daugiau aklų, gi kuo 
senyn tuo moterų skaičius ei
na didyn ir prašoka vyrų skai
čių.

KODĖL LŪŽO DUBYSOS 
TILTAS
— Del įvykio su 
tiltu, specialiai su- 

ministerijos komisi-

jaunesnę žmoną ant 20 metų, 
kuri pamėgo sirgti ir gydytis 
važinėti Į Rygą (sulyg Šiaulių 
poniučių įpročiais) ir gydantis 
ką tai “studijavus”.

Dapkevičius gavęs nuo žmo
nos laišką reikalaujantį jau 
paskutinius litus ir nesulauk
damas jos gryžtant iš Rygos

“sveika”, parašė atsisveikini
mo raštelį ir uošvio troboje vie
nu revolverio šuviu nusišovė.

▼ ▼ V

KUNIGŲ TEISINGUMAS
Rokiškis. — Jūžintų klebo

nas vienoje Rokiškio žemės U- 
kio Draugijoje yra paėmęs zu-

IŠRINKIT VĖL JUDGE SAMUEL H.

perio už 100 litų ant vekselio, jis zuperio neėmęs, nors para-1 Už $3 metuose pralinksminsit
, , • .z 'isą kaimą — užrašykit saviš-o dabar vekselį užsigina, buk šas jo. Kurmis. kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Kaunas.
Kušeliškių 
sisiekimo 
jai įvykį ten ant vietos ištyrus
paaiškinama sekančiai:

šis tiltas, esant silpnoms si
joms ir poliams, susibūrus di
delei žmonių miniai, kur Rug
sėjo 11 d. susitiko dvi procesi
jos, per tris angas lūžo.

Priežastis kad, palyginti su 
eile kitų tiltų per plukdomas 
upes, vis dėlto geresniam sto- 
vyj Kušeliškių tiltas įlūžo, yra 
neatsargus susibūrimas didelės 
žmonių minios ant tilto ir bė
gimas dalies minios, kuri buvo 
atsilikus, pradėjus ant tilto pa
mokslą. “L. ž.”

SUBERI
Common Pleas 

Teisman
6 METŲ TERMINUI.

20 metų Publikos Tarny
boj. Žmogus kuris naudoja 
Žmonišką Teisingystę Teis
muose.

.Judge SILBERT atliko 
savo pareigas kuodaugiau- 
sia patenkindamas Visuo
menę.

Judge SILBERT užgirtas 
per The Cleveland Bar As
sociation, Citizens League ir 
kitas visuomeniškas organi
zacijas.

BURN-RITE
GASO DEGINTOJĄ!

IŠIMAMI

metais

Pramo- 
apskai- 

bus ga-

OBUOLIŲ EKSPORTAS
Iš Lietuvos eksportavimas 

vaisių dar neištobulintas, bet 
gana gerokai pakilo per kelis 
praeitus metus.

1923 metais eksportuota iš 
Lietuvos obuolių 27 tonai, 1924 
metais 380 tonų, 1925 
jau net 3348 tonai.

Einant Prekybos li
nes Rūmų apitikriais 
čiavimais šiais metais
Įima eksportuoti iš Lietuvos 
obuolių apie 15,000 tonų, kas 
vidutiniškai sudaro apie 
milijonus litų naudos.

Iš svarbiausių kliūčių truk- 
"dančių pakelti Lietuvos vaisių 
eksportą galima nurodyti rei- 
lingo pirkliams kapitalo, pigaus 
kredito trukumą ir bendrai ma
žą jų susidomėjimą vaisių eks
porto galimybėmis. Be to pa
tįs sodininkai, kratydami vai
sius nuo medžių vietoj gražiai 
nuskinti,, sumuša ii- padaro.j uos 
visai netinkamais toliau vežti.

tris

Lygumų vai.. 
22 m., ir An- 
m., abudu iš 

įsigėrę, pake-

Iš KEPURĖS — ŽUDYSTĖ
Meškuičiai, Šiaulių apsk. — 

Meškuičių miestelyje susiėję 
draugai, Jonas šliageris, 24 m., 
iš Dausiškių k., 
Vladas Danielius, 
tanas Bačkys, 19 
Borysių k., kiek
liui užėjo į Prižginių kaimą ir 
ten išgėrę gyvatinės ir alaus 
eidami namon apie 12 vai. nak
ties susivaidijo. Danielius už-' 
pykęs ant šliagerio už sulais- 
tymą naujos kepurės, ir tarp1 
Prižginių ir Borysių kaimo ant1 
kelio Danielius su Bačkiu žvė
riškai užmušė šliagerį, sudau-1 
žydami galvą ir išmušdami i 
dantis, žmogžudžiai tuoj po-! 
licijos tapo sulaikyti ir perduo-j 
ti teismo tardytojui. “š.N.”l

NUSIŠOVĖ
Šiauliai. — Vincas Dapkevi

čius, gyventojas Gubernijos 
lauk., Šiaulių valsčiaus, turėjo

MUNICIPAL TEISĖJAI EI
NANTI PRIEŠ JUVENILE 
JUDGE EASTMAN DABAR 
TURI TEISĖJU VIETAS.

Greitai ir lengvai įde
dami į anglinį pečių 
arba boilerį, už visai 
mažas lėšas, ir tuojau 
pripildo pečių

i Staiga, Švaria, 
Kontroliuojama Gazo

Šiluma

Jis

PALIKIT
JUVENILE TEISĖJĄ

Gerai išbandyti, 
gerai gerai pri
taikyti, gerai iš
dirbti ir tinkan
ti tam tikslui.

Gatavi 
Įdėjimui 
$5.00 už

2 gerklių 
prietaisą

1 *4 colio 
paipos 
privedimas

INSOLVENCY TEISME
(GERIAU ŽINOMAS KAIPO JUVENILE COURT) 

Teisėjas Eastman supranta ir pagelbsti vaikams 
įvairių tautų kurie tik kreipiasi prie jo, jis steh- 
giasi praplėsti kad daugiau butų naudos iš Mo
tinų Pensijų Fondo. _
Atlieka Milžinišką Darbą Tame Vaikų

Teisme
PALIKIT JĮ KUR JIS YRA

Judge Eastman Non-Partisan Com.
R. A. Lang, Sec’y.

Balsuokit ož Atlee Pomerene S. Valstijų Senatoriaus

Balsas už Atlee Pome
rene leis Ohio valstijai 
turėt žmogų atstovau
ti reikalus tokį kuris 
priešingas skirstymui 
ateivių į gerus ir nege
rus ir kuris pritaria 
įleidimui į Ameriką tų 
gyventojų gimines ku
rie paduoda pareiški
mą tapti piliečiais.

Atlee Pomerene ne
dvejojo pareiškimui 
savo pozicijos tave da
lyke.

Jis yra tas žmogus 
kurio Ohio reik senate 

• vietoj to kurs buvo ak- 
tivis vadas griežtiems 
suvaržymams ir kal
bėtojas už pro-Nordiš- 
ką įstatymą.

Balsuokit už Atlee 
Pomerene ant Suvie
nytų Valstijų Senato
riaus Lapkričio 2 d. CATLEE "POMEPEME

Išrinkimas Atlee Po
merene į Suv. Valstijų 
senatą reikš del Ohio 
tai kad ji bus atsto
vaujama žmogaus ku
ris yra liuosas nuo jun
go Anti-Saloon lygos 
ir kitų organizacijų ką 
nori kontroliuot ir di- 
riguot visus balsavi
mus savo pajungtinių.

Atlee Pomerene yra 
gabus kalbėtojas už 
savo žmonių reikalus, 
politikas, žmogus ku
ris stovi už apsaugą ir 
nepaliečiamybę priva
tinių namų.

Paveskit Ohio ir sa
vo reikalus Į kompe- 
tentiškas rankas.

Balsuokit už Atlee 
Pomerene ant Suvie
nytų Valstijų Senato
riaus Lapkričio 2 d.

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

B

Išdirbamas per

F. R. HUTCHISON

BURN-RITE gazo degintojus parduoda ir Įdeda

EAST SIDE
BARKIN, M. C., ę408 Scovill Avė. 
N J. BENEDICT <% SONS HDWE.

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

10700 Superior Ave.
BIGLER, JAMES, 768 E. 152 St.
BROWN, GEO. A., 15004 Pepper Av.

LOWE HARDWARE CO.
1035 Prospect Ave. 

McGRATH, H. B
13857 Euclid Ave.

McNUTT FURNACE CO.
Enclid-46th St. Market 

MANDEL, A. C..
12814 St. Clair Ave.

MANN, ALBERT, 15505 Euclid 
MISCHLER, WM.,

Av

BLATTLE PLUMBING & HEAT
ING Co., 
1478 Warrensville Center Road. 

BYRD PLUMBERS SUPPLY CO.
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 & REPAIF 
CO. 6312 Euclid Ave.

COLEMAN, J. A.
11220 Primrose Ave. 

CONSUMERS SUPPLY CO.
628 Prospect Ave. 

CO-OPERATIVE HDWE. CO.
10405 Cedar Ave. 

CORLETT HDWE. CO.
13215 Miles Ave. 

COVENTRY HDWE. CO.
1783 Coventry Road. «

W. L. CREIGHTON HDWE. CO.
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
12305 St. Clair Ave 

GLENVILLE PLUMBING CO.
10017 St. Clair Ave. 

HERRINGSHAM' CO.
1 1213 Euclid Ave.

INTERNATIONAL HEATER CO., 
1141 Davenport Ave.

JAMISON, T. B., 
1847-19 Coventry Road.

KEEFE, JOHN B.
969 E. 110 Street 

KELLER. A. P..
9008 Kempton Ave. 

KINSNFR BROS. CO.
7012 Made Park Ave.

KLIPPEL, WM., HDWE., 
3511-15 E. 93rd St.

KOENIG C. W.
16360 Euclid Avenue

ROLLER BROS. C. .
721 Prospect Avenue

H. M. KUHN HARDWARE CO. 
11'015 St. Clair Ave.

LAKESIDE SUPPLY CO., 
11010 Union Ave.

LINDQUIST PLUMBING CO.
10200 Woodland Ave.

12734 Woodland Ave.
MICHEL, CHARLES

12421 Cedar Rd.
•IISCHLER. WM.

12734 Woodland Ave. 
MONCRIEF FURNACE CO.

3471 E. 49 Street
1OSCOWITZ HDWE. CO.

925 E. 105th Street
IOLAN HDWE. CO., 2196 Noble Rd 
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

I PATTISON SUPPLY CO.
I 777 Rockwell Ave
PEERLESS HARDWARE CO.

1 1756 Euclid Ave.
'ORRIS, MAX M.,

10612 Columbia Ave.
’OTTER. F. M.

10633 Euclid Ave.
IOBF.RTS PLUMBING CO.

2132 E. 105th Street
SCHWEIDT. A.. 1813 Lee Rd.

'•CHAEFER, W. H
8610 Houeh Ave.

I. C. SCHMIDT HARDWARE
4620 St. Clair Ave.

1EIFRIED. CHAS. F.
6710 Hough Ave.

SH9KER HEIGHTS HDWE. CO.,
3485 Lee Rd.

M. W. SHEAHAN SHEET METAI 
& FURNACE CO. 1621 St. Clai.

F. J. SHIELEY SHEET METAL Co 
12701 Miles Ave.

SISKIN. II
7820 St Clair Ave.

STAMBERGER HARDWARE CO., 
2945 Mayfield Rd. also 2185 Lee R<1 
STANEK, E. J.

13802 Kinsman Road 
STONEMAN COMPANY

7110 Superior Ave.
SUPERIOR HOME SUPPLY &

HWDE. Co. <1401-5 Sunerior 
UNIVERSAI VALVE & i-’ITTIi 

CO., E. 38th and Kimr ave.
WALSH. H. L„ HDWE. CO., 

3956 Mayfield Rd.
WARD, W.‘ J., 3295 E. Overlook 
WE1SKOP’ BROS. HDWE. &

PLUMBING Co. 1140 E. 105 St
WESTERN SUPPLY CO.

51’00 Euclid Ave 
WOLF, JOHN, 702 E. 125th St. 
WOLF, W., & SONS, 2293 Lee Rd. 

also 9607 St. Clair ave.
ZIMMER, M. W.

12424 Superior Ave.

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

FISCHER H O.
GIBLIN J. F.

1938 W 47 Street
R E. GREEN & SON

4525 Detroit Ave, 
GUEST, FRED C.

6118 Lorain Ave.
HAEFELE & RAUCH

13412 Detroit Ave
Hausmann, A. C.

14718 Detroit Ave.
HENDERSON BURNER CO.

1920 Buhrer Ave.
IDEAL 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, I

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

6512 Detroit Ave.
MURPHY-SHERWIN Co.

11624 Detroit Ave
NOSS HARDWARE CO., 

3475 W. 25th St.
PATTERSON PLUMBING CO.

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

1650 Elbur Ave
GEO. REDMOND CO.

7312 Detroit Ave.
REHBURG, H.

3040 W. 25 Street 
ROBINSON FURNACE CO.

5103 De troit Ave.
ROBERTS. ALFRED F„ 

15525 Detroit Ave.
SIGWORTH HDWE. CO.

15707 Madison Ave.
SCHROEDER-BECKWITH CO.,

14514 Detroit Aac.
SIXT HDWE. CO.

15503 Lorain Ave
SPANUR, .1.

13355 Madison Ave
WAIBELL HDWE. Co.

Cor. Clark and W. 53rd St.
WARNKE F.

8902 Lorain Ave.
WEST END HDWE. CO.

Av. Cor. W 73rd Ave. and Lorain 
IG" (WEEKS, W. J.

2.332 Broadx iew Rd.
WYATT. H. M.

.3819 W. 25 Street
Rd TRACKS STOVE & REPAIR CO.

3766 W. 25th Street.

ROCKY RIVER. O.
ROCKY RIVER HDWE. CO.

19203 Detroit Rd.
F. F. INGERSOLL ( O.

19071 Detroit Rl.

FAIRVIEW
WEST SIDE

AUSTIN, H. D., 1411 Orchard Grove 
Lakewood

BAIL. A. T.
13613 Detroit Ave

BURKE, M. J., 14505 Bayes Ave.

CARTER HEATING CO., Stop 11, 
Lorain Rd.

NORTH OLMSTED, O.
BARNARD & WILKE COMPANY, 

North Olmsted, Ohio.
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v. SPORTAS

6820 Superior Ave.  Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

TALENTO VAKARAS 
VANAGAIČIO IŠKRAI

PYTAS
"Dirvos” Talento Vakaras! 

ncdėlioj butų pasisekęs visapu-| 
siškai rimtai ir gerai jeigu ne 
komp. A. Vanagaitis su savo 
senu kamarctu, J. Olšausku, 
kurie gale programo kaip pra
dėjo vienas kitam “tą lentą” ir 
“kitą lentą” rodyt tai publikai 
turėjo šonus susiėmus juoktis j 
ir plot net užsimiršdami kad 
Lietuviškoj salėj sėdi.

Kitas dalykas, tai komitetas 
biskį perdaug su programų su-1 
vėlavo, bet pasitaiko visokių | 
kliūčių. Vienok už tai progra
mų buvo atsilyginta, ir turbut 
po programo nei vienas nei ne- 
pamislino kad vėlai prasidėjo.

Neskaitant Vanagaičio ir Ol
šausko, progrąme dalyvavo du 
kiti dainininkai, p-lė Alena Le
lioniutė, soprano, iš Pittsbur- 
go. ir Antanas Zdanis, vieti
nis. Kiti visi dalyviai buvo 
muzikai: pianistės ir smuiki
ninkai.

P. Raponkos orkestras, pub
likai belaukiant programo pra
džios, visomis pastangomis pu
bliką linksmino.

Programą atidarė A. Zdanis 
padainuodamas apie “Margarie- 
tą ant Sanklėro”, kas labai pa
tiko. Akompanavo Aldona Vil
kelis.

Birutė Kančiutė, 12 m. mer
gaitė, parodė Clevelandiečiams 
kad ne tik didelės merginos ga
li puikiai skambint pianu, ir iš
tiki o buvo iš ko stebėtis. Ma
žai tokių gabių jaunų rankų es
ti. Sulauksim iš jos žymios 
pianistės.

Juozas Vaitkevičius, jauna.; 
vaikinas, grojo smuiką, sesute'. 
Birutei palydint pianu. Publi
ka labai buvo patenkinta ir iš
šaukė daugiau.

Alena Naujokiutė, viena iš 
jaunų pianisčių, taipgi gražiai 
paskambino kelis šmotelius ir 
turėjo pasirodyt su daugiau.

Dabar grojo smuiką Jonas | 
A. Sabel iš Youngstowho,”’jau
nas Lietuvis smuikininkas, mo
kinis Warren konservatorijos. 
Jam akompanavo Aldona Vilke
lis. Jis irgi turėjo pakartoti.

Antanas Zdanis sudainavo 
“Vilniaus Kalneliai”, ir publika 
ji apdovanojo gausiais ploji
mais.

Adelė Zubiniutė, studentė į 
Western Rezerve universiteto' 
moterų kolegijos, skambino, 
pianu, ir palydėta gausiais plo
jimais. Ji sugrojo du šmote
liu.

Po jos sekė vėl Youngstow- 
nietis, Sabel, smuiką, ir sugro- Į 
jo pakartotinai du šmoteliu, la-I 
bai gerai pasižymėdamas savo! 
smuiku.

Alena Naujokiutė vėl skam-1 
bino pianu dviem atvejais.

Dabar išėjo Pittsburgiete, ! 
Alena Lelioniutė. Publika vis 
nori matyt ir girdėt ko nema
tyto. Na ir neapsiriko, nes p- 
Ič Lelioniutė turi gražų stiprų1 
sopraną, ir sudainavus "Plau
kia sau Laivelis”, turėjo dau-1 
giau padainuoti. Ji buvo vie
natinė šio vakaro moteriška! 
dainininkė.

Birutė žiurienė, gerai žino
ma pianistė aplink New Yorką- 
Brooklyną, bet retai pasirodan
ti Clevelandiečiams, skambino 
“Lopšinė Daina” ir Raehmani- 
novo “Preliudija”, ir buvo paly
dėta gausiais plojimais.

Dabai’ turėjo pasirodyt Va
nagaitis ir Olšauskas su savo 
“duetu”, bet jie vienas kitą po 
sceną ėmė jieškoti, ir nesuras
dami negalėjo šios programo 
dalies užpildyt.

Išėjo dainuoti p-Jė Lelioniu
tė, ir vėl sudainavo dvi dainas. 
Clevelandiečiai ją tikrai pamė
go, ii; linkėtina kad ji ir toliau 
mus aplankytų.

Dabar išėjo komp. A. Vana
gaitis ir J Olšauskas ir ėmė abu 
ginčytis, kožnas už savo “tą 
lentą”, ir paskui pradėjo rodyt 
“lentas” ir dainuot. Padaina
vo ir prijuokavo sykiu ir abu 
paskirai, taipgi J. Olšauskas 
paskambino kanklėmis jau se
niau girdėtus daineles, bet jos

vis skamba gražiai ir paliečia 
širdį giliai, giliai.

Jų klausant, publika rodos 
niekad nepavargtų, bet jiedu 
pavargo ir turėjo pertraukt sa
vo “tą lentą”, nors žmonės lau
kė daugiau.

Ant galo grojo P. Raponka 
septyniais paskirais instrumen
tais, orkestrui akompanuojant, 
ir tuo programas pasibaigė.

Po visko tęsėsi šokiai ir jau
nimas ir senieji gražiai pasilin
ksmino.

Publikos del lietaus negalėjo 
būti tiek kiek norėjo, bet buvo 
gana sukelti trukšmą po kiek
vieno artistų pasirodymo, ir 
rengėjams dar atliko keliolika 
dolarių pelno. Rep.

“Dirvos” Bendrovė ištaria 
širdingą ačiū programo daly
viams ir visiems kurie kuo nors 
pasitarnavo “Dirvos” Talento 
vakare.

TRAUKIA TEISMAN CYBELJ
Girdėjome kad Akrono para- 

pijonai kurie priskclino ant 
bažnyčios šimtais dolarių, da
bar norėdami pinigus atgauti, o 
negaudami, traukia teisman sa
vo kleboną, Kun. Cybelį, per 
Clevelando advokatus. Dabar 
jau net ir vyskupas nenori pri

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

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

ŠIOJ NEDĖLIOJ 
“Danguje ir ant žemės Karas, 

o Pekloj Pakajus” 
Kalbės F,- J. Diglis 

Pradžia 3 vai. po pietų.

pažint žmoneliams tų skolų ir 
ginasi aiškindamas kad esą ne
geros kvitos buvę išduota.

Nejaugi taip dvasiškąja ban
dytų darbo žmonelius apgaudi
nėti. išduodama už paskolą ne
gerus raštus?

ši penktadieni Clevelande su- 
| važiuos į konvenciją 10,000 mo- 
1 kytojų šiaurinės Ohio draugi
jos narių.

COMMUNITY FUND 
KAMPANIJA

Komunity Fundo kampanija 
prasidės Lapkričio 15 i)- tęsis 
iki 23, ir jau organizacijos dar
bas baigiamas.

Tūkstančiai darbininkų išeis 
į visą miestą rinkdami aukas. 

• Mieste įvairiose srityse bus su
ruošta prakalbos išaiškinimui 
žmonėms naudos kokią neša šis 

į fondas.
Pirmiau visos labdaringos įs

taigos Clevelande rūpinosi savo 
reikalais paskirai, rinko aukas 
paskirai, ir aukautojams dasi- 

. ėsdavo. Dabar jau kelintas me
tas visoms ligoninėms, prie
glaudoms ir kitokioms labdary
bės įstaigoms visų tautų ir ra
sių pinigai surenkama į vieną 
fondą, vienu sykiu, ir išdalina
ma pagal jų biudžeto.

Municipal Banko
Depozitoriams

Jeigu norit, išgelbėt savo depozitus 
įdėtus i The Municipal Savings & 
Loan Company SKAITYKIT ŠITĄ 
IR VEIKKIT TOUJAU.

Trumpas laikas atgal re-organiza- 
viino Komitetas išsiuntinėjo j-ims 
pilnus nurodymus apie planą pagal 
kurio jis tiki jus galėtumėt išvengti 
nuostolių pačioje sumoje ir nuošim
čiais kiek turit padėję Į The Muni
cipal Savings and Loan Co.

Mes prašėme jus prisiųsti mums 
įgaliavimą kad galėtume dirbti var
dan jūsų reikalų.

Daugelis tą padare, bet nekuriu 
visai nieko nesiduoda už tai.

Gal but taip dėjosi kad mes ne • 
gana aiškiai dalyką išdėstėm.

Mes esam tikri kad kuomet ją.s 
pilnai suprasit Re-organizavimo Ko
miteto siūlomą planą, jus suprasit 
kad jūsų gerovė prigulės nuo veiki
mo išvien su mumis.

Todėl tai mes pasinaudojam šituo 
budu pasakyti jums apie musų pla
nus ir prašome jūsų toliau duoti 
mums progą išaiškinti kiekvienam 
jūsų ypatiškai bile kuri punktą ku
rio tame plane nesuprantat ir yra 
jums neaišku.

Pradėsime štai kuo. Muncipal 
Savings and Loan Co. reikalai iki 
šiolei buvo rankose receiverių. jau 
du ir pusė metų. Per tą laiką daug 
pinigų ir turto tos Kompanijos liko 
išeikvota receiverių ir advokatų lė
šoms.

Daug jau to turto kuris kitados 
užtikrino The Municipal Savings ami 
Loan Co. depozitoriams apsaugą jų 
pinigams dabar suėsta tomis išlai
domis per pustrečių metų.

Atėjo laikas kada tos Kompanij )? 
reikalai turi būti išimti iš receiverių 
rankų jeigu norima išgelbėt depo.'.i- 
toriai nuo visiško netekimo savo su
dėtų pinigų.

Planas dabar suruoštas Re-orga
nizavimo Komiteto užtikrina jums 
pilną sumą jūsų depozitų ir nuošim
čius už praėjusį laiką, viskas tas 
bus jums atiduota neilgiau kaip bė
gyje penkių metų arba trumpiau jei 
jus padėsit mums IŠIMTI šitą savo 
Kompaniją iš receiverių rankų.

Šitą planą užgiria teisėjas Waltei 
S. Meals, Re-organizavimo Komite
to advokatas, kurio užgyrimo laiš
kas buvo jums prisiųstas.

DABAR LIEKA TIK JUMS pasa
kyti ar nuosavybė šios Kompanijos 
turi būti parduota priverstinai, kas 
neatneštų jums daugiau kaip 10 ar 
15 nuošimčių nuo dolario, ar pąve- 
lysit receiveriams laikyti viską iki 
jų lėšos prarys viską kolei dar yra
kiek turto, arba, ar pagelbėsit mums ' 
persiorganizuot šitą Kompaniją taip 
kad mes galėtume užbaigti įrengti 
dabar turimas dideles nuosavybes ir 
pardavinėti jas kad galėtume, neuž
ilgo, pradėti jums atmokėti jūsų pi
nigus.

Turbut jums jau buvo sakyta kad 
Kompanija turi daugiau nuosavybių 
negu reikalinga atmokėti visus de
pozitoriams pinigus. Tas tiesa. Bet 
ar tie. “draugai” taipgi pasakė jums 
kad depozitoriai neturi pirmos prie
kabės prie šitų turtų? Mortgečių 
savininkams reikia atmokėti pir-

| KOMARAS TURKO VI
SAI NESIBAIDO

Musų sunkios vogos ristikas 
Komaras sužinojęs kam jam 
Clevelandiečiai rengia pirtį ant 
kito penktadienio, Lapkričio 5 
d., visai sako nenusigąsta, nes 

I Amerikoniškai imantis jis ne
bijo nei vieno ristiko šiame 
kontinente.

Ristynės įvyks Lietuvių sa
lėj su Turku, buvusiu Ameri
kos čampionu. Prie to bus ki
tos poros.

Tikietus patartina įsigyt iš
kabto, nes tą patį vakarą gal 
jau nebus galima gauti. Visi 
tikietai šį sykį viena kaina.

Šiose ristynese Clevelandie
čiai galės pamatyt tikrą Koma
ro smarkumą. Sprts.

EKSTRA! EKSTRA!
Iš tikrų šulinių sužinojau kad 

Vanagaitis rengia ristynės su 
Sarpalium. ir jos Įvyks kada 
nors šią žiemą Clevelande. Va
nagaitis pripažįsta kad Karolis 
Sarpalius turi geriausią barito 
no balsą Chicagoj, ale, sako, 
jis parodys Sarpaliui savo mus
kulus kad Sarpalius turės pri
pažint jog Vanagaitis yra ge
riausias ristikas Clevelande.

Vaje, vaje, tai bus ristynės!

Komaro Ristynės Detroite
Lapkričio 1 d. Detroite ren

giama didelės ristynės. Daly
vaus Jim Londos, Hans Stein
ke, Tom Draak, ir Komaras su 
Lenku, Sthigel.

Turkas, kuris risis su Koma
ru. turėjo ristynės Evansville. 
Ill. Pasekmes nežinomos.

J. Komaras, sunkios vogos ris
tikas, kuris dalvvans imtynėse 

Lapkričio 5 d. Clevelande.

Patarimai Balsuotojams

I minusia. Kas liks po atmokėjimo 
Į jų skolų, butų, atsitikime priversti
no išpardavinėjimo, išdalinama de- 

' pozi toriams sykiu su kitais kredito- 
' riais.

Bet, jeigu jus paimsit reikalą į 
j savo rankas pavesdami teisę Re-cr- 
I ganizavimo Komitetui ištraukti vi- 
! są dalyką iš brangių receiverių ran- 
’ kų, — jeigu, paimdami bondsus už 
I savo depozitus, pastosit dalyviais 
ateityje tvarkymui šitų Visų nuosa- 

i vybių—tada ne tik kad pasiimsit 
progą į savo rankas išgelbėt savo 

i pinigus, bet taipgi tikrai gausit kis 
| metai pu 6% nuošimčiais už savo 
I pinigus. Daugiau pinigų gausit p?r 
! du metu negu gautumėt jeigu visos 
tos nuosavybės butų parduota dab .r 
Receiverių rankose.

Kaip tik re-organizavimas bus 
įkūnytas, jus galėsit pirkt nuosa
vybes (lotus ar namus) su savo 
bondsais, nes ta nauja Kompanija 

i tuojau pradės juos priimti.
Taigi turit dabar tris kelius pasi

rinkimui: Galit leist receiveriams 
laikyt viską neapribotai, nuolat kį- 

• lant jų lėšoms ir sunaikinant tiek 
kiek jus vis mažiau gausit.

Galit pavelyt skubinai parduoti 
visas nuosavybes pusdykiai (visada 
turit atminti kad mortgečių laikyto
jai o ne depozitoriai turės pirmeny
bę tokiame atsitikime prie pinigų), 
tuomi patįs save skriaudžiant.

Arba, galit pasinaudoti dabar pa
siūlytu planu paruoštu Re-organiz.i- 

j vimo Komiteto kuris yra ir turės ba- 
į t i paskutinis pasikėsinimas padary
tas del j usų gerovės, kas daroma 
prie didelių keblumų išgelbėjimui 

i jus nuo nuostolių.
Jeigu tas jums aišku tai pasir.i- 

šykit įgaliavimą (Power of Attor
ney) kuri jums prisiuntėm ir pasiu
skit atgal. Tas duos mums galę im
tis darbo.

Jeigu dar norit paaiškinmių, is- 
pildykit kortelę kurią mes jums pri
siuntėm ir pasakykit mums kada 
galima jus rasti namie ir pasikal- 

’ bėti.
Kas nori ateiti rasit mus kamba

ryje 208 Hanna Building, kampas 
Euclid ir East 14th st., nuo 9 ryte 
iki 5 po pietų, subatomis iki 4, kur 
gausit visas informacijas.

Prie pabaigos: Šio Komiteto nariai 
pašventė savo darbą dovanai šitai 
pastangai išgelbėti jus nuo nuosto
lių. Jeigu mes neįstengsim tai bus 
jūsų kaltė, nes nors tai jūsų reika
las, o nenorit musų paremti.

Jeigu dabar, šiame paskutiniame 
bandyme, neduosit mums paramos 
išgelbėti jums tai kas likę, šis Ko
mitetas skaitysis užbaigęs savo rei
kalą ir atsikratęs atsakomybės. Mes 
tada neturėsim jokios galės išgelbėt 
iš beveik visiško pražuvimo jūsų pi
nigus.

Tai yra PASKUTINIS atsišauki
mas. Jeigu jus dabar nieko neda
rysit, mes turėsim, su apgailavimu, 
pasitraukti iš darbo jūsų naudai.

Mes bandėme su dideliu noru pa
dėti jums. Jeigu negalėsime tai bus 
dėlto kad jus neparemsit mus.

THE RE-ORGANIZATION 
COMMITTEE, 
208 Hanna Building.

Sarpalius Risis Minneapolis 
ir Chicagoj

Vakarinėse valstijose atsida
ro ristynių sezonas ir jau jose 
pradeda dalyvauti Karolis Sar
palius, plačiai žinomas Cleve
landiečiams,' ristikas. Sarpalius 
risis Chicagoj ir Minneapolyj. 
Vakarinėse ir pietinėse valtijo- 
se Sarpalius plačiai yra žino
mas.

CHICAGA ATBUNDA
Chicagos ristynių salės dun 

dėjo pereitą žiemą nuo ristikų 
pečių, o per vasarą visi lyg 
miegojo, arba buvo išvažinėję, 

i ir tik vėlai rudeni pradeda at- 
bust. Clevelandas “subytino” 
Chicagą, nes čia ir žemė linko 
po ristikų pėdų laukuose.

Spalių 18 d. Chicagoj Įvyko 
ristynės Johnny Mąyers su 
Hedjack.

Universal atletų klubas irgi 
atbunda. Prasideda treiniravi- 
masi įvairių ristikų.

Strumilo salė pasikeitė, tapo 
puikiai išdekoruota ir išpuošta. 
Ten dabar susisuko sau lizdą 
visi sporto mėgėjai po pado vys
te K. Požėlos. Požėla lavina 
Roselandiečius ristis. Ko gera 
Roselandas neužilgo turės visą 
armiją gerų ristikų. —N.

Lapkričio 2 d. bus balsavi
mai už miesto, apskrities ir 
valstijos viršininkus. Svarbu 

lyra kad tie kurie balsuosit ati- 
I duotumėt savo balsus už tinka
mas ypatas. nes kitaip butų 

, geriau visai nebalsuoti negu 
j remti savo priešus arba visiš- 
į kai nereikšmingus žmones, 
i Ant Gubernatoriaus yra kan- 
! didatais dabartinis Gubernato- 
| rius Vic Donahey, Demokratas, 
! Myers Y. Cooper, Republiko- 
• nas, ir Joseph W. Shorts, so- 
I cialistas. Tinkamiausiu iš tų 
: trijų yra dabartinis. Vic Don- 
' ahey, nes kiti du yra visiškai 
i nežinomi žmonės.
I Toliaus, svarbi vieta yra ir 
Valstijos Sekretoriaus. Patar- 
tia balsuot už dabartinį, C. J. 
Brown, kiti du yra visai ma
žos reikšmės vyrai.

Senatorių vieta yra irgi svar
bi, ir jon yra du kandidatai, 
Frank B. .Willis, Republikonąs. 
ir Atlee Pomerene, Demokra
tas. Patartina visiems be skir
tumo remti Pomerene, nes Wil
lis yra perdaug “sausas”, taip
gi neneri skaitytis su ateivių 
žmogiškomis teisėmis. Pome
rene jau yra buvęs senatorium 
ir yra gana tinkamas žmogus, 
Clevelando gyventojas.

Teisėjų vietos yra svarbios, 
nes daugelis musų turim įvai
rius prietikius su jais. Balsuo
kit už šiuos:

suokit už Ewing, nes jis yra 
gana gabus ir prieinamas žmo
gus, ypatiškai mano ir dauge
lio Lietuvių pažįstamas.

Atvyksta Lietuves čampionas
Tikrai teko sužinoti kad Lap

kričio apie 15, d. Amerikon at
plauks Lietuvos ristikas čam
pionas. Kolei kas dar jo var
do nepatirta ir nežinia ar jis 
sunkios vogos ar lengvesnės.

Koks jis nebūtų, tikrai galim 
sakyt kad Clevelandiečiams pa
sitaikys proga jį matyt.

Kumštininkų “Sortavimas”
Spalių 22 d. New Yorke buvo 

kumštynės išrinkimui geriau
sių kumštininkų iš jaunųjų, ku
rie paskui bus statomi prieš pa
sižymėjusius. Madison Squa
re Gardene kumščiavosi iš sun
kios vogos Monte Munn su C. 
Carter, bet iš jų nei vienas ne
pasižymėjo niekuo. Buvo ir 
kiti, kurie taipgi "nepadarė nie
ko ypatingo kad tiktų stoti su 
pirmesniais parinktais gerai
siais.

SHARKIO LAUKIA MILIJO
NAI DOLARIŲ

Boston. Mass. — Chicagos 
Coliseumo kompanijos valdyba 
siūlo Jack Sharkio manadže- 
riui propoziciją sustatyti Shar
key su buvusių čampionu Jack 
Dempsey ir už -tai siūlo Shar- 
kiui $150,000.

Kumštininku žurnalas “Box
ing Blade” rašo kad jau dabar 
sukasi sūkurys kuris sutrauks 
prie ineigos vartų milijoną su
virs kada' susikibs Sharkey su 
dabartiniu čampionu, Tunney.

Sharkey -dabar atsisėdo į ča- 
lendžiuotojų arba iššaukėjų Į 
kovą suolą kada neliko negro 
Wills, kuris grasino ir baugino 
Dempsey per visą jo čampiona- 
to periodą.

“Boxing Blade” pataria kad 
Sharkey nedykautų, bet turė
tų kuodaugiausia kumštynių iki 
ateis laikas susikibti su Tun
ney, nes per tą laiką išmoks 
daugiau kumštininko gudrybių 
ir Įgaus daugiau patyrimo. Už 
metų laiko nuo Tunney laimė
jimo Sharkey galės gauti pro
gą stoti prieš jį. Yra taisyklė 
kad čampionas per metus laiko 
nuo laimėjimo neprivalo stoti i 
kumštynes už čampionatą.

Ketverge Marsas buvo prisi
artinęs prie Clevelando iki 42,- 
000,000 mylių. Ar pasisveik- 
not? Jis ir dabar yra arti.

Per 14 praėjusių mėnesių To- 
ledoj užmušta keturios moterįs 
nežinomų užpuolikų.

Šiosį dienose rasta viena mo
kytoja, pusiau nuoga, nužudyta 
po mokyklos trepais.

Atlee Pomerene, kandidatas 
į Suv. Valstijų senatą, kalbės 
Slovenian auditorijoj, 6417 • St. 
Clair avė., pirmadienio vakare, 
Lapkr. 1, nuo 7:30 vai. Tai 
bus vienatinis jo atsilankymas 
i išą Lietuvių sritį.

MASKARADŲ BALIUS
*,Dirvos” Bendrovė Padėka- 

yonės Dienoj, Lapkričio 25 d., 
rengia Lietuvių salėj savo me
tini maskaradų balių su dova
nomis.

Pereitą pirmadienį Clevelan
de pasirodė pirmas sniegas — 
visai peranksti.

IŠRINKIT JUDGE 
GEO. P. BAER 

j Prebate Teismą.

Teisėjas Baer buvo Lietuvių 
draugu, gavo jų parėmimą per 
praėjusius 21 metus kuriais vis 
tarnavo šiai sričiai.

Septynis metus kaipo Prose- 
kutorius, septynis kaipo Muni
cipal Teisėjas, ir, septynis me
tus kapo Commion Pleas Teisė
jas. Du metai atgal jis buvo 
vėl išrinktas Į Common Pleas 
teismą daugiausia balsų kiek 
kada yra gavęs teisėjų kandi
datas, priskaitant ir širdingą 
Lietuvių parėmimą.

Jis pasirodė kaipo teisingas 
ir bešališkas visuose savo dar
buose ir todėl Lietuviai turi jį 
paremti balsuodami už jį ant 
Probate Teismo teisėjo, Lap
kričio 2 d. Apg.

Teisėjas Thomas M. Kennedy 
mums visiems gerai žinomas ir 
prieinamas žmogus, 27 metai 
kaip tarnauja visuomenei, yra 
vienas iš tinkamiausių ir rei
kia jį vėl palikti jo vietoje.

Toliau seka Samuel H. Sil- 
bert. Walter McMahon ir James 
B. Ruhl. Jie visi renkasi ant 
šešių metų laiko, į Common 
Pleas Court. •

Kandidatais į Common Pleas 
Teismą 5 metų terminui yra 
dabartinis Teisėjas, Harrison 
W. Ewing ir dar vienas. Bal

PARSIDUODA
Didelis kampinis štoras ant E. 66 

ir Wade Park avė. Parankus groser- 
nei, mėsinyčiai, skutyklai arba kito
kiam bizniui, su 5 kamb. gyvenimui, 
arba tik štoras paskirai. Renda ne
brangi. Lietuviais apgyventa vieta. 
Klauskit užpakalyj (Tire shop).

K. E. YOCHUS

EKSTRA! ŽIEMA JAU ČIA! 
O kas jums pasiųs šiltus ploš- 
čius ir siutus? Nagi Yochus! 
Jis siuva visokius gerus 
siutus ir overkotus už
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.

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

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

Pristatom visokius užsakymus del 
del privatiškų reikalų.

Judge Ewing
Kandidatai į Insolvency Tei

smą yra keturi, bet tik vienas 
bus išrinktas. Bradley Hull 
yra visų tinkamiausias, gana 
gabus ir geras žmogus, mano 
ypatiškai pažįstamas.

Mano šie patarimai yra ne 
del mano ypatiškos naudos, bet 
del gerovės visų Lietuvių, nes 
jie yra gėrį žmonės, kiek su 
jais esu pasipažinęs per savo 
keletą pastarų metų. Prie jų 
reikale galima prieiti ir gauti 
teisybę, o ne žiaurų persekio
jimą ir pataikavimą kitiems.

Taigi, paremkite juos savo 
balsais, o nesigailėsit.

A. Žukas, 
“Dirvos” B-vės Pirm.

-- --  M-- ---- ---- ..—L.-- --------  

j Nedėlios Ekskursijos 
j Paskutinė Diena Spalių 30. 

Kaina Į Abu Galu

i JsjicKy. Pate Road 
j Lorain 65c;. Bellevue $1.55;
i Green Springs $1.85; Fostoria 

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

Ir daugeliu kitų Punktų.
Stotis ant Euclid Av. (E. 120 st.) 

Broadway; West 25th St. 
Rocky River.

Miesto tikietų ofisas 
902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000.4. —--------- ----------------------

REIKALINGAS INŽINIERIUS 
ir pagelbininkas užiurėjimui šildy
mo pečių ir atlikimui dženitoriaus 
darbo. Turi mokėt Angliškai. At- 
sišaukit į Goodrich House, 1420 E. 
31 St. Prospect 189.

REIKALINGAS AGENTAS
Pittsburge ir apielinkūj, del par
davinėjimo Air-Pruff. Atsišau
ki t pas:

A. M. SMIGELS

PARDAVIMAI
SALDAINIU KRAUTUVĖ 

parsiduoda, labai gražioj vietoj, ant 
kampo E. 79 ir Korman, Lietuviais 
ir Lenkais apgyventa, daro gerą bi
znį. Savininkas išvažiuoja į Lietu
ve. Parduosiu arba mainysiu ant 
bile kokios nuosavybės. Kreipkitės 

I 1063 E. 79th Street.

PARSIDUODA
j Labai daili Grosernė, Saldainių ir 
Minkštų gėrimų krautuvė, laikanti 

i rukytu mėsų ir daug visokių daly- 
I kų. Labai gera vieta d»d Lietuvio, 
j Biznis gerai išdirbtas. Renda pigi. 
! Prie krautuvės 6 kambariai gyveni- 
| mui. Renda $55. Dasižinokit tuoj: 

5917 St. Clair Ave. (44)

PARSIDUODA
Saldainių, groserio su Malt ir Hops 
bei minkštais gerintais krautuvė, su 
2 kambariais. 3 metų lysas, daro 
germ biznį. Gera vieta. 5379 St. 
Clair Avė. Art E. 55th. (45)

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai tškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

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

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


