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Amundsen su Savo
Draugais Laimingai Grįžo
NUSILEIDO ŠIAURĖS OKEANO ŠVARPOJ, 
ORLAIVIAMS ĮŠALUS TRUKO IKI IŠĖMĖ.

Buvo nup Šiaurinio Ašigalio tik už 150 Mylių, už 
Pusantros Valandos Butų Pasiekę Jį, bet Bijojo 
Skristi kad Ištektų Gazolino Gryžimui Atgal.

kaslink saugumo nusileidimo 
buvo ne be pamato. Tuoj po 
nusileidimo ant vandens orlai
vis N-25 įšalo tarpe dviejų 
didelių šmotų ledo mums be- 
bandant gelbėti savo orlaivį, 
N24. Trumpu laiku visa 
pa užšalo kietai ir įšaldė 
taipgi.

švar-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Mahoning 
klonyje pereitą savaitę pradėjo 
mažėti kainos ant užbaigtų ge
ležies išdirbinių. Plieno išdir- 
bystės tikisi per liepos ir rug
pjūčio mėnesį palaikyt produk
ciją su apie 60 nuoš. normalio. 
Pereitą, metą birželyje buvo nu
puolę iki 40 nuoš.

Republic kompanija paleido 
veikmen dar vieną rynų dirbtu
vę, taigi dabar dirba penkios, 
o visame klonyje trylika iš aš
tuoniolikos. , .>
* Youngstown Sheet and 'Tube 
tUH 25 
srityje, 
su apie 
ko.

skyrius veikmėje toje 
Zinko išdirbystė eina 

80 nuoš. norrųalįo sai-

Lorain, O.. National Tuįie Co. 
dirbtuvė šią savaitę apmažina 
savo produkciją, veikdama su 
87 nuoš. pilno saiko. Iki 
dirbo su 90 nuoš.
' Koksų ir relių skyriai 
pilnu saiku.

šiolei

dirbs

Rub- 
savo 

ža

Akrone, O. Philadelphia 
ber Co. skelbia didinsianti 
išdarbių beveik dvigubai, 
da statyt du naujus dirbtuvių
budinkus. Mano dirbti viso
kius . gurno dalykus nežiūrint 
didelio pabrangimo, žalio gurno.

Leis* piketuoti. Illinois vals
tijos gubeįpatorius patvirtino 
bilių, kuris draudžia kompani
joms laike streikų drausti dar
bininkams -ramiu budu atkalbi
nėti streiklaužius nUo, darbo.

Walsenburg, Cold., kasyklos 
eksplozijoj užmušta tris darbi
ninkai ir du sužeista.

Fordas, kaip laikraščiai skek 
bia, žada eiti į geležies rudos 
kasimo pramonę. Tokiu bildu 
jis turėtų visą reikalingą me- 
degą savo automobilių 
mui išskyrus gumą.

išdirbi-

plečiasi, 
•dalyko

Chinijoje streikai 
agitatoriai padarymui 
blogesniu sukursto darbininkus 
į streiką ir paskui agituoja ei
ti prieš svetimtaučius.

Netoli Pittsburgo, W. New- 
tone, vienas darbininkas, ne
galėdamas ilgai rasti darbo, iš 
pakvaišimo nužudė savo pačią, 
kūdikį ir pats nusišovė.

Dusseldorfe, Vokietijoj, su
degė du darbininkai kurie buvo 
laive vežusiame atkarpas kru
tančių paveikslų filmų, kurios 
užsidegė.

28 Žuvo Audroj Rusijoj
Maskva. — Uraganas Altai 

provincijoj užmušė 28 žmones 
ir sugriovė 130 namų.

VOL. X (METAI 10-TI)

PAINLEVE SLEPIA
NUO KOMUNISTŲ
Paryžius. — Painleve, Fran-

MIRĖ SENATORIUS 
LA FOLLETTE

Washington. — Birželio 18
Ne Prieš Gerą

I AMUNDSEN GRYŽO !
Spitzbergen. — Roald Amun

dsen, Norvegas žemgalių tyri
nėtojas, ir jo penki draugai, 

r sykiu su Amerikiečiu Ellsworth 
* iš Ohio valstijos, kurie išskrido 
■ žiaurėn dviem orlaiviais gegu- 
- žės 21 d., Sugryžo sveiki ir lai

mingi į Spitzbergen birželio 18 
d., po 28 dienų išbuvimo šiau
rės ledynuose.

Tyrinėtojai priskrido iki 150 
mylių nuo žemgalio, kur turėjo 
nusileisti gegužės 22 d., po aš- 
tuonių valandų kelionės, pra
lėkę 650 mylias. Nusileisti tu
rėjo delei priešingų vėjų kurie 
trukdė greitam skridimui ir per 
tą laiką išnaudojo gazoliną rei
kalingą pasiekti polių; bijojo 
kad neturės kuo gryžti.

Skrido virš ledynų, kurie bu
vo labai nelygus, ir radę kiau- 
rumą tarp ledų, vandens švar
pą, pataikė nusileisti, bet ten 
Į keletą valandų jų orlaiviai 
įšalo, per ką turėjo sunkiai dar
buotis iki vieną išėmė ir juo vi
si leidosi atgal, palikdami kitą 
tolimoje šiaurėje.

Atgal jie leidosi visi šeši bir- ■ 
želio 15 d., atskrido iki šiauri
nio Rago, kur pamatė šiaurės ' 
vandeninius liūtus medžiojantį 
laivą, ir jin susėdę parplaukė į 
Spitzbergen. Laivu plaukė 130 
mylių iki Spitzbergeno.

Kadangi šiaurėj šiuo tarpu 
buna ištisai diena be jokios na
kties, jiems buvo gerai darbuo
tis gelbėjantis.

❖ ♦ ♦

Lakūnų Kelionės Nuoti- 
kiai į Ten ir Atgal 

Amundsen šitaip 
lvo kelionę:

Gegužės 21 d., 5 
išskridom su apie 
liodu. Pas Sydagt 
su migla ir iškilom

pėdų kad galima butų 
tolyn. Bėgyje antrų 

valandų musų orlaiviai 
kai kulkos per miglą ku-

apsako sa-

val. vakare, 
trijų, tonų 
susidūrėme 
virš jos iki

Naktį 
tyrėme 
Jaipsnyj 
skersumos (iki
yra 9 laipsnių, 
arti jo buvo), 
pralėkėm lygiai

elizijos premjeras, po sugryži- 
mo iš Morokos, kur buvo atsi
lankęs orlaiviu, .'atsisakė atsto
vų .bute ąiškirft/apie karo padė
tį. Radikalai jįJatakovo ir rei
kalavo visokių paaiškinimų.

Birželio 23 <(. i 
kilo net muštyriės tarp komu- 
|nistų ir dešiniųjų atstovų.

Balsuojant, diduma balsų iš
nešė premjerui pasitikėjimą, o 
radikalus Painleve išvadino ko
respondentais ir patarėjais Rif- 
fų vado Abd-el-Krimo.

Painleve atsisakė aiškintis 
dėlto kad komunistai atstovai 
neprisiekė jog jie neišduos in
formacijų kurios butų naudin
gos Morokkiečiams. Mat, ko
munistų agitatoriai Morokkoje 
padeda žmones' kiršinti prieš 
Francuzus ir Ispanus.

d. mirė senatorius La Follette, 
audringa figūra ilgo politiško 
gyvenimo. La Follette pereitą 
rudenį buvo kandidatu ant Su
vienytų Valstijų prezidento.

j Prie mirties patalo buvo jo 
atstovų, bute du sunai ir dukterjs ir žmona.

Lavonas išvežta į Madison mie
stą, Wisconsin, palaidoti.

La Follette buvo jau 70 me-(įstatymus, bet bastosi po mies
tų amžiaus.

Kaunas. — Krikščionių blo
kas rinkimų į Seimą kampani
ją yra jau pradėjęs ir kaip 
įmanydamas

Ikad apginti savo valdžios pozi- 
Icijas. Krikščionių bloko Sei
lino nariai rūpinasi ne tiek rim- 
Itą darbą dirbti seime leidžiant

veda agitaciją

3,100 
skristi 
dviejų 
skrido
ri tęsėsi iki 8 valandai vakare.

Po 8 vakaro ir likusi kelionės 
dalis buvo aiški; padarius tyri
mą musų vietos 10 vai. vakarė, 
pasirodė jog mes esam pertoli 
į vakarus nuo savo kelio, tur
būt del vėjų kurie radosi vir
šuje miglų. Pasukome paskui 
į rytus iki 1 vai. ryto gegužės 
22 d. pusė musų gazolino buvo 
išsibaigus ir atėjo reikalas jie- 
škoti vietos leistis ir apsirūpinė
ti kaip toliau darysime. Tuo 
laiku buvome virš didelės Švar- 
pos vandens lede, pirmos tokio 
didumo ką sutikome; pradėjom 
leistis žemyn apžiūrėti ar nėra 
vandenyje kalno ledo kad neuž- 
simušus.

Visu kelionės liiku nesimatė 
tinkamos nusileidimbi vietos, 
vis buvo kriaušai ledų, taigi 
leidomės į šią švarpą. Baimė

Kur Radosi
darant tėmijimus pa- 

kad mes randames 87 
ir 44 minutose šiaurės 

šiaurės poliaus 
taigi lyginamai 
Per 8 valandas 
1,000 kilomet

rų. Jeigu ne tas vėjas butume 
į tą laiką pasiekę polių, nes vė
jas mums atkirto 200 kilomėt- 
rų į valandą motorų sukimosi 
rų į vlaandą motorų sukimosi 
greitumu. Padarėme tyrinėji
mus tos vietos jurų gilumo, pa
sirodė kad gylis yra 12,000 pė
dų. Taigi toj vietoj buvo atvi
ras vandenynas ir artimoj apie- 
linkėj negalėję rašti? jokią že
mė. Skridimo laiku nutėmijo- 
me plotą iš apie 100,000 ket
virtainių kilometrų be jokių 
žemės žygių, „vis ledynai iš ne- Į 
didelės švarpos vandens.

juos

karo 
sve-

tų amžiaus. • telius ir
Politiškam gyvenime jis bu-'stengiasi 

vo žinomas jau per 50 metų. Iš 
pat jaunų dienų 'La Follette 
dalyvavo politikoje, miestų, sa
vo valstijos ir pagaliaus jfede- 
ralės valdžios politikoj, 
senatorium ilgus metus, 
kas negalėjo jo iš tos 
išmušti. Jis senate lošė 
cijos rolę, turėjo kelis pasekė
jus ir kėlė dideliausį lermą 
prieš visokį negeistinumą, ne
teisingumą ir nenaudingumą.

Jis •skaitėsi Republikonų par
tijos nariu, bet pastarais ke
liais metais buvo priskirtas 
prie nesukalbamų grupės.

Būdamas labai populiariškas 
kaipo senatorius jis tikėjosi ir 
rinkimuose laimėti, bet nėpasi- 
sekė, nežiūrint kad jį, rėmė di
džiosios Amerikos unijos ir vi
si progresiviai žmonės.

Baltimore, Md., mirė senato
rius Edwin F. Ladd iš North 
Dakota valstijos, . Jis buvo.65 
mėtų amžiaus.

Buvo 
ir nie- 
vietos 
opozi-

kraipydami faktus 
išsiginti savo blogų 
visas bėdas suverstidarbų, ir 

ant Valstiečių-Liaudininkų 
kitų opozicijos partijų.

Tik, deja, pasižadėję pigiai 
valdžios iš savo nagų neišleisti 
paprastai neturi civilės drąsos 
stoti akis į akį su opozicijos 
atstovais ir bevelija po klebo
nijų bei špitolių užkampius se
kti pasakas apie bedievius, bol
ševikus, žydus. Bet krikščio- 
nįs patįs mato kad liaudis poli
tiniai bręsta ir pasakomis Iie" 
besitenkina. Kad l:'.:’:1” 
demokratų partija' visai 
dies tarpe yra nustojus bent 
kokio pasitikėjimo, jų 
veikėjai tą privačiai 
yra prisipažinę, ir kitame Sei-' jkriminavimo daugybės valdi- 
me atstovų Krikščionių Demo- ninku, rezignacijų kelių minis- 
kratų partijos beveik nesitiki 
turėti.

mes parceliuojant.
Tik jie nesupranta kad žmo

nės jau moka įvertinti šitas 
geradarystes iš svetimų lėšų.

Krikščionių blokas pats, ma
tyt, taipgi nedaug tetiki kad 
tokiu budu galėtų įsipirkti į 
rinkikų malonę.

Užtat ima nerimti, blaškytis, 
visur matyti sau pavojų. Tau
tines mažumas naujais nevyku
siais sumanymais dar labiau

ir sustumia krūvon, veda prie jų 
Ipajiegų subendrinimo. Nuo vi
sų piliečių 4 rūpinasi apsiginti 
įvairiais ‘apsaugos’ projektais. 
Užmiršta kad eidami prieš 
Konstituciją išmuša savo val
džiai svarbiausį teisėtumo pa
grindą ir tuo pačiu stato save i 
nelegalę padėtį. Kokie gali bū
ti to viso vaisiai matyti iš kitų 
šalių įvykių. (“L. ž.”)

krikščionių 
liau- Skandalas Išgaravo

Cheyenne, Wyo. — Po poros 
pačių metų Teapot Dome aliejaus 

ne kartą laukų išnuomavimo skandalų ir

Chiniečių Kovus
Kantonas. — Europiečiams 

įsakyta nevažiuoti į Chinų mie
stą Kantoną. ‘ Sala .prie Kan
tono, kur. apsigyvenę svetim
taučiai, apstatyta kulkosvai
džiais ir du kariški laivai, An
glų ir Francuzų, sergsti 
nuo Chiniečių užpuolimo.

Šanghajuje skelbiama 
stovis distriktuo.se greta 
timšalių kolonijų.

Rusijos bolševikai deda 
sas pastangas".' Užgrobti. Cljini- 
ją bolševizmo naudai, daro vi-, 
ąpkius atsišaukimus į moteris, 
ir kaimiečius nuversti imperia-

Nu- listinę valdžią ir sutverti Chinų 
sprendėme, gilumu remiantis, revoliucinį seimą, 
kad šiame poliaus krašte nega
li būti jokis gabalas žemėš.

Negalėjo Toliau Skristi 
. Nebuvo mums pamato ma
nyti kad toliau skrendant šiau- 
rėn ledo padėtis bus tokia kad 
butų galima gerai nusileisti. 
Radimas vietos nusileisti Unt 
paties ašigalio be abejo nebu
vo galima, nes negali pasitai- 
kyt toj vietoj tyčia lyguma.

Manėme jog tik perskridi- 
mas virš poliaus nebus reikš
mingas tokiose (aplinkybėse ko
kiose jautėmės atsidursią, nes 
tyrinėjimų taip nepadaaryti, 
todėl ir nerizikavome.

Nusprendėme vietoj keliaut 
tolyn šiaurėn, gryžti atgal ki
ta puse ir ištyrinėti dar nema
tytas sritis. Kadangi orlaiviai 
buvo lede įkibę, svarbiausia bu
vo juos iškrapštyti ir pasikel
ti į orą atgal. Dirbant, visi la
bai nuvargo ir nusilpo kada su- 
mažinom maistą ik mažiau sva
ro j parą, nes nežinojom kada 
galėsim gryžti, ar išimsim or
laivius, rengėmės jau tikrai ke
liauti pėkšti kiek bus galima į 
pietus, negu likti tenai mirti be 
jokių -gelbėjimosi pastangų. Du 
vyrai buvo įpuolę, bet Ameri
kietis Ellsworth juos išgelbėjo 
iš baisios mirties ledų švarpoj. 
Per 24 dienas dirbome gelbėda
mi vieną orlaivį, po musų kojų 
ledui vėl pradedant trukti. Ga
ilaus atliuosavom, darėm ban
dymus pasikelti, ir tik. kelintu 
sykiu bandant tegalėjom pasi
leisti į orą. Iškėlę orlaivį, tu
rėjom išlygint ledo paviršų kad 
butų galima įsibėgėti, ant ko 
dirbom gana vargingai, bet 14 
birželio musų ištaisytas kelias 
plyšo, ddlko pasiryžom sekantį 
rytą, skubėti keltis kad visai 
nesuplyštų ta vieta į šmotus 
per kurią nebūtų galimą orlai
vio įbėgintl. Apmažinom viso
kią vogą, net drapanas didumą 
numetėm kad tik palengvinus

Macillan Iškeliavo Šiau
rės Plotan i

Wiscasset, Meri J— Iš čia iš
plaukė j šiaurės kraštus dviem 
laivais Amerikietis 
tyrinėjimui šiaurės 
pasiėmė orlaivius ir 
siekti ' žemgalį oru
ledynų sritis apžiūrėti kuriui 
negalės pasiekti laivais, 
žada gryžti rugsėjo 20 d.

MacMillan 
kraštų. Jis 
bandys da- 
arba kitas

Jis

dė
jau 
lai- 
vi-

orlaivį. Pakilę pasekmingai, 
leidomės linkui Spitzbergen 10 
v. 40 min. ryte. Per ūkanas, 
pasiekėm šiaurinį Ragą, šiauri
nį punktą Šiaurryčių žemės. Tą 
vietą pasiekti truko 8 valandas 
ir 45 minutas. Tenai pasiekę 
turėjo tik 30 galionų gazolino 
likusio kurio butų užtekę 
skristi iki tos vietos kur 
juos pamatytų sargybinis 
vas laukiantis jų kasdien, 
sas mėnuo laiko.

Nusileidę ant pirmo, punkto 
žemės, tuoj pamatė Norvegišką 
laivuką plaukianti toli į vaka
rus. Tuojau pasileido link jo. 
Juos linksmai priėmė žuvinin
kai ir jų orlaivį išvežė iki pa
kraščio, kur jis užvėjoj palik
tas, o tada leidosi į Kings Bay, 
Spitzbergeno saloj, kur buvo 
stotis jų išskridimo. Juromis 
kelionės buvo 130 mylių.

Visi Visaip Spėjo
Jiems ilgai negryžtant, visi 

visaip spėjo, bet nei vienas vi
same pasaulyje nepamanė kad 
jie galėjo saugiai nusileisti le
dinio okeano vandens švarpoj 
ir rengiasi gryžti.

Sugryžus laivui į King's Bay 
1 vai. nakties (bet buvo švie
su), pajutę jų laukiantieji ne
apsakomai nudžiugo.

Amerikietis

Gąvo kada Nereikalinga
Spokane, Wash. — Tūlas J. 

Hackett, 99 metų amžiaus, su
laukė 
savo 
mas l

S.': 
sena 
žiaus, sulaukė palikimo- $620,- 
000. Visą laiką jie buvo bied- 
ni. Dabar turi pinigų, bet ne
galės turėti linksmybių su jais.

i palikimo $3,000,000 nuo 
brolio, kuris mirė turėda- 
104 m. amžiaus.
Amherst, Ohio. — Viena 
porelė apie 70 metų am-

Socialistų Muštynės
New York. — Birželio 20 d. 

socialistų ir Darbo Partijos su
sirinkime nominavimui rudens 
rinkimams kandidatų miesto 
valdybon, kilo riaušės ir muš
tynės. 25 radikalai išmesta iš 
salės. Muštynės prasidėjo ka
da 20 delegatų iš 200 atsisakė 
prisidėti prie atidavimo pagar
bos mirusiam senatoriui La 
Follettės, kurį pereitais rinki
mais socialistai rėmė.

Keturiolika delegatų išmesta 
už jų komunistiškus įsitikini
mus.

Kaip Stengiasi Susistiprint
Visą dėmesį krikščionių- blo

kas yra nukreipęs i Ūkininkų 
Sąjungos ir Darbo Federacijos 
požicijĄ paląikymą.

Ūkininkų' Sąjungos '-padėti jie 
mano sustiprinti teikiama pa-- 
galba iš valstybės lėšų ukinin-/- 
kams sėklas parūpinant, įvai
rius punktus steigiant, ir tt. 
Darbo Federacija rodosi pade
danti dvarų darbininkams že-

terių-sekretoriii iš Coolidge ka
bineto, pagaliaus teismas pri
pažino kad Sinclair teisingai 
Įgijo tuos aliejaus šaltinius.

Bet valdžia dar apeliuos ir 
pjernsniją tą klausimą svarstys.

Mirė jau 45 Žmonės
Hackettstown. N. J. — Per

eitą savaitę gelžkelio nelaimėje 
sužeistųjų mirė dar keletas ir 
mirusiųjų skaičius siekia 45.

Iš' Chicagos pribuvo kelioli
kos užmuštųjų giminės ir išsi
gabeno jų lavonus laidoti.
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Saulė Džiovos Priešas Ę
New Yorke homeopatų jnsti- = 

tuto suvažiavime daktarai iš-,S 
rodinėjo jog saulė, tinkamai i E 
jos spinduliais nąudojantis, yraj® 
veikmingiausias džiovos ligos! 3 
naikintojas. Vienas pasakė jog = 
Suv. Valstijose beveik miįijo- = 
nas mokyklų vaikų turi kurią ! E 
nors f urmą džiovos neturį dar E 
10 metų amžiaus. Milijonas g 
vaikų turi strėnkaulio iškraipy- = 
mus ir 6,000,000 gilių nesvei- E 
kumus. IE

Pereitą savaitę iš laivo At- s 
lantike savanoriai iššoko žymi g 
New Yorko didžiųnų draugijoje'E 
jauna mergina Cromwell, ir i S 
prigėrė pirm negu spėta/sujieš-iS 

Ellsworth, žada koti.. Iš tos giminės jau trečiais 
dar duoti pinigų tyrinėjimams mergina kelių metų bėgiu nu- g. 
ir gal jie dar vėl bandys lėkti. siskandino Atlantike iššokda- 
į šiaurės poliaus-sritį. ma iš laivo.

ĮZAD aš galėčiau pavirst Į paukštelį, — 
rašo nekurie Amerikos . Lietuviai sa

viškiams, — tai parskrisčiau jus aplankyt.
Bet nereikia to, į dešimts dienų galit 

būti Lietuvoj, plaukdami ramiai,\ gražiai, 
gardžiai pavalgę puikiausiais, didžiausiais 
laivais, išsipirkę laivakortę ‘Dirvos’ Agen
tūroj, ir išsistoroję visas reikalingas po-, 
pieras -pas mus.

“Dirvos” Agentūra išrūpina gryžimui 
popieras ne-piliečiams’ išgauna pasportus 
ir vizas ir atlieka viską kas reikalinga iš
važiavimui ir gryžimui.

Praleiskit gražiausius vasaros mėnesius 
Lietuvoje, kada suauga viskas, sunoksta 
vaisiai. Dar gražiame ankstyvame 
nyj spėsit sugryžti.

Visų kelionės informacijų klauskit 
vos” Agentūroj.

"DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland,

rude-

“Dir-

Ohwi.

(Taipgi siunčia Pinigus ir- padaro ĮgaliavinųiB)
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Lai šis skaudus mergelių 
garbės nuplėšimo darbas, kleri
kalinės valdžios papildytas, liu
dija klerikalų prįncipų bjaurų 

i supuvimą ir lai, pagaliaus, ati
daro akis tiems kurie vis dar 

bjaurią šmėklą nesąmonin- 
remia.

K.
M.

g

Į ^Spragilo kampeliS-1*?t Is Lietuvių Gyvenimu

kolonijos la- 
virvčs trau- 
piknike bus.

PITTSBURGH, PA.
Rengiama Didelis Piknikas
Pittsburgo ii- apielinkės Lie

tuviai labai susidomėję Sanda
ros kuopų rengiamu pikniku 
Liepos 4 d., Ehvyn Parke, nes 
ten, apart šokių ir taip visokių 
žaismių, bus K. Aleliunas, bu
vęs lengvos svaros čampionas 
ristikas, dabar kumštininkas, 
gerai žinomas ir tarp Anglų, 
ir laimėjęs dovanas savo šakoj. 
Jisai pasirodys tarp Lietuvių 
minėtame parke ir visi matys 
jį kumščiuojantis.

Vietos Lietuvių 
bai susidomėję ir 
kimu kuris tame
South Side yra didžiausia ko
lonija ir maišytų Lietuvių, o 
North Side yra žinoma kaipo 
Žemaičių kolonija, kurios tarp 
Savęs virvę trauks, žemaičiai 
rokuoja kad ką jie daro tai tu
ri būti padaryta, todėl kitoms 
kolonijoms pataria gražiuoju 
iškalno virvę atiduot ir nesi- 
rengt prie traukimo. Bet pa
matysime jų narsumą tenai.

Soho Lietuviai yra žinomi 
savo smarkumu ir tvirtumu, ir 
jie tikisi apgalėti kitus.

Pęnn Avenue dalies irgi di
džiuojasi savo galybe. Kuri iš 
jų išeis laimėtojais neapsiimu 
iškalno spręsti.

Kiek jau žinoma, laimėto
jams yra paskirta geros dova
nos, bus duodama aukso žiedas 
ir tam panašus dalykai.

Piknikas prasidės 10 vai. ry
tės- Pittsburgietis.

praeitą vasarą turėjo vasarbu- 
dę A. F. Gedraitis. Neturint 
kuo nuvažiuoti galima eiti ir 
pėkštiems, nes netoli ta vieta 
yra nuo miesto.

—Darbai čia eina rodos ne
prasčiausia, ypač Delco .Light 
dirbtuvė. Taipgi ir miesto val
dyba nesnaudžia, pradėjo tai- 
-syti Daytoną, kaip tai gatvei 
grysti, tiltus budavoti, ir mo
kyklas taisyti 'bei naujas buda
voti. Gal ir šiaurinė Daytono 
dalis susilauks aukštosios mo
kyklos (high school) kur gyve
na visi ’Lietuviai.

Bet darbininkų čia netrykš
ta, ir nekurtos dirbtuvės gan 
skaudžiai išnaudoja darbinin
kus. Teisybės Sargas.

išleisti tam tikras 
knygas — 20 metų 

laisvės sukaktuvėms 
— nekaip tas suma-

tą 
gąi

Katkevičienė, Pirm. 
Viščiųlienė, Seki-. ..

A. Valančauskienė, Ižd.

DįDELlS APVAIKŠČĮOJ1MAS VISOJ LIE
TUVOJ IR VELIUONOJ ANT GEDIMINO 

PILIAKALNIO

DAYTON, OHIO
Jvairianybės.

—Kadangi Lietuviai tuo tar- 
gu gero nieko neveikia tai nė
ra nei ko rašyti. Blogų įvykių 
yra įvalias, kadangi tokie įvy
kiai atsitinka iš priežasties gir
tuoklystės ir tamsybės, ir dar 
tarp gerų katalikų.

—Birželio 17 d. vakare įvyko 
nepaprastas susirinkimas pa- 
rapijonų tuo tikslu kad neįsi- 
leidus atgal senojo klebono, 
Kun. V. Slavyno, o jo vieton 
gauti kitą.

Ištiko gan smarki liežuvių 
kova tarp moterų ir merginų: 
moterįs prieš Kun. Slavyną, o 
merginos po vadovyste Maikio 
žento mamos už Slavyną. Kaip 
ten nebūtų, betgi tokie apsirei
škimai rodo Maikio žentui sun
kias dienas ateityje.

(Maikio žentu vadinama tas 
pats klebonas, nes jis turi Mai
kio Aleksyno dukterį 
gaspadinę, per ką jį 
čia taip vadina.)

—M. U. važiuodamas
kriaučiaus vasarnamio, kur ga
vo prisigerti svaiginančio rasa- 

mieruoti grabes, 
užkliudė 
Už tokį

sau už 
žmonės

iš tūlo

lo, pradėjo 
bet bemieruodamas 
ūkininko automobilį, 
darbą liko pasiųstas - pakutavo- 
ti tris mėnesius ir užsimokėti 
kelis desėtkus dolarių. Bet jis 
užsidėjo $500 kauciją ir kitam 
teismui.

—Vienas groserninkas iri 
munšainerių karalius nuvyko į 
vieno gero kataliko veikėjo na
mus pas jo pačiulę ir pradėjo 
sau rojaus laikus kelti, vienu 
du. namie būdami. Bet tuoj at
sekė jo pati ir sugavo savo vy
rą svetimoteriaujant, iš ko ki
lo gana nesmagus skandalas.

—Kriaušius važiuodamas į 
gavo gojų šinkuoti “Magdele- 
nos ašarų” papuolė į šerifo at
stovų nelaisvę. (Bet atstovai 
labai nustebo pamatę kad ir 
tas kriaušius turi tokią pat 
žvaigždę prisikabinęs kaip ir 
jie patįs. Nabagą kriaučelį 
nusigabeno už grotų ant nak
vynės, už ką turėjo užsimokėti , 
ir žvaigždės neteko. Tas kriau
šius yra neva tautietis.

-—SLA. 105-tą kuopa rengia i 
linksmą pikniką liepos 12) d. ne- ; 
deltoj, puikioje vietoje, kur :

! Prisi Bėkim prie Išleidi
mo Svarbaus Veikalo 
“žvaigždės” leidėjams pernai 

sumanius 
sudėtines 
spaudos 
paminėti
nymas musų šviesuomenės pri
imta. Darbais apsikrovę ne vi
si musų rašytojai dar ir šian
dien, metams praslinkus, tega
lėjo išpildyti savo prižadus. 
Darbas nusitęsė į 1925 metus, 
50-ties metų Amerikos Lietu
vių organizuotės ir Vysk. Va
lančiaus mirties sukaktuvių 
metus. Pasinaudodami ta pro
ga savo pradėtą darbą ryžo
mės baigti ne vien spaudos lai
svės, bet ir Amerikos Lietuvių 
organizuotės sukaktuves minė- 
danfi. Literatinės medegos tu
rime įvalias. 'Leidėjai reika
linga visuomenės prisidėjimo 
išleidimo lėšomis, kad rengia
mas veikalas išeitų tobulesnis, 
Greitesniam darbo užbaigimui 
dar - reikia mums taipgi, šiek 
tiek išmokslintų asmenų kurie 
rinktų medegą Amerikos Lie
tuvių organizacijų (draugijų) 
istorijai, taipgi istorijai žymes
nių ir prasisiekusių bent 
kiose gyvenimo sąlygose 
menų.

Taigi šiuo kreipiamės Į
sų besimokinančią jaunuomenę 
kad vasaros atostogų laika su
naudotų padėdami mums šiame 
darbe. Duodame labai geras 
sąlygas gražiai atostogų laiku 
susirinkti taip jiems reikalingo 
skatiko ir kartu naudingą vi
suomeninį darbą dirbti. Atsi- 
šaukit j knygų leidėjus, “žvai
gždės” redakciją, arba j gene
ral} musų įgaliotinį šiame rei
kale, Vytautą Banaitį, Lietuvos 
Universiteto studentų organi
zacijos buvusį atstovą, o dabar 
Lietuvos Karo Valdybos leidi
mu einantį mokslą Pennsylva- 
nijos 
joj.

ko- 
as-

mu-

Universitete, Philadelphi-

V. 
pats.

Julė- Pranaičiutė, 
Kun. A. Milukas, 

3654 Richmond 
Philadelphia, 

Banaičio antrašas irgi

St.
Pa.
tas

• Chicagos Moterįs Smer
kia Kėdainių Įvyki

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” Chicago, Ill., savo 
pusmetiniame susirinkime bir
želio 7 d. 1925 
priėmė sekančią

Pasipiktinimui 
nedoro Lietuvos 
mosi su 30 merginų Kėdainiuo
se negalima rasti tinkamų žo
džių. Tai niekur negirdėtas if 
neleistinas toks moterų ir mer
gelių žmogaus asmens ir gar
bės įžeidimas.

Todėl Lietuvių Moterų Drau
gija “Apšvieta” Chicago, Ill., 
giliai užjausdama nukentėju
sioms merginoms, šią rezoliuci
ją išnešdama griežtai protes
tuoja prieš tokį nemoralį ir 
nežmonišką valdančios" Lietuvo
je klerikalinės valdžios elgimą
si.

m; vienbalsiai 
rezoliuciją: 
del įvykio ir 
policijos elgi-

lygybėj gyvent alkani pro- 
letarijošiai paskutinius sa
vo marškinius 'komunistė
lių palaikymui- atiduoda, o 
tie kasdien vis kito šonu ta 
blynelį apvertę proletarįjo- 
šiams siūlo ir pinigus trąu- 
kia. . ■ rj

Ale Juo ilgiau tą blyną 
varto tuo labiau Įjis’ genda 
ir smirsta. • Kur darbinin
kai gauna to blyno atsikąst 
(kaip paveizdan SSSSSSRh 
ten spjauna ir čiaudo norė
dami numesti, ale perdaiij 
užkandę negali tos smarvĄ 
išspjaudyt, ir kankinusį iki ■ 
ji pati išnyks.

O 'kur dar tik pauostė iš- 
tolo, 'tie smarvę pajutę ėmė s 
mesti tuos supuvusius bly-i 
nūs kuriuos per penkiasde-j 
šimts metų nuo Markso iš-! 
simokinę komunistų vadai] 
kepė, ir štai pradėjo tuštėti 

‘kišeniai ir tų Mąrkso anų- ;
Laikraščiai pradėjo

Veliuonos Iškilmės Lietuvoje
Birželio 23 d. Joninių išvaka

rėse visuose miestuose, mieste
liuose jaunuomenės ir visuo
menės organizacijos su savo 
orkestrais bei chorais susiren
ka paskirtu laiku numatytose 
vietose ir rikiuojasi tvarkingon 
eisenon, kuri pabaigiama prie 
“Vilniaus Ugnies”.

Sutemus, ant visų piliakal
nių, aukščiausiųjų apielinkės 

į, ar šiaip žymių vietė, 
_dama, kaip jau pernai “Vil

niaus Medį” sodinant kai kur 
buvo' pakurta, “Vilniaus Ug
nis”, kas daromi kaip galima 
iškilmingiausia — su prakalbo
mis apie Gėdiminą, Vilnių, Ve
liuoną, dalyvaujant orkestrams, 
chorams ir tt. ■

“Vilniaus Ugnis” primena 
Lietuvai jos karžygišką'’ praeitį, 
kada uždegami kalnuose 
šaukdavo vienybėn ir 
visus Tėvynės sūnūs jos 
ginti ir garbei kelti.

“Vilniaus Ugnis’ pasibaigia 
sulyg vietinių organizacijų ar 
vadovų nuožiūra.

Kaip Bus Daroma Ateityje
“Vilniaus Ugnis” ateityj bus 

kuriama tik tarpais po keletos 
metų sąryšyje su ypatingai 
minėtinais Tautos ir Valstybės 
gyvenime atsitikimais.

Pageidahjama kad “Vilniaus 
Ugnis” Nemuno ir kitų upių 
bei upelių kalnuose butų taip 
sutvarkyta kad viena ugnis 
būtų matomą iš- kitos ugnies 
vietos nuo tų upių aukštupio 
iki žemupio.

Kuriant ugnis, Draugija pa
ragina žiūrėti. visų atsargumo 
priemonių gaisro pavojaus iš
vengti, kas ypač svarbu ,vasa- 
uos metu. ;.J;,

MUSU ‘ARTISTAI’ 
SUGADYS ITALIJĄ

* Keliolika metų atgal Ameri
kos Lietuvių tarpe pragarsėjo 
Valparaiso Universitetas, kur 
prieinamomis sąlygbmis išėjo 
mokslus ir labai rimti vyrai.

Bet toliau, pradėjo atsirasti 
ir šiaip garbės norinčių, kada 
ta įstaigą 
privažiavo 
gyvanašlių 
buvę kelis 
universiteto 
dinant vardą ir mokyklos ir 
tų rimtų žmonių.

Valparaiso dabar Amerikos 
Lietuviams, liko pajuokos prie
žodžiu, ir daugelis ten buvu
sių net slepia savo buvimą.

Ar Amerikos Lietuviai nesu
darkys Italijos?

Italija yra dainininkų -šalis, 
ir ten 
lavintis 
tus, ir 
vyrukų

Amerikos Lietuviams Italija 
dainavimo prasmėje liko žino
ma nuo A. Sodeikos, paskui, ir 
labiausia, nuo Jono Butėno ten 
nuvykimo lavintis dainuoti..

Dabar jau žinome kad Itali
joje yra apie pustuzinis Ame
rikos Lietuvių dainininkų ir 
dainininkių, kuriems visiškai 
nereikėjo ten važiuoti. Jie tik 
apsisunkina save ir saviškius 
čia Amerikoje. Kita palikus 
vyrą, kita tėvus, Į kitas pačią 
dirbančius sunkius darbus kad 
jiems butų iš ko Italijoje gy
venti ir savo gerklę varginti.

Diduma tų ItaTYjoj lavinan
čius! dainininkų tik sugadins 
save, o per save ir Italijos var
dą. Jie nei kiek geriau negalės 
dainuoti negu galėjo, nes nie
kas neįdės jiems Karusų ar 
Galli-Curci balsų, 
žę iš Italijos ims __  _ __ ____
tus ir jie publikai nepatiks, pu- kad senovėje Lietuviai jas švę-ltūkstančiais musų sentėvių gi- 
blika manys kad 
kus, o ne dainininkas.
ninkas iš savo pusės tuščiai di-jnos, pasilinksminimai), 
džiuosis ir pyks ant visuome- Vakaro metu rengiama 
nės kam neremia jo, tokį svar- certai, vakarėliai, ir tt. 
bų dailos mokslą ėjusio....

Kurie svajojat but operų dai
nininkai ątsižvelgkit į faktus. 
Pasaulyje yra daugybė ,turin-( 
čių labai puikius balšus, bet jie įganizacijos ar jų 
visi į operas negali sutilpti, netįS!*V0 vėliavomis į

jo punktų, 
| kuriam;

pragarsėjo, ’ir ten 
visokių vyrukų ir 
kurie ir kurios pa- 
mėnesius liko “su 

mokslais”, paga-

suvažiuoja dainavimo 
gabių ir turinčių tąlen- 
taipgi -garbės norinčių 
ir mergelių.

Kada sugry- 
duoti koncer-

Italija neti-
Daini-

“Vilniaus Ug-

8 vai. organi- 
ir svečiai, su 
ir orkestrais

laužai 
talkon 
laisvei

kuri bus nuo birželio 24 iki 29.
Birželio 27 d. prieš pįet Pa

rodos ir Karo Muzejaus lanky
mas. "

Po piet visos Kauno ir pro
vincijos organizacijos renkasi 
su savo vėliavomis ir orkestrais 
Ęotušės Aikštėj gražiai tvar
kingai eisenai, kuri žygiuoja 
per visą miestą į Vytauto Kal
ną. Organizacijoms ten atėjus 
bus parodyta lauke tautine mi
sterija “Geležinis Vilkas”. Mi
sterija baigiama 
nimi”.

Birželio 28 d. 
zacijos, atstovai 
savo vėliavomis
išvažiuoja Veliuonon.

Apie 12 vai. Veliuonoje buna 
iškilmingos pamaldos, bažny
čioje pastatytoje Didžio Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto 1421 
metuose.

Po Pamaldų gedulingas ak
tas Gedimino kapo kalne, vai
nikų sudėjimas.

Po to, pilies kalne dėjimas 
kertinio akmenio sumanytam 
ten pastatyti Gedimino pamin
klui. (Did. Liet. Kunigaikštis 
Gediminas žuvęs ties Veliuona 
kovoje su kryžiuočiais.)

Po to, laisvas dalyvių pasi
vaikščiojimas.

Apie 22 valandą visi sugryž- 
ta į Kauną.

Kurie atvažiuos iš 
gryš savo keliais.

Draugija ragina 
iškilmėms pasipuošti 
rubais.

Veliuonos plati istorija bus 
išspausdinta “Aušros Medžio” 
žurnale, kurs išleidžiama prieš 
iškilmes.

Vainikai raginta' vežti iš ne
gyvų gėlių kad galėtų būti pas
kui atiduoti' muzėjui.' ’ ■Birželto 21 'd.

Tą dieną 'miesteliai puošiama 
vėliavomis, languose rodoma' 
Gedimino ir Vilniaus paveiks
lai, ir tt.

Po pietų jaunuomenės "ir vi
suomenės organizacijos renka-

kitur, irgi

mergaites 
tautiškais

L. P. D. Atsišaukimas
Lietuvos istorijoje Veliuona 

turi nepaprastos reikšmės. Ve
liuonos žemė begalo daug krau
jo yra prisigėrus tais laikais

si ant piliakalnių ir šiaip gra- kada Lietuva buvo galinga ir 
žiu vietų švęsti Jonines, kaipIgarbinga valstybė. -Kartu su

sdavo, sulyg vietinėmis tradici
jomis (žaidimai, sportas, dai-

kon-

Veliuonos Iškilmės Kaune

• Veliuonoje
Birželio 26 d. ekskursijos, or- 

atstovai su 
r okrestrais 

į operų chorus nepriima tokių [važiuoja Kaunan, dalyvaut Ve- 
kurie nemoka bent aštuoniose | liuonos iškilmėse ir lankyti 

Prekybos ir Pramonės parodą,.kalbose ir iš atminties bent pu
sę tuzino operų dainuoti. Kur 
čia proga jums į operas patek
ti? Tai tik tuščia svajonė jei 
kuris ar kuri turit tą tikslą.

Lietuvių tarpe dainavimui 
neapsimoka jums vargas. Lie
tuvių Amerikoje nėra tiek kad 
galėtų išlaikyti keletą daininin
kų vien koncertus duodančių.

Kiek reikalinga, kaipo mėgėjui 
ar mėgėjai, užtenka mokinto
jų ir Amerikojfe, be Italijos, ir 
publika vistiek matys, skirtu
mą tarp prastd dainininko bu
vusio Italijoj if gerą balsą tu
rinčio uoliai pa’silavinušio čia.

Solo-.

. nančių musų brangią tėvynę 

. nuo svetimų grobikų žuvo tą
syk ir musų didžiausias valdo- 

. vas Gediminas, musų sostinės 
Vilniaus Įkūrėjas, eidamas jau 
bene 82-rus metus.

Branginki m šią nepaprastą 
1 iškilmę. Tesujungia ji visus 
musų tautiečius į vieną kūną! 
Juk protėviai mirė už vieną tą 
pačią tėvynę. Semkimės sau 
iš šito istorijos šaltinio stipry
bės ir jiegų vesti musų tautai 
į tokią šviesią ir garbingą atei
ti kokia jai jau kitkart, didžių 
musų kunigaikščių laikais, ži
bėjo !

J. A. Urbonas, iš Dayton, O., 
prisiuntė tris prenumeratas sa
vo draugų kurie užrašo “Dir
vą” saviškiams į Lietuvą.

GALIUNAS
Drama UI Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais

PRENUMERATA 25c.

Trijų aktų. Penkių atidengimų Meilės Drama iš Lietuvių Pasakiškų ko
vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų 
miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

r\ABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
J-'Kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik Į laiką imti mokytis lošti 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonės' išsiilgę teatrų ir gausiai lankosi. Te
atralės Draugijos ir abelnai kas tik užsiima Lietuviškų veikalų statymu, ra
sit šį veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIE IŠKALNO užsisakysit šią 
dramą, gausit po 25 et. knygą. Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie 10 vyrų ir anie 7 moterų. 
Siųskit užsakymus dabhr, nes po išspausdinimo bus' 50p. ar gal 75c. knyga. —

Užsakymus siųskit “Dirvon”,

“GALIUKĄ”

GERB. SPRAGILAS APIE
IŠNAIKINIMĄ PINIGŲ 
IR SVIETO SULYGI

NIMĄ, ARBA —
Kaip Komunistai Darė Pi

nigus ir Norėjo Pastote
Kapitalistais.

Aną metą Karolis Mark
sas, kuris turėjo barzdoj kų.
daugiau plaukų ir juose ko skursi, šėrų niekas* neper-
no-rs kito negu kišeniuje fe- 
nigių, neturėdamas už ką 
nusipirkt nei bliudelio šaltų 
barščių, žiūrėdamas per 
langą pamatė ant kalnelio 
už kelių varsnų nuo savo 
kamarėlės palocius, ir nuo 
to sykio gimė jam svieto ly
gybės ir brolybės idėja, ar
ba komunizmas, kurio vy
riausiu principu yra: jeigu 
tu turi, turi atiduot kitiems 
ir neturi teisės nieko vadint 
savu, ba Dievulis sutvėrė 
žemę ir leido visiems lygiai 
ant jos gyventi.

Ir nutarė Marksas kad 
tas netoli jo gyvenantis ka
pitalistas turi pasidalinti su 
juo viskuo ką jis turi, ir Ras einasi kaip patepta.

Kada šiedu kursus išbaiį
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|y tikisi pasai 
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žmonių. Prizai 
Po mirčiai gre 

i'Pzmi prižadais 
E*®®, kada žn 

“Jčios raginami 
turtir 

I Kaslink kulti

ka, aukų neaukauja, ir rei-l 
kia jieškot kitų priemonių j 
su kapitalistais susilyginta 

Kam čia norėt iš jų at
imt, ba tada nei jie nei tqi
neturėsi, verčiau išsimokin| 
pinigus daryt kaip daro', if 
kapitalistai. Juk kapitalis
tai darosi sau pinigus kadi' 
jiems reikia. Ir pradėjo jie 
leist po porą savo gabesnį; 
blynų 'kepėjų Į kursus pink, 
gų daryt mokintis, ir pad-! 
rodė *kad labai puikiai sekė! 
si. Tuojau ir laikraščiai į 
pardėjo geriau gyvuot, ir ’ 
skolos už namą išmokėta,'] 
ir redaktoriams ir agitato- į 
riams algos didesnės. ’ Vis-

įvykini tarip jųdviejų lygy- 
bę. Ale kad'kapitalistas vi-.gė ir i mašjnas visas turėję 
sai apie tokią lygybę neno- “draugė”, kuri buvo nemr. 
rėjo nei galvot, nuo tos die-ikyta, ale smarki, buvo pa
nos liko sutverta klesos ir į statyta prie mašinos pini- 
prasidėjo klesų kova: alka
no su sočiu kapitalistu.

Ta klesų kova butų ten ir 
pasibaigus su Markso pra
laimėjimu, ale kad buvo ir 
daugiau tokių alkanų ir be- 
skatikių, į juos nuėjęs Mar
ksas papasakojo, savo didelį 
lygybės ir brolybės išradi
mą ir skelbė kad jie turi 
dalintis su turinčiais, ir ne
turi nieko turėt, ba jeigu 
turės tdi bus apšauktas ka
pitalistu, o tada prieš jį. at- 
§2'^-^lesU i l<ova ,ir Dro^e‘'moksta “Ęi Du'binuška Mo- 

ja” ir švilpaudami ateina j 
mūšį prieš svieto lyginto- 

’ jus ir užgina' toliau lyffl| 
mo darbą varyti,^) už “Diį- 
binuškos” įvedimą ne vietoj 
patupdo abu kapitalo stu- 
dehtuš į belangę.

Jiedu belangėj tupėdami 
dabar traukia šitokią dai
ną:
Jau sulaikė mus lyginantį 

svietą,
Ir uždarė tarp sienų šaltų; 
Mums neduoda nei dųoiKĄ 

nęi sviesto.
Tiktai vandens ir pupų I 

žalių;
čia neduoda “Nelaisvės” J] 

skaityti,
Neparodo nei saulės šviesos* 
Tiktai verčia pakutą 
Už taip aukštus mus dartto 

tikslus.

gus spausdinti, o “draugas’ 
kai nesmarkus ir tinginys,; 
ėmėsi lengvesnio darbo, ra
šyt vadovėli kaip daryt (pi
nigus ir kaip šusilygint su 
kapitalistais be kraujo pra- 
liejimo.

Ale tie .kapitalistai tai 
tikri pądlos ir kraugeriais 
Kada žmogus paliauni skel
bęs jiems kovą, jie be kovosi 
negali nusėdėt, ir tuoj pa
skelbia kovą proletarijošis- 
kiems pinigų dirbėjams: Iš-

tarijošišlkos kanuolės.
Ale vistiek Mąrksas alka>- 

na$ ir gana. Kur neis, ka
pitalistai nenori su juo da
lintis ir nepripažįsta lygy
bės? O jo pasekėjų būriai 
auga. Kur tik pasisuks ir 
pasakys kad kapitalistai tu
ri su proletarijošiais dalin
tis, visi paklauso jo žodžiii 
ir laukia kada buožės kvies 
juos j savo palocius ir 
atiduos viską ką turi.

Ilgai alkį kentęs, Mark
sas sugalvojo gerą biznį: 
kam žodžiu skelbt minioms 
lygybės ir pasidalinimo idė
ją 'kurią visų ausis pasigau
na, o tu už savo liežuvio 
varginimą negauni nei fe- 
nigio? Sumanė: atsisėdo ir 
parašė veikalą “Kapitalas”. ' 
O kad alkaniems kapitalas 
labai gardžiai kvepi, Mark
so “Kapitalas” tuoj kaip Tai prakeikti tie buožės 
nedakepti blynai iš skarva- 
dos, buvo išgraibstytas, ir 
Markso koya su kapitaliz
mu laimėta.

Nuo to laiko ir prasidėjo 
tie kasdien vis kitu šonu tą 
pinigų viliojimas už viso
kius nedą'keptus proletari- 
jošiškus raštus, ir komu
nistų gudragalviai kuris tik 
gana smegenų makaulėj tu
ri, labai puikiai iš alkanų 
Žmonelių sau pinigėlių pri- 
gimeškerioja. Už kožną pa-

3352 Superior Ave. Cleveland, O. 1 mokinimą kaip su kąpita- 
, _w..„ — .įleistais pasidaryt broliais ir

siaubūnai,
• Nenor’ duoti mums lygiais 

pastot,
Ar tai statom męs kelią 

komunai,
Ar tai dolarius imam 

drukuot!
Bet neliaukit su buožiais 

kovoję
Kurie laisvėj dar esat 

ramiai,
Nepaliaukit toliau dru- 

kavdję
Mus pradėtų dešimtkių 

gausiai!
Marš! marš! smarkyn!
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Nuo Redakcijos
KATRIE NUSMUKO NUO KOTO?

I' ATS AKYDAMAS j musų' 
aname numeryje pada- 

| rytas pastabas kaslin'k ka- 
I talikiško mokslo ir kad ka- 
I talikai kurie moksle atsižy- 

mėjo padarė taip ne kaipo 
t katalikai, “Draugas” šitaip 
| sako:

.“Musų laisvamaniškų lai- 
| kraščiųi redaktoriai-moks-' 
I linčiai taip nusimokino nuo 
t koto kad nežino to ką gerai 
| supranta net maži vaikai. 
[' Paklausi vaiko kas yra Ba- 
E žnyčios mokslas ir kuo jis savotišką, 
^paremtas tai jis atsakys'™""” 
g kad jis yra Jėzaus Kristaus 
E apreikštasis (o kur (dar ne- 
I apreikštasis (ar yra dar ir 
i neapreikštas ?—Red.) mok- 
E slas. -..'. taip pat vaikas pa- 
į sakys kad to mokslo tikru- 
f mas yra; paremtas Kristaus 
t Dievybe, Jo stebuklais ir Jo 
I Bažnyčios neklaidingumu 
| tikėjimo ir dorovės daly- 
R kuose.”
I Mes pilnai sutinkame su 

g “Draugo” pasakymu kad 
g: “vaikai atsakys” kuo ipa- 
| remtas Kristaus mokslas, 
| bet mokslo žmonės senai iš- 
į tyrė tą “Bažnyčios, mokslą” 
į ir žino kad jis tik pasako- ; 
| mis paremtas, išskiriant tą ; 
I dali kur kalbama apie dorą i 
| ir mylėjimą artimo. Bet tą 
Į doros principą skelbė mok- 
I slo vyrai ir kitų tikybų įku- 
f rėjai pirm Kristaus gimi- ! 
į mo. Budda 500 metų pirm 
Į Kristaus skelbė meilės ar- 
| timo ir nusižeminimo mok- i 
į slą. Vaikai ir davatkos ži- i 
į no tik tą, ką jiems kunige- ' 
| liai pasakė apie bažnyčios i; 
| mokslą. Bet suaugę žmo- 1 

| sužinoti, kad veik visi' kata.- 
! likų. bažnyčios doros mo- 
! kiminai yra paimti iš Bud- 
| dizmo mokslo, ir net paties 
| Kristaus gyvenimo aprašy- 
[ mas supuola labai gražiai 
įsu gyvenimu Buddos.

Ne tik bažnyčios mokslas 
reikalaują doros, bet ir vi- 

į sas šių dienų mokslas, ir vi- 
lei mokslo vyrai daug skel- 
Į bia doros svarbą ir net pa- 
į sėkmingiau įvedė dorą pra- 

ktikon per pusę šimtmečio 
rkadą Įgavo laisvas rankas, 
| negu bažnyčia per keliolika 
j' šimtmečių. Svarbiausia ba- į su jais “gretinasi” 
f žnyčia rėmėsi ant Kristaus 
; stebuklų ir tik apie juos 
./žmonėms kalbėjo, o dorą 
( mindė ir mina net patįs tos 
[bažnyčios vadai, galvos.
I “Draugas” nori prirodyt 
I kad laisvamaniai griauda
mi tikėjimą gelbsti visur 

(įsigalėti komunizmui. Bet 
j faktiškai. kunigėliai komu
nizmui daugiau gelbsti pa
laikydami žmones tamsybė- 

fje ir nusižeminime skriau
dėjams, ir štai prie skriau
džiamųjų prisitaiko iš kitos 

(pusės gudruoliai norintieji 
■ jais pasinaudoti, ir patrau
kia skriaudžiamuosius savo 
prižadais gerovių ir pasida
linimų, atimant nuo turin-

lizacijos platinimo, jeigu 
“Draugas” mato kad tiktai 
katalikai vienuoliai tą iš
kėlė, lai pažvelgia i laikus 
pirm krikščionybės: tada 
buvo kultūra in civilizacija, 
tiesą pagoniška, bet vis ci
vilizacija, o kada krikščio
nybė spraudėsi Į viršų, jos 
platintojai naikino ir grio
vė viską anų, taip kaip da
bar bolševikai daro musų 
laikų . civilizacijai ir kuria 

Kuo blogesnė 
Imusų civilizacija už busin- 
čią komunistišką (jeigu ji 
kada -bus) ? Tas pats ir šu 
buvusia pagoniška. O tikė-l 
jimas, ar pagoniškas ar ka
talikiškas, bile skelbia dorą 
jis yra taip pat geras. Lau
kinių žmonių tarpe šian
dien dora ir šeimynos pa
stovumas gyvuoja tvirčiau 
negu krikščionių 'tautose.

Lietuvių pagoniška tiky
ba buvo griežtesnė doroje 
negu .katalikiška. Lietuviai 
pagonais būdami butų pa
kilę aukščiau kultūroje ne
gu iki šiolei pakilo.

Taigi, nors kožnam nori
si savas tavoras -girti, bet 
rimčiau pažvelgus Į faktus, 
pamatysi kaip tikrai yra.

Žodis

išrodyt i dar- 
prie j ų vis 

iodžio 
negražus 

ir

Kodėl “Tėvynė 
Neįleista

Lietuvos Paštų, Telegrafų ir 
Telefonų Valdyba duoda paaiš
kinimą kodėl buvo grąžinta iš 
Lietuvos keletas numerių SLA. 
organo “Tėvynės”, del ko Ame
rikoje pakelta didelis skanda
las, o Lietuvoje tas 
net Seime atsidūrė, 
paaiškinimo, Kauno 
taigoje buvo gauta 
iš New Yorko be siuntėjo ad
reso, kurioje rasta laikraščiai 
“Vilnis” ir “Laisvė” įvynioti j 
“Tęvynės” numerius, o tų bol
ševikiškų laikraščių (ir jiems 
panašių) į Lietuvą neįleidžia, 
todėl tai ir grąžinta atgal į pa
davimo vietą. New Yorko paš
tas gavęs banderolę be siuntėjo 
adreso, matydamas viršuj “Tė
vynę”, ir įteikė redakcijai ma
nydamas kad tai yra siuntėjas. 
Laikraštis “Tėvynė” be jokių 
kliūčių pristatomas adresa
tams, sako paštų valdyba.

kląusimas
Anot to 

pašto įs- 
bapderolė

“Keleivis” ir 
“Minia”

“Keleivis” nori 
bininkams (mat,
taikosi) kad vartojimas 
“minia” yra žemas, 
žodis; paniekinimas žmonių, 
prilygina tą žodį prie Angliš
ko “mob”.

Angliškai yra žodis “multi
tude”, kurs atsako Lietuviškam 

j “minia” arba “minios’? o ne 
“mob”. Taigi vadinti daugybę 
žmonių “minia” yra ne pažemi
nimas nieko. Daug sykių ir 
“Keleivis” rašė kad gegužinės 
demonstracijose dalyvavo dide
lės minios žmonių.

“Mob” teisingiau yra “gau
ja”, “goveda”, ir neperstato 
savo didumo, kaip yra su “mi- Jei pasitenkinti šiuo paaiški- 
nia”. Minia reiškia per save nimu, galime apsidžiaugti kąd 
jau ir daugį, kuomet “mob” 
arba “gauja” ar “goveda” gali 
būti ir maža ir didelė.

Sekantį metą pirmą gegužės 
minėdamas “Keleivis” vėl ša
kys kad “susirinko minia pasi
klausyti prakalbų” ar tam pa
štai, o dabar kitus bara už to 
žodžįo vartojimą kaipo pažemi
nimą darbininkų.

baiminimasis neįleidimo tauri
nių laikraščių į Lietuvą buvo 
pėrgreitas; taip pat komunis
tai turės graudžių verksmų kad 
jų prigavingas įšmugeliavimas 
į Lietuvą savo šlamštų nutrau
kiamas, o “Amerikos Lietuvio” 
tiešijimaisi ir raginimai Smels- 
toriaus mesti visus pirmeiviš
kus laikraščius nueina niekais.

KIEK “ŽYDU ŽEM&P” RANDASI ŽYDŲ, 
Ir kitos smulkmenos

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Su kuo gi “Naujienos” 
Nori Artintis?

“Naujienos” nuolat sako kad 
pažangiajai visuomenei stoka 
susiartinimo ir susivienijimo. 
“Vienybė” ant to buvo pastebė
jus, kaip turi pastebėti ir “Dir
va”, -kad tai pervėlai “Naujie- 

nėš žino;' o kiti jau .pradeda j n.ų” susiprasta, kadangi jos ne-

Į Lietuvoje. Dabar kas nori dau
giau kalbų mokėti turi mokin
tis, keliauti pas tos kalbos kal
bėtojus prisiklausymui garsų. 
Nei Papa be studijavimo nega
lėtų nei mirusią Lotynų kalbą 
kalbėti, apart motinos kalbos, 
Itališkos.

(Tąsa)
Andriennė taip mažai i

■ paslėpti savo susijaudinimus jog dakta- 
5 ras, gabus ir vikrus' fiziognomistas, tuojau 
’ permatė kokį įspūdį jis sukėlė. “Gerai!” 
: pagalvojo jis sau, “tai didis žingsnis atlik- 
. ta. Baimė užėmė vietą neapikantos ir pik- 
i tumo. Sekanti ją apims abejonė. Aš ne- 
1 apleisiu jos kambario iki susikalbėsime iki
• to kad ji pasakys, ‘Tuoj sugryžk, mano ge- 
! ras Baleinier’.” Su gailiu balsu, kuris ro- 
’ dės kilo iš pačių gilumų jo širdies, dakta

ras tęsė: — Aš matali, tu vis dar nužvelgi
, mane. Viskas ką aš tau sakyčiau bus ap-
• gavystė, veidmainystė, neapikant’a, ar gi 

ne? Nekęsti tavęs, kokios gi priežasties 
dęlei aš galėčiau tavęs nekęsti? Ką tu 
man butum padarius? tu gal priduosi 
daugiau reikšmės šiai nuomonei žmogui 
mane rūšies, — -pridėjo daktaras, šiurkš
čiai, — bet kodėl aš turėčiau tavęs nekęs
ti? Tu, kuri atsidūrei į padėtį kokioje da
bar esi iš perdidelio tavo instinktų geru
mo — tu, kuri kenti, nuo perviršio savo 
gerumų — tu gali prisileisti sau šaltai ir 
savanoriai kaltinti teisingą žmogų, kuris 
niekad neparodė nieko kaip tik atsidavi
mą, ir įtari jį žemiausioj, juodžiausioj, ne
gražiausioj piktadarystėj, kokioj tik žmo
gus gali prasikalsti. Taip, aš tą vadinu 
piktac^ryste; nes tas kud tu mane įtari ne
turi kitokio vardo. Ištiesų, mano nabagu- 
te, tas yra labai sunku, ir aš dabar matau 
kad neprigulmihga dvasia gali kartais pa
rodyt taip pat daug neteisingumo ir neto
lerancijos kaip ir patįs siaurapročiai. Tas 
mane nerustina, tik man skaudu ; žiauriai 
skaudu, užtikrinu tau. — Ir daktaras per
traukė savo ranką per ašarotas akis.

Negalima 'atvaizdinti to akcento, 
vaizdos, nudavimo kokiu daktaras save iš
reiškė. Gabiausias advokatas, ar garsiau
sias aktorius pasaulyje negalėtų sulošti tos 
scenos su didesniu nudavimu kaip atliko 
daktaras — nes Baleinier, paįtekmėtas vi
sos padėties, buvo pusiau įsitikinęs į tai ką 
jis kalbėjo.

Kitaip sakant, jisai pergyveno savo 
paties niekšysčių pasekmes; bet jis jautė 
taipgi kad Andriennė negali jam tikėti,

Bet yra ir tas kad net atkakliausi žmo
nės sulaukia dienos, valandos, momento, 
kuomet gerieji instinktai, esanti visų su
tvėrimų širdyse apsireiškia net nenoromis. 
Andriennė buvo perdaug žingeidi, buvo per 
žiaurioj pozicijoj, kad daktaras negalėtų 
jausti jai simpatijos savo širdyje; tonas 
simpatijos, kuris per tūlą laiką praeityje 
buvo jame linkui jos, ir pilnas merginos 
pasitikėjimas juomi, patapo šiam žmogui 
priprastu ir reikalingu dalyku. Bet sim
patija ir paiprotis dabar turėjo užleisti vie
tą jo pasiimtoms ^pareigoms.

Taip Markizas d’Aigrigny idolizavo 
savo motiną; mirdama, ji šaukėsi jo prie 
savęs — ir jis nusisuko nuo jos paskutinė
je valandoje jos gyvenimo. Po tokio pa
vyzdžio, kaip galėjo Baleinier abejoti pa
aukauti Andriennę vargui? Ordeno na
riai, kurio, dalį ir jis sudarė, buvo pririšti 
prie jo, bet jis turbut buvo labiau dar pri
rištas ir priklausąs nuo jų, nes ilga ben- 
drininkystė prie blogo sutveria žiaurius ir 
nepertraukiamus ryšius.

Kaip tik daktaras pabaigė savo kalbą 
į Andifennę, .duryse palengva prasistūmė 
maža skylė, ir pora akių tėmijo į kam
barį, daktarui nežinant.

Andriennė negalėjo atitraukti savo

Į akių nuo daktaro žvilgsnių, kurie rodės ją 
perimta bai

mės, negalėdama permatyt kas einasi to 
:■ žmogaus mintyse, sujaudinta daktaro liud- 
. nos kalbos, jauna mergina pradėjo lyg jau

sti abejones. Pirmu kartu jai atėjo Į gal
vą kad daktaras gal padarė baisią klaidą— 
padarė visai be blogų norų.

Šalip to, pavojingumas jos padėties, 
jos didelis susijaudinimas, užpildė jos gal
vą nerimasčių ir neramumu. Ji žiurėjo i 
gydytoją su didesniu nusistebėjimu, ir da
rydama visas , pastangas nepasiduoti silp
nybei, kurios ji dalimai permatė baisias 
pasekmes, suriko: — Ne, ne tamista, aš ne
tikėsiu, aš negaliu tikėti. Tamista turi 
perdaug patyrimo, perdaug gabus padary
ti tokį apsirikimą.

— Apsirikimą! — tarė daktaras rimtu 
ir liūdnu balsu. — Leisk man pakalbėt Į ta
ve vardan gabumų ir patyrimo, ką tu man 
prikergi. Išklausyk manęs tik valandėlę, 
mano brangus kūdiki; ir paskui aš prašy
siu tavęs.

— Manęs? — atsakė mergina, susi
maišiusiai ; —. Tamista nori prikalbint ma
ne-------- Ir pertraukdama pradėjo juoktis,
— Tai yra tik norėjimas pasiekt savo "užsi- 
geidimo — priverst mane prisipažint kad 
aš esu beprotė — kad man tinkama vieta 
yra šičia — kad aš turiu būti tamistai—-

— Dėkinga. , Taip, tu turi būti man 
dėkinga, kaip aš pasakiau pradžioje musų 
psikaibėjimo. Klausyk manęs, taigi; ma
no žodžiai gal bus žiaurus, bet yra ir žai
zdų kuriaas galima išgydyti tik plienu ir 
ugnia. Aš prašau tavęs, brangus kūdiki, 
pažvelgk nors biskelį i savo praeitį — riu- 
sverk dsavo pačios mintis — ir tu bijosi pa
ti savęs. Tik atsimink kaip tu ūpo pakili
me rodos skraidei virš žemės; ir pasižiū
rėk kaip tu gyvenai, palyginant su kito
mis tavo amžiaus merginomis? Ar randa
si nors viena kuri taip elgiasi kaip tu? ku
ri, mano kaip tu manai? išskiriant, žinoma, 
jei tu Įsivaizdini esanti viršiaus kitų mo
terų, doroje ir išmintyje, gali pateisint sa
ve už tokius apsiėjimus kokiems lygių ne
rasi visame pasaulyje.

— Aš niekad neturėjau tokio žemo 
pasididžiavimo, tamista tą gerai žinai; — 
tarė Andriennė, žiūrėdama į daktarą su di
dėjančia baime.

— Taigi, mano brangi Andrienne, kam 
mes galim priskaityt tavo keistą ir neišaiš
kinamą gyvenimo būdą? Ar gali priverst 
savo tikėt kad tai buvo paremta protingu- 
jnu? O, mano kūdiki! buk atsargi! Ko
lei kas, tu tebesišvaistai žavinančiuose ap
siėjimo įvairumuose, poetiškam kraštuti
nume, smagume ir džiaugsmuose — bet 
tas pats palinkimas yra pavojingas, ėjimas 
žemyn neatlaikomas. Apsižiūrėk, apsižiū
rėk! Sveika, graži dalis tavo dvasios dar 
turi viršesnę ranką ant tavęs; bet ar tu ži
nai, tikėk man, kad tam tikru laiku baisi 
beprotystės spėka išsivystys ir užsmaugs 
viską. Tada nebus tų gražių kraštutinu
mų kokius dabar turi; bet pajuokianti, že
mi, nepadorus.

— Ak! tamista gąsdini mane! — tarė 
nelaiminga mergina, parbraukdama ran
kas per degančius savo žandus.

— Taigi, — tęsė daktaras, sujaudrin- 
tu tonu, — tada paskutiniai spinduliai in
teligentiškumo užgęsta; paskui beprotys
tė — nes turime ištarti tą baisų žodį — 
užima viršų, ir apsireiškia baisiuose ir lau
kiniuose pavidaluose.

(Bus daugiau)

turėjo gabumų |kerė-)a- Nuvargus, bespėkė, ®
. i , . moq n-pafilBdarnsii nprmaiTvt kn

is-

OAiLESTINA — Žydų žemė— 
'* užima 9,000 keturkampių 
Angliškų mylių; gyventojų tu
ri viso 755,858: Mohametonų 
589,564; Žydų 83,794; Krikš- 
čionių 73,076 ir 9,415 kitokių. 
Jeruzalis sostinė turi 62,578 
gyventojų. Palestinos didumas 
yra kaip Vermont valstija A-
merikoje. 1923 įvežimas pre-! Anglijos vyskupas Barnes iš 
kių buvo $25,600,000; išveži-! Birmingham per sekminių pa
rnasas,763,600. Mokesčių su
renkama apie $6,000,000; išlei
džiama apie $9,000,000. Ang
lijos valdžia Palestinos reika
lams išleido $800,000,000; A- 
merikos žydai sudėjo $6,000,- 
000. Nevy Yorko miestas pa
skolino Palestinai $375,000.

gul “Naujienos” pasako su kuo j Paprastai Anglijos imperijos 
jos gretintųsi, su kuo nori su-1 gyventojai atstatė ir 
siartinti ir’ką jos, vadina pa- Palestiną savo lėšomis, 
žangiais ?

Jeigu tautininkų-Sandariėčių Mohametonų bažnyčia,- Qmar, daiktų, 
neprisiima Į pažangiuosius, tai stovi ant griuvėsių Saliamono 
turbut lieka vienatiniai “pažan-! bažnyčios; Omar bažnyčioje 
gus” tik komunistai. Tegul < esąs šventas akmuo ant kurio j dinosaurus 

ir dirba to-i Abraomas ketino sudeginti sa-' 
“ ’ ” vo sūnų Dievui iant garbės, ir

tūlos liekanos Mohameto.
Krikščionių vėl šventos 

kanos — Kristaus Karstas 
ruzalyje.

Ilgainiu 
del šventų 
kai tik gi 
vo šventenybių bjaurioti. Po 
teisybei Jeruzalyje priderėtų ir 
Papai gyventi, kur Kristus ant 
asilo jodinėjo ir mirė. Kristaus 
vietininkas turėtų Kristaus že
mėje ir gyventi, o ne pagoniš
koj -mason iška i-katalikiškoj Ro
moj.

liaujamai kandžioja tautinin- 
kus-Sandariečius.

Bet “Naujienos”, polemizuo- 
damos su “Vienybe”, visai ne
pripažįsta tautininkų pažangia- 
ja srove ai- pažangiosios visuo
menės dalimi. Ir išrodo kodėl.

Gerai, lai bus ir taip, bet te-

mokslą pasakė jog perdidelis 
žmonių priaugimas 'jau gręsia 
civilizacijai. Tai jau vienas 
prisivertė prie “gimdymo kon
trolės”.

šiaurinėj Arizonoj tapo su
rastos liekanos pre-istoriško 
žmogaus, ^irtisto, kuris ant ak-

kius darbus kurie išrodo reika
laują bendros akcijos. • 

Bet iš “Naujienų? išvedžioji
mų, suprantama kad jos štai 
kokį kylį kala: jos išranda kad 
ir tie patįs Sandariečiai yra 
dvejopi, vieni pažangus, kiti 
atžagareiviai.. Jos vis taiko į 
tarpą vienų ir kitų (ar bent 
įsivaizdina kad toks tarpas 
yra), norėdamos sukiršint San- 
dariečius kaip vietomis komu
nistai suklaidina tautininkus 
suvadindami protestų mitingus 
ir prikergdami prie savo orga
nizacijų 
Vardan 
čiančių 
venimą 
linkę kartais prie socialistų dėl
to kad toj vietoj linksta ir so- 

Laisvamaniai skelbia de- cialistų interesai link Sandarie- 
mokratizmą ir lygybę žmo- čių. Tuo pasinaudodamos “N.” 
irių visuomenės gyvenimo ir mano kad yra dvejopi Sanda- 
tviarkyme, laisvę sąžinės it 
žodžio, ko nei kunigai nei 
komunistai nepripažįsta.

Komunizmas randa ge
resnę dirvą kur žmonės ak
lai atsidavę dievams ir tik 
tikėjimu gyvena.

Ne tikėjimu “Draugas” 
lai tikisi pasaulį išvaduoti 
iš komunizmo, 'bet švietimu 
žmonių. Prižadai dangaus 
po mirčiai greičiau sumu
šami prižadais rojaus ant 
žemės, kada žmonelįai baž
nyčios raginami lenkti savo 
sprandus turtingiesiems.

Kaslinik kultūros ir civi-

j . w
užlaiko meninių kalnų sienų (Grand 

j Canyon) paliko iškalęs daugelį 
Jeruzalis yra šventu miestu, paveikslų — gyvulių, žvėrių ir 

Mokslininkai spėjo to
ki artistą gyvenus daug mili
jonų metų -tam atgal, mačiusį 

valkiojantis ant 
musų žemelės.

Prie to tie mokslininkai tvir
tina ikad žmogus nepaeina nuo 
beždžionės, bet beždžionė nuo 
žmogaus, su kuo galima ir su
tikti, nes šiandien yra tiek 
daug beždžionių su pilninteliu 
žmogišku kunti.

lie-
Je-

vėl prasidės karas 
liekanų, nes katali- 

neleis pagonams sa-

tautines organizacijas, 
nekuriu klausinių lie- 
musų visuomeninį gy- 

nekurie Sandariečiai

riečiai, Vieni pažangus, kiti at- 
galeiviai.

Jei "tautininkų” vardu, a- 
not “Naujienų”, šiandien den
giasi pas mus ir įvairus ele
mentai kurie vieni dar nesenai 
buvo bolševikų garbintojai, kiti 
anarchizmo, arba aidoblizmo 
pranašai, treti tarnavo kleri
kalams, ir dėlto vadinti visus 
tautininkus-Sandariečius atgal- 
eiviais, reikia pirmiau pažiūrė
ti kokių pas pačius jus yra, o 
jei patįs nemėgstat su j ieškot i 
tai nors atsižvelgkit į tai ką 
komunistai parodė esant socia
listų nariais.

“Dirvos” num. 20 yra paro
dyta kad Dievas liepė mušti, ir 
priedams galiu pridėti: “Jei 
vyras radęs kunigą pas savo 
pačią pakeltų ranką ant kuni
go, ir kunigas tokį drąsuną už
muštų, tuomi nepapildo jokio 
grieko, nes savo gyvasties sau
gumas to reikalavo" (Henri
quez, “Sum. Theologia’ Mora- 
lis”, vol. 1, lib. 
pas 869.)

14, Cap. 10, la-

Sekminės tai 
tos atminimas, 
dėlio balto paveiksle ir ugni
niuose liežuviuose, ką gavo visi 
apaštalai ir galėję kalbėti viso
kiomis kalbomis. Bet apart 
žydiškos (Hebrajų) ir Graikiš
kos kalbų apaštalai' ir po sek
minių nemokėjo. Lotynų kal
ba tada žydų žemėje buvo val
diška kalba, kaip Rusiška buvo

Dvasios šven- 
karvelio-balan-

Šiaurvakarinės Afrikos Ara
bai turi tikslu išvyti Ispanus ir 
Francuzus iš Morokos, iš kur 
Arabai perbėga į Riffų pusę ir 

' paskui kariauja prieš Francu
zus. Arabai yra Mohametonai 
ir turi užtikrintą vietą dangu
je jeigu mirtų nuo katalityo- 
Francuzo kulkos. Matoma Ara- 
bai-Mohametonai panaudojo pa- 
pos atlaidus, kuris irgi tikrino 
visiems vietas danguje kurie 
žus karuose vaduojant Kris
taus kapą Palestinoje ir pas
kiau Lietuvoje beplatinant ka
talikystę.

Arabų vadas, Abd-el-Krim, 
su 6,000 savųjų, 1920 metuose 
pagavo Ispanų generolą Navar
ro su 20,000 kareivių ir $60,- 
000,000 vertu bagažu pas Me
lita.

A. B. Strimaitis “Tėvynės” 
num. 22-me rašo jog pasirinki
mas vedybose piriklauso mote- 
rei-merginai, o ne vyrui, kuris 
yra tiktai smuikas moters ran
kose. Vyrus moterįs vedasi 
kaip avinus.

Pagal tai, gal mergos pradės 
kalbinti vyrus ženytis?

Patriotas.

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimės žvaigždė, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ąnt žmonių. 
Knygoje yra Zį2 0 PU8^aP*M« Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
[sigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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PAVASARIO GRAŽYBĖS
Gražu kuomet dienos aušta

Jau pavasarėlio,
Gražu lauke paklausyti

Dainos vyturėlio. ’
Gražu sodnai kai sužystai,

Baltai apsidengia,
Rodos gamta tas gražybes 

Tiktai žmogui rengia.
Gražu paukščiai kuomet čiulba

Sodne ant šakelių,
Kada viską tą išvysti, 

Nejauti vargelių.
Gražu bitės kuomet dūzgia

Tarp skaisčių žiedelių,
Arba kai nuo lapų rieda 

Sidabro raselės.
Gražu drugiai kai bučiuoja

Lapelius ir žiedus,
Dar gražiau kai lakštingalėlė 

Sodnelyje gieda.

O kaip gražu kai gegutės
Balselis dejuoja, 

Kuomet anksti iš rytelio 
Tarp žiedų kukuoja.

Gražu naktį kai nutyla, 
Nėr’ mažiausio vėjo,

O mėnulis baltą sodną 
Meiliai glamonėja.

Arba žvaigždės mirguonėįės
Žiedus im’ bučiuoti, 

O lakštutė nakties tyloj
Dainelę dainuoti.

Svajonė.
Lietuva.

—Sunkiausias dalykas yra ne pinigų 
uždirbimas, bet išlaikymas jų.

—Tinginys yra jau nenauda, bet toks 
žmogus kuris viską bando atlikti yra dar 
aršesnis.

T. M. D. REIKALAI
Kny-

Hap-

ILGO LAUKIMO 
GALAS

“Pasaulio Istorija” ir kt. 
gos Jau Amerikoje.

Iš transporto kontoros
pel-McAvoy New Yorke gavau 
pranešimą kad 18 skrynios 
knygų iš Lietuvos pribuvo į 
New Yorką birželio 21 d. Visi 
dokumentai jau ant rankų ir 
su išėmimu jų iš Amerikos 
muitinės bėdos nebuvo.

Aš, žinodamas narių nekan
trumą, skubu išsiuntinėti “Pa
saulio Istoriją” kuopoms, kiek 
tik laikas pavelyja. Nors tai 
yra Knygiaus darbas, bet ka
dangi knygos atėjo Į New Yor
ką, ir jų visi nariai nekantriai

užsimo- 
apdarus

seniems

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3362 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dčdynas — Vice-Pirmininkas

96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bernat Stowe — Iždininkė

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis ---- Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

kštuolis, K. Daumantienė.
20 kp., Cleveland, O. ■— A. 

Žukas (už 2 metu), J. Kudirka.

,X®kŪDI1ŪvX 
/GEROVes skYRIUS^ 

Į DELAPRŪPINIMOl 
* . MOTINŲ IR JŲ J 
ĮĮKŪDIKIŲ SVEIKATOS,]

KOdlklj a prtptalmu Ir

ŽMONIJOS
ISTORIJA

(Su Daugybe Paveikslų)(500 Puslapių Knyga)

f 
S

I 
K 
IŠ 

;G 
G 
Ai 
Aj 
SI 
Pi 
Gf 
So 
Ki 
Ir 
Ki 
AI 
Ta 
Čii 
Ki 
Ov 

, An
Žio 
Lai 
Kif 
Dir 

Vai 
Po 
Vei 
Sk 
Kai 
Kai 
Tok 
Kai

Duokit Visiems Progą 
. Įsigyti Istoriją!

“Pasaulio Istorija” bus trjs 
sudarys suvirs 
Per tris kny- 

šimtai paveiks- 
■ lų-iuusiracij ų. Ir tai bus vie
natinis tokis veikalas Lietuvių 
kalboje.

TMD. nariai, duokit progos 
savo draugams ir pažįstamiems 
įsigyti tą svarbų pasaulinį vei
kalą. Kalbėkit visiems kuriuos 
tik pažįstat apie lengvutėles 
išlygas kokiomis TMD. duoda 
savo nariams knygas, ir kiek
vienas norės ir džiaugsis kad 
gali gauti už taip mažą užmo
kestį desėtko dolarių vertės 
knygas.

Šalip to, šįmet dar duodama 
dvi svarbios knygos, pilnos sa- 
vaimi, ’ kaip paminėta sekreto
riaus pranešime. Visa tai už 
tą pačią paprastą narinę mo
kestį, užsimokėjus tik po 50c. 
ekstra už kožnos knygos virše
lius.

Priminkit jiems ir tą kad jei 
lauks sekančių metų įsirašyti 
tai turės mokėt po $2 už pir
mus du tomų “Pasaulio Istori
jos”, o taipgi negaus visų kny
gų dabar duodamų, kaip “Eu- | 
ropa ir Rytai” ir “Princas ir 
Elgeta”. Ir kurie vėliau prisira- , 
šys šįmet tiems gali tų dviejų i 
knygų netekti.

Šiaip skaitytojams, kurie vis i 
atidėliojot įstojimą į TMD. da- 1 
bar turit paskubėti.

knygos. Viso
1,000 puslapių.

laukia, nesiųsiu jų Chicagon 
laukia, nesiunčiu jų Chicagon 
knygiui, bet pats darau ekspe
diciją, nors tuomi ir apsikrau
siu dideliu darbu.

Kaip jau buvo rašyta, atėjo 
trįs knygos, pirmas tomas “Pa
saulio Istorijos”, “Princas ir 
Elgeta” ir “Senovės Europa”. 
Jos visos yra su apdarais, ir 
kiekvienas narys, sulyg seimo 
nutarimo turės šįmet 
keti po 50 centų už 
kiekvienos knygos.

Nereikės ,mokėti tik
nariams už pirmą tomą Istori
jos (už kitas dvi dabar atsiųs-j gas tilps keli 
tas knygas mokės ir jie). Na- jlų-iliustracijų. 
riai prisirašę pirm liepos 1 d., 
1924 m., nemoka už Istorijos 
apdarus po 50c. Visi kiti tą 
metą įsirašę nariai turi užsimo
kėti po 501 centų už apdarus. 
Šįmet, 1925 metais, įsirašę na
riai gali gauti tą knygą užsi
mokėję $1.25. Nariams parda
vimo kaina yra $2 ir 
persiuntimą.

Nei vienam nariui 
Siunčiama knygų, kurio 
tis nebus pilnai Centre, 
seksime patarimą: “Užsimokėk 
šiandien, bargan duosime ry
toj”. Pinigai Centrui reikalin
gi, nes valdyba užsivarė milži
niškus darbus atlikti, ir, tikiu, 
nariai įsitikinę Centro valdybos 
geruose noruose, valdybai pa
dės, ypatingai dabar, kada ir 
suakmenėję materialistai pa
matys kad knygos yra ir jos 
dalinaoms.

šįmet narių mokestis yra to
kia: $1.00 metinių ir po 50 cen
tų už apdarus šių knygų kurios 
šįmet bus duodamos:

Pincas ir Elgeta,
Senovės Europa ir Rytai,
Pasaulio Istorija, antras to

mas. Reiškia už apdarus pa
sidarys $1.50. Nauji nariai įs
tojant! šįmet ir norinti gauti 
tas knygas turi užsimokėti tat 
išviso $2.75 (metinės, įstojimo 
ir už apdarus) ir Centrui pri
siųsti.

“Pasaulio Istorijos” 2-ras to
mas spaustuvės žadamas pada- 
ti rugsėjo 15 d. Ima laiko su
dėti į skrynias ir išrūpinti iš 
Amerikos konsulo dokumentus.- 
Tat galite jos laukti apie lap
kričio mėnesį.

Kuopoms esu išsiuntinėjęs 
pranešimus kiek kuri kuopa 
gaus 
nėra 
šiuos 
kėję

25c. už

nebus 
mokes-

Mes

knygų. Daugelis kuopų 
užsimokėję duoklių už 
metus. Kitos neužsimo- 

pilnai. Tų kuopų nariai
ir tie nariai negaus iš Centro 
knygų kol neprisiųs mokesčių. 

Kitą metą jau duosime trečią 
tomą “Pasaulio Istorijos” ir ki- 

•tą kokią knygą ar daugiau.
Tėvynės 

atgijo po 
čiams bus 
kuri teiks
riausius raštus Lietuvių kalbo
je. Priklausykit prie jos patįs 
ir kitus prirašykit!

Vyt. Sirvydas, Sekr.

Mylėtojų Draugija 
karo, ir Amerikie- 
vienatinė draugija 

už pigią kainą ge-

Prisirašė Nauji Nariai
7 kp. Lawrence, Mass. — J. 

Tamulevičius, S. Overka, 
.Sinkevičius, J. Peslikas/

14 kp. Mėriden, Conn. — 
Miliauskas.

Nuo pradžios metų šįmet j 
tojo Į TMD. 134 nauji nariai.

A.

A.

js-

Užsimokėjo už 1925 M.
7 kp. Lawrence, Mass. — S. 

Petrukevičius (už 2 metu), L. 
Bausienė, J. Sekis, .0. Sekienė, 
V. Mikšienė, K. Vidunas, A. 
Bagdonas; B. Zuromskas, U. 
Palaimienč, Ktui. šleinis, J. In- 
delas, Dr. Mikolaitis , (už 2 me
tu).,,S. Urbša,(už 2 metu), A. 
Pilvelis.

48 kp. Los Angeles, Cal. — 
A. Jasulis,. D. Dumša, N. Dum- 
šiėnė, K. Lubin, E. Juozapai- 
tienė, F. Valuskis, V. Ratkus, 
j. J. Adams, A. Jutauskas, P. 
Petrulis, J- Gumauskas, A- Au-
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Baudimas.
Auklėjant kūdikį reik 

baudimo, kadangi jie niejo ne- 
kas gera, kas bloga. Kūdiki 
savo palinkimus, ir jei jie ae 
jį geron linkmėn, tai tėvų pc- 
yra parodyti gerų. Perdai; 
yra apimti taip vadinamo “»■

vengti žiu-:
raus 
žino 
teka 
veda 
eiga 
tėvų „ * ......
daryk” papročio. Jei tokie pašvęst? 
tik pusę laiko parodymui kaip n|j 
kreipti kūdikio noringą domę j kilį 
nors sveiką ir normališką kėliajai 
turėtų kur kas linksmesnius vąiH 
Kūdikis yra opus tvarinis ir turi vi
sus suaugusio norus bei palinkimu. 
Jei šie palinkimai nuolat yra drau
džiami tai jis verstinai turės, jiešta 
ti kokio nors negeistino kelio ir ii- 
eigos.
Pagrindai Prižiūrint Sergant] Kūdikį

Jaiinas kūdikis, gavęs karštį, tai; 
būti tuojau guldomas į lovą;, vėsia
me ramiame ir gerai išvėdintame 
kambaryje. Reikia jam leisti ilsė
tis ir miegoti kiek tik nori. Kodi- 

[kis kurs neramus’, piktas, turi kokį 
nors skaudulį, bet be karščio, irgi 
taip pat lai daro.

Sergančio kambarį nereikia paver-į 
sti į susirinkimų ruimą kūmutėms ir 
kaimynams. Nors kūdikis ir nesir-1® 
gtų limpama liga, bet geriausia įą| 
kia jį atskirti nuo kitų vaiką iki li
ga -----
bus 
mų

TMD. KUOPOS, U2SIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA S1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

Ątnaujinkit “Dir
vą” Saviškių Lie
tuvoje kad jie ne
liktų be laikraščio.

Prenumeratos kai
na tik $3 metuose. 
Pusei metų $1.50.

pažįstama. Sekant/šitą atsargi 
galima išvengti daugelio limps-į 
ligų plėtimosi.

Ar jūsų kūdikis7 verkia? Ar MH 
vuojasi ir nerimsta? Jei taip 
veikiausia jo maistas jam netinki.] 
Jei negali žindyti savo kūdikio ir jei 
jis neauga iš krutu pienoy duok jim; 
Borden’s Eagle Pieną — pieną kuris 
laimingai išauklėjo šimtus tukstaH 
čiu kūdikių. Lengvai pagaminame.; 
— tik atmiešk virintu vandeniu kaip | 
nurodyta. Per 65 metus motinoj; 
davė Eagle Pieną kaipo vieną niilži-.i 
nišką sveikatos dovaną savo vaikai] 
JĮ gydytojai rekomenduoja kūdi
kiams kurie menki ir sirguliūojĮnlįl 
nes jis lengvai suviršftomas ir (81 
kia pilno maistingumo.

Be to kad tinka kūdikiui jis yra ir 
geniausias maistas nėdapenėtiit ni- L 
Ihii. Pažymėti tyrimai vesti fiįfcjl j 
klos vaiki] tarpe rodo kad vaitai | 
maitinami Eagle Pienu padidėjo I- 
riu abelnai imant septyniais svarais | 
daugiau negu tie. kurie penėta pi- I 
prastu bonkų pienu. Sek.savo vm| | 

[ką atidžiai. Pasverk dažnai. At-; g 
Į mink kad nedasveriąs vaikas yru I 
į nedapenimas. Jaunas vaikas turi; | 
! gauti du šaukštu Eagle Pieno kas-' Į 
dien atmieštu trimis ketvirtdaliii I 

(puodelio šalto vandens. Duok pary- g 
Čiais ir po pietų. Senesni vaikai dai- E 
na i jį labiau ’mėgsta su ginger aį| į 
vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu ir I 
skanskoniu.

Saugiausi s ir veikmingiausia bū
das užlaikyti jūsų vaikų dantim 
švariais ir skaisčiais yra naudojant 
Colgate’s Dantų Valytoją regdĮįi 
riai. Colgate’s valo dantis ir švei-B 
čia, bet nesuraižo jų. Daktarai ir] I
Deiitistai visur rekomenduoja 
gate’s. <

Sitai! :k atidžiai kas savaitę šilini 
straipsnius ir pasidėk ateičiai. |

LIETUVON
Per BREMEN ar CHERBOURG

Papiginta ten ir atgal kelione 

tik $203.00 ir augščiau.

mylimo President

Yorko užsuka į Cherbourg. Southampton, ar I’lyuiQUth, 
ir Bremen. Važiuokite laivais, kurie duoda geriausias 
vietas, inaistą ir denius. Patogus ir greita^ susisiekimas 
su vieta kur važiuojate^ Pagelbstime gauti' paspirtus 
vizas ir suplanuoti kelionę. Visus faktus gaukite iš jūsų

United Statės Lines
45 Broadway New York City
Hotel Cleveland, Bld. r Cleveland, Ohio

Arba “Dirvos” Agenturon—3352 Superior A Ve. Cleveland, ®

“SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite

ratūros, Politikos, Žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų 
ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertės $ I.

I “SANDARA”
327 Ė STREET, BOSTON, 27, MASS.

Sveil 
■ Tavo 

Tavo 
Apši

Ku 
s« 
Tai

• Dži 
Tauki 
Nata 
Atsld] 
Daup 

Ir ž 
Pav, 
Linl 
Spa]

'H, 
Koltą' 
Poroj 
Atmini

Knot 
Jei! 
Ht 
Tęvi



DIRVA

Jaunintas

PAVASARIS
(šios eilės laimi Kontesto Dovaną)

Pavasario saulutė kel’ gamtą iš miego, 
Smulkus lietus prausia, aikštėn'traukia 

diegus.
Medžiai lapus skleidžia, žolė pievas kloja, 
Karklynai sidabro pumpurus linguoja.

„ Iš sidabro verčias j aukso pūkelį,
- Glamonėjant saulei vystos į lapelį.

Gelsvai žali lapai skleidžiasi, šakoja, 
Aukšti beržynėliai saulėje baltuoja.
Aplink juos žibuoklės iš širdies gilumo 
Skleidžia gardų kvapą po pievų platumą. 
Pienės auksagalvės savo rolę lošia, 
Geltonais žiedeliais laukus, pievas puošia. 
Sodne vyšnių medžiai, obelės šakotos, 
Kai gražybių deivės žiedais vainikuotos; 
Ir kiti medeliai kurie vaisius duoda 
Kiekvienoj šakelėj savo grožę rodo.
Alyvos, kaštanai, jievos žydi-kvepia, 
Tarp šakų paukšteliai savo lizdus slepia, 
Čiulba, gieda, skraido, meilinas-bučiuojas, 

’ Kiaušinėlius deda, viens kitu dabojas.
Overis nesnaudžia, Mnksminas, bėgioja, 
Auksakakliai margi karveliai burkuoja, 
Žiogai, skruzdės, bitės stoja prie darbelių, 
Laisvos peteliškės neilsin’ sparnelių. 
Kiekviena vabalėlis savo galę rodo;
Dirvoj artojėlis aria žemę juodą.
Vaikai prie upelio sliekus kasinėja, 
Po langais mergelė darželį ravėja; 
Veidelis raudonas saulės nubučiuotas, 
Širdyje dainelė, džiaugsmas nemieruotas 
Kad radastų krūmas šildomas saulelės, 
Rausvus žiedus skleidžia, žaliuoja rūtelės. 
Toks maždaug gražumas. yr’ pavasarėlio, 
Kas sukelia džiaugsmą kožno tvarinėlio.

M. A. Karbonskienė.

PAVASARIO SULAUKUS
Sveik’s jaunas, gražus pavasarėli, 
Tavo gražumų visi daboja,
Tavo skruostus puošia ankstyvos gėlės, 
Apsiaustas žalias tau pečius kloja.

Kur tik pažvelgi, visur jau žalia,
Sveik’s, linksmas, mielas, visi tik šaukia, 
Tave pagerbia, tau puotas kelia, 
Džiaugiasi, linksmi tavęs sulaukę.

Paukščiai, žvėreliai visi poruojas, 
Net augmen’s, gėlės į. šeimas 'buriąs, 
Atskiros rušįs, auga, kerojas, 
Dauguma žiedus puikesnius turi.

Ir žmogaus sielų džiaugsmu pripildo, 
Pavasarėlis meilutis, jaunas, 
Linksmai, maloniai saulutė šildo, ' 
Sparnuočių giesmės skambėt neliauna.

o o o
Ir tu, jaunime, protu vaduokis,
Kol tavo amžiaus pavasarėlis,
Doros idėjai truški, darbuokis,*
Atmink, tų pjausi koks bus pasėlis.

Kuopkitės, burkit visi išvjeno, 
Jei reikia dirbti darbų naudingų, 
Tvirtesnė būrio jiega nei vieno, 
Te visus riša meilė galinga.

Audra.

PAVASARIO RYTAS
Pavasario gražus rytas, 
Rodos auksu nubarstytos 
Pievos geltonais žiedeliais 
Ant skaisčiai žalios žolelės.

Smagu vaikščiot, ištikrųjų, 
Tarpe medžių, tarp žaliųjų: 
Rasa rieda nuo lapelių, 
Paukščiai čiulba ant šakelių.

Tarp lapelių saulė žaidžia, 
Šilumą maloniai skleidžia, 
Tarp jų šviesą padalina, 
Skaisčiom varsom padabina;

Vienų medžių lapai gelsvi, 
Antrų rausvi, trečių žalsvi, 
Kitų žibančiai dažyti, 
Lyg paparčiai iškarpyti. _

Išdidžiai kaštonai stovi 
Baltais žiedais apsikrovę, 
Nematyt jų net nei lapių, 
Aplink skleidžia saldų kvapų.

Tokis vaizdas liečia širdį, 
Gamtos balsų rodos girdi, 
Visa tai del žmonių gero 
Maloninga gamta daro.

Audra.

PAVASARIO VAKARAS
Jau saulė auksuota 
.Nuriedėj’ vakaruosna, 
Žemė apsirengė sidabro rasa, 
Tik padangės skliautas 
Paliko rausvai varsuotas, 
Aptyko, apsnūdo gamta visa. 
Vėjas apstojo šlamenęs lapus,' 
Oras tik skleidžia saldžius kvapus, 
Pavasario vakaras tykus ir ramus.
• Petronė M.

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

PAVASARIO DAINA 
žydi kleveliai, žydi .dobilėliai, 
Džiaugias mano mergužėlė 
Iš pavasarėlio.
žolelė žaliuoja, paukšteliai 

dainuoja,
Vaikšto mano mergužėlė, 
Pina vainikėlį.
Skina vuosilkėlę,
- aguonėlę, 
Skina kitą lauko 
Savo vainikėlin.

skina

gėlę,

mergelė

gi nenusiminkit kad negavot 
dovanos, nes ją tik vieną sky
nėme.

Dar vienos eilės, prisiųstos 
pavasario laiku, kurias paraše 
gerb. Patriotas, skamba sekan
čiai :

PAVASARĮ DARŽELIS
Gėlelių darželis
Klestėti pradėjo, 
Bijūnai žydėjo, 
Žaliavo rūtelės.
Ten vilioja, širdį
Ir traukia akis
Kur žydinčios gėlės 
Skleidi’ saldžius kvapsnius.
Čia jaunos porelės 
Rymo ant tvorelės, 
Žiba jų akelės, 
Plasd’ jautriai širdelės.
Jaunuoliai svajoja 
Prie gėlių darželio, 
Čia sielų atdaro 
Ir ateitį tveria.

Petronėle

Saulutė spindėjo,
žiurėjo

Į nupintą vainikėlį,
Ir savin kalbėjo:
Gėlelės jus mielos, džiaugsmas 

mano sielos,
Bet nugintos ir supintos, 
Baigės jūsų dienos..’..
Atjoja bernelis per lygius

laukelius,
Nuskins mane, mergužėlę,
Savuoju glėbeliu. ■

S li

ko- 
ko-

M.

PAVASARIS LIETUVOJE
Baltai pražydo jievų medeliai,
Krūmuose čiulba linksmai (paukšteliai;

Bitelės dūzgia ant javų žiedelių,
Drugeliai plazdena ant žalių lapelių.

Oras yr’ pritvinkęs kvapsniu nuo gėlelių, 
Ir aidais įvairių gražiausių balselių.

Vos tik spindulėlis saulutės sužvilga,
Ant pievų. skaistutė raselė sumirga;

Jos spinduliai skaistus girias pabučiuoja, 
Sparnuočiai “poetai”' linksmai sudainuoja.

Saulutę išvydus ir pievų gėlelė
Linksmai nusišypso pakėlus galvelę.

Žaliam vyšnių sodne tarp baltų žiedelių, 
Tarp ramaus ūžesio pilkųjų bitelių,

Čiulba ir lakštutė linksmutėlė, miela, 
Josios gražių dainą pamylėjo siela. • 

Sodnai ir pievelės visi sužydėjo, 
Mano jautrią sielą ganfta sužavėjo.

Štai rugių laukelis kai rūta žaliuoja, 
Skaisčios Lietuvaitės daineles dainuoj

O nitų darželiai tai rojaus vietelė, 
Kuriuose žaliuoja puikuolė rūtelė.

Kai skaisti mergaitė žiedai pinavijos,
Rengias jau žydėti ir skaisčios lelijos;

O sodnai meilingi gražiai apsirengę, 
Baltais žiedais šakos visos apsidengę,

O ant tų šakelių gegutė kukuoja,
Jos graudus balselis roęlos kad dejuoja. 

Kaip žiemos gamtužė sniegu nubarstyta, 
Taip dabar medeliai žiedais apkaišyta.

Visur žali lapai, įvairios gėlelės,
Visur linksmi balsai ir aidai dainelės, 

Rūtelių darželyj mergaitės adinuoja, 
O vyšnių sodnelyj gegutės kukuoja.

Visam laike metų nėr’ laiko gražesnio 
. Kaip pavasarėlis, ir nieko meilesnio.

J. Gogelis.

Neilgai žydėsiu, neilgai 
linksmysiuos,

Suvys mano jaunos dienos 
Kaip šis vainikėlis....
Ar jisai bus geras, arba 

girtuoklėlis,
Vistiek žuvę bus dienelės 
Mano jaunystėlės.
Ale kai atjojau, žodį prakalbė

jau,
Vistiek geidė mergužėlė 
But mano glėbelyj.
Nemielas namelis, nei seni 

tėveliai
Jei nerasi bernužėlio 
Priglaust prie šalelės....

Vėjas.
Nuo Juokų Red.: šis nume

ris yra Pavasario Eilių Kontes
to numeris, ir jau šiame num. 
skelbiame dovanos laimėtoją.

Bet patariame gerb. Vėjui 
nesidžiaugti, nes nors jo eilės 
čia telpa, visgi ne jos išlaimi 
dovaną.

Kontesto laimėtoja yra gerb. 
M. A. Karbonskienė, iš Brook- 
lyno, kurios eilės telpa greta 
šito kampelio, Jaunimo skyriu
je,
te”, pasiųsta gerb. poetei.

Kad kunigas turėtų' žmoną, 
Ramiai namie sau miegotų; 
Kad kunigas turėtų žmoną, 
Savo vaikams pavardes duotų. 
Kad kunigas turėtų žmoną 
Tai Pono Dievo bijotų, 
Kad kunigas turėtų žmoną 
Tai ir pavargėlius mylėtų. 
Kad kunigas turėtų žmoną, 
Grieko, pragaro bijotų, 
Kad kunigas turėtų žmoną 
Mergoms pakajų duotų. 
Dabar kunigas pačios neturi, 
Nei Dievo, nei Bukio nebijo, 
Auksą grobia, degtinę geria, 
Bobeles į piktą veda.

Prie visko, gavome vėl nuo 
gerb. Jurgio Išalkusio gromatą, 
apie’rojų ant žemės, kurią 
talpinsime kitame num.

Kad poetai nepaiso kada 
kias eiles rašo, ir redakcijos
kiū sezonu talpina, matbsi iš 
“Amerikos Lietuvio”, kur tilpo 
J. Naruševičiaus eilės vardu 
“Nauji Metai Atkeliavo”, 25-m 
to laikraščio num.

Prozos netinkančios j sezoną 
jokis redaktorius netalpins, bet 
eiles laiko visai išimtinu daly
kus ir nekreipia domės į laiką 
kada kas tinka.

“Lietuvos žinios” talpina ra
šinį vardu “Kristus žemėje”. 
O mes vis manėme kad jis nu
žengė į dangų.

Bet čia rašome parodyt kaip 
"musų kalba bandoma gadint: 
naudot vietininką tinka tik ten 
kur tinka: Namie, bažnyčioje, 
bet ne stoge jeigu ant stogo; 
ne stulpe jeigu ant stulpo; ne 
žemėje jeigu nori kalbėt jog 
ant žemės. ' ,

Dovana “Algis ir Giedru-

a,

Doviernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų, turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų."DIRVA"
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

No. 55

Gerb. Karbonskienei dovana 
skiriama už jos tvarkiausia iš
reikštą pavasario gamtos išvai
zdą, ir iš, jos eilių matome ge
rą pažinimą senos Lietuviškos 
gamtos, nors iji gyvena Ameri
koje. To visko tik labai maža 
dalelė galima matyti Ameriko
je apie ką ji savo eilėse kalba.

Ir kiti musų poetai ir poetės 
pasirodo geri pavasario gamtos 
žinovai, ir. mums smagu kad 
visi dainuoja turėdami mintyje 
Lietuvos gamtą, o ne šičionai, 
kas aišku iš minavojimo me
džio jievos, vyturėlio ir tt.

Gerb. Vėjas, kiek matosi, ir
gi savo eilėmis vaizdiną sceną 
Lietuvoje, nors jpats gyvena 
Detroite. Jis taipgi panaudoja 
visiems žinomos dainos “Stovi 
Eglelė” natą, ir pamaišydamas 
iš senų liaudies dainų sakinius 
tveria savo naują poeziją.

Lyginant jo poeziją su visai 
nauja Lietuvoj* kuriama poezi
ja, apie mėšlo bokštus ir tt., 
gerb. Vėjo mes labiau apverti
name, kaip apvertins ir musų 
skaitytojai.

Tik turime pasakyti sekantį: 
nors gerb. Vėjas užvardina sa
vo eiles “Pavasario Daina”, tą 
komediją su mergele ir vaini
kėliu galima lošti ir vasaros 
metu, nes vuosilkėlės ir aguo
nėlės rugiuose auga ne tik pa
vasarį, o mergelė yra pastovus 
daiktas ir nieko bendro netu
rintis su pavasariu.

Dėkuojame visiems poetams 
ir poetėms už prisidėjimą kon- 
testan. Jūsų visos eilės sunau
dojamos ir bus sunaudotos, tai

Naminiai Pasigelhejimai
Užlašinus ant lentynų po biskelj 

lavendrų aliejaus, taipgi knygšepo- 
se ir kamaraitėse, prašalins sunkų 
orą kuris paprastai susidaro drėgna
me ore.

Prašalinimui nuo šilko lietaus plė-
I 

Galima 
atsar- 

! giai arba permerkti garu iš gerai 
; verdančio arbatinio katilo iki pilnai 
1 sušlaps. Kuomet tas bus atlikta ga- 
■ Įima materiją prosyt.

Atnaujinimui nublankusių grindų 
patiesalų, nutrink juos skaruliu pa- 
markytu ammonijos mišinyj. Tą rei
kia "Uaryt kada karpetai arba patie
salai grynai nušluota.

Grožės Patarimai
Geriausias būdas naudojimui per- 

fiumo yra sekantis. Pasidažyk pir
štų filius ir greitai patrink užpaka
lyj ausų, pažasčių duobėse, ant ran
kų, ir delnuose. Pamatysit kad odos 
šiltumas išplės kvapsnį. Taip nau
dojant perfumą jis nenugaruos, bet 
jo aliejai pasiliks ant odos. Nepilk 
perfumo ant drapanų. Gėlių aliejai 
perfume tada išduoda savo kvapsnį 
kada sušyla. Perkant perfumą žiū
rėkit jog gaunat geriausį ir pasiti- 
kėtinos išdirbystes.

Ypa tiška Sveikata
Ar gyvenat laukuose, miestelyje 

ar mieste, jūsų pareiga yra užsilai- 
kyt sveikai. Nepavelykit sau ar sa
vo šeimynos nariams nusikamuoti. 
Pirmiausia taisykle sveikatai yra 
protingai valgyti, gert dikčiai van
dens, vengt užkietėjimo, ir naudotis 
kuodaugiausia tyru oru ir saulė ko 
tiek daug yra. Saulė ir oras dykai, 
vanduo labai pigus, taigi lieka tiktai 
pasirūpint atsargiai pasirinkt mai
stą. Naudojant tinkamą maistą kas
dien; užkietėjimas neprivalo atsitik
ti. Ligų kurių negaunam nereikia 
nei gydyt. Užkietėjimas yra prie
žastis daugelio rimtų negerovių ir 
savaimi užmauda. Kožną dieną sa
vo maiste turit turėti vaisių, nors 
vieną nevirtą daržovę, dvi ar dau
giau virtų daržovių (kitokiu negu 
bulvės), čielų grudų ir sėlenų.

RODYKLĖ
Virimo Receptas

Medus yra saldus skystis ištrauk
tas bičių iš gėlių ir paskui sudėtas į 
korius. Gal nustebins jus kad vie
nas svaras medaus yra tai skysti
mas surinktas iš dviejų ar trijų mi
lijonų gėlių, bičių pasidarbavimu, j tmų, sušlapink visą, šmotą moterijos 
Medus yra dviejų rūšių: Korinis ir jr pr0Syk kolei dar šlapia. r,*,:— 
Ištrauktas. Koriais ir geresnis iš- spendžiu iššlapinti materija 
trauktas parsiduoda naudojimui prie’ • • • ' • ••
stalo. Medus gelbsti vidurių virški
nimui. Medų visada reikia laikyti 
kur sausa ir šilta. Vienas populia- 
riškiausių valgių kur medus naudo
jama yra kepta kiaušinienė. Ją len
gva padaryti ir kožnas jūsų šeimy
noj megs ją.

Kepta Puodukuose Kiaušinienė
1 puodukas evaporated pieno 
1/3 puoduko medaus
2 puodukai verdančio vandens
3 kiaušiniai
% šaukštuko druskos
Suplak kiaušinius, saldumynus, ir 

druskų su uždaru, paskui supilk pie
nų. Sumaišyk gerai, supilk į puo
dukus, paskui sudėk j blešinę kurios 
dugne patiesta keletas popierių. Už
pilk blekinėn vandens kad apsemtų 
puodukus iki trečdalio, karštu van
deniu, paskui kepk vidutiniame kar
štyje, apie 25 minutas. Jei norime 
galima kiaušinienę kepti garu vietoj 
sausu karščiu. Vanduo blckinėj 
turi užvirti.

ne-

Virtuvės Patarimai
Nesukratyk pyragų kolei jis 

pečiuj, nes nuo to jis pasidarys sun
kus. Buk atsargi kuomet atidarai 
pečiaus duris.

Pirm smožijimo žuvies žiūrėk kad 
ji butų visai sausa. Apibarstyk mil
tais pirm dėjimo į skarvadą.

Nulupimui obuolių greitai, užpilk 
ant jų karšto vandens ir padcngk. 
Lai pastovi dešimts minutų ir oda 
nueis lengvai.

Kuomet nudegi pirštus, uždėk tuoj 
miltų ir skausmo nejausi. Miltai 
apsaugoja nudegimų nuo šalto oro.

dar

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
. Jeigu jums reikia pieno darymui kadangi Borden’s Evaporated Pienas 
mayonaisę ar v:*'” ’y”“ t:-
naudokit Borden’s Evaporated Pieną I kad

r kitų naminių valgių yra pilnas riebios Smetonos. Jis nie- 
' ’ ” . ' ’ ; ’...J nesugenda ir užgąnedins jus.



The Younger Set
THE POLISH

BETRAYAL
UPON DAWNING

Waller R. Bauhlis.

any-

dis- 
hav- 
Get

go

A girl was recently drowned 
in a bathtub. She had a cork 
leg and took a bath.

MANY a woman with a one 
track mind has a switch just 
above it.

By E. J. Harrison.
As largely -an eye-witness of1 

events in Lithuania I feel enJ| 
titled to speak with some au-. 
thority about the unprecedent- i 
ed internacional scandal which, ( 
for the time being at least, has ( 
terminated in the triumph of: 
Polish military might over! 
Lithuanian right, without elic-' 
iting anything more effective I 
than feeble verbal protests 
from the League of Nations to 
which the dispute was rele
gated for settlement.

In May 1919 I was fortunate! 
enough to be appointed secret
ary to the (British Commission 
for the Baltic Provinces (sic) 
under its distinguished Com
missioner, Colonel S. G.Tallens, I 
C.B., C.B.E., with whom I; 
travelled via Switzerland, Aus
tria, Czecho-Slovakia, Poland | 
and Germany to Libau, Riga I 
and Reval in the early summer 
of that year. During this pe
riod I participated in stirring 
incidents which do not proper
ly form part of the present re-i 
eitai. It should be said how-1 
ever, that on the occasion of a 
conference between Colonel Tal- 
lens and a Lithuanian delega
tion at Libau in June 1919, I 
for the first time began regret-1 
fully* to realize that the Poles, 
with whom hitherto I had ever 
sympathized in their pictur
esque struggle for freedom, i 
were proving false to all their I 
loudly* vaunted principles, and 
were indeed doing, their best to 
extend to their weaker neigh
bors the self-same treatment 
from which they had only just; 
succeeded in emancipating 
themselves with the indispens
able aid of the Allies. This 
discovery was a bitter disillu
sionment, but I would not per- ■ 
mit sentiment to weaken an 
objective judgement, and inas
much as all subsequent first I 
hand knowledge had but serv- 
et to increase the counts of. ania, who never 
my indictment against Poland, (opportunity of 
which dates from this moment, Severy “incident” 
I have not the slightest hesita- and Lithuanians

UNCLE WIG GIL Y’S TRICKS

Behdld the morning’s welcome light 
Emerge from out the halls of night, 
And see its rosy streamlets lie 
Resplendid on the eastern sky.
How quickly do the birds take
And joyously begin to sing
The praises of a new-born day, 
With melodies entrancing, gay.
And man when rising from his 
By Nature’s firmer spirit lead, 
Rejoyces and in wonder views 
The beauty of the morning hues.

wing

bed

advertising as easily as in 
thing else.

Doctors have recently 
covered many young men 
ing “Athletic Hearts”.

I them running after girls.
-------- o ■■■ ■

į He (haughtily): “I can
I with any girl I please”.
| .She: “Yes, too bad you don’t 
jplease’any of them.”

-------- o—-------
l A Long Way For A Kiss

Milk: “Mabel went to New 
(York and Schenectady.”

Sop: “And she necked who?” 
-o--------

ML IDEA of the softest jog 
I in the world is: •Gildą Gray 
i with the St. Vitus dance doing 
| the shimmie on a cold winter 
I day. '

THE only way out of almost 
any predicament—Hard 

------ —o--------  
IF WE only talked 

things we knew we’d 
much less to say. 

-------- o--------  
WE HEARD an Akron 

say she always likes best 
dancing partner who are light 
on her feet.

tion in putting my name to this 
Į open confession 
1 faith.

At the end of 
I was sent from 

has under Colonel R. B. Ward, 
to establish a branch of the 
British Commission at the tem- 

i porary Lithuanian capital.
Later, however, this branch 
was converted into a consulate^ 
and Colonel Ward’s appoint
ment as Acting /British Consul 
for Lithuania by the Foreign 
Office synochronized with my 
own as Acting British Vice- 
Consul, a post which I held up 

! to the early part of 1921. From 
•this it will be clear thaf I en
joyed exceptional opportunities 
for gaining “inside” informa
tion of what was going on both 
openly and behind the scenes. 
Possessing a very sound know
ledge of Russian, both written 
and spoken, to which I have 
since added a growing acquaint
ance with the fascinating 
Lithuanian tongue, it was easy 
for me to communicate direct 
with all the principal Lithu
anian actors on the political 
stage during this period, total
ly, dispensing with intermedia- 
ries.

My own personal views of 
the merits of the Lithuanian- 
Polish controversy are fully 
shared by my former chief, 
Colonel Ward, as also by the 
various members of the British 
Military Mission

of political

August 1919 
Riga to Kau-

then in Lithu- 
overlooked an 

investigating 
between Poles 
of which we

Mr. I. Knovdlt

TPns 1S ' 
the Life!

Jib,

"nrali 
Lke 
Strind!"

/ M -’•tjr

ŽLazT nevy s 
invention

Uncle 
Butten!

A®

Guess I must T 
have pulled < *

Wrond strindĮ 'CZ'’//.'

J//

L—

during ' I’ll never tąke another drop, 
In this|remarked the aviator as he fell 

made to

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Geras
Skirtumas

Work.!

girl 
the

about I 
havei

sutau-

dolariai.

PUBLIC SQUARE

Dėk Taupymus i Taupymu Banka

'J' ARP dolario 
pyto ir dolario pra-

leisto skirtumas yra du
5r . skirtumas

tarp tų dviejų plečiasi,
nes sutaupytas dolaris
yra kapitalas ir auga už
dirbdamas nuošimti.

Savo patogioj vietoj ant
Public Skvero SocietyReikalaukit— 

“Dirvos” Knygyno
1925 Metų

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuoja*u 
prisiųsdami savo’aišku 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

out of the balloon.
' -------- o--------

“I certainly makefh scent go 
a long way”, remarked 
garbage man.

-------- o---- ;—
A MODERN girl is one 

thinks the; rolling pin is a 
provide 

the action in a comic strip.
-------- o--------

So far we have never heard 
of any person breaking 
speed limit on work.

-------- o--------
J. Brazauskas says that 

old time a fat man pulls up his 
chair and tucks in his napkin 
around his neck like a bib the 
betting is that he didn’t sit 
down at the table to discuss 
politics or the weather.

for Savings užlaiko sau

had an over-supply 
those strenuous times, 
context a remark once 
me by a former British Milit
ary Attache in Kaunas so aptly 
sums up the case against Po
land that I cannot refrain from 
quoting it here. He said: “I 
am out to opose Poland in 
Eastern Europe for much the 
same reasons that I opposed I trivan.ee invented to 
the -Boche in Western Europe' 
during the war, because the 
Poles as they now behave are 
the Prussians of Eastern Eur
ope minus the Boche efficienr 
cy”. I do not think it would 
be possible to express the sane, 
considered judgment of a typ
ical British military man in 
fewer or more effective words.

^5?

OFFICE CAT
By Junius

THE ones who look down on 
the world from a great height 
are aviators, intellectuals and 
kids of 16..

-------- o--------
“It’s the details that 

sadly mooed the cow 
train ran over her tail.

-------- o--------
“Hello” doesn’t last for 

minute,
A clear little, queer little word, 
But say there’s lots of cheer

in it *
Everywhere that it’s heard.
It’s

the

who 
con-

the

any

gią prieglaudą sutaupy
tiems dolariams. _ _ _ _

Incorporured liiiS 

in the City of Cleveland

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETS

the
count”, 
as

%Made by

Antiseptiškos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą
Kosulius

short, doesn’t last for a 
minute,
homely and plain as can be, 
there’s so much in it

’Tis
But
When it’s said from you to me.

-------- o---------
‘‘Tillie looks old enough to be 

her own mother”.
-------- o----

“See the dollar
said Bobby.

“Are you sure it 
asked his father.

“I know it was, I

SrBILIOUSNESS

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių žurnalas..
“Gydytoją” leidžia Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugija,
Redaguoja Dr. A. J. Karalius ir 

Dr. S. Biežis. >
“Gydytojas” mokina kaip apsi- 
saugot nuo ligų, duoda tinkami; 
patarimų sveikatos dalykuose* ir 
suteikia tinkamai prirengtų mok
slinių straipsnių, talpina gražių 
paveikslų. Kaina metams Ame

rikoje ar Lietuvon $2, 
Pavienis numeris 20-centų.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd St. Chicago, III.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

-NEDĖLIOS
ESKURSIJOS

ANT

^ICKgJ. J&ATE RūAD
ŽEMOS ROUND TRIP KAINOS

Ft. Wayne—Green Springs Fos- 
toria—Bellevue—Lorainj ir kitus 
punktus j vakarus nuo Clevelando 

—taipgi— 
SAVAITES GALO 

IŠVAŽIAVIMAI

VASARINĖS KELIONĖS 
i daugybę 

Kalnų, Ežerų ir Pajūrių Resorlus

MIESTE TIKIETŲ OFISAS 
2010 East 9th St.

1
5 Jaunavedžiams puikiausia vieta pirkti savo j
5 naujo gyvenimo kūrimui rakandus. Kainos ? 

čia prieinamos, rakandai visokių rusių pa- į 
gai kiekvieno skoni. Taipgi turime Lietu- į 
viškų ir įvairių dainų ir muzikos rekordų. s

Cleveland Furniture Co. į6412 Superior Ave. M. Sacevičius, Sav. į
S >

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrų Specialistų, o n» 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius m- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

ifgįį\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipazinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

I found ?”

was lost?”

it.”

adver- yj

Saugus Skustuvas kurs pats

■By Thornton Fisher

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

movie 
huge

PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00' 
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

All druggists—3Sc and 65c jars and tubes. 
Children's Mustcrolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

BEECHAMS

riKjGŠjjJ Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
*’iwį'V Spindulių Roentįeno ir pilnas Bakte- 

M nelogiškas egzaminavimas kraujo ati- 
1/ dengs man tikrų jusi} ligos priežastį

Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

■loesn't believe anything nil he sees It

saw a man 
looking in the- store for 

-------- o--------  
WHY do travelling 

actresses always carry 
bouquets of flowers?

-------- o--------
Every cent spent for.

tising counts if it is spent judi
ciously. It can be wasted in

25c ir 50c dėžutes

Bafoies Hove It

Mrs. Winslow’S 
Syrup

*5tf‘^KElLOGG!5
TASTELESS CASTOR OIL

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jonu 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata if 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnajuaius 
nervus ir kenčiate nuo užnuomjimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnoj, lai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko neaikja- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai JO- 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąilntak 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums''vi- 
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Ar. Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Oflic v*lando,: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo • Ud I vakn*. 

Nedildieniaia nuo 10 Iki LV did r- — •'a , q, b.iugus onustuvas kuts pai 
AUtODtrop Išaštrina_ Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

ė Prospect 2420 Central 1766

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

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

MRINEj Ai5ki°*. Tyros Svei- 
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana. 
Murine Valo, Palengvina, At- f---« gaivina ir Nepavojingas. /

Jis Jums patiks/
V K £• B Knygelė “Akių Užžiura” arba 

Murint:Co^Dpt.H.S.,9E.OhioSc.>Gūcago “Akių Grožė” Dykai.

trivan.ee
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Ar Tamsta žinai kad Chicagoje tapo atida- 

; rytas vienas iš didžiausių Lietuviškų khygy- 
; nų? Jei nežinai, ir neturi jo katalogo, tai tuo- 
? jau pareikalauk, o pamatysi kai baisi daugy

bė naujausių knygų, gaidų ir kitokių dalykų 
thpo' pargabenta iš Tėvynės Lietuvos. Rašy- 

' damas adresuok: “švyturio” Knygynas, 3305 
: So. Halsted St., Chicago, Ill. (32)

]vo, ir ant šventoriaus ir net 
bažnyčioje padarė saldaus juo
ko.”

Ištikrųjų tas jaunikaitis bu
vo paikas kad pirm laiko už 100 
litų saldainių išpirko.

P. Kriukelis.

Kamajai. — Paskutiniu lai
ku šioje apielinkėje priviso la
bai daug plėšikų. Gegužės 13 
d. ant vieno vieškelio buvo pa
daryta penki apiplėšimai. Bet 
plėšikus Dusėtuose pasisekė su
gauti.

Gegužės 27 d. ant Kamajų 
vieškelio buvo rasta nužudytas 
Žydas. Piktadariai suimti.

me ir yra didelis nepatogumas 
ir nustoja veikalai tikros savo 
vertės.

Šiaulių Liaudies Opera nega
li surinkt daugiau muzikantų 
kaip 15, nes jų čia trūksta. 

“Trįs. muzikantai buvo dargi iš 
Kėdainių, jų tarpe apsiėmė Mi
kui Petrauskui pagriežt jo vei
kaluose Prof. Karnavičius, ku
ris visuose trijuose vakaruose 
griežė violą.

Komp.' Petrauskas gerame 
upe ir pasitenkinęs Išvažiavo 
atgal Kaunan birželio 9 d.

Buvęs.
▼▼▼

Nauji Dvarininkai. Vietoje

Dusulis Išgydomas! 
Pirm Užmokėjimo
Mr. D.- J. Lane, chemistas gyve

nantis 1658 Lane Bldg, St. Marys, 
Kans., turi išradęs paprastą namų 
būdą nuo Dusulio. Lane turi 
tokį pasitikėjimą savo galėję išgy
dyt kad jis prisius reguliarį $1.25 
vertės butelį dykai, apmokėtu pačtu^ 
kožnąm kuris kenčia ir kuris jam 
parašys. Jis nori tįk tada užmokėt 
jeigu išgydys. Jeigu nė, tik pra- 

' nešit jam ir jis panaikins lėšas. Jei 
(kenčiat nup Dusulio (Asthma),, raj- 
išykit jam šiąndiėh. Ųosiųskįt pini
gų, užteks tik jūsų vardo ir antrašo.

Ar Neparankiau
PALEIST ATVIRUTĘ ARBA TE- 
LEFONUOT, negu nešt glėbį dra
panų? Musų patarnavimas grei

tesnis ir darbas geresnis ne-* 
gu kitų. Mes valom (klyrii- 
jam) purvinas, taisom suply
šusias drapanas. {dedam nau? 
jus pamušalus už labai priei
namas kainas. Tik nepamiršk 

Rosedale Dry Cleaning Co.
n P' nrTDAITIO Randolph 7906savininkas c. F. PETRAITIS 6702 superior avė

Palei Lietuvišką Bažnyčią. Vakarais atdara' iki 8 valandai. Ateikit.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?

Išlindo Yla iš Maišo
I (Specialiai “Dirvai”)

TS’ikščionįs’ ąkelbia kad visi 
žmoijės kurie skaito laisvos 
dvasios laikraščius- ir priguli į 
prie pašančių jų draugijų yra 
nedori žmonės, paleistuviai, išt 
tvirkėliai, bedieviai, žmonės 
kurie priguli prie “krikščioniš
kų” draugijų, skaito jų laikraš
čius,' kalba poterius, kiekvieną 
nedėldienj tupi bažnyčioje, yra 
laba geri žmonės, ir kultūringi.

Kad nebūtų tam pasakojimui 
faktįškų prirodymų reiktų ir 
tikėti jų skelbiamam “krikščio
nių” dorumui* Aš labai nemė
gstu paliesti kitos pakraipos 
žmonių< bet verčiamas tiesos 
negaliu užtylėti. Kristus pasa
kė: Malda be genų darbų yra 
nieko verta.
'Taigi, dauguma musų krikš

čionių žmonių nepažįsta artimo 
Trieilės, gyvena puikybėje, ne-, 
kaltai nuplėšia žmogui garbę, 
kitus skriaudžia, bet daug po
terių kalba, delei ko ir skaitosi 
“geru” žmogum.

“ Labai aiškiai pasirodo kad 
“Jęrikščionims” nerupi Kristaus 
mokslas: kad ir labai blogas 
Žmogus, bile tik lanko bažny
čią, keliaklupsčiais vaikšto apie 
kunigus — toks žmogus jų va
dinamas “geru”. .

Kodėl Lietuvoje kaimuose 
apšvieta nežengia sparčiai pir
myn? Kodėl nieks nesirūpina] 
mušti našlaičiais?. Kodėl mo-i 
kyklos stovi paskutinėje vieto-

nepątinka, ir jie keikia tuos 
komitetus ir tuos žmonės kąi- 
po bedievius lir tikybos griovė
jus.

Visa supratingesnė liaudis 
pamato kad bedieviai yra žmo
nės, pradėjo juos gerbti ir prie 
jų linkti. Poteriniams žmo
nėms tas labai nepatinka, kįla 
užvydėjimas kodėl ne jie taip 
dirba, o dirba jų išpeikti žmo
nės. Na o tada reikia ardyti.

Iš kultūrai nudirbtų naudin
gų darbų nėra kito kuris butų 
taip svarbus kaip našlaičių už- 
žiurėjimas ir šelpimas, nes tie 
jauni diegeliai* vietoj palikti ne
naudingais gailaus išauga į la
bai prakilnius piliečius, gilina
si Į mokslą ir padaro svarbius 
darbus. Tautos tvirti pamatai 
gludi ne poteriuose bet teisin
game moksle ir laisvos pakrai
pos žmonėse.

šiuomi tik trumpai Įrodžiau 
laisvamanių gerus darbus. Bet 
ar “krikščionįs” juos išgirs? — 
ne, tik purvais apdrabstys. Bet 
nereikia nustoti vilties. Geri 
darbai; teisingumas pereis ir 
neperęįnamas vietas, ir paro
dys kad ne tie žmonės, yra geri 
-kurie kumščiais daužosi Į kru
tinę ir be perstojo varsto rą
žančių, bet tie kurie duoda gar
bę Dievui gerais darbais, kaip 
jis pageidavo. Netiki jie ir ne
bijo pragaro, bet gerai daro 
sąžinės vedami.

P. Kriukelis.

Rokiškis. — Paskutiniu lai
ku čia eina surašinėjimas žmo
nių kurje nori dirbti ant siau
rojo gelžkęlio, kuris bus veda
mas iš Rokiškio į Uteną. Bet 
kadangi surašinėjimo darbą 
veda Darbo Federacijos pirmi
ninkas Teseckis, ir 
viską surašo, amžių ir turtą, j 
tai darbininkai mena kad bene 
kokios 
ma.

partinės kilpos mezga- 
P. Kriukelis.

ąenų Lietuvos dvarininkų, ku
rių dvarai atimta, atsiranda 
daug naujų. Nusipirko dvarus 
bankininkas Vailokaitis, seimo 
narys Karvelis,, Seimo narys 
Josiukas, Seimo narys Šilingas, 
bankininkas Yčas ir kiti. Da- 

smulkiai ^ar nusiph’ko Jokūbavo dvarą 
■ j Kretingos v., buvusį Parčiaus- 

kio dv., Lietuvos prezidentas 
A. Stulginskis.

Miko

buvo suren-

Ofiso vai.: 9 rytę iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po pietų.

9.30 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

šakiai. — Gegužės 26 d. čia 
.įvyko Dr. J. šliupo paskaita. Po 
to, ant rytojaus, tūlas klebono 
bernas buk taip pat buvęs klie
rikas pasakojo kad, girdi, Šliu
pui reikia kulką į kaktą! Jė
zuitų laikų svajotojams tik in
kviziciją įvesti reikia, o ekze- 
kutorių tuojau atsirastų.

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

James’ Pearson, .
Box 192. Drummond, Wi«.

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dabitų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Kada jūsų pečius nedega kaip reikia jus pirmiausia išvalot 
viską nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekmė yra lead pečius 
vol dega gerai.

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
kį nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero Išvalymo, ir pasekme yra ta pati kaip su 
pečium.

Pripažinta yra kad daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
tų žarnų ir daug kitų dalykų sudėjimo, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint.

Musų šios dienos jaunuomenė iš dalies per vartojimą nuodin
gos ‘‘Munšąinės” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žmonės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėliau privedu į baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi
na gyvenimą.

jtfsų nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai galvoje, peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šulč o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no
ras valgyt, nevalus kraujus, dedervinės, odos išbėrimus, ptomaine 
iįžniiodįjimas, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 
jųsų nesvarių padėjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjimo, taip pat <r skilvio prasto padėjimo ir susirinkimo 
sistemoje nuodų, kas turį būti išmesta su pagalba geros gyduolės 
tam tikslui.

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti ta nuodą. Mgs norim priminti jums kad mes šutaisom gy
duolę kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartokit laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimą. • «

Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na į žmogaus skilvį ir ant šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
lifpl gemalai ir nuo jų užeina daug baisių lig’ų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyt šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles,- o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui geros, bet ir nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio budo ir gelbsti žlebčiojimo take nuo koše- 
rėš žemyn, g ne nuo skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsoinis.

Taigi jeigu, norit geresnes išžiuros ir geresnio jausmo ir už- 
laikyt savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
ši gyduolė nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

je? Tai vis bus kaltė tų kurie | 
daug poterių kalba. Jeigu koks 
žmogus ne “krikščioniškų” pa
žiūrų ką naudingo nuveikia, jo 
naudingą darbą poterininkai 
stengiasi nujuodinti ir sugriau
ti užmanytą tikslą.

Štai pavyzdžiai “krikšlčionių” 
ir “bedievių” gerumo. Brook- 
lyno tautininkės moterįs už
jautė našlaičių skurdų gyveni
mą ir pradėjo jais rūpintis.

Vien tik Rokiščio apskrityje 
tų “bedievių” pastangomis įsi
kūrė keturi našlaičių mokinių 
šelpimo ■’ komitetai, kurie aprū
pins tūkstančius našlaičių dra
panėlėmis ir dvasios penu, kny
gomis.. Tą darbą varo jau ne
be piriyii metai, ir keletą desėt- 
kų našlaičių komiteto lėšomis 
mokina mokyklose.

Koks šventas darbas apdeng
ti. nuogus našlaičius ir papenė
ti: juos dvasios penu! Bet tas 
darbas musų “krikščionims”

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai- 
įhynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK
“TRIMITĄ” "

Jame rasi visa trumpai, aiškiai, 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: .apie naujausius išradi- 
inus, įvairinusius nuotikius tau
tu ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausiu paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; ' eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
sių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairiaųybių, juoku poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina“ kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO" Adresas: Kaunas, 
Laisvės AL 26. ' Lithuania.

ROKIŠKIO PADANGĖ
Butėnai (Rokiščio vai.) — 

Apie vidurį gegužės Maindlio 
tapo išplėšta klėtis ir išvežta 
apie 120 pūdų turto, daugiau
sia mėsos. Bet dabar paaiškė
jo kad- tai butą berno darbas. 
Šiuose laikuose reikia būti at
sargiau ir su samdiniais.

P. Kriukelis.
Rokiškis. — Čionai traktie

rių nebėra, jų vietą užima ar
batinės. Bet tos arbatihęs yra 
tik tiek skirtingesnės nuo trak
tierių kad arbata ir limonadas 
ant stalo, o ‘valstybinė’ po sta
lu.... Taigi ir arbatinėse ' ei
na dainos, bučkiai, kumščiąvi- 
maisi. P. Kriukelis.

Rokiškis. — Pas mus tai že
mės reformos įstatymas yra 
vykdomas taip. Prisirašyk prie 
“Pavasarininkų” ąrba taip prie 
kokios ' “krikščionių” partijos 
tai žemės sklypą labai lengvai 
gausi; bet buk pirmeivis tai 
apie gavimą žemės nei nesva- 
jog. Tai parodė Rokiškėlio dva
rą dalinant, nei vienas pirmei
vis žemės negavo.

Seminaristas.

Audros Nuostoliai. Gegužės 
31 d. audra su ledais Rokiškio 
apielinkėse padarė ūkininkams 
nemažai nuostolių išmušdama 
javusi Perkūnėlis sudegino ir 
vieną ūkį. P. Kriukelis.

Rageliai. - Birželio 1 d. at
sibuvo J. T. šliubas. Pradžio
je šliūbo vienas jaunikis kuni
gui Stakelel pareiškė kad jau
noji jam esanti skolinga 100 
litų, ir prašė neduoti šliubo.

Svotas T. pasipriešino ir pa
sakė kad čia nevieta skolų j ie
škoti, tam yra teismas. ’ Kun. 
Stakelė svotų gerai apkumščią-

Petrausko Operos 
Šiauliuose

Šiauliai. — Šiauliuose Liau
dies lOpera, Miko Petrausko va
dovaujama, pasirodė veikliau
sia, nes vienu rėžtu davė net 
tris- spektaklius, ir visus labai 
pasekmingus, su perpildytu te
atru, vadinamu Liaudies Na
mai.

Pirmas vakaras buvo birže
lio 6 d., “Birutė”.

Antras vakaras — birželio 7 
d., “Kaminakrėtis”.

Trečias .vakaras — birželio 8 
d., “Birutė”.

Trečias Vakaras
gtas moksleivijai ir papiginta 
kaina. Trečiame 
atsilankęs, ir švietimo-Ministe- 
ris su savo palydovais. Mok
sleiviai nūo savęSt atnešė komp. 
Mikui J^drauskui iš, gėlių iš
pintą^ diStlę^ly^ąjĄaųiofpąflėlią 
už patiektą jiems- gražų daly
ką, “Birutę”.

Liaudies operą' Šiauliuose re- ; 
mia ■ “Kultūra”, ir operon suėjo 
visas tas jaunimas ku?is pasi
ryžęs apšvietos darbui dirbti. 
Yra Liaudies Operos nariais 
mokytojai ir mokiniai gimnazi
jų ir seminarijos (ne dvasiš
kos) ir taipgi valdininkai tar
nautojai.

Jaunimas turi daug entuziaz
mo ir labai noriai dirba ir vei
kimai! varu raunasi. Po pas- 1 
ku tiniam spektakliui tiek pub
lika, tiek operos Jiarįai inėjo 
entuziazmai! kad vaidilutės pa
griebę Miką Petrauską nešiojo 
ant sceiios ant rankų ir paskui 
nusiėmę nuo savo galvų gėles ir 
vainikus ant jo sukrovė.

Artistai, kaip solistai taip ir 
ir lošėjai — buvo visi labai ge
ri, kaip kad jauni, tik ką pra- 
lavinti.

Visi spektakliai praėjo labai 
sklandžiai, o jau choras tai bu
vo tiesiog puikus. Tiesą pasa
kius, chorai kaip Kauno taip ir 
Šiaulių 
geresni 
operos, 
choras 
žmonės, Valstybinės operos 
viską iškelia solistai, geros • de
koracijos ir orkestras, kuris 
jau yra iš 45 muzikantų. Liau
dies Opera medeginiai nepajie- 
gia statyt daugiau muzikantų 
kaip nuo 10 iki 25 žmonių. Ta-

PE-RU-NA
vakare buvo

— Liaudies Operos, yra 
už , chorą t valstybinės 

nes valstybinės operos 
dargi mažokas, apie 35 

Valstybinės

Pagelbėjo urmiose, negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metų.

Gydo kosuli,'šalti, kątara, 
viduriu ir žarnų pagedima ij 
kitoniškus -kaįąrinius 
vius._ , , ,

1 Parsiduoda visur ' » 
Tabletuose ir kaip skystimas

DR.HUMPHREY5’

“Ml

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listcrine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikių pagalios surado sustata 

• kurs ištikro šveičia ųedrasky- 
damas dantų enlales —- tas sun
kus už Javinis pagalios tapo iš-

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT ff. GROBLEWSKI & CO.
Dept. D. L. Plymouth, Pa.

Į p erta Pagalvoti j

TABLETS
BUILDYOU UP

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

i ■

a
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Savaitinis Visuomenės, Politikos, Litęratųros 
Laikraštis — Eina kas šeštadienis.
Metams Suv. Valstijose - - - 
metu ......

Kaina
Pusei ___ T
Užsieny j ir Lietuvoj metams - - -
Pusei metų -

“Varpas” yrą laisvos ir pažangios mintięs

ir Mokslo

$2.00
1.00 

.3.00
1.5,0

. .......................... _ , . T laikraštis, 
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli
tika, paduoda daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
nepriklausomos, laisvos ir djemokratingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk 
“Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

»

3251 So. Halsted St. Chicago, Ill

cxzxxxxxx

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,QOQ,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “TJ- 
vyr.ę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Poųiirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai —$6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

* Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- X 
$ sisto.jimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykip ir tur-' Ž 
•j* tingu. 4 ’ £
į . . it
-į- Jeigu biednas, ar boveik .biednas žmogus galėtų šutau- į?* 
•s pyt biskeli, nors dolari į savaitę, jis jau butų kelyje ph-i Ž 
Ž mynžangos. ' ' T
t ... 4 i
j* Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
į galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsi- 
T tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę. X
X . j \
3. Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- J 
X spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas X 
X to pasekmėmis. X

Net koletas šimtų dolarių bus' didelė pagalba padėt jums į 
I X prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku. Ž
IX
X Pradėk savo pasisekimo taupymą The A. B. Savings, and 
X Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti 
X 5% nuošimčiai.

X Kiekvienas žmogui jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą X 
X tiesiai jeigu jam bus duota teisinga pręgą. Taupomi X 
X pinigai duoda jiuns pi’ogą reikalauti teisingo atsinešimo. .J 
X . "Tv' X
t Ateik pas mus ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba, A 
X pasiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok iki rytojaus tą X 
X ka gali padaryt šiandien. ~ X
•!• " . • X

j THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY 1
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio |

;r A. B. Bartoszewicz, Pres.
X X
•W——nil,— ————B—

•w
-4

"

XI

“Vienybe”
Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu-. 
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ii-. 
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvos..

Returi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitęs kas dieną.

"VIEN YB E”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. C

MOTERŲ RATELIO IŠVA
ŽIAVIMAS

Nedėlioj vietos Moterų Rate
lis rengia šeimynišką išvažia
vimą pas Vąrakojus ant ūkės 
Brunswick, Ohio. Moterįs ža
da vežtis ir savo vyrus, taigi! 
išvažiavimas bus labai links
mas. Važiuojantieji kurie gali I 
lai pasiima savo valgius, o ku
rie nepasiims tie ras gardžių i 
užkandžių pas Ratelio narę p. Į 
Varakojienę.

Ratelio narės su savo šeimy
nomis susirinks nedėlios ryte 
prie p. Banionių namo, kampas I 
E. 74 st. ir Superior avė.,' iš j 
tenai visas skadronas automo- j 
bilių važiuos. į Varakojus. 
riems nepatogu atvažiuoti į 
rodytą vietą gali važiuot 
siog.

Kelias į Varakojus labai
ras., West 25-ta davažiavus iki 
Pearl road, važiuot'tuo keliu į i 
pat Brunswick, ten viduryje' 
miestelio aplink skverą apsisu-1 
kus važiuot po kairei, ir už po
pos minutų jau bus Varako- 
jų farma, pirmutinė prie to ke
lio.

Akrono NaujienosNaujas Arklių Lenkty
nėms Traktas

Clevelando naujausias lenktynių 
kelias. Thistle Down Park, tuoj bus 
gatavas pirmoms lenktynėms. Pir
mos lenktynės tęsis nuo liepos 18 
iki rugpjūčio 8 d. Kelias, kada bus 
užbaigtas, bus vienas iš puikiausių 
šioje šalyje ir bus įrengtas su viso
kiais galimais patogumais arklių 
lenktynių mėgėjams.

Pastogė įrengta su 6500 sėdynių 
ir klubnamis sutalpins dar. 3500 ypa
tų. Pabudavojimui tos pastoges su
naudota 750 tonų plieno ir milijonas 
pėdų medžio. Kelio įrengimui kon- 
irųktoriai turėjo nukasti yirš 250,000 
jardų žemės. t

Jokios lenktynės Thistle Down 
trakte nebus mažesnės už $1000 lai
žytu#,- j kas subata bus laižybos po 
$5,000, taipgi didesnės sumos iki 
$2,000 bus kasdien.

Tas traktas randasi North Randall 
kaime, kur iš Clevelando iš vidur- 
miesčio eis busai.

Nėra abejonės kad arklių lenkty
nių mėgėjai dalyvaus Thistle 
trakte didelėmis daugybėmis, 
dedant nuo atidarymo dienos

PASKAITA
Temoje

ŽINOJIMAS IR TIKĖJIMAS
Ant pirmųjų turime žinoti, o pas

kui tikėti, o nežinodamas negali ti
kėti. Klausimas ka mes turim ži
noti ir kur žinojimų galima surasti? 
Kviečiam visus atsilankyti Nedėlioj 
po pietų. Pradžią 2:30 vai. 7017 
Superior Avė,

kio linksmo išvažiavimo.
Liepos 4 d. tas pats choras 

rengia pikniką parapijos nau
dai Bendrovės sodne, Rast avė. 
allotmente.. Toj dienoj visuo
menė turės progą matyti vie- 

itos jaunimo gabumus ir drau- 
I ge su jais pasilinksminti.

Žaibas.'

! CHORO IŠVAŽIAVIMAS
1 Birželio 14 d. šv. Petro pa- 
' rapijos 'choras turėjo išvažiavi- 
1 mą. Visi choristai naudojosi 
’ proga praleisti dieną tyrame | 

ore ir su Lokiu užsiganėdinimu 1
į kad net pats Adomas negyveno 
■ linksmiau rojuje. Visų veiduo- 
. se buvo matyti šypsą ir rodės 

kad ir tįe medžiai 
' paukščiais . sveikino 

Musų Lietuvaitės 
vienos kitų ar po tokiais aržuo- 
lais senobės (Lietuvių vaidilutės 
degindavo savo dievams aukas. 
Bet prisiartinus ir musų cho
ristės ėmėsi prie darbo, sekda- - / v-■ u
mos vaidilučių pavyzdi: jos bė-i^anc^ *r kaktą. , Tas revolve- 
giedamos už viena kitos apieirls huvo tarp 1kittt.. kpimiiialis- 
ugnį skubino kepti dešraites, pŲ atimtų įnagių. ,
kita sakė kad nei .Keistutis tur- ~ . J :■ J“~r" ‘ “
but neaprinko Birutei puikesni Už W pralinksminsit visikai- 
nės vietos 1 kokią jos/šiandien 
turinčios.

Antanina Verteliutė ir Kon
stancija Steponavičiūtė pasirū
pino su .valgiais. Nedykai visi 
gėrėjos valgių gamintojomis. 
Anot nekuriu, visko buvo ko 
tik širdis gali trokšt (?). Bet 
“catsupo” tai nebuvo prie šal
tos 
me 
nes 
nės 
pirai ištirpę....

Su choristais išvažiavime da
lyvavo ir vietos klebonas, Kun. 
M. Cybelis. 
Ii jaunimą, 
ir tarp jų 
vienybė, iš 
naujai užgimus galybė.

Jaunimas žaidė visokias žai- 
sles, kurias pats klebonas juos 
išmokino. Taipgi jis sakė tu
rįs daugiau žaislų iš Lietuvos 
ir prižadėjo išmokyti choristus 
ką nors 'naujo ateityje.

Valgant vakarienę, Juozas 
Statutą tarė atsisveikinimo žo
dį choristams. Statutą išva
žiuos į “campę” Fort Knox, 
Kentucky; ' Bet už poros mėne
sių jis sugryš į Akroną ir dar
buosis tarp Lietuvių.

Širdingai ačiū choro pirmi
ninkui J. Stasutai, Verteliutei 
ir Steponavičiūtei ir visiems 
choristams už surengimą to-

Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
Juozas Žilionis ............ $200.00
Anna Ankudo (Rusijoj) $17.00 
Petras 
Juozas 
Bronė■ 
Vincas
Juozas Slavėnas ................ 250
Povilas Kuisis .... ~.........200

“Dirvos” Agentūra
3352 Superior av, Cleveland, O.

Grigaliūnas ... .Lt. 200
čerauka . ..............50

Morkevičieriė ...........120
Ginius .............. $25.00
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pra- 
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nu- 
tie-'

įme-

sii igiriosj 
jaunimą, 

klausinėjo
Nusišovė Sau Galą Nosies
Walter Booth, Summit ap

skrities prosekutorius; birželio 
23 ’d. nusišovė sau' galą nosies 
egzaminuodamas' žingeidžiai se-: 
ną surūdijusį 22 kalibro revolt 
verį. Kulka , taipgi nubrięžė jo

Aldona Jankauskaitė Elena Baltrukoniutė Ona Karpavičienė 
------------------- Kurios dalyvaųa “Vilniaus Ugnies” kurinime nedėlioj, birželio 28 d., išva- 

. žiavime ant Varakojo. ūkės, Brunswick, O. (Paveikslas iš Plain Dealer.)
“VILNIAUS UGNIES” DEGI-'

NIMAS
Pasinaudojant šiuo moterų 

išvažiavimu, Sandariečiai ren-, 
gia Gedimino paminėjimą kaip

NAUJA RATELIO VALDYBA
Su pradžio birželio Moterų 

savo valdybą

RENGKITĖS VISI!
Dr. V. Kudirkos Pašalpinė 

Draugija rengia linksmą pikni- Ratelis pakeitė
ką nedėlioj, liepos 12 d., labai išrenkant sekančiai: p. Mišči- 

tą^romalla 'savaiTe Lietuvi «ražiį ,vi®toj’ f*8 «k*nink* i “ Pi™i”ink,ė! nL' B“e- • |prie York Road, West Side. |ne n A. Baltrukomene sękreto-
Ten yra" gražus miškas, pa- 

Bus su-ltpgi privažiavimui, sve- 
j tainė tarp aržuolų ir klevų jau
nam miške; apie astuoni akrai 

“šio gražaus miško pasivaikščio- 
Ijimui ir praleidimui laiko tyra
me ore. 
pikniką

je Jžiur. pusi. 2), kur nedėlioj! 
bus iškilmės ant Gedimino pi
liakalnio Veliuonoj.
rengta laužas jeigu oras pave
lys, taipgi bus atvaizdinta sce
nos su vaidila, vaidilutėmis ir į 
kitais istoriškais tipais. Prie I 
to bus panaudota kanklės, ku
rias “Dzimdzi-Drimdzi” artis
tai paliko Clevelande.

Kas tik nori gali atvažiuot 
pas Varakojus j mišką ir.ma-l 
tys tą dalyką.

rėš, O. Karpavičienė iždininkė.

Kurie atsilankyt į šį 
bus patenkinti.

Rengimo Komisija.

Vielos Sandariečių veikėjas 
Andrius Lapė liepos 12 d. lai
vu “George Washington” iš
plaukia su savo broliu Brookly- 
nieeiu į Lietuvą vasarai pavie
šėti. Clevelandą apleis tuoj po 
liepos 4 d. Vietos Sandariečiai 

j rengia savo draugui’ išleistu
ves.

UŽBAIGĖ AUKŠTESNĘ 
MOKYKLĄ

Birželio 18 d. užbaigė Lin
coln High' School p-lė Adelė Zu
biniutė, duktė tautiečių Zubi- 
nų nuo Dennison avė., ir Al
bertas Varakojis, sūnūs visų .Gaudo žulikus. Pereitą - su- 
Clevelandiečių žinomo buvusio. batą, ir nedėldienį vietos poli- 
biznieriaus, dabar farmerio gy- eija (iarė 
VenanČio Brunswick, Ohio. {Žulikų ' irt padaužų,

Šiedu jauni moksleiviai yra gau(jg j 400 galvų, 
pasiryžę, šu tėvų pagalba, tęsti ( simokėjo bausmes, kiti išęisu- 
mokslą toliau, mano rudenį įs- apie 100 pateko šaltojon. 
toti kolegijom Linkėtina jiem _ _ —____

Bolševikų Lyros choro mo- 
:ąr-<kytojas, taip jų išgirtas ir gar-

1 trukęs aplei- 
‘Aidąs’1' saką:*

,1 “Jeigu tas jaunas

abląvą ant visokių 
kurių ' su- 
Daug už-

NUŠOVĖ DARBININKĄ
Panedėlio paryčiu einant iš 

Martin orlaivių dirbtuvės . na
mon per lauką tos dirbtuvės 
naktiniam sargui, iš aukštos 
žolės koks tai piktadaris j j per
šovė ir pribėgęs pareikalavo 
pinigų, po ko iškratęs ir gavęs 
tik $10 pabėgo palikdamas ne
laimingą mirštant} su peršau
tu skrandu. Paskiau Notting
ham policijos stotyje, gavo ne- 
nomo žmogaus pranešimą tele
fonu kad toj ir toj vietoj ran
dasi nušautas . žmogus, bet po
licija nesužinojo kas buvo tas 
pranešėjas. Nuėjus Į nurody
tą vietą rado nelaimingą dar 
biski gyvą, kuris išsipasakojo 
kiek galė.fo apie šovimą;. pas
kui liko be sąmonės ir tikima 
kad

Mirė del kitų barnių. Tula 
Jieva Radekas, 5ę metų am- 
rė inėjus Į stubą, ėoapviršpeos 
žiaus, 7504 Aberdeen avė., mi
rė inėjus į stubĄ, po bandymo 
nuramint susibarusius du kai
mynu, vyrą ir moterį.

Tūlas Stasys Zuchowski, 45 
m., amžiaus, susipykęs su savo 
pačia, po barnio inėjo į kama
rą, užsirakino ir mažu pjštalie- 
tu nusišovė. Jis turėjo valgy
klą ant 40ę5 Payne avė.

Mabel Franž,1 1643 E. 77 st., 
nusinuodijo po' barnio su savo 
vyru, kuris ją ėmė barti už il
gą užimą su draugais, kuriuos 
ji vaišino savo namuose ir vy
ras parėjęs ėmė bartis.

Patarimas vyrams: Nebar- 
kit savo pačių jei norit kad 
gyvos butų.

Tai gera matna! Tula Frie
da Malinosky, 43 metų, 1423 
W. 55th St., liko nuteista į pa
taisos pamuš už tai kad būda
ma desėtko vaikų motina, per
eitą rudenį pabėgo su kitu vy
ru į Detroitą,, palikdama vyrą 
ir vaikučius. Ji buvo moteries 
detetkivės areštuota ir 
bęnta į Clevelandą.

Pereitą savaitę Ohio 
joj prigėrė 16 ypatų. 
Akrono Summit ęžere
vyras su savo žmona kada lai
velis apvirto.

parga-

valsti- 
Netoli 

prigėrė

mirs.

F. J. žiuris pereitą savaitę 
gavo visišką atsiskyrimą (di- 
vorsą) nųosąvo žmonos kuri 
apleido jį pereitą rudenį išva
žiuodama į Bostoną.

Iki galo pereitos savaitės, 
. , . . 'per 169 šių metu dienas, auto- mokytojas. , ... . , , . -inobihais Clevelando gatvėse

I užmušta 100 ypatų.
Į Nedėlioj buvo ilgiausia me

tas proletarijošių to diena. Diena buvo graži,

GERAS

Pereitą pėtnyčią į čžerą 
tus į ežerą savo 4 m. dukterį, 
tual Laiira Nelson.

pati paėjus ant smėlio 
bandė nusižudyt

Mergaitę išgelbėjo po-

31 m. am-
mą — užrašyk i t saviškiams 
Lietuvoje metams ”

įaus,
iškerdama

nuodų.
ra vyrų kurie pasitaikė netoli 
būti ir pamatė, o motiną nuga
benę j ligohbutį. jįrgi atgaivino. 
Tas atsitiko nakties laiku. Vy
ras sako jog moteris buvo labai 
nervų suėsta iš rūpesčio.

PARDAVIMAI

Parsiduoda Pigiai
Didelė Furniture-Rakandų 
krautuvė, kaina pigi, ran
dasi labai geroj Lietuvių 
kolonijoj. Lietuviams gera 
proga pasipirkti. Kreipki
tės informacijų “Dirvon”.

Puikus 6 kambarių namas, su visais 
įrengimais, įbudavotos šėpos ir ge
ras darbas. Kaina labai prieinama. 
Parduoda patįs savininkai. Kreip
kitės 4925 Ė. 85th . St. Garfield 
Heights. Telefonas Academy 333-J.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ, LIE
TUVIAIS apgyvento) vietoj, biz

nis gerai išdirbtas, yra visokių sal
dumynų ir groserių, daroma gera 
apivarta. Kaina prieinama. Kreip
kitės šiuo adresu: (25)
8102 Crumb Ave. V. Storaitienė.

PARSIDUODA PIGIAI 2929 Wood
hill Road, Auskarų 'krautuvės pre

kės ir rakandai, verti $2800, parsi- 
duos už $1100. Geri bile vyrui ar 
moteriai bizniui. Taipgi Restauran
ts s, savaitinis pelnas $200, duodama 
garantija. Tėlefonuoldt Lincoln 3689 
klauskit Zimerman. (26)

Parsiduoda 3160 E. 130 St. arti 
Buckeye 
saldainių 
savaitinių 
ma pirkti 
ticijos 4 
menų klauskit pas Zimerman, 5907 
Šcovill Avė. (28)

road, kampinė grosernė, 
ir cigaru krautuvė, $700 
ineigų garantuota. Gali* 
visai pigiai, nėra kompe- 
mylios aplinkui. Smulk-

košelės. Už tai mes turi- 
atleisti jaunoms panelėms, 
jos turėjusios ir tos pipi- 
košės, bet saulei užšihis pi-

Musų klebonas my- 
o jaunimas jj myli, 
viešpatauja didele 

kurios jau pasirodė

PINin A I SQ’ Platinų, Si- 1 llllOrM Už Dantų Auk- 
dabrų, Deimantus, magnato galus,' 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Sanitariškos 'Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

s

uz taupomus pinigus' 
nuo dienos padėjimo 
ik dienai ištraukimo.

Taupymas nors ir po 
truputį, bet nuolatai, 
neša geras pasek-, 

mes.

- Atdara kasdien z
nuo 9 iki 3 vai. ’

Utarninko, Ketverge ir Subatosš 
vakarais nuo 6 iki 8’v'al; 3

= . ”. ■■ . ą= Lietuvių Taupymo ir’| 
= Paskolos Bankas i
S 6712 Superior Ave. a 
- gžiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiitiiimi

IUL1 r\.UIC^l J Uli. lUtllIYC Lind JltJIIl 

kuopasekmingiausia atsiekt už- 
sibriežto tikslo. Taip pat 
bė ir tėvams už įvertinimą mo-. bintas, neilgai čia 
kslo ir nepavydėjimą savo vėi- do Clevelandą. “ 
kams jo įgyti.

Abu šie moksleiviai yra ge-1 galėjo ‘išmokyt’ iš senių penk- 
ri muzikantai, p-lė Zubiniutė dešimtes tai tiesa kad gabus, I 
skambina pianą, Varakojis gro-.Mažeika nemelavo”, 
ja smuiką. [Nejaugi

Su laiku galima tikėtis iš jų dirigentas butų darbininkus iš- todėl tūkstančiai buvo išvaži- 
labai prakilnių žmonių. A. naudojęs?.... nėjo į visas šalis iš miesto.

PARDAVIMUI
BARGENAS! VEIKITE 

DABAR!
po 5 kambarius, muro na- 
visi parankumai. Kaina 

' Cash $2,500.
naujas namas, visi 

gražioje apielinkėje. 
Cash $1500.

4 fintai 
nias, yra 
tik $24,500.

2 gyvenimų 
parankumai, 
kaina $9800.

Greitam pardavimui 2 aukštų na
mas po 5 kambarius, gazas, elektra 
ir maudynė. Netoli St. Clair ’ avė. 
Kaina $7200. Cašh $2500.

Bargenas, geroje apielinkėj, ant 
E. 70 St., Lietuvių kolonijoj, po 5 
kambarius, elektra, 
dynės. Kaina $8500. Cash $3,000.

Norėdami pamatyti šiuos namus 
atsilankykit dieną ar vakarais pas

Geo. Kaupas & Co.
Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen

tūra, Real Estate ir Insurance 
6603 ST, CLAIR AVENUE

Cleveland, O. Tel. Rand. 4817

DR. A. A. IVINSKAS
----- DUSULIO KENTĖJIMAS -----  

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau' turit kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment). 

' visai prašalins tą kentėjimą.
Kreipkitės

1172 East 79th St.
Valandos: 2—4, G—8:30 vakare. 

Nedaliomis 12:30 iki 1:30. 
Ofiso telefonas Pennsylvania 1321

ATIDARYMAS 1925 SEZONO
Didesnes ir Puikesnės

gazas ir mau- ANTANAS BARTKUS

Didelės Arklių Lenktynės 
Puikiame North Randall Trakte 

DVI DIDELĖS SAVAITĖS 
Birželio 29 iki Liepos 11

Lenktynės prasideda kasdien nuo 2 vai.—Broadway Karai Daveis 
Tiesiog j Trakių.

Užžiuroje The Forest City Livestock & Fair Company. H. K. De
vereux, Chairman of Board; Win H. Kinnan, Pres. & Sec’-

ARKLIŲ LENKTYNĖS BUSINČIOS NORTH RANDALL TRAKTE
M

U

THE A. B.
Savings & Loan Co, 

3354 SUPERIOR AVE.

Telefonas Main 6111

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

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

i >’/'•<-
« t f«’ J>» i»i

1925 metų Arklių Lenktynių sezo-4 
nas atsidaro puikiame North Ran
dall Trakte panedėl), birželio 29 d., 
nuo 2 vai. po pietų ir tęsis per dvi 
savaites kasdien išskyrus nedėldie- 
ni. Lenktynės bus įkinkytų į dvi
račius arklių, kurie bėgs vieni zo
vada, kiti risčia. North Randall ke
lias yra pailgai apvalas, aplink ku
rį lenktynės tęsis. Ši vieta yra vie
na iš puikiausių ir pilniausia įreng
tų Amerikoje. Lankytojai šių lenk
tynių šį sykį pamatys visiškai naują 
lenktynių sistemą. Laižybose bus . 
dideles sumos, po $3,000, $5,000 ir 
mažiau.^

Mėgstantiems arklius ir arklių 
lenktynes puikiausia proga prisižiū
rėti geriausių arklių kokius tik gali
ma išauginti.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% j

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

PIRMOS KOMUNIJOS IR 
MOKSLO BAIGIMO 

PAVEIKSLAI
Atveskit savo vaikučius 
mergaites nusitraukti pavei
kslus atminčiai pirmos ko
munijos, taipgi užkviečiame 
studentus ir studentes nusi
fotografuoti savo mokslo pa
baigimo atmintį. Paveiks
lai pirmos klesos, kainos pi
gios, ir duodama vienas dide
lis spalvuotas paveikslas do
vanai.

1197 East 79th Street
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Gyvenimo 
Glenville 423 J

MONCRIEF A„ FURNACES Ar zmot kad
Bandymai daryti University pf Illi
nois parodė kad tinkamai drėgnas 
šiltas oras 62 laipsnių šilumos yra 
daug patogesnis negu paprastas iš
džiuvęs oras 72 laipsnių; ir ijs yra 
nesulyginamai, sveikesnis. Ekstra 
didelis vandens indas prie Moncrief 
Furnace yra delei pagaminimo orui 
mažo drėgnumo.

The Henry Furnace &. Foundry Co.
3171 E 49th St. Tel. Broadway 4040

Telefonai
Biznio: Prospect 1239

ir Prospect 2825

|REAL ESTATE MORTGAGE 
PASKOLOS

| (TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Ave. 1( Cleveland, Ohio
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