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Amerikos Didžiūnai Eis Pagal
bon prieš Degtinės Platintojus

PRANCŪZAI TAIKO- LIETUVA GAVO 12
SI SU RIFFAIS MILUONŲ PASKOLĄ

Paryžius. — Ispanijos dikta- New York. — Liepos 28 d.

AMERIKOS VALDŽIA KVIEČIA DIDŽ’’^ 
SIUS PRAMONINKUS Į TALKĄ.

Lenkai Išvarė iš Aukš. Silezijos 35,000 Vokiečių 
kurie Norėjo Liktis po Vokietiją. Vokiečiai 

Iškrausto 15,000 Lenkų iš Ruhro už tai.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Akron, Olj guminių produktų 
išdirbystės džiaugiasi kad pra
dėjo atpigti žalioji gurno mede- 
ga, kuri jau gaunama po 91c 
Įvaras, vietoj $1.21 kaip buvo 
savaitė pirmiau:

Seiberling Rubber Co. būda
vo ja naują budinką Bąrbertone 
netoli Akrono, $200,000 vertės, 
ir padvigubins savo produkciją 
automobilių ratams Šinų.
L E. Liverpool, O., puodininky
stės darbai vasaros laiku eina 
silpnai. Vėliau Į rudenį tiki
ma padidėjaht užsakykams ir 
darbai1 atsinaujins. 1

Dodge' Brothers automobiliu 
kompanija Detroite didina sa
vo dirbtuves, dastatb penkis 
naujus budinkus ir rengiasi iš
dirbti po 1,500 automobilių Į. 
dieną'.

Cincinnati, O., grėsė prekių 
išvežioto jų streikas, bet darb
daviai susitaikė. Tas liečiasi 
1,200 darbininkų.

Chicagoj susidėjo Į uniją ka
pinių darbininkai duobkasiai. 
Duobkasiai dabar gauna $4.75 
iki $5.40 Į dieną. Kurie nepa
siskubino numirti, pirm unijos 
Sudarymo, dabar mirdami turės 
brangiau mokėti už duobės iš
kasimą.

Pittsburgo komercijos butas 
išėjo Viešai prieš angliakasių 
uniją su tikslu ją suardyti ir 
panaikint jos galę savo disfrik- 
te, nes, sako, uniją kenkia ka
syklų bizniui.

Baltimorėj sustreikavo 2,000 
budavojimo darbininkų kada 
miesto valdžia atsisakė suteikti 
unijos algas miešto darbinin
kams.

Netoli Zanesville, O., kasyk
loj užmuštas darbininkas nuv 
kritus nuo viršaus akmeniui:'

Chicagoj, tilto pamatams iš-
kastoj gilioj duobėj žemėj ki

Vokiečiai Varomi iš 
Lenkt; Silezijos

NAUJAS BUDAS KO
VAI SU DEGTINE

Washington. — Pasekmingi
ir tvirti Amerikos pramoninin
kai, fabrikų vedėjai ir savinin
kai — tokie vryai kurie uždir
ba nuo $25,000 iki $100,000 al
gų arba kurie yra palįs ant 
savęs pramoninkai kaip Ford, 
Schwab, Rockefeller ir kiti, — 
bus pakviesti į pagalbą valdžiai 
padėti įvykinti šalyje prohibi- 
ciją, kovoti su organizuota sla
pta degtinės pardavinėtojų ir 
pristatytojų-šmugelninkų ban
da.

Tie aukšto biznio žmonės bus 
ląiks nuo laiko kviečiami pasi
tarimams ir patarimams kaip 
daryti ir kaip geriausia sulai-, 
kyti šmųgelystę. Jie pasitar
naus valdžiai dykai, ne kaip tie 
kurie pasamdyti už algas, o ka
dangi jas gauna nedideles tai 
ąrba parsiduoda šmugelninkų 
pusei arba patįs šmugėliauja.

Kriminališkumų didėjimas ir 
prasiplėtimas niekšysčių pri- 
skaitoma svaigalams, ir todėl 
norima stoti griežton kovon su 
girtybe, o ta kovą: 'pasekminga 
bus kada imsis ją vesti nuo pat 
pamatų — nuo ten kur pir
miausia paeina degtinės atga
benimas arba gaminimas ir iš
platinimas. Tokie dideli žmo
nės neparsiduos niekam, o ir 
jie patįs mato ir nori kad butų 
padarytą koks nors galas arba 
kiek apmažinta vagystės, plėši
niai. žmogžudystės, bankų už
puolimai ir kitos niekšystės, ko 
Amerikoj jau veik negalimą 
pakęsti.

Šitą koyos planą priėmė nau
jai paskirtas prohibicijos įsta
tymų direktorius Gen. Lincoln 
C. Andrews.

Berlinas. — Kuomet vakari
nės Vokietijos Ruhro gyvento
jai perimti džiaugsmo iš Fran- 
euzų pasitraukimo, šiaurryti
niame kampe prasidėjo didžiau
sias nusiminimas kada Lenkai 
pradėjo varyti iš užimtos Sile
zijos Vokiečius, žmonės varo
ma tūkstančių tūkstančiais kai 
gyvuliai, kurie 1920 metų ple
biscite balsavo iiž pasilikimą po 
Vokietija. Kadangi Lenkai lai
mėjo balsavimus, Vokiečiai tu
ri kraustytis. Lenkai davė ga
na laiko Vokiečiams išsikraus
tyti, bet Sako jie nesflcėlę, to
dėl 'dabar juos išvaro.

Atsilyginimui Lenkams, Vo
kiečiai nusprendė išvaryti Len
kus darbininkus iš Ruhro. Jie 
parėję į Sileziją ras kasyklas 
uždarytas ir dirbtuves nedir
bančias, kadangi Silezijoj eina 
industrinis krizis.

torius, Primo De Rivera, pasiū
lė Riffų karo vadui Adb-el-Kri- 
mui taikytis. Rivera kalbą var
de savo šalies ir Francuzijos, 
su kuria paskiausia Krim vedė 
karą. Krim pasiuntė du atsto
vu j Ispanų stovyklą priimti iš
lygas raštu, kurias bevieliniu 
pasiuntė pirm to pačiam vadui 
Krimui į jo sostinę.

Nors išlygos laikoma paslap
tyje nuo kitų, bet nujaučiama 
kad Francuzai ir Ispanai pri
pažins Krimą emiru neprigul- 
mingos Riffų valstybės po var
dine viršenybe sųltano kuris sė
di Fezę. Riffų šalis bus po Is
panų protektoratu, o Francu
zai leis jiems prieiti prie upės 
Ouergha, kuri yra po Francuzų 
valdžia1. Spėjama taipgi kad 
Krim gaiW dideles sumas pi
nigų, nors t apie pinigus išlygo-
se nekalbama. Tom valstybėm 
pigiau atsieis palaikyt taiką ir 
užmokėt kelis milijonus negu 
vesti karą iki laimėjimo. iNors. 
sumušti Riffus galėtų, bet per- 
brangiąi atsieis. Morokkon bu
vo nuvažiavęs garsus Francuzų 
generolas Petain ištyrinėti da
lykus, bet rado tinkamiausiu
taikytis.

Sutartis su Chinija Už- 
girta, Pagaliaus

Washington.
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“Krikščionis” Slapstosi
specialiai buvau apsilankęs pas 
G. J, Hirshovitz, kurs atsto
vauja Foundation Company, 
kuri tai kompanija jau pada
rius sutartį su Lietuvos val
džia finansuoti Lietuvoje in
dustriją iki 12,000,000 dolarių, 
o jei reikės tai ir daugiau.

Ši organizacija ’jbųs artimame 
kontakte su Lietuvos vyriausy
be ir turės kontrolę ant visų iš
mokėjimų, per visą tą laiką kol 
Įvairus pagerinimai (Lietuvoje 
tęsis, o tas galės tęstis per de
šimts ir daugiau metų. Nutie- 
' simas ir pataisymaL gelžkelių, 
pastatymas gelžkelių stočių ir 
fabrikų išdirbimui reikalingų 
gelžkeliams reikmenų, ištaisy
mas kelių, įvedimas kanalizaci
jos Kaime ir kituose miestuo- 

I se, įsteigimas elektros stočių, 
pagerinimas, padauginimas te-

Bijo Net Savo Pačių žmonėms 
Išsiaiškinti

Kaunas. — Su trukšmu, pa- 
kniopstom išleidę susirinkimų 
ir spaudos laisvę varžančius įs
tatymus, kademai savo laikraš
čiuose ajškinasi kad čia jie nie
ko tokio baisaus nepadarė, nu
duoda nesuprantą del ko visa 
pažangioji visuomenė prieš jų 
tuo,s išleistus įstatymus protes
tuoja.

Girdi; ko čia šūkauti kad iš
leidžiamų laikraščių ir šliaip lei
dinių aštuoni egzemplioriai rei
kės pristatyti apskrities virši
ninkui ir kad apskrities virši
ninkas galės kelti laikraščiams 
bylas.

Nesą ko šaukti ii- del susirin
kimų laisvės varžymo. Girdi 
užginta pusirinkimai daryti ai-

reiškia įstatyme žodžiai “ir ki
tose vietose”? Juk jie nesunku 
išaiškinti kaip nori. Tos kitos 
vietos gali būti visos (vietos. 
Jaū buvo atsitikimas kad aps
krities viršininkas pasakė jog 
susirinkimų ore apskritai da
ryti nėgalima. '(žodžiu, šis įs
tatymas- visiškai suvaržo susi
rinkimų laisvę, bet kademai tik 
nenori savo laikraščiuose atvi
rai to pasakyti.

Pažangiajai visuomenei šia 
įstatymų dvasia ir jų tiksiąs 
aiškus. Pažangioji visuomenė 
todėl ir protestuoja kad šie Įs
tatymai varšd pagrindines pi
liečių teises, kad jie priešingi 
demokratiškos tvarkos ir musų 
Konstitucijos dvasiai. '

Visuomenė Nenusileis
Įstatymai veiks, del jų gal ne

legrafų ir telefonų, ir šimtai 
kitų pagerinimų bus daroma su 
pagalba Foundation Company.

Dąbąr Lietuvoje darbininkų 
yra daugiau negu reikalinga. 
Imigracija Amerikon uždaryta, 
tai perviršis darbininkų neturi 
kur dėtis ir ką veikti. O kuo
met prasidės įvairus konstruk-

Vokietijos Laivynas 
Palengva Didėja z

Hamburg. — Vokietija nu
stojo daugybę laivų po karo, 
kada laivus turėjo palikti ki
toms šalims, bet iki šiolei jau 
pasibudavojo daug naujų laivų, 
ir dabai- Vokietijos prekybinio 
laivyno '35 nuošimtis laivų yrą 
nauji, pastatyti praėjusių pen
kių metų bėgiu.

Graikai Gatavi Užpult 
Bulgariją

Paryžius. — Gen. Pangalos, 
Graikijos diktatorius, rengiasi 
užpulti Bulgariją. Bulgarijoj 
buvo nužudytas vienas žymus 
Graikas pirklis, ko delei Panga
los pasiuntė dvi divizijas kariu- 
menės prie Bulgarijos rube- 
žių ir reikalauja kad Bulgarijos 
valdžia tinkamai atsiskaitytų ir 
žudeikas nubaustų.

Evoliucijos Byla Pakel
ta. Aukštesniam Teisme

Chattanooga. ,^enn. — Mo
kytojo Scopes advokatai pada
vė Tennessee- valstijos federa- 
liam teismui peticiją reikalau
jančią kad valdžia laikinai su
laikymų veikmę anti-evoliuci- 
jos įstatymo toje valstijoje.

Peticija reikalauja kad tas 
įstatas butų pripažintas nekon- 
stitUčiniu, arba priešingu šalies 
konstitucijai.

Washingtone tuo tarpu su
bruzdo fundamentalistai ir Už
vedė judėjimą kad butų įvesta 
federąlis (visos šalies) įstaty
mas draudžiantis evoliuciją ai
škinti. Laiškai ir telegramai pi
lasi iš visų šalies kampų prie 
kongresmanų reikalaujanti .pa
gaminti Įstatymą “apsaugoji
mui apreikštos religijos”.

Tokiam fanatiznųii' reikia už
kirst kelią tuojau, kolei jo plė- 
totojai neįsigalėjo.

cijos darbai Lietuvoje, tų dar- j nei masei nedrysta pasakyti vi- 
bininkų padėtis žymiai pagerės,, 
neš iš svetimų šalių darbinin
kų neįsileis, apart mekanikų, 
jeigu iš Lietuvių tokių neatsi
rastų.

Taigi ši jtasjkola Lietuvai, ku
rią išgavo Dr. M. J. Vinikas, 
lemia Lietuvai ir jos gyvento
jams geręšnę ateitį.
nančiuose rinkimuose 'pažangio
ji visuomenė turi būtinai sūsi-l 
prasti ir išrinkti 
žangius žmonės 
Lietuvos piliečių

Tik atei-

į Seimą pa- 
ktirie gintų 
teisės.
B. Strimaitis.

Amerikos Angliakasiai 
Nesusitaria

Atlantic City, N. J. — Ka
syklų operatoriai .derybose su 
angliakasių unijos atstovais at
sisako padidinti darbininkams 
algas, kaip reikalaujama, ir iš
rodo kad gali sustreikuoti 155' 
tūkstančiai kieto.sios anglies 
kasėjų. Unijos atstovai atsisa
ko taikymą pavesti tarpinin
kams.

šeši metai;
lus eksplozijai sužeista keturi atgal padarytą su Chinija su- 
darbininkai. I tartį devynios didėsės valsty-

Rio De Jatieiro, Brazilijoj, iš- bes tik dabar užtvirtina, po to 
kilo nesusipratimai tarp miesto kai Chinijoj prasidėjo bruzdėji- 
valdžios ir 6,000 darbininkų ir mas prieš baltuosius. Francu- 
gręsė streikas. Darbininkai pa- zija buvo paskutinė 'pasirašyti 
siuntė atstovus pas miesto ma- tą sutarti, ji tik dabar prisiun-

Paleido 10,000 Italijos 
Kalinių

Roma. — Italijos karalius 
Viktoras Emmanuelis savo 25 
mėtų karaliavimo sukaktuvėse 
išleido manifestą kuriuo pa- 
liuosavo iš kalėjimų 10,000 po
litiškų kalinių ir kitokių nelai- 
svių išskyrus žmogžudžius.

joją su reikalavimais. Valdžia 
vadovą suareštavo ir pasodino 
kalėj iman, o rotušę apsistatę 
kariumene nuo riaušininkų.

Francuzijoj pradėjo bruzdėti 
bankų tarnautoj ai, Paryžiuje 
streikuoja 15,000, ir streikas

Čia. Sutartis liečia svetimų 
šalių importų muitą ir kitus 
panašius klausimus.

Sutarčiai likus priimta, devy
nių valstyčių atstovai suva
žiuos Chinijoj ir nustatys mui
tus.

Užmušė 100 Arabų
Bagdadas, Mesopotamiją. — 

Persijos kareiviai užpuolė Ara
bų banditų stovyklą ir šaudy
muose užmušė apie 100 Arabų. 
Persų žuvo šeši vyrai.

pradėjo apimti kitus miestus.
Clevelande, White siuvamų 

mašinų dirbtuvėj, užmušta dar
bininkas; didelei geležei užga
vus jam per galvą.

Fordas galutinai nupirko iš 
Amerikos valdžios 200 laivų .už 
$1,706,000. Dalį jų- turės su
naikinti, o kitus naudos savo 
reikalams.

Nepasisekė. Viena Francuzė 
mergina bandė perplaukt Ang
lijos kanalą, pralenkimui Ame
rikietės, kuri rengėsi plaukti. 
Bet po išbuvimo vandendyje 
apie 14 valandų, ir jau truko 
tik apie mylia suvirš užbaigi
mui plaukimo, ji nualpo ir buvo 
paimta ant ją lydėjusio laivo.

Anglijoj Išvengta Ang
liakasių Streiko

Londonas, — Anglijos ang
liakasių streikas neįvyko kaip 
buvo nustatytą ant rugpjūčio 1 
d. Valdžiai tarpininkaujant pa
sisekė darbdaviams su darbi
ninkais susitaikyti. Butų su
streikavę apie milijonas darbi
ninkų.

Anglijoj šiuo tarpu randasi 
1,291,20'0 įvairių rūšių darbi
ninkų be darbo.

kšt.ėse, gatvėse, keliuose ir ki- vienas nukentės, bet visuomenė 
tose vietose, ir daugiau nieko, vistiek ras būdų reikšti savo

Taip lygiai, gražiai kaip svie- (balsą kad tie įstatymai butų 
stu patepta išeina tie 'kademų' pakeisti, panaikinti. Jeigu to- 
aiškįhįmąi. Vienok jie reikš- ki įstatymai. nebuvo reikalingi 
mingi. Jie parodo tuos nely- tais laikais kai mes buvome iš 
gurnus, tuos rumbus kurie visų pusių priešų apsupti, kada 
graužia jų sąžinę, jie parodo komunistų agentai dirbo vidu- 
kad kademai net savo klerikali- je, kada mes vedėm su priešais

sa kąs tais įstatymais padary
ta, nenori prisipažinti viešai 
kokįiis tikslus Įjie turėjo ir ko 
norėjo tuos įstatymus leisda
mi, jie pareiškia savo kiškišką 
bailumą, . nenoi'ddami >pu;aii.kyt? 
.tų įstatymu tikros esmės.

kruviną kovą, kada mušti ne
priklausomybei gręsė didžiau
sias pavojus tai jokiu būdu jie 
nereikalingi dabai-', kada pas 
mūs eina vien tik partijų lenk- 
tvnės. 'Partijų lenktynės de-

tas gyvenimo reiškinis, ir todėl 
kuomet vieųa partija Įm^isi 
prieš, kitas partijas tokių prie
monių, pamindama pagrindines 

^piliečių teises tai matytį kad 
tos partijos reikalai blogi, kad 
ji prie ko tai nepaprasto ren
gias". Jei ji bijo kad apie jos 
darbus ’būtų rašomą tai, maty
ti, ir tie darbai nekoki.

Į Kademai su savo darbais 
įstatymu apskrities viršininkas slapstosi, o mes stovime aki- 
galės laikraščio numerį sustab- vaizdoj kovos už spaudos ir Sū
dyti, tikriau pasakius konfis-1 sirinkimų laisvę. Panašią ko- 
kuoti.. šitos antros jų priimto pralaimėjo ne toki ponai, 
įstatymo dalies jie r J1 
savo skaitytojams, 
kėjams aiškinti, nes žino kad pakaks, 
kiekvienas pilietis tokia spau
dos cenzūravimo ir smaugimo 
tvarka pasipiktins.

Nedrysta jie pasakyti kad 
tas įstatymas bus taikomas tik 
opozicijos laikraščiams, nes ne
gi išdrys kuris nors apskrities 
viršininkas sulaikyti ir iškelti 
bylą “Rytui”, “Tėvynės- Sar
gui” ar panašiam. Jie nedryš-

Apskričių Viršininkai Cenzoriai i
Jie pasako'kad apskričių vir

šininkams reikės pristatyti pir- j 
mutiniai aštuoni ar dešimts eg
zempliorių, kad apskrities vir
šininkas galės kelti savo nuo
žiūra laikraščiui bylas, "bet ne-' 
pasako kad tuonii įvedama cen
zūra, kad tuo pačiu jų išleistu |

: nedrysta pralaimės ją ir musų kademai. 
savo pase- Tam musu '.liaudies susipratimo 

“L. U.”

Abejojat apie Kelionę?

Suimta Pinigų Klastuo- 
tojai

Detroit, Mich. — čia suim
ta penki vyrai ir dvi moteris 
už platinimą suklastuotų pini
gų, kurių per praėjusius metus 
čia ir aplinkiniuose miestuose 'nansavo Amundseno ekspedici- 
esą išplatinta $200;000 vertės, j j; 
daugiausia $20 popieriniais.

Lakunas Ellsworth 
Amerikoje

New Yorkan parvyko šiaurės. 
tyrinėtojas Ellsworth, Ameri- j Pasakyti kad tuo įstatymu 
kietis iš Hudson, O., kuris fi- 1 uždrausti opozicijos 

I laikraščiams rašyti apie kade
mų darbus, kaip apskritai jie 
bijo kad visuomenė tikroj švie
soje jų darbų nesužinotų. ' 

To jie .pripažinti nedrysta. 
Ir pažangioji visuomene pro-1 

testuoja visai ne del to kad 
reikės pristatinėti aštuonis eg
zempliorius laikraščio, kad ap
skrities viršininkas galės kelti | 
laikraščiams bylas, bet del to i 
kad apskrities viršininkas vi- Į 
suomet galės laikraštį sulaiky
ti, pasendinti, pridaryti lejdė- 

1 didžiausių nuostolių ir tuomi 
opozicijos laikraščius pasmau
gti.

Tas pats ir del susirinkimu. 
Kademai nenori pasakyti kad 
visame kultūringame pasaulyje 
vieši susirinkimai leidžiamą da
ryti yišįenis ir kur nori. Ne
pasuko kad to įstatymo tiksiąs 
visai suvaržyti susirinkimų lai
svę, kad, pav!, Seimo Opozicijos 
atstovai negalėtų laisvai daryti 
pranešimų savo rinkėjams. Ką

jau

Ellsworthją į šiaurinį polių, 
nori dar sykį skristi tenai, bet 
sako reikalinga didelių pageri
nimų orlaiviams pirm negu ga
limą saugiai su jais į šalčių ša
lis leistis.

Dirižabliai, gaziniaį orlaiviai, 
sako, yra daug parankesni to- 

• kiems tikslams, bet važiuojant 
šunimis ir einant pėkščia esą 
geriausia ir saugiausia užka-

“Prigėrėlis” Atsišaukė 
kad Ne Jo Lavonas

Bangor, Me. — Sesuo suren
gė laidotuves ir rengėsi lydėti į 
kapines savo brolį kurią išimta 
prigėręs iš ežero. Prieš vežant 
j kapus tas brolis atsišaukė te- 
1!fOnU.iŠ.k?t° ™i^t0 .,pr.an!šda.u riauti” Šalčių ka”ra1ystę’”

Amundsen atvykta irgi, ir, 
kaip Ellsworth pasakoja, jiedu 

Ibandys kitą kelionę šiaurės ty
rinėjimams, tik dar neapspren- 
dę kokiu budu keliaus.

mas sesėrei kad jis dar gyvas 
ir kad laidojamas asmiio yrą 
koks nors svetimas. Tada mo
teris lavoną atidavė miestui.

Marseilles, Francuzijoj, vie
na pohia, 90 metų amžiaus, ap
sivedė su savo daržininko sū
num, 20 metų vaikinu.

Pekinas. — Taičow mieste, 
religiškose ceremonijose, poli
cija nušovė aštuonis žmones už 
neprisilaikymą įsakymų skirs
tytis.

Audros Nuostoliai
Detroite rugp. 1 d. siautė 

bai smarki audra, padarydama 
nuostolių už milijonus dolarių; 
vienas žmogus mirė, du tiltai 
nugriautą ir kelios dirbtuvės 
apgadinta.

la-

.Tai bereikalingai — vi
si 'kurie važiavo; pasek
mingai parvažiavo ir 
sugryžo kada panorė
jo.; “Dirvos Agentūra” 
parūpina Lietuviškus 
ir Amerikoniškus pas- 
portus, nepi'liečiams iš
gauna gryžimo popie- 
ras, taipgi pasportų vi
zas — žodžiu, viską ant 
vietos, ir tik susiėmę 
savo bagažus keliaujat. 
Laivakorčių kainos vi
sokios. Geriausiais lai
vais, j Lietuvą ir atgal, 
$203 ir $215, ir taksai.

Kreipkitės “Dirvon” 
3350-52 Superior Ave.

Cleveland.
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MIRĖ SENAS TAUTI
NINKAS VEIKĖJAS 

DAMIJONAITIS
Chicago. — Liepos 31 dieną, 

11:30 vai. vakare, staiga mirė 
M. J. Damijonaitis, žinomas se
nas tautininkas darbuotojas.

Damijonaitis liepos 31 d. da
lyvavo Lietuvių auditorijoj kur 
buvo surengta “Varpo” vaka
ras pagerbimui naujos to laik
raščio bendrovės valdybos. Jis 
buvo to laikraščio administra
torius. Damijonaitis vedė va
karo programą.. Kalbėjo Dr. 
A. Zimontas ir Adv. J. I. Bag- 
džiunas. Baigus Adv. Bagdžiu- 
nui kalbėti, Damijonaitis nual
po. Du ten buvusių daktarų su
puolė gelbėti — Dr. A. L. Grai- 
čiunas ir Dr. P. Zalatorius — 
bet negalėjo nuo mirties išgel
bėti.

M. J. Damijonaitis mirė dar
bo lauke — dirbdamas tautos 
švietimo darbą, akivaizdoj ke
lių šimtų žmonių.

S. K. Grišius.

pakliūtų po valdžios bausme už 
užlaikymą slaptų organizacijų.

žodžiu sakant, tarp vietinių 
Lietuvių įsigalėjus suirutė kaip 
del tautos taip ir del religijos.

Taip darosi delei blogų ir ne
sumaningų vadų kaip vienoje 
taip ir kitoje pusėje. (Bet vis
gi tikimasi prieiti prie susi
pratimo pakeičiant naujais va
dais organizacinį veikimą.

Šiaip šioj kolonijoj Lietuviai | 
pagal turtą pusėtinai gyvuoja. 
Darbai eina vidutiniai, 
■apie 6p-—70 nųoš. pilno 
Uždarbiai neblogiausi, 
verstis galima.

Buyęš Svečias.

SUKRUSKIME!
Sandariečiai ir Sandarietės, 

laikas sukrusti, -nes musų tė
vynę juodas klerikalizmas; en
gia, i 
sesutes. Mes Amerikos Lietu-

DEL KREDITO KLAUSIMO LIETUVOJE

Kas Tame Lengviausia Galima Padaryti

Pernykščių
mo

Rugių Neužderėji- 
Pasekmės.

Komisijos Rolė.
atvadavimas

Importo
Kaip Vilniaus 

yra svarbiausias Lietuvos vi
daus ir užrubežinės (politikos 
uždavinis, taip kredito stoka 
nūnai yra opiausias Lietuvos 
ekonominio gyvenimo^ apsireiš
kimas. Kredito stoka Lietuvos 
žemėsi ukįįii, (kooperacijai, pra- 

, monei, prekybai," statybai, liau- dirbci j. v... • . . . . ■dies švietimui ir visiems visuo- o o i kO
. (menės ir privatiems kulturi- 

vls®'11 niams tikslams vis dar kamuo
ja (Lietuvą tarytum koks slo
gutis. Kredito stoka jeigu, ji 
įsisenėtų, kaipo kokia liga grą- 
sintų net musų neprigulmybei, 
nes juk yra aišku kad tik eko
nominiai savistovė valstija te- 

I gali ištverti nepriklausomai 
Todėl apie kredito klausimą

tvirtos

smaugia- musų brolius ir ciaug galvojama visoje Lietuvo-
je. 'Ir mums (Lietuviams Ame- 

; rei-

yra ištautėjęs, jis 
išvijo iš parapijos

kle- 
net 

sve-

Apskrities SLRKA. bu-

YOUNGSTOWN, O.
šis. Tas iš Šio Miesto.

Apsilankęs į šią koloniją pra
dėjau teirautis tarp vietos senų 
gyventojų ir veikėjų kodėl jie 
neparašo apie savo veikimą į 
laikraščius, ir štai ką man vie
nas iš šios kolonijos veikėjų pa
pasakojo: ,

Čia veikiama ir labai spar
čiai. Lietuvių parapiją pasiga
vo Airišiai dėlto kad musų 
bonas 
vyčius 
tainės.

Ohio
vo suvažiavimas, ir tie nusiste
bėjo iš klebono pasielgimo ir 
neužjautos Lietuviams.

Gegužės, mėnesį^čią aplan
kė su prakalba studentas Čes- 
nulis, daug patarimų jis davė 
kad Lietuviai vytų laukan iš
gamas iš savo tarpo, o bus vie
nybė. ...

Mes turime ir Lietuvišką 
Progresivišką Klubą, kurio va
dovystėje stovi komunizmo pa
laikytojas, nors jis skaityt ir 
rašyt labai prastai gali; jam 
bevaldant klubas Visai nupuolė 
tvarka ir finansais taip kad ne
užilgo, kaip J. Sabel pasakė, 
tokiai tvarkai esant, reikės pri
kalti prie klubo namo užrašą: 
“For Sale”.

Klubo nariai taip susinerva
vo kad jau pradėjo rengtis prie 
numetimo nuo sosto pirmininką 
kurpių su jo visais kurpaliais 
ir pasiųsti jį tik lopyti kurpes, 
kadangi naujų daryt nemoka.

Taipgi manoma visiems ko
munizmo pasekėjams kurie tik 
varys klube kokią priešingą 
agitaciją už kacapus tuoj uždė
ti bausmę, jei tas negelbės pra
šalinti, kad kartais klubas ne-

Geriausias
Skutimas

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
•Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

$1 iki $25.

Wet
AitcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

viąi neturime leisti jiems žūti rikiečiąms negali nerūpėti;
;ki’a apie tą klausimą ir mums 
pagalvoti, nes kredito stoka 
Lietuvoje užgauna ir musų in
teresus kad ir čia 
būnant.

Kada šį pavasarį 
steigėme “Importo 
kuri dabar oficialiai vadinasi 
Lithuanian Import Commission 
ir kurios buveinė yra 3251 So.

Romos agentų rankose musų 
laisvoje tėvynėje. Ištiėbkime 
jiems pagalbos ranką aukauda
mi iš) paskutines Į Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros Po
litinį Iždą, kuris padės 
trokštantiems piliečiams 
už savo teises.

Kas neišgali didesnės 
tai aukaukit nors piktpinigiui.

Visos^ 'Sandaros kuojos ir na-įHalsted St., Chicago, jau ir ta
da iškilo kredito stokos klausi
mas ir buvo nutarta šiam daly
kui, kaipo tampriai surištam su 
Šios komisijos darbuote; skirti' 
ypatingo domesio. Tačiau ne
daug ką padėčiai pagelbėtume 
jei užsiimtume vien .teoriniais 
kredito klausimo tyrinėjimais. 
Importo Komisija tinkamiausią 
patarnautų Lietuvos.“ kreditui 
jeigu įgalėtų ii- sugebėtų savo 
tiesioginę užduotį pilnai atlikti,

Amerikoje
Tvirtos

laisvės 
kovoti

sumos

riai būtinai turi sukrusti prie’ 
to svarbaus darbo.

Stokime visi į darbą, o at
sieksime tikslo >— paliuosuosi- 
me savo brolius iš po klerikalų 
jungo. Klebonai bus priversti, 
gryžti j bažnyčias kur jie pri
klauso, o ne po valdžią maišy
tis. Aukaukime į Sandaros Po
litinį Iždą tuojau.

S. K. Grišius, 
Polit. Iždo Pirm.

Chicagoje 
Komisiją”,

tai yra, jeigu suradus pakanka
mai- patikiaihą ir pastovią rin
ką kai kurioms Lietuvos pre
kėms kaip pačioje Chicagoje 
taip ir po visas Suv. Valstijas, 
tūlą kiekį tu prekių pasekmin
gai iš Lietuvos atgabentą ir čia 
išparduotą; tuo keliu Komisija 
tiesioginai patarnautų Lietuvos 
kreditui, nes kaip toliau pama
tysime, Lietuvos eksportas 'tu
ri didelės įtakos į Lietuvos fi
nansus, taigi ir į kreditą.

Kad tikrai ■‘taip yra, paimki
me šių metų Lietuvos Banko 
mėnesinius balansus,
valiutos atsargą, kuria paden
giama popieriniai litai, ir tų pa
čių išleidžiamų apivarton litų 
sumas; sugretinkime tą visą 
su šių metų Lietuvos prekybos 
mėnesiniais balansais.

Liet. Banko balansas 1922 
metais banką Įsteigus buvo a- 
pie 20 milijonų litų; 1924 metų 
gale balansas buvo pasiekęs 
167,877,000 litų. Gi šiais me
tais Lietuvos Banko balansas 
per pirmą pusmetį sumažėjo 
apie 20,000,000 litų.
valiutos fondas sumažėjo 26 
milijonais litų.
toje litų suma kuri išaugo nuo 
8,000,000 1922 metais iki 95 
milijonų šiais,metais, ir yra vi
sados 100 nudš. padengta auk
sų, sidabru, dolariaiš, svarais 
ir kitai tvirta valiuta, pirmoje 
pusėje šių metu sumažėjo 10 
milijonų litų.

i Nors Lietuvos Banko paskel
btuose, balansuose matyti kad 
banko diskonto ir paskolų pozi
cija per kalbamą laikotarpį ne 
tik nesumažėjo,1' bet dargi tru
putį padidėjo,;“tisgi litų apivar- 
toje sumos sumažėjimas 10 mi
lijonų negalėjo nepaveikti nei-

Esanti apivar-

giamai į .šalies ir be to blogas 
kredito apistovas. Litų sumos 
sumažėjimas matoma kaipo tie
sioginė pasekmė tvirtos valiu
tos fondo sumažėjimo. Klausi
mas: kurgi dingo tie 26 milijo
nai litų arba 2,600,000 dolarių?

Skaitlinės parodo' kad Lietu
va beprekiaudama pernai metą 
per pirmą metų trečdalį uždir
bo 7.6 milijonus aukso litų, gi 
šiais metais išmetė svetur pus
šešto milijono aukso litų. Ne
turime tuo tarpu tikrų žinių 
apie (prekybos eigą gegužės m., 
bet laikraščiai praneša kad vien 
per tą mėnesį prekybos balan
so pasivumas pasiekė 5,000,000 
litų, Čia tai ir gludi priežastis 
tvirtos valiutos fondo sumažė
jimo, ką mes matėme analizuo
dami Lietuvos Banko balansus.

Bet kodėl taip atsitiko šįmet,] 
kodėl šių metų prekybos balan
sas pasidarė pasyvus, nors ben
dra prekybos apivarta šiais 
metais yra 10 milijonų litų di
desnė negu pernai? Mat per
nai Lietuvoje rugiai nęužderė- 
jo ir šįmet prisiėjo jų pirktis iš 
Amerikos ir kitur tris suvirs 
tūkstančius tonų. Vien tiktai 
Amerikai reikėjo užmokėti už 
2,830 tonų virš milijonų litų do- 
lariais. Rugių neužderė jimas 
palietė ir kitas Lietuvos ūkio 
šakas ir rezultate sumažino 
Lietuvos eksportą, o importą 
padidino.

'Šiais metais laukiama geres
nio derliaus, tat Lietuva patai
sys savo prekybos balansą, už 
išvežamas prekes galės įsigyti 
aukso valiutos gal dar daugiau 
negu prisiėjo išleisti metų pra
džioje, ir todėl galės žymią su
mą litų išnaujo paleisti apyvar
ton ir pasotinti jų alkį. Dėlto 
tai taip yra svarbu kad iš Ame
rikos importininkai ateitų Lie
tuvai talkon. Importo Komisi
ja Chicagoje yra toks talkinin
kas. Palinkėkime jai pasiseki
mo. Povilas žadeikis.
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i xSpragilo kampeliS^ j
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IR

jam tinkamas. Tokia

lėjo žindyt savo kudi
kių.

daugiausiai ant val
gio, kuri jis gauna-
Kūdikis tūri būti nu
praustas ir papenėtas
reguhanska. Jei nega
Ii zindyt kūdikio, tu-

vartotretumet

KUPONAS
Pažymekit katrą. Literatūra Norit

valgiaiPenėjimo Kūdikiu
vaikamsInstrukcijos Knyga

vardas B
(LithuanianAdresas

NES
Borden’s Eagle Pie

diki y maistas, padary
tas iš tyro karves

tojai is priežasties >jd
yienodunubgerumo.

mo savybių

IR
kad per virsužtai

gino daugiau kūdikiu

maistai kartu sudėti*
Jei Jūsų kūdikis ne
miega nakčia, verkia^
ir nerimauja.

'"•KŪDIKlų • 
GEROVĖS skYRIUS
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gatavas Į imtynes su gerb; 
Požėla, ir jeigu visa Čika
ga jo neparito, tai ištiesi) 
sakau aš jums kad Požėla 
sutiks savo Armageddoių 
Klyvlande.

Visi Požėlos medaliai ku-‘ 
riuos gavo imtėnyse visuo
se žemės kampuose nulaks- 
tys nuo jo krutinės, pilvo-ir 

I juostos. Patiks kirvis ak- 
|menj, kaip sako senos bo
bos.

Gerb. Spragilas prie iiiii 
tynių rengiasi dieną ir nafcI 
ti: miklina ne tik savą są
narius — kojas, rankas, ale. 
ir smegenis, ba, sako, šią 
gadynę su protu gali daug 
ką padaryt. O jeigu gerb.,.] 
Spragilas vienas Požėlos 
nepaguldys tai jam padės 
gerb. šonkaulis, ale vištide,j 
tas sylinčius iš čia neišvą-. 
žiuos neparistas.

O jeigu kartais Požėla ] 
pabijos gerb. Spragilo iri 
nesutiks su juo ristis tai ’ 
jam bus pastatyta koks ki- .; 
tas slaptas Spragilaitis, ale. 
imtynės bus iki galo kolei | 
Požėla neišsities.

Požėla sako kilnos pianus 
ir akmenis daužys ant krii-J 
tinęs.- Alė kas jam tą pia® 
ną užkels jeigu gerb, Spra-.j 
gilo nebūtų?! Gerbi Spra-1 
gilas kilnos scenos uždan- j’ 
gas, ir kitokius 'milžiniškus^ 
dalykus.

Taigi ta dieną bus tokia 
(arba tos dienos vakaras,| 
teisingai sakant) kokios nei| 
gerb. Spragilas nepatyrė ik| 
šiolei, nei jus visi nematėt^

Tai bus Požėlai šonkauliu I 
laužymas, sprandų suky-^ 
mas, rankų tampymas; ir,

ŽA-

gę UDIKIO sveikata 
ir ūgis remiasi

nas yra pirmaeilis kū

pieno ir cukraus. Jį
rekomenduoja gydy

Borden’s Eagle Pieną

tris gentkartes užau

į stiprius ir sveikus
vyrus ir moteris, ne
gu visi kiti kūdikiu

THE BORDEN COMPANY

Borden Bldg., New York

ir lengvo suvirškini

jei kūdikis neauga i
svotą, gal pienas nėra

me atvejyje, Eagle
Pienas išris klausimą,
taip kaip tūkstantinis
motinų, kunos nega

w
W.
P

M
tai

DEL APRŪPINIMO S 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

a
Siame skyriuje hies laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomios būsianSonis 

motlnons ir motinom, j**-
ay kūdHdy,(

Kūdikių aprūpinimas Ir po-

Dėjimas yra dalykas gyvai 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas^ kurj mes tu-1

rimo reguliarifleala hfto- 
tarpiais atvM ir faSmai 

^pcrgvUdoU.;' (

Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui

Dabar pasiekėm vietą kur kūdikiui 
duodama kietesnių valgių. Labai 
svarbu įgyvendint maisto, papročius 
kolei kūdikis jaunas. Nes šiandieni
nis kūdikio valgis nulemia kokis jis 
bus žmogus ateityje.

Maistą kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų dalykų. Rei
kalinga įvairumas idant kūdikis gau
tų įvairią budavojančią medegą. Vie
nodas maistas ir nusibosta. Papras
tai po 12 menesių motina turėtų nu
statyt valgių sistemą ir pridaboti 
kad kūdikis to griežtai laikytųsi. 
Kiekvienas naujas valgis turi būti 
atidžiai padaroma ir išpradžių tei
kiama tik mažai. Visada reikia pe
nėti reguliariškomis valandomis ir 
neduoti nieko tarp penėjimų. Dau
geliui kūdikių šitokį permaina ir pa- 
plėtimas valgių sunkiai duodasi.' Jie 
pilnai pienu patenkinti ir atsisako 
nuo kitų rupesnių valgių. Tokiais 
atvejais neduok pieno iki nebus su
valgyta kietesnė dalis. Jei abi dalis 
duosi sykiu tai kūdikis pasirinks pie
ną, o išgėręs jį neims kito. Sekantį 
sistemą leis motinai pasirinkti tin
kamų valgių penėjimui. Nepatarti
na daryti permainų valgiuose labai 
karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens mišinį 
padaro vertą šviežio pieno. Kur tik 
vartojama žodis pienas šioj sistemoj 
reikia miešti Eagle Brand minėtu 
budu (su vandeniu).

Maistą reikia duoti kūdikiui nuo 
12-to iki 15-to mėnesio amžiaus — 
po penkis sykius į dieną:

7 ryte — Oatmeal, miežių ar kvie
čių košelė, vienas ar du šaukštu
kai <6-8 uncijose pienę. Pasenus 
duona ir sviesto, arba cukorius 
su sviestu.

9 ryte — Vieno orandžio sunka.
11 ryte — Jautienos druožlių, vie

nas ar du šaukštukai, sumaišyti 
su tiek pat duonos, o viskas su
vilgyta jautienos sosu arba min
kštai išvirtas kiaušinis sumaišy
tas su sena duona; šmotukas cu- 
koriaus ir 6-8 uncijos pieno.

3 po pietų — Jautienos, vištienos, 
arba avienos buljonas, įtrupinus 
ryžių ar senos duonos. Šešios 
uncijos pieno, jei reikalaujama. 
Duona su sviestu, arba cukorius.

GERB. SPRAGILAS
DA EIT “IMČIŲ” SU 

POŽĖLA.
Musų miestas Klyviandas 

yra labai siaunas ir glau- 
nas, ba čia gyvena gerb. 
Spragilas, vyriausia galva 
Slaptęs Spragilų Sąjungos 
Spragilaičių. Į tokių šlau
nų miestą visus traukia, ir 
vilioja, ir dėlto gerb. 
gilas turėjo visokių 
kiaušių ‘prietikių su viso
kiausiais (žmonėmis.

Nors jums nesvarbu ži
noti, ale gerb. Spragilui yra 
didelė gaubė prisiminti (ir 
užrašuose laikyti) šitokius 
nuotikius:

Gerb. Spragilas pusryčia
vo, pietavo ir vakarieniavo 
su visokiais Lietuvos diplo
matais, atstovais valdžios 
ir partijų, ir gerb. viešnio
mis iš Lietuvos, kurių buvo 
išviso net vienai

Vaišino ir priiminėjo vi
sokių organizacijų viršinin
kus ir dalyvavo jų slaptuo
se ir viešuose susirinkimuo
se. • - ..

Važinėjo ir nakvojo su kojų raitymas. 
“iDzimdzi-Drimdziąis” ir su Visi eikit kas tik nojįt,. 
kitais garsiais solistais ir; ale ;ąš ■ čia negaliu pasiikyt 
kvartetais1 ir operų daini-l kokia ta diena, ba gerb, re-4 
nininkais iš Italijos-į: nuo' ’ 
Sanklėro.

Priiminėjo gerb. “šonT 
kaulius” iš visų miestų ių 
slaptus Sprągilaičius iš Sla
bados, ir turėjo kitokius po
litiškus,, diplomatiškus, (ar
tistiškus ir moksliškus prie
puolius.

Ate dabar atsitiks vienas 
tokis priepuolis kokio nei 
gerb. Spragilas nei jus visi 
jo kamarotai neturėjot ir 
nematėt.

Aną gražią dieną, vasa
ros zylionių apimtas, už
klydo j Klyvlandą garsias 
ir tvirtas žmogus, gerb. Po
žėla, kurio dar nei vienas 
Čikagietis nepaguldė kup
ra ant žemės.

Taigi galit nujaust kad 
gerbi Spragilas turės nau
jausią prietiki kuris vadi
nasi “sportas”.

Jeigu gerb. Spragilai me-, 
buvo -baisu diplomatai ir 
artistai, jeigu važinėjo po 
Seimus ir visur išsižiojo su 
savo minčia, tikusia ar ne
tikusia, ir išdryso pakelt 
ranką už kuri klausimą no
rėjo ar kuriam buvo prie
šingas, tai sporto dalykai 
jo visai nenugąsdina.

Gedb. Spragilas dabar

Spra- 
viso-

Daugelis to amžiaus 
valgys ir 
ar slyvas, 
leisk pieną, 
vakare — 
košelių su 
šmotukas cukoriaus. 
duonos ir sviesto.

10 vakare — šaukštas košelės su 
8 uncijomis pieno.

Vaikai po 15 mėnesių amžiaus rei- 
prie val- 
apie tai

G

vaikų jau 
suvirškins obuolienę 
Jei to duodama, iš-

Du šaukštai javinių 
8 uncijomis pieno;

Pasenusios

kalauja daugiau pridėčkų 
giu. Kitame straipsnyje 
nekalbėsime,

savo dan-Diduma vaikų nevalytų 
tų jeigu tėvai nepaims sau už parei
gą mokyti juos to. Geriau yra nau
doti Colgate’s Dantų Valytoją dabar 
negu kentėt vėlesniuose metuose nuo 
blogu dantų ir blogos sveikatos. Col- 
irate’s valo dantis pilnai ir saugiai. 
Daktarai ~ 
menduoja

ir Dentistai visur reko- 
Colgate’s.

atidžiai kas savaitę šituosSkait’k _______
straipsnius ir pasidėk ateičiau
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Su pasižeminimu, Jūsų, J
Slaptos Spragilų Sąjun- | 

gos Slaptas Čampionas, !
Gerb. Spragilas, j j

Įtįfci 
■k M 
ji.:p

IM
Į fe 
Įsi L

jam

Jąjit 
■Bonui
Bfams Sūj

Trumpos Pastabos
Chicagos 

pora metų 
to burbulą, 
nė” bando 
V, Sirvydas per tas„ pačias 
“Naujienas” nurodė bendro F 
fronto kelią tai “Naujienos” ir,'I 
nesutinka. Mat, p. Grigaitis į 
kitaip supranta bendrą frontą j 
Jo bendras frontas ten kur jis J 
liuosai gali jodinėti ant savo J 
politinio arkliuko ir kitiemij 
diktuoti.

“Naujienos”'. jau J 
pučia bendro iron- 1 
kuriam ir “Tėvy-1 
pritarti, bet. kaip |

per
mųrode

J. Makąuskiš važinėdamas po į 
Amerikos Lietuvių kolonijas ir 
Sandariečių remiamas .rinko 1 
Valst.-Liaudininkų paramai au- J 
kas, nepamiršo ir piršlio rolę į 
norėdamas Sandariečius apvekM 
dinti su socialistais ir bandė.1 
įsakyti Sandariečiams ( keisti -I 
savo taktiką, kas reikštų ženg- 
ti nuo savo principalįo pamato. 
Ar tas jam 
ir socialistai

pavyko tai tik jis 1 
žino.

organizatorium P.Socialistų
B. Balčikonis prisikalbinę Bing- | 
hamtono (N. Y.) geros širdies į 
Sandariečius kad jie suteiktą J 
socialistams daugiau gyvybės, J 
kad pastarieji galėtų ilgiau gy- | 
vuoti. O tą gyvybę keli sočia- J 
listai įgaus tik pasidalindamtg, 
pusiau aukas kurias surenka po 1 
įtekme Sandariečių, nes sočia- J 
listų egzistavimas be Sandarie- | 
čių pagalbos yra jau baigtas. ■

Pasisekus prisikalbinti Bing- i 
hamptono Sandariečius, Balči- | 
konis tiesia" savo tinklą, ant .S 
Pittsburgo Sandariečių.
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Nuo Redakcijos
DR. J. ŠLIUPAS PRADĖJO NAUJĄ DALYKĄ
T\R. J. ŠLIUPAS, palaido-* r
L' damas nesenai Šiau-1 prieš šitą mintį, ir nepritar- 
liuose Kun. V. DembskioJtų pačių tautininkų tėvo 
mirusio 12 metų atgal Amę-1 Dr. Šliupo pradėtam prak- 
rikoje, pelenus, atidengia tiškam ir patriotiškam dar- 
Amerikos Lietuviams nau- bui.
ją dalyką. | Ne visi, tiesa, galėtų lai-

tuo Dr. šliupo pasielgi-; dotis Lietuvoje, kurių čia 
mu pasinaudojant, nuo da-Įjau palaidoti tėvai ir vai- 
bar galės kiekvienas kuris kai, bet dauguma galėtų, ir 
tik norės būti palaidotas jeigu tas ineitų į madą, ge- 
Lietuvos! žemėje, savo pali-1 riausia tame galėtų pasitar
kime tą nurodyti, ir jo pele-|nauiti musų Susivienijimai, 
nai galės but pervežti į Lie-1 
tuvą ir palaidoti sale jo tė
vų ir kitų giminių, ir jo ka-1 
pas liks Lietuvoje atminti
nas, savoj šalelėj, vietoj iš
nykti čia Amerikoje tarp 
svetimųjų.

Dr. Šliupas atidarė naują 
■kelią — negyvųjų, migraci
ją iš Amerikos Lietuvon, 
kurie gyvi būdami migravo 
iš savo šalelės, aplinkybių 
verčiami, į Ameriką, o ne- 

' norės kad jų pomirtiniai li
kučiai pradingtų nežymiai 
svetimųjų žemėje.

Kun. Dembskis yra pir
mas tokiu būdu palaidotas 

Į Lietuvoje kiek yra žinoma. 
Ir pirmutinis tokias laido- 

i tuves surengęs yra Dr. J.
Šliupas.

Bet, suprantama, lavonas 
turės būti sudeginamas, ko 
gal daugelis mes nenorime 
įsivaizdinti sau nors ir bu- 

į sime jau mirę. Kataliky
bės laikais mes jau įpra^o- 

. me laidoti mirusius kūno 
čielybėje. Tas tęsėsi ilgus

■ laikus, todėl kitus net šiur
pas pakrato pamanius apie

I jo lavono sudeginimą po 
mirčiai.

Bet reikia prisiminti kad 
senovės .Lietuvių pagoniš- 

f kas paprotis buvo degini
mas mirusiųjų, ir nors su- 

. deginta daugelis net garsių 
musų tautos valdovų kuni
gaikščių, jie ir po šiai die
nai su mumis gyvena. Jų 

, pelenams supilta dideli ka

mokslu ir jiega) sunku įsivaiz
dinti kad visiems saulė lygiai 
šviečia ir visiems žemė lygiai 
sutverta vaikščioti.

Kad fanatikai tamsunėliai 
taip daro tai yra jų tikėjimas 
ir nesupratimas daugiau. Bet 
kad kunigai ir mokyti katalikai 
taip daro tai jau kas kita: jie 
nejaučia savo galybei galą at
einant, ir tik žiauriu atsineši- 
mu ir persekiojimu kitų manę 
dar laikytis. Bet kasdien la

šia žmonių' minia nugalėjimui 
tų kurie kitaip mano? šis pas
kutinis pasakymas yra teisin
gas.

Kaip žmogui, iš vaiko išau
gusiam, likusiam ūkės valdovu, Įbiau ir labiąu jų pamatas iš 
paskui nusenusiam ir pavedu- po jų kojų slysta.
šiam ūkę vesti sunui, sunku 
atsižadėti minties kad ne jis 
jau ūkės vedėjas (delei ko kį- 
la net barniai su įpėdiniu), taip 
ir katalikams, pakilusiems iš 
mažo į galybę, valdžiusiems, o 
dabar jau trūnijantiems savo

Ateis diena kada jie liks ne
reikšmingi kaip buvo pradžio
je, o apsišvietus žmonija paliks 
juos ramiai praktikuoti saVo 
apeigas ir tikėti kaip norės, bi
le tik nekliudys viešam žmoni
jos gyvenimui.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

.Begėdiškumai
Katalikų spauda įvairiausiais 

budais bando niekint ir žemin
ti laisvamanius, vadindama to
kiais vardais ir primesdama to
kius nedorus darbus kokių net 
jiems — tuos darbus dirban
tiems — niekas nenori primes
ti.

Laisvamaniai arba neprakti
kuojanti tikėjimo apeigų vadi
nama paleistuviais, nedorėliais, 
ir tie vardai yra pamėgti kleri- 
rikalų-katalikų spaudos ir jų 
kalbėtojų pasidengimui savo iš- 
gverimo.

Laisvamaniams primetama 
net persekiojimas tikinčiųjų, ir 
Lietuvoj.kunigėliai tuo gąsdina 
davatkas, stengdamiesi išgelbė
ti savo kromelį ir pasilaikyti 
valdžioje ir galybėje. Bet pa
žiūrėkime nors apčiupomis kaip 
katalikai-tikintieji elgėsi ir el
giasi su laisvamaniais.

Kada laisvamanių buvo noru 
ir mokymu pakanta, laisvas ti
kėjimas ar netikėjimas, dvasiš- 
kija baisiausia persekiojo visus 
kurie kitaip manė negu dvasiš
kiai patinka. Kunigai iškorę 
jr išdegino desėtkus tūkstančių 
tokių kurie visiškai savo pažiū
romis nekenkė dvasiškijai, o 
tik ėjo prie ko kito. Daugybė 
mokslo žmonių padėjo nekaltai 
galvas, dėlto kad kdnigams-ti- 
kintiems nepatiko jų kitokios 
pažiūros į gyvenimą ir dorą.

Einant į musų laikus, kada

ĮVA1RIANYBES

KATALIKIŠKA valdžia /Lie
tuvoje įvedė karo stovio 

įstatymus vieniems metams — 
iki praėjus 'Seimo rinkimams, 
kad su karo stovio pagalba vėl 
galėtų išrinkti katalikų daugu
mą. Bet, jei šuo nenuneš tą 
katalikų sumanymą, ir jeigu 
kairieji gautų daugiau balsų, 
tada Seimas taps paleistas ir 
nauji rinkimai paskelbti, ir ta
me laike bus žiauresnės repre* 
Sijos-persekiojimai-baudimai iš
galvoti ir praktikuojami.

“Gevalt”! žydo baimė, jeigu 
jau reikia karo stovio Seimo 
rinkimuose. Tai katalikiškas 
supratimas demokratijos ir 
parjiamentarizmo.

ooo
Kauno apskrities viršininkas 

jau iškėlė bylą prieš Socialde
mokratus ir sustabdė platini
mą “atsišaukimo’ 
sugriovimo 
naudojimą 
prieš Seimo 
Konstitucija 
myh,?.

su aprašymu 
ir 

jiegos 
kuriems 
neliečia-

Konstitucijos 
ginkluotos 
atstovus, 
tikrina

pai-piliakalniai, ir iii daug Jau zmonių degint k.un,,ga* ne* 
t ...l •   ____ '  <ralėm. iie decino visokiausius1! Lietuvoje yra, nors mes ne
žinom kam jau jie priklau
so.

0 kita vertus, ąr nesu- 
krato šiurpas tikro, širdin
go Lietuvio, kad ir papras
to žmogelio, pamanius kad 

’ jis turės likt čia amžinai iš
nykimui be žinios ir be var- 

i do, kuomet numiręs bus pa
laidotas po svetima žeme
le? Ta mintis jau ne vie
ną mus liūdnai daug sykių 
nuslėgė, bet štai Dr.< šliu- 

. pas padarė pradžią galui to
kiam nemaloniam likimui: 

i nuo dabar visi galėsime, ir 
privalom sten artis būti nors 

I palaidotais Lietuvoje, jeigu 
I joje ąyventi negalim.

Tokios laidotuvės atsieis 
: nebrangiai. Sudeginimas- 

kremavimas kiek kainuos 
tiek, bet vis nebrangiau už 
paprastą laidojimą, o per- 

: siuntimas pelenų Lietuvon 
Į reikalauja visai mažų pini-
■ OT-

Lietuvių spauda Ameri- 
| 'koje privalo tą mintį Lietu- 
| viuose įskiepyti ir įgyven

dinti paprotį laidotis Lietu- 
; voje.

Kunigams ir bolševikams 
šis sumanymas nepatiks, 
nes kunigai iš tikinčių pa
triotų negautų uždarbio iš 

i lydėjimo į kapus. Bet gali 
išsimanyt atlaikyt mišias ir

■ lydėt, į krematorijas.
Bolševikams nesiras jo- 

I kio išrokavimo tame, nes 
jie jaučiasi viso pasaulio pi
liečiais ir jiems gerai atsi
gulti bile kurioje žemės da- 

I lyje.
Bet butų prasižengimas 

jeigu musų tautininkai eitų

galėjo, Jie degino visokiausius 
raštus, knygas, laikraščius,ko
kius tik sugriebė; iškeikė žmo
nes už nepildymą bažnytinių 
pareigų, ir- kur galėjo fiziškai} 
ir morališkai jiems pakenkė. Iš 
laisvamanių to niekad nebuvo. | 
Niekas iš jų nedegino tikinčių
jų nei rąžančių, nei knygų, nei 
laikraščių, leido pagal savo są
žinės reikalavimų ir nuomonės 
daryti kaip patinka.

Amerikoje, Lietuvių gyveni
me kokių dalykų dėjosi iš kata
likų pusės. Pirmiau, o net ir 
dabar, negalėjo žmogus pas ki
tą gauti kambario gyvenimui 
jeigu nėjo bažnyčion. Šeimi
ninkė, gera katalikė, varė baž
nyčion kožną įnamį, o jeigu 
kuris nėjo, metė iš namų, 
ir kunigai ragino, 
po šiai dienai..

Bet ar metė iš 
vieną tikintį kuri 
ninkė-laisvamanė, kam tas ar 
ta eina bažnyčion, kam skaito 
katalikišką laikraštį? Ar su
degino kokią šventą knygą?

Negalima sakyt kad nesira
do paikų kurie tą vienur kitur 
tikinčiam padarė, bet tai nebu
vo priimta laisvamanių prak
tika, o tik pergreit sulaisvama- 
nėjusio kataliko-fanatiko 
bas, kuomet tikintieji tą 

Isavo pareiga visi.
Ar reikia idijotiškesnio 

ko kaip katalikų įsivaizdinimas 
kad pasaulis yra jų, kad Dievas 
tik jiems davė teisę gyventi, o 
kiti tik lyg gyvuliai, turi būti 
persekiojami, niekinami ir že
minami? Ar tai teisingas pa
rėdymas kad jiems viskas pri
klauso ir tik jų viskas turį bū
ti, ar tai tik jų nepakanta kitų 
ir stenglmas pasinaudoti tam-

ooo
Del panaudojimo ginkluotos 

jiegos prieš Seimo atstovus Dr. 
Grinių, Lapinską ir Sielinį, ku
rie gynė Lietuvos piliečių tei- 
ses-Konstituciją, visuose Lie
tuvos kraštuose sujudo pilie
čiai ir reiškia atstovams užuo
jautą, o katalikams panieką.

I Ir galima drąsiai pasakyti kad 
į businčiuose rinkimuose piliečiai 
patvirtins tą užuojautą savo 
balsais, daugumoje, idant dau
giau tokia komedija nepasikar- 
'totų.

ooo
' “šventos” Žemaitijos kunigai 
jau pildo Ožeškienės gatvės sei
mo nutarimą (katalikų centro) 
kad nekrikštyti, nešliubuoti, 
pelankyti ligonių ir nelaidoti 
kapuose visų kurie nepriguli 
“krikščionių-demokratų” par
tijai. Laikraščių ir knygų

kad gavo. Čekijos valdžia, ma
toma, tiksliai paskyrė Husšltą 
prie' Vatikano.

ooo
Čekijoje Romos katalikų or

ganas “Lidove Listy” praneša 
pasibaisėtinų žinių apie Čekijos 
valdžią, kuri turi užsibrėžus at
imti kunigams žemes, pašalinti, 
kunigus su tikybos mokslu, iš 

(visų mokyklų, neleisti kurti jo
kių tikybinių mokyklų nei vie
nuolynų, pašalinti teologijds 
dėstymą iš universitetų, įvesti 
civilius šliubus-jungtuvės....

Vaje, vaje.
Lietuvoje irgi taip įvyks an

ksčiau ar vėliau.
ooo

Lenkijos katalikiška valdžią, 
sulyg konkordato, jau varo laii- 
kan iš Lenkijos Metodistus, ku
rie laike sunkiųjų metų globo- 
jo-maitino tūkstančius Lenki
jos našlių ir našlaičių be sekta- 
riško skirtumo. Varymo įsa
kymas duoda tik 30 dienų laikę 
išparduoti nuosavybes — kitaip 
jos bus konfisktSpttr^* Kunigai 
kaltina Metodistus už labdary
bę kurie norį patraukti katali
kus Į Metodistų vięrą, kas :reiš- 
kiasi šitaip: ' 1

Viena našlė beturtė pavedė 
savo vienturtį sūnelį katalikų 
kunigui rūpintis jo kunu ir dur 
šia. Kunigas atsisakė. Moti- 

i na privedžioja kunigą kad vai- 
’ kas turės badu mirti. Kunigas 
( užgiriu tokią mirtį, kam įvy

kus. dūšelę , eis stačiai į darigų, 
o vaikų ant žemės jau ir taip 
yra perdaug. Tada motina 
kreipėsi pas Metodistus, kurie 
priėmė motiną ir vaiką, ką iš
girdęs kunigas sekančioj nedė- 
lioj motiną iškeikė.

Tokia tai katalikiška 
širdystė ir meilė.

ooo
Lenkijoje, Wloclawo paviete; 

Lubraniec parapijoje, birželio

miela-

skaitytojams teikiama tos pa-l7 d. klebonas iš sakyklos pasa- 
čios “malonės”. Lieplaukės kle- kė: “Melsiu Dievą mišiose šv.

Tą
ką daro ir

namų nors 
nors šeimi-

dar- 
laikė

daly-

nos ______ ______ __
bonas Strikas vięšai pasakė 
kad jis “greičiau komuniją šu
niui atiduosiąs negu valstie
čiui”. Išvada: kunigų šuprati- 
mu-mokslu, šuo ir katalikas ly- atsisakė spaviedoti visus strei- 
gųs. [kerius streikavusius laikę pju-

ooo ties.
Kaune, skulptūros darbų pa- Tokia tai katalikiška dorovė, 

rodoje, kurią sukurė dailinin- 0 pridėkim dar Lieplaukės kle- 
kas Aleksandravičius, p. Gab-.bono šunį su komunija tai gbu- 
rys iš Paryžiaus atrado p. A. | sim tikrą katalikišką vaizdą. 
Smetonos marmuro biustą sto-j ooo
vintį prieš Vytauto biustą. P. | Kun. J. Pauliukas iš Palėsti- 
Gabrys greičiausia nupirko A. nos “Garse” rašo jog vietoje 
Smetonos biustą ir kaip ims su kur Jėzus valgė paskutinį vą- 
lazda duoti — numušė tik no
sį. Paskiau jieškojo ir Valde
maro, bet nerado. Gabrys pa
sipiktino iš sugretinimo Sme
tonos su Vytautu.

ooo
Čekijoje šeštą liepos buvo iš

kilmingas jubilejus paminėji
mui 510 metų sudeginimo Jono 
Husso, kurį katalikai paskaitė 
netikėliu. Ant tos dienos su- 
gryžo Čekijos pasiuntinis prie 
Vatikano, iš Romos į Pragą, 
kad dalyvauti iškilmėse. Pa- 
pos nuncijus išvažiavo iš Pra
gos vakacijoms kad negavus 
kiaušinių kaip Zecchini Kaune

idant visus streikerius pjūties 
laike nubaustų nogla-netikėta 
mirtim.”

Ostrowo parapijos klebonas

(Tąsa)
— Kada jau buvo gerai šviesu, aš pri

ėjus paskambinau paviljono durų varpelį; 1 
graži jauna mergina, kurios išvaizda buvo * 
išblyškus ir nuliūdus, atidarė man duris. 
“Mademosel'le,” tariau aš, norėdama gauti 
jos prielankumą (nes aš bijojau kad ji ma- : 
tydama mane taip skurdžiai pasirengusią < 
nepalaikytų už ubagę ir nenuvarytų), “at
siprašau tamistos, aš atėjau nuo biednos , 
motinos kuri labai susirupinus savo sū
naus likimu.” Matydama kad ta mergina 
nėrustauja ant manęs ir klauso noriai ką 
pasakoju, aš tuojau paklausiau ar diena 
prieš tai nebuvo čia užėjęs jąunas vaiki
nas prašyti jos ponios padaryti jam ma
lonę.

— Taip, — atsakė ta mergina, — ir 
itiano poni buvo gatava daryti viską ko jis 
prašė jos, ir, patyrus kad jis jieškomas 
areštuoti, paslėpė jį savo namuose. Ant 
nelaimės jo pasislėpimo vieta buvo rasta, 
ir vakar po pietų, apie ketvirtą valandą, 
jis buvo, suimtas ir nuvestas kalėjiman.

Nors našlaitės šioje kalboje neprisidė
jo, bet buvo lengva permatyti, iš jų liūdnų 
veidų, kaip jos simpatizavo Dagobertie- 
nėi. v

— Bet tau reikėjo stengtis pasimatyt 
su ta ponia, ir prašyt kad ji neapleistų ma
no vargšo sunaus. Ji tokia turtinga, ir 
be abejonės turi didelę įtekmę, ir jos už
tarimas gali išgelbėt mus nuo tokios dide
lės nelaimės.

— To jau mes daugiau negalime tikė
tis, — atsakė Kupriuke.

— O kodėl? — paklausė Pranciška;— 
kadangi ta jauna panelė tokia gera, kada 
ji žinos kad mano sūnūs yra vienatinis šei
mynos užlaikytojas, ji pasigailės musų. Ji 
supras kodėl jo pasiuntimas kalėjiman yra 
baisesnis negu kitų, nes jis išgelbės mus 
visas nuo skurdo ir neturto.

— Ta jauna panelė, — tarė Kupriu
ke, — kiek aš supratau iš tarnaitės, kuri 
irgi verkė man pasakodama, yra paimta 
i privatinį beprotnamį, visai išėjus iš pro
to. .. . . ■ • .

— O, koks liūdnas jos likimas; kaip 
lygiai ir musų. Dabar mes neturime vilčių 
prįė ko kreiptis, nežinom ką daryt. Kas 
dėsis su mumis be mano sunaus ?i Dieve 
mano, Dieve!

. Taip sakydama, (širdgėloj motina už- 
' sidengė sau veidą ir pasipylė ašarose.

. Pranciškai veikiant iš tos nelaimės, 
. kitos tris buvo visai nusiminusiai nurimu- 
■ sios ir tylėjo.

Rožė ir Blančė pasikeitė neramumo 
žvilgsniais', nes jos gerai suprato kaip jos 
prisideda prie tos vargios šeimynos apsun
kinimo; Kupriuke gi, nuovargiu alsuoda
ma, susijaudinimo draskoma drebėdama 

’ nuo sušlapusių drapanų, atsisėdo nerami į 
kėdę, atvaizdindama' desperatišką tos šei
mynos padėtį.

Ta padėtis buvo baisi, kurioje jos da- 
atsidurė.
Laike politiškų suiručių ir subruzdi

mų. pakeltų darbininkų klasės streikais ar 
priverstinais išmetimais iš darbo numu- 
šant algas, kapitalistų pastangomis nuslo
pinti darbo žmones, — tankiai, tokiuose 
perioduose, daugybė darbininkų šeimynų 
atsiduria tokioje padėtyje netekimo maisto 
kaip dabar atsidūrė Dagoberto šeimyna 
netekus savo duondavio — kuris liko su
areštuotas ačiū, kaip pamatysime toliau, 
intrigomis Rodino ir jo myrmidonų.

bar

karienę, kur apaštalai susirink
davo melstis, kur Dvasia Šven
ta nusileido ant apaštalų, dabar 
ant katalikų nelaimės toje vie
toje stovi Mohametonų mečetė 
(bažnyčia), kur katalikams nei 
melstis viešai yra užginta. Ku. 
nigas Pauliukas todėl pasimel
dė trumpai 
suprantama 
nai Kristų 
vietoje savo mečetę pastatė. O 
gal Turkai taip padarė pasek
dami katalikus, kurie pristatė 
bažnyčių visur kur tiktai buvo 
pagonų žinyčios.

x Patriotas.

ir tylomis. Iš to 
kad ir Mohataeto- 
gerbia jei tokioje

Turtingieji, jeigu kada lieka suimti, 
kaltai ar nekaltai, gali užsistatyti tam tik
ras sumas pinigų už save ir iki dalykas iš
siaiškina turi laisvę. Bet ką gali (daryt 
biednas darbininkas?

Ne tik kad jis neturi pinigų užsidėji- 
mui, bet jis dar ir persekiojamas labiau ne
gu turčiai.

Minimum 
jama užstatui 
Iš kitos pusės 
yra alga pusės metų nors ir gana darbš
taus darbininko. Su šeimyna gyvenda
mas jokis darbininkas tiek negali susitau
pyti.

Kodėl nebūtų galima priimti teisingo 
žmogaus žodis kaipo jo užstatas ateiti į 
teismą paskirtoj dienoj? Ar tas nebūtų 
didžiu ir morališku, kad, padidinimui žmo
gaus vertės, butų priimama jo 
ir kad jis jaustųsi tą priesaiką 
mas tikrai vertu žmogum?

Gryžkime prie Franciškos. 
vaizdinimai ir baimė tik padidino jos 
sigraužmą. Prisimindamas Generolo 
mono dukteris neturinčias visai iš "ko 
venti, ji matė kad jos keturios turės 
dauti; nors, reikia pasakyti, ta gera moti
na mažiau manė apie save kaip apie Var
gą savo sunaus kokį jis perneš žinodamas 
kokiame padėjime liko jos visos.

Tuo tarpu kas tai pabarškino j duris.
— Kas čia? — paklausė Pranciška.
— Tai aš, madame Pranciška — kuni

gas Lorrain.
— Meldžiu į vidų, — tarė ji.
Kailiadirbis, kuris taipgi pasitarnavo 

kaipo nurodytojas, pasirodė duryse su ku
nigu. Bet vietoj žaliai nudažytų savo ran
kų dabar jau buvo mėlynai nusidažęs.

— Madame Pranciška, — tarė kuni
gas Lorrain, — štai laiškas, kurį atnešė 
žmogus kuris padavinėja švęstą vandenį 
Šy. Marijos bažnyčioj; sako atnešęs jį nuo 
Abbės Dubois, kuris prašė perduoti tau 

. į. rankas, nes tai yra tam tikras reikalas.
— Laiškas nuo mano išpažinties klau

sytojo ! — tarė Pranciška, didžiai nusiste-
• bėjus; — Ačiū, tėveli. (
Į — Ar galėčiau kuo pasitarnauti? ?
; — Niekuo, ačiū, tėveli.
i — Meldžiu, paskaityt man tą laišką, — 

tarė Pranciška Kupriuke!, labai nerami ir
■ susirupinus laiško turiniu.

— Taip, noriai, madame, — atsakė ta 
, mergina, ir skaitė laišką sekančiai:

“Mano brangi Madame Boudoin, — 
Nors aš paprastai 'klausydavau tavo išpa
žinties subatomis ir antradieniais, bet, ka
dangi aš busiu labai užsiėmęs rytoj ir su- 
batoj, norėčiau kad ateitum pas mane tuoj 
kaip tik gausi šį laišką, išskyrus, žinoma, 
jei noręsi kad prabėgtų savaitė iki kitu 
sykiu galėsi ateit išpažinties.”

— Savaitė! — nusigando Pranciška, 
— Motina Švenčiausia, ne! Jau dabar aš 
perpildyta susigraužimo, ir norėčiau pasi- 
liuosuot savo mintyse. — Paskui, atsikrei
pdama į našlaites, tarė: — Dievas išklausė 
mano maldų už jus, mano brangios pane
lės, nes man šią pat dieną pasitaiko proga 
pasitarti su šventu ir geru žmogum apie 
jūsų pavojų kokiame esate to nežinoda
mos. Nabagutės, tokios nekaltos, o vienok 
tokios nuodėmingos, nors ne iš jūsų pačių 
kaltės. Dangus mane mato kaip mano šir
dis kenčia del jūsų, kaip ir del mano su
naus.

suma įstatymais reikalau- 
yra penki šimtai frankų, 

ėmus, ipenki šimtai frankų

(Bus daugiau)

priesaika, 
išpildyda-

Jos Įsi- 
su- 
Si- 
gy- 
ba-

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 didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 P1“^*1** Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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TMD. Iždo Atskaita
.ĮPLAUKOS A . j ji“

13 Bal. 36 kp. Norwood, Mass *1
. .. J. Pėža , $23.50 ■>

ŽMONIJOS
ISTORIJA

(500 Puslapių Knyga) (Su Daugybe Paveikslų)

Pasako kas tai yra—

7 ” 20 kp. Cleveland, Ohio
K.- S. Karpavičius 10.00 j 

r 7 ” oungstoVYn>7^^B|
J; G. Saročka » 1.50 i

Pav. tyelch, Va.
L J. Kalvaitis 1-15

4 ” 53 kp. Clinton, Ind.
J. Skinderio? .50

■ 8 ” 22 kp. Chicago, III.
Ą. J. Mosgers '■? 14.00.

9 V” 54 kp. Ansonia, Ct.
A. Gudžiūnas 21.004

25 ” 2 kp. Union City, Ct.
. Fl Ai Bąukuš ■ į 34.50 ■

25 ” 46 kp. Seattle, Wash.
A. ' Savukynas ^ g 3.001

25 ” Pav. Welch, W. Va.
' ' J. Kalvaitis;’ . 1351

Į 4 Geg. 23 kp. New Britain, Ct. ,
J. Petkevičius 56.50 Į

■ 4 ”149 kp. Portland, Ore.
,J. P. Grite* U.00|

4 ” 20 kp. Cleveland, O.
A. Lape I 24.50,

4 ”121 kp. Racine, Wis. - ’
M. Kasparaitis 33.001

. 9 ” Kenosha, Wis., Apsk.
auka; J. Kasputis 25.004

9 ”68. kp. Detroit, Mich. ■
ii K. Būtis 0.00 j

9 ”• 3 kp. Brooklyn, Ntį YįlgM
J„ įAmbraziejų^M 14.50 j

gg-PREISTORIŠKAS ŽMOGUS? 
&ANKSTYV1ĖJI MUSŲ 

PRATEVIAI? į
-KUR JIE GYVENO?
- EGIPTENAI?
-N1LIAUS CIVILIZACIJA? 
—OSIRIS?'.
-MUMIJOS? 
—PIRAMIDOS? 
—FARAONAI? 
—ASYRIJA?.

E-kambyzas?
-PTOLEMIU DINASTIJA? 

I —SUM ERAI-AKKAD AI?
-MESOPOTAMIJA? 
—TIGRIS-EUFRATAS? 
-KUNE1FORMOS?
-KARALIUS DARIJUS? 
-KARALIUS KSERKSAS? 
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS ? 
-nineva? ■ 
—HAMMURABIS? 
—CHALDEJAI?
-M AIŽIUS® 

S-JEHOVA? 
g-FOINIKAI?

-KARTAGA?
—IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ? 

E-iNDO-EUROPIEČI ai ?
—NEBUKADNEZZARAS ? 
-ARI Al? ' 
-KARALIUS KYRAS ?' 
—ZARATUSTRA? 
—PERSAI-MĖDAI? ’ 

--TROJOS KARAS? 
fį-TITANAI?

-KRETA? r 
-KNPSUS?B 
-PELASGAI?

P-PELOPONEZAS? • 
—HELEN AI-GRAIK AI? 
-ZEUSAS? 
—OLYMPAS?

■ —SOLO N AS? 
-FORUMAI?

g-ATTIKA? 
ĄŠ-LYDIJA?
-MARATONO MUŠIS? 
—SPARTENAI?

E-ALEKSANDRAS DIDYSIS? 
-MAKEDONIJA?

' -THERMOPYLAE? 
-ROMĖNAI? 
-CEZARAI? 
-ROMULUS-REMUS? .

. ęf-PUNIŠKAS KARAS? 
-HANIBALAS?. L 
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA? 
-RQMQS DIKTATORIAI? 
-CEZARAS JULIUS? 
-POMPEJUS?

i-KLEOPATRA? 
^ANTONIJUS?

—MESIJUS-JEZUS? 
-PILOTAS?
—BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?5
-VANDALAI?
AGOTAI ?7 > 
-QDQAKRAS? 
-LONGOB ARDAI? 
-BAŽNYČIOS KILIMAS? 
—POPIEŽIJA?
-KLIOŠTORIŲ PRADŽIA? 
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS? 
-KONSTANTINOPOLIS („ 
-MOHAMETAS? * 
-ALLAH AS? 
-KORANAS?
—MEKKA?
-MEDINA?
—HEQIRA?
-MUSULMANAI? z 
—ISLAMAS? \ '
-FATIMA?
-GIBRALTARAS? 
-GRENADA? 
-CHARLEMAGNAS? 
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA? 

IlBARBAROSSA?
^TAMSIEJI AMŽIAI? 
-GERMANU PRADŽIA? 
—NORSENAI-ŠIAUREN AI ? 
-SLAVĄI?
-Totoriai?
-KAVALERYSTE?
—FEUDALIZMAS? 
-VIDURAMŽIAI? 
-POPIEŽIŲ VARŽYTINĖS? 
-KRYŽEIVIU KARAI? 
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS? 
-INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO? 
-PETRAS PUSTELNINKAS? 
-ŠVENTOJI ŽEMĖ?
-PARAKO IŠRADIMAS? 
—RUSIJOS PAKILIMAS? 
-HANZOS MIESTAI? 
-RENESANSAS?
- DANTE-ALIGHIERI ? 
-PETRARCH AS ?
-JONAS HUSAS? 
-JOANNA ARK?.. 
-magchieyelu? 
-MICHAEL ANGELO? 
-johaNn gutemberg? 
—SPAUDOS PRADŽIA? 
—MĄRCO POLO? 
-Z1PANGU?
-MONGOLAI?
-magellaNas? .

lliiillIllllllIllllllIlitlHllllllimiilIHIl.
KAINA KAS BUVO' NORSĖNAI arba 

ŠIAURĖNAI?
Kokią jų įtekmė ant Europos? Kadą?
Jie' atėjo? Iš kur?:;,'
‘■'Žmpnijps, Istorija” pasako dąųg apie, 
juoĄir daugybę kitų, taipgi kalba ir. 
..pšv'Mkslaįįs.

O KAIP JĄ GAUTI?
Visai lengva: įdėkit į laišką $2 arba money 
orderį ir pasiuskit “Dirvos” Administraci
jai. Taipgi visada pridėkit 25c supakavi- 
mo ir persiuntimo lėšoms, nes tokia pigia 
kaina atiduodant knygą negalima savo lė
šomis persiuntimo mokėti. Aiškiai para
šykit sąvo vardą ir adresą ir už ką pinigus 
siunčiat. Tai viskas.

Visos knygos bus tvirtais ap
darais, ir gaus ją kiekvienas , 
kuris iškalno prisius prenu
meratos pinigus, $2, ir prie 
to pridės pašto stampomis 

už pfisiuntimą. Kurie1 
neprisiųs tų 25c. ne

gales gauti knygos .iki ne
atsiųs. Taigi: siųskit sykiu: 
$2 pinigais ir 25c. stampomis 
(Bųą $3.50 ar $4 po išleidimo) 
iiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiįiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiii

Prenumeratorių vardai bus sutalpinta knygoje

-FRANCUZU RESPUBLIKĄ? 
-BASTILIJA?
-VOLTAIRE?
—ROBESPIERRE?^ 
-TERORIZMAS? 
—KOMUNOS-GALAS ? 
-NAPOLEONAS?
-RESPUBIKOS GALAS? 
-MASKVOS SUDEGIMAS? 
-NAPOLEONO GALAS? 
-ŠVENTOJI SĄJUNGA? 
-DIDŽIOJI REAKCIJA? 
-GARIBALDI?
—INŽINO GADYNE? 
-PIRMAS GARLAIVIS?

-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS?
Ebuddizmas?
® KONFUCIJUS?
-BRAHMIN AI?
—RIG VEDOS?
-REFORMACIJĄ?
-MARTINAS LIUTERIS?
-KALVINIZMAS ? '
-KRIKŠČIONIU SKILIMAS,!
-PROTESTONIZMAS ?
-PRESBYTERIJONAI? ‘ 
—ANABAPTIST AI?
-IGNACAS LOYOLA?
-JĖZUITU ZOKONAS?
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?-TELEGRAFO PRADŽIA?
—DIDŽIOJI ARMADA?.
-RICHELIEU?,,,
-MARIJA TERESA?
-HAPŠBURGAI?
-30 METU KARAS?
■^DŽINGIS KHANAS?
—RURIKAS?
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS?
-KATARINA DIDŽIOJI?
-ROMANOVU PRADŽIA?
—POLTAVOSMUšfS? :
-HQZENZOLLERN AI ?
-PIGL RIMAI? /
-AMERIKOS REVČLIUCIJA? -MOZARTAS? 

- -DIZRAELI? <
—BISMARKAS? 
-NAUJASIS PASAULIS?
—Ir tt. ir tt.!!!!!??'?'??<

—SOCIALĖ REVOLIUCIJA? 
-BAUDŽIAVŲ GALAS? 
—MOKSLO GADYNE? 
-GALILĖJUS?
-NEWTON AS?
-DARVINAS?
-LAPLACE?
-GRAVITACIJA?
-GOTIŠKĄ ARKITEKTURA? 
-SHAKESPEARE? x . 
-MOLJERE?
-REMBRANDTAS?
—STRADI VARIUS?
—johann sebast. bach?

^WASHINGTONAS?
—DIDEJI FRANCUZU 

REVOLIUCIJA?
-KOMUNA?.'

= Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuoki!
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■ Tai buvo pirmutinis negarbingas Spa
lių armijos pralaimėjimas. Visas pasaulis 
stebėjosi, taip pat kaip ir musų gadynėje 
buvo stebimasi iš to, kad mažiukai Japonai 
sumušė Rusus ties Mukdenu, Japonų-Ru- 
sų karo metu. Protestonų valstybės be
matant atkiuto. Pilypas sumanė panaudo
ti naujus budus savo atskalūnams pavaldi
niams suvaldyti. Jis pasamdė pusprotį 
fanatiką nužudyti Oranžo Vilimą. Bet 
Protestonai, paregėję nužudytą savo va
dą, nei nemanė nusigąsti ir pasiduoti. At- 
penč, jie dar labiau įtūžo. 1581 metais 
septynių valstybių “Estates Generates” (tų 
valstybių atstovai) susirinko Hagoje ir iš
kilmingai iškeikė savo “nelabą karalių Pi
lypą” ir pasiėmė ant savęs krašto valdy
mo naštą, kurią ikilšiol nešė “Karalius iš 
Dievo Malonės”.

Šis faktas yra labai reikšmingas di
džios už politinę laisvę kovos istorijoje. 
Tai buvo reikšmingesnis įvykis, ne kaip 
Anglijos didžiūnų sukilimas, -išveržęs iš 
karaliaus “Magna Carta”. Šitie gerašir
džiai miestiečiai pasakė, kad “Tarp kara
liaus ir jo pavaldinių yra tylus susitari
mas, kad abi pusi turi atlikti tam tikrus 
privalumus ir turi pripažinti tam tikras 
pareigas. Jei bent kuri šalis nepildys šitos 
sutarties, ta,i antroji šalis turi teisę skai
tyti sutartį sulaužyta”. Amerikoje kara
liaus Jurgio III pavaldiniai 1776 metais 
priėjo prie tokios pat išvados. Bet tarp jų 
ir karaliaus buvo trys tūkstančiai mylių 
vandenų ploto, tuo tarpu “Estates Gene
rales” priėmė minėtą nutarimą (kuris rei
škė baisią mirtį, jei jie butų pralaimėję 
kovą) čia pat, girdėdami Spanų kanuolių 
trenksmą ir nuolatos bijodami Spanų lai
vyno.

Pasakos apie Spanijos laivyną, pasi
rengusį užkariauti Olandiją ir Angliją, kai 
Protestonė karalienė Elzbieta paveldėjo 
Katalikės “kruvinosios Marės” sostą, buvo 
labai senos. Pajūrio gyventojai per dau
gelį metų kalbėjo apie jį. Apie 1580 metus 
pasakos pasirodė buvusios pamatuotos. 
Sulig pasakojimais jūreivių, lankiusių Lis- 
boną, visais Spanijos ir Portugalijos pa
kraščiais buvo statoma laivai. Pietų Olan
dijoje (Belgijoje) Parmos kunigaikštis 
rinko didelę kariuomenę, kuri turėjo per
sikelti iš Ostendos į Londoną ir į Amster
damą, kai tik laivynas pasirodys.

1586 metais Didžioji Armada pakėlė 
sielius ir leidosi į žiemius. Bet Flaman
duos pakraščių uostus buvo užblokavęs 
Danijos laivynas, gi Anglijos laivai saugo
jo Kanalą; prie to viso Spanai, pratę prie 
ramesnių jurų pietuose, nežinojo nei kaip 
valdyti savo laivus neramioje žiemių ju
rose. Kas ištiko Armadą, kai ją puolė ir 
laivai ir audra, nereikia nei įpasakoti. Tik
tai keli laivai, apsukę Airiją, paspruko ir 
papasakojo apie baisų Ispanijos laivyno 
pralaimėjimą. Daug jų žuvo ir paskendo 
Žiemių Jurose.

“Akis už akį”, — sako; tai ir Britai su 
Danais Protestonais nubogino karą į prie
šininko teritoriją. Pirm šimtmečiui užsi- 

. baigiant, Autmanas (Houtman) tpagaliaus 
surado kelią į Indi jas. Pasekmėje to at
radimo susikūrė Danų Rytų Indijos Ben
drovė ir dabar jau prasidėjo systematin- 
gas ir rimtas karas prieš Portugalų ir 
Spanų kolonijas Azijoje ir Afrikoje.

Danijos teismuose šitais ankstybojo 
kolonijų užkariavimo laikais buvo labai 
keista byla. Septynioliktame amžiuje Da
nas kapitonas vardu Imskerkas (Heems- 
kerk), pragarsėjęs vadas ekspedicijos ban

džiusios surasti Žiem-Ryčių kelią į Indiją 
ir praleidęs visą žiemą prie užšalusių Nau
josios Žemės (Novaja Zemlia) pakraščių, 
suėmė Maląkos siaurumose Portugalų lai
vę. Pamenate, kad papa buvo padalijęs 
pasaulį į dvi dali, skirdamas vieną dalį 
Portug’alams, antrą gi Spanams. - Portu
galai visus tuos vandenis, kurie buvo ap
link jų Indijos salų Skaitė savo nuosavybe; 
kadangi tuo laiku jie nekariavo su Jungti
niais Septyniais Nederlandais, tad ir pa
reiškė, kad privatinės Danų prekybos ben
drovės kapitonas neturėjęs teisės įsiverž
ti į jų vandenis ir pavogti jų laivą. Jie 
tad iškėlė teisme bylą. Danų Rytų Indijos 
Bendrovės direktoriai pasisamdė jauną 
teisininką De Grotą (De Groot, arba Gro- 
tius) jų bylai ginti. Jis pareiškė stebėtiną 
dalyką, būtent — okeanas turi būti laisvas 
laivams plaukioti !>■ Anot Groto, okeanas 
užu tos linijos, kurią gali pasiekti nuo 
kranto paleistas kanuolėg šūvis, turi būti 
laisvas visų tautų laivams. Šitas keistas 
pareiškimas buvo padarytas teisme pirmu 
kartu. Žinoma, pasipriešino visi kiti žmo
nės. plaukiojusi© juromis. Prieš šitokį 
Groto pareiškimą del Laisvų Jurų (“Mare 
Liberum”) tūlas Anglas, vardu John Sel
den, parašė garsią savo disertaciją apie 
Uždarytas Juras (“Mare Clausum”); ši
tame rašte jis įrodinėjo, kad valdovas tu
ri teisę skaityti savo teritorija tas juras, 
kurios apsupa jo valdomą kraštą. Šičia 
minime tą faktą del to, kad šis klausimas 
dar nėra išrištas, ir pastaru didžiuoju ka
ru buvo daug tuo klausimu ginčų ir nesu
sipratimų. v

Gryžtant prie Spanų su Britais ir 
Olandais karo, — neišėjus ir dvidešimčiai 
metų didelė kolonijų dalis Indijoje, Geros 
Vilties smailgalis, Ceilonas, kolonijos Ki
nijos ir net Japonijos pakraščiais jau bu
vo Protestonų užvaldytos. 1621 metais su
sikūrė Vakarų Indijos Bendrovė, kuri pas
kui užkariavo Braziliją ir Žiemių Ameri
ką ir pastatė tvirtovę Naują Amsterdamą, 
prie žiočių upės, kurią Henrikas Hudsonas 
atrado 1609 metais.

Anglija ir Danų Respublika praturtė
jo užkariavusios tas .kolonijas, tiek, kad 
jau galėjo samdyti sau svetimšalius karei
vius savo karams ant sausžemio, gi patys 
visą laiką pasišventė prekybai ir pamonei. 
turtus ir gerovę. Bet kitose Europos da
lyse tie sukilimai reiškė didžiausius skurdą 
ir nelaimes, kurioms ir nesenai buvęs di
dysis karas negali būti prilygintas.

Trisdešimties Metų Karas, prasidėjęs 
1618 metais, užsibaigė garsia ja Vestfali
jos sutartimi 1648 metais. Tai buvo, kaip 
sakėme, baisus karas. Visi kariavo prieš 
visus, ir kova užsibaigė įtiktai tuokart, kai 
visi jau pailso, kai visų jėgos išsisėmė ir 
kai jau nebebuvo galima kariauti.

Vienos gentkartės metu karas paver
ti daug vidaus Europos kraštų dykumo
mis, kur išbadėję kaimiečiai kovodavo su 
vilkais už pastipusį arklį. Iš kiekvieno 
šimto Vokietijos miestų ir kaimų bent aš- 
tuonisdešimts buvo išgriautų ir sunaikin
tų. Palatinatas Vokietijos vakaruose bu
vo draskomas ir teriojamas dvidešimts aš
tuonis kartus. Iš aštuoniolikos milijonų 
Vokietijos gyventojų beliko vos keturi mi
lijonai.

(Bus daugiau)

Sapnininkai
APDARYTA

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

VASAROS BURTAI
Sodne ant Vejos žalios 
Pavėsyj liepos dailios, 
Prie ramaus vandenėlio 
Sėdi draugystėj bernužėlio 
Jauna, graži mergina, 
Jį meiliais žodžiais kalbina, 
Bernytį valtin vadina, 
Plaukt ežerėiin ketina; 
Primerkus mėlynas akis 
Žiuri ką jisai sakys.... 
Jisai tiesia jai rankas, 
Eip’ per žydinčias lankas, 
Ją švelniai apkabina, 
Puokštėmis kasas dabinas. 
Paima ją savan glėbin 
Ir dailioj valtyj sodin. 
Ima irklus į rankas, 
Palieka gražias lankas — 
Irias tolyn į ežerėlį 
Per tykų melsvą vandenėlį. 
Vėjas taip švelniai šiurena, 
Žvilgsniai jos .širdį kutena.

Linksmos akelės 
Kai žvaigždės šviečia, 
Raudonos lupelės 
šypsančios kviečia. 
Irklus jis meta, 
ISpaudž ją prie krutinės, 
Bučiuoja lupeles 
Tvirtai apkabinęs.
Abudu mylis, 
Abu svajoja, 
Viens kito ilgis, 
Naktim’s sapnuoja.... 
Abudu žydi 
Kai gražios rožės, 
Abu užburti 
Vasaros grože....

Petronėlė M.
Nuo Juokų Red.: štai gerb. 

Petronėlės M. gražios eilutės 
apie meilę — apie tą dalį mei
lės kuri tik dar lyg žiedas iš 
pumpuro pradėjus veržtis — 
kuri yra (kaip žiedas visųgra-

mis .silabomis (skiemenimis):
1 2 3 4 5 6 7

Sod—ne ant ve—jos ža—lios 
Pa—vė—syj lie—pos dai—lios 
paskui nueina prie aštuonių, 
devynių, ir dešimts silabų, kas 
eilėse maišyt neleistina (išsky
rus ten kur poetas žino ką da
ro, pagal plano.)

Ji darė punktelius iš dviejų 
eilučių, kurios viena antrai ry- 
muoja. Jei rašoma keturių ei
lučių punkteliais, ten gali but 
pirma ir trečia eilutės po vieno
kį skaičių skiemenų, o antra ir 
ketvirta po kitokį, bet taip' tu
ri eiti per visas eiles, šalip to 
kad kirčiai turi būti ant tų pa
čių skiemenų.

4/

“Tėvynėj” Dr. Karalius svei
katos straipsniuose išvedžioja 
kad vyrai yra bigamistai ar po- 
ligamistai, kurie, nors turi po 
vieną pačią, bet nori turėti ir 
daugiau jų, ar tam panašiai.

Vienas dalykas, mes manome 
kad tokis aprašymas nieko ne
turi su sveikata; antra, jeigu 
Dr. Karalius ėmė savo medegą 
iš vieno kokio rankvedžio, pa
rašyto tokio kuris taip tikėjo 
ar praktikavo, turėjo pažiūrėt 
ir į kitus rahkvedžius, kurie ki- 
■tokių nuomonių pareiškia ir ne
nustato kad taip yrą kaip Dr. 
Karalius rašinėja. Trečia, jei
gu ir Dr. Karaliui taip minti
jąs! ar praktikuojasi tai nerei
škia kad ir visiems taip yra.

O penkta ir svarbiausia ‘tai 
kad ir moteris nėra griežtai nu
sistatę prisilaikyt vieno vyro, 
apie ką Dr. Karaliui reikėjo 
jau žinoti pirm aklai sekant tą 
rankvedį ir rašant apie vyrų 
poligamiją.

Jeigu Dr. Karalius ketina 
“runyt” ant SLA. daktaro-kvo- 
tėjo tai gali negaut iš moterų 
paramos balsavimuose už tokį 
klaidingą moterų apibudinimą 
(kad jos esą jokios ten mono-

“DIRVA"
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

žiausia) maloniausia iš visų 
meilės periodo dalių. Mes iš 
šių eilių įsivaizdiname tą dalį 
meilės kuri,., kaip pumpuras 
rožės žiedo, laukiantis kada jį 
saulė pabučiuos ir pastūmės 
prasiskėsti ir atskleisti pasau
lio akims tą kas slėpėsi ' vidury
je pumpuro nuo to laiko kaip 
jis išaugo. Tokia tai šiose ei
lėse vaizduojama meilės dalis. 
Abu jaunikaičiai tik-tik vienas 
kitam suaugę (meilėj), ir lau
kia pastūmė j imo iš kur nors — 
kokių nors jausmų pastūmė ji- 
mo — ir pastūmėjami, ir tada 
atskleidžia viens kitam pradžių 
pradinę paslaptį savo širdžių ir 
vis nedrąsiai skečia platyn, iki 
gabaus atsiveria visapasauli- 
nėms akims, ir tada meilė pil
nai pražydę j uą.

Bet teisybę pasakius mes ti
kėjomės iš šių eilių ko nors 
juokingo: pradėję skaityt, .ka
da daskaitėm kad jiedu nuėjo 
ir sėdo valtin, ir daskaitėm kur 
jis irklus meta ir spaudžia ją 
prie krutinės — įsivaizdinkit, 
valtyje — tokioje pavojingoje 
vietoje: mes tikėjomės kad jie
du susikabinę ims ir išvirs į 
vandenį!....

Tai yra blogos mintįs iš mu
sų pusės, linkėti to,, tokiems 
jaunuoliams, net toli ežeran 
nusiirusiems 1 Kas gi butų jei 
gerb. poetė butų taip nurašius 
pagal musų nuomonės, ėmė jie
du ir išvirto į vandenį.... Tai 
butų juoko, ar ne? Bet kas to
liau? Tragedija! Vaikinas ne-- 
mokėdamas plaukt kabinosi ant 
jos, ir šitai abudu prigėrė....

Nors taip butų pasakyta tik 
poezijoj, tiktai ant popieros, ir 
toli nuo tikrojo gyvenimo, bet 
vistiek butų gaila, lyg tai tikrai 
kokia porelė užsimiršus kur 
randasi, viduryj ežero, meilės 
jausmais perimta, nuskęstų...

Tokias tai mintis šios eilės 
mumyse ,sukėlė. 'Bet eikime 
prie eilių. Nors jos gražios ir 
temą praveda iki galo, bet Pet
ronėlė M. nesilaikė ritmo, tai 
yra tų eiliavimo taisyklių ku
rios visas eiles padaro vienodas 
silabų arba skiemenų daugumu.

Ji pradeda eiles su septynio-

gamės....). s
“Vilnies” nišoriai staiga at

rado -kad' “Dirvos” ‘ redaktorius
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KĄY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Žmonės abelnai šiandien yra la

biau apsipažinę su gatavais valgy
mui javiniais maistais panašiai kaip 
korn flakes, negu seniau vartotais. 
Grudai iš maišo reikalauja ilgo vi-1 
rimo kad butų galilma valgyti, kuo
met korn flakes yra gatavi valgymui 
javai ir galima juos paskaninti pri
dedant visokių vaisių. Kom flakes 
yra katavi valgymui grudai kadangi 
jie yra^įirirengti ir nereikia vargin
tis arba virti, šalip to yra daugelis 
skanių receptų kuriuose galima juos 
naudoti. Korn flakes yra labai svei
kas maistas valgyti karštame ore, 
ir aš rekomenduoju motinoms duoti 
jų savo vaikams gana, nes jie su-' 
teiks vaikams pilnų maistingumų. |

Korn Flake Pyragaičiai
5 puodukai Kom Flakes
2 šaukštai sviesto
1 .puodukas cukraus
Vi šaukštuko druskos
1 šaukštukas įkepamo pauderio
2 kiaušiniai
1 šaukštukas vaniles
Suleisk sviestų, dadėk cukrų, drus

kų ir pauderį. Dadėk gerai supal- 
tus kiaušinius, Korn Flakes ir vani- 
lų. Krėsk šaukštais ant sviestuo
tos skarvados. Kepk vidutiniam pe
čiuje. Išimk iš skarvados kolei py
ragaičiai dar karšti.

Virtuvės Patarimai
Kuomet darai juodųjų arba mėly

nųjų uogų pajus, dadėk į uogas bis- 
kį druskos, kas pagerins pajų sko
nį. ' .

Pirm užtepimo plakto kiaušinio 
baltymo ant pyrago (cake), apibar
styk ant viršaus biskį miltų. Tas 
neduos plaktienei nubėgti nuo pyra
go.

Prie sinkos virtuvėje laikyk ge
riau dėžę muilo drožinių kas daug 
parankiau negu šmotas muilo.

Jeigu jUms pritrūksta pieno kuo
met rengiat kept pyragą, dadėkit i 
pienų biskį vandenio. Tas pyrago 
nepagadins, tik padarys jį biskį len
gvesniu.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui skalbyklos žymių nuo 

staltiesių (jei duodi kitur skalbt),

padėk sugeriamų popiera po apačia 
ženklo ir tepk ant viršaus karboliš- 
kos rukšties. Paskui išplauk tyram 
vandenyje.

Kuomet taukai nukrinta ant grin
dų tuoj ant jų užliek šalto vandenio 
kad taukai sukietėtų ir nesusigertų 
į grindis ir nesutaukuotų.

Nuvalymui kaulinių daiktų leng
vu budu, pamerk kaulus į peroxido 
hydrogeno soliucijų ir paskui nu
mazgok šaltu vandeniu.

Grožės Patarimai
. Kožnas gali išlaikyt dantis gerame 

stovyje tinkamam kramtymui. Rei
kia apsilankyt pas dentistų ir patirt 
kaip pigiai jis gali išegzaminuoti 
dantis ir patirt negerumus kurių 
patįs nepatėmijat. Užsimoka nueit 
pas dentistų dusyk metuose tokiam 
išegzaminavimui, nes taip padarius 
reiškia labai mažo darbo reiks patai
symui negerumų kokie gal prasidė
jo. . Nekainuoja daugiau šveisti dan
tis du sykiu į dienų ir apsilankyt 
pas dentistų dusyk metuose negu 
kentėti dantų gėlimų ir tankiai di
delį sirgimų kuris paeina nuo dantų 

į užleidimo. Atminkit kad geri dantis 
Į reiškia gerų sveikatų.

Ynatiška Sveikata
Užkietėjimas yra viena iš plačiau

sių ligų Amerikos žmonėse šiandien. 
Jo galima išvengti tinkamu pasirin
kimu maisto. Užkietėjimas paeina 
nuo permažai rupaus valgio musų 
maiste. Rupus maistai yra tai sė
lenos (išlaukiniaj lukštai javų gru
dų), Sieli grudai, vaisiai, švieži ir 
dživinti, ir daržovės kaip kopūstai, 
celeriai, salotos, pupos, kručkai, bul
vės (su žieve), morkos. Pusryčiams, 
jei galima, pasirinkit vaisių, rupių 
javinių, arba sėlenų valgį, kiaušinių 
ir gėrimo. Suaugusieji gali gerti 
kavų, bet vaikai turi turėti pieno ar
ba koko. Pusiaudieniui ir vakarie
nei, reikia salotų, arba daržovių. 
Vakarienei, jeigu bulvės keptos, mo
kykit šeimynų valgyt jas su žieve. 
Duokit kitų daržovę prifc bulvių. Ka
da turit zupės, miežiai joje prisidės 
daug brie maisto vertybės. Sėlenų 
(sutaisytų) taipgi. galima (barstyti J 
zupę vietoj naudojimo sausimų.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden's Evaporated Pienas yra i blausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto Vertybėj prie gry- (jame Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- vąįzda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rte- J savo . groseroinko duoti ,yB<jrden’s.

dideles “apšvietos” 
savo proletary ošė-

buvot per šešis me-

nemoka rašybos! Vaje vaje, 
kiek ilgai ėmė tam laikraščiui 
patirti, ir dabar kai erkė aviai į 
uodegą, bando kabinėtis, ir iš 
to padaro 
straipsnius 
liams....

Kur jus
tus savo gyvavimo? Ar kai ka- 
tukai devynias dienas, buvot 
akli?

Ale gal kas tam redaktoriui 
pasidarė kad per tiek metų mo
kėjo rašybos, o dabar ėmė ir 
kėjęs rašybos, dabar ėmė ir už
miršo ir padarė vieną bolšąją

O gal tik dabar “Vilnies” pi- 
šorėliai, išėję savo vaikų kur
sus, pradeda pažint Lietuvišką 
rašybą....

Katalikai rengė dideles mi
šias sukaktuvėms 59 metų mi
rimo (Vyskupo Valančiaus, ku
rio dūšiai jokių mišių nereikia, 
nes ji yra Anapieliuje. Toliau, 
kėlimas sukaktuvių mirties yra 
katalikiškas, o ne tautiškas.

Jus 
Galit

išaštrinti 
skustuvo 
žtęs į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie- 

* natinį skustu
vą kurs 
išąštrina 
geležtes.

$1 iki

Wet 
ArtcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-

pats 
savo

$25.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių | 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių | 
žinių, yra naudingąs kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit | 
jį dalbai ir turėsit naudingą laikraštį.

i Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, -par- | 
i davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- t 
į kit pinigus ir laiškus siųsdami: ' |

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass. |

rrrnriimimiirniinms

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

n

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
■ organizacija Suvienytose Valstijoje.
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

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 “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai 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.

H

"‘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, ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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THE POLISH
BETRAYAL

end that it was deemed neces-1 change, helps 'to explain the 
cary to give a solid organiza-

New One For Aesop
A flea lost his way on a dog’s 

back and after wandering a- 
bout for a time crawled, up to 
the dog’s ear and called in tor 
directions. But the dog mis
understanding the message, 
knocked the flea off and ate it.

The moral is: Don’t always

pie. No doubt, says J. V. Mit
chell, 
berths 
with.

union suits and 
have something

---------------0---------------

which is seldom

a
re of M. Hymans to bring __  ____  |_ _

tion to the P. O. W. Important the two parties to an under-1 jrust even close friends, 
funds were actually devoted to standing.
this? purpose'; unlimited credit 
exempt from all control was 
guarantied. Lieut.-Colonel Mat- 
czynski had charge of these 
.credits, which he transferred 
to Major Kieszkowski, who in 
turn sent money by courier to 
the various chiefs of the bo- 
jowki. One project oh foot at 
the time was to unite all these 
subversive ■ groups into a single 
organization of the. Niemen, 
but I am hot aware whether 
this project has (been realized. 
Those curious to learn further 
details of these' Polish in
trigues I would refer to The 
Lithuanian-Polish Dispute pub
lished at “ the instance of the 
Lithuanian Legation in London/ 
by, Eyre & Spottiswoode in 
1921.

-The intervention of the Lea
gue of Nation in the Lithu
anian-Polish dispute dates from 
September 1920, and į 'formally 
terminated in Japuary 1922, af
ter. a Series of futile conferen
ces at Brussels and Geneva un
der the auspices of M. Paul 
Hymans, the ■ President of the 
Council. To my mind, this in
tervention was from the first 
foredoomed to failure by the 
obstinate arid mysterious ob
session, Whereof M. Hymans 
was a victim, that some sort of 
“special tie’’ rnust be effected

It seems incredible _______ 0
that any British representative WHY doesn’t somebody in- 
on lhe League Council should vent a table, says Willie Bal- 
have been able to share the trukonis, for use in a dining 
conviction of M. Hymans that room that isn’t a centipede? 
his final project of agreement 
offered a 
dispute.
numen6us 
features, 
clauses so dangerous tp Lithu
anian 
anian 
them.

Incidentally Lieut. G rodski 
deposed that the centre of the 
Polish secret military organiza
tion , in Western Lithuania, 
known as the P. O. W. (Polska 
Organizacya Wojskowa), was 
at Warsaw, its hear being Sec
tion No. 2’ of Information of 
the Bolish General Headquar
ters, the Chief ow Which was 
Lieutenant-Colonel Matczyrlski. 
The latter’s substitute, Major 
Kieszkowski, was Commander
in-Chief of the entire P. O. W. 
organization. .This organization 
was. directly connected with 
the 2nd Information Section, 
which in turn was subordina
ted to the Chief of the 'General 
Staff.' The P. O. W. possessed 
at Vilnius its section P. P. S. 
and P. O. W., equally directed 
by the 2nd Section of Warsaw. 
The Chief of the 2nd ISection 
at Vilnius was Major Koscial- 
kowski,. ex-Commander of the 
Sharpshooters of the Niemen. 
At Kaunas the (Chief was an 
old Starosta of the Trakai dis
trict, Lieutenant Staniewicz, 
who had charge of the Sharp
shooters of the Niemen and of 
the ‘ Bojowki” (a preparatory 
fighting organization) in Lith
uania. At the hęad of each 
bojowka was a 'Polish officer, 
the chief of these bojowki at 
Kaunas being an ex-officer of, 
the Russian Army, Antziero-Į between Lithuania and Poland, 
vitch. The same witness tęsti- This obsession, coupled with 
field that the Polish Govern- the who 14 y unwarrantable __ ______  ___ w
Jhrnt thVj? deci<led t0 over-j transformation of the Vilnių J th~ air capital of the"~kn<L 
amow tne Kaunas Government, territory from ah object of lit- 
at all costs, and it was to this, igation into an object of ex

fair solution of the 
Quite irrespective of 

minor objectionable 
it contained several

integrity that no Lithu- 
Government dare acceptOFFICECAT

By Juivius

That 
typewriting on a brick 

-------- o--------  
EXHIBITS

------- O-------
Oh I love pretty eyes
And I love heaving sighs
And I love the Girls who are 

gifted,
But the thing that I hate
Is after a date
To find that my watch has 

been lifted.
------ 0-----------

Helen Grigas declares that a
really good salesman could sell I 

I framed copies of the Declara- 
| tion of Independence in Eng
land,

to

make

upper 
to do

seen— 
wall.

STAR WRESTLER
TO SHOW WARES L

Karolis Požėla, of Chicago, 
Lithuanian light - heavyweight 4 
champion wrestler; known all, 
over Europe, Asia and Artier-1 
ica, is to give various exhibits 
in weight, lifting and wrestling 
Tuesday evening, August 11, 
8 p. m., at Lithuanian Hall, i 
6835 Superior Ave. (Cleveland, 

) Ohio).. Požėla has been in Am- 
I erica for only two years. He 
| is planning to wrestle here I 
I later in the year.

(The Cleveland News.) 
(His picture, as appeared in 

The News; is on page 8th.)

SAVININKAS C. F. PETRAITIS

KAS NORITE kad senos drapanos 
gražiai atrodytų, duokite mums 
valyti. Septynių metų patyrimas tą 
padaryt gali.

ir valyt kur geriau, o ne kur 
pigiau. Taisom ir dedam nau« 
jus pamušalus vyriškoms ir 
moteriškoms drapanoms.

Vakarais atdara iki 8 vai. 
Duokite savo drapanas taisyt

I Rosedale Dry Cleaning Coi
Randolph 7906

6702 SUPERIOR AVE

-------- o---------
When a man starts out to 

make something of himself, 
says Mrs. V. P. Banionis, a 
Woman usually finishes the 
job.

London’s House of Lords 
will install loud speakers. We 
elect them. 

-------- o------—
THIS OUGHT TO BE GOOD

Good daughters ought 
make good wives,

Good Wives ought to 
good mothers;

Good sons ought to make 
good fathers.

Good husbands ought to 
make=—good salaries. 

-p--------
The biggest sucker is one 

who. believes he can continual
ly violate the fish law and not 
get caught. 

——o--------
CHICAGO wants to become I

---------  0-------------- r • .
Suspicion is always afflicted 

■ with halitosis.
--------Į----- O--------------

Early to bed,
Early to rise,

And your girl goes out
With other guys.

-------- o--------
The physical director says 

the race is becoming more sup-

1 That' town always was. known 
. as the ĮVVindy City.

PINIGAIS9’ •piatiniL s>- riniuniuž Dantų Auk- 
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, nuskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia. 
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Kodėl
skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė 
puikiausia. 
AutoStrop 
tuvas yra
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
tiniui.

skuta
Valet
Skus- 
viena-

$1 iki $25.

Turtų 
Sala

A UKšTI laivai su plevėsuo
jančiomis juodomis vėlia

vomis, ūsuotais piratais-plėši- 
kais apsiginklavusiais iki dan
tų, užkastos žemėje skrynios 
aukso ir brangmenų —

šitos turtų salos romansuose 
laukia jūsų knygyne keliuose 
tuzinuose Įvairių knygų ku
rias imate ir skaitote.

Bet jūsų turtų sala dvidešim
tame šimtmetyje tikrenybėje 
rasis jūsų taupymų bankinėje 
knygelėje, o jos autorium bu
site jus pats.

Incorporated /S'?9 

įĮfoctetg forcings 
in the City of ClevetcnA 

PUBLIC SQUARE
“Dievas padeda tiems kurie patjš 

sau gelbstisi!’

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje į 
Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia:

Wet
AutcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats .

5%' ’

xnauuno;

tyrimo bei neišrado jūsų Ūkroi 
Maiio aparatas Radio-Scope-Rag^f-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusij ligos pnoiulį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveiku ir 
tvirtybe. Jeigu turite 
nervus ir kenčiate nuo uinuodUime

ANTANAS BARTKUS

Mr- ‘--Knowitt
He must

THArs , SA|0 SO1J

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yrą tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me- 

nt 5% į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

ŠEIMYNŲ GRUPIŲ
— PAVEIKSLAI —

Dabar laikas ateiti nusifo
tografuoti savo šeimyną 
grupes atminčiai — su vai
kučiais ir suaugusiais, da
bar galit tinkamai /išsiren
gti ir ateiti dienos laiku, ir 
nedėldieniais. Prie kožno 
tuzino paveikslų duodu di
delį gražų spalvuotų por
tretą dykai. Ateikit!

1197 East 79 th Street

LIETUVIAI! Štai yra vienatinė Lie
tuviška rakandų krautuvė kur galit ras
ti visokiausių rakandų kokių tik jums 
reikia, ir prieinamiausiomis kainomis.

Taipgi turime puikių Lietuviškų dainų 
rekordų ir visokiausių gafofonų. Per- 
kantjems musų krautuvėje sudaroma 
prieinamiausios išlygos.

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Ave. M. Sacevičius, Sav.'

rjT/iP/AT/r « Aiškios, Tyros, Sv 
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana.
Murinę Valo, Palengvina, 

gfaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygelė “Akių Užžiura” ; 
.Chicago “Akių Grožė” Dykai.

WurWeS
I Murine Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chic

Valet. q ku.iugua onusiuvas aūis pai
AUtOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats

PILNA SUDĖTIS S1.00 ir 35.00 
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

By Thornton Fisher

Cettvsburg!
NOVJ RUN P,l-ONf,

DoMv BOWER
HE MORE

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*« tikrą Specialiitą, • M 

prie kokių neišlavintų daktarų: T*** 
ras Specialistas arba profesorius m- 
siklausinės kokia liga sergi ir kttr 
skauda. Jisai pats tą jums patekt*, 
po išegzaminavimo. Daugybė durai*

f®131 užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipasihuno ir jįs-

kraujo, turite išbartus veidus, pučkus ant vied kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nsaikvs- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas manė, o aš po ištyrinėjimo tikrai po- 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu eąiinia* 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 0 iki 4 vaksas. 

NedėldieniaiB nuo 10 fid L

Prospect 2420 Central 1766

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

kilo j am, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohl*.



D I R., V A

kad senos dn^ 

į, duokite nui į 

l mėty patyrimu

;ur geriau, o ne b 
aisom ir dedam ta> 
įšalus vyriškoms , 
ns drapanoms. < 

atdara iki 8 nl 
ava drapana tiį 

Ory Maniai, 
ndolph 7906 
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ĮPO LIETUVĄ!
i PASIDAIRIUS

čiaus valdybos ponai nupirko 
100 medžių kelmų, ir lentpjūvė
je išpjovė lentomis.- Bet per 
kokį laiką tos lentos išnyko, o 
atsirado ant tų ponelių ūkių, 
nors medžiai buvo pirkti, vals
tybės lėšbmis.

Paskui dąr, yra išleista įs-

A. LAPĖS LAIŠKAS
iš KELIONĖS

“Pasupimas”

koją; žydas klausęs to visa sa-
ko: Aš verčiau eisiu į peklą. 
Nes jisai numanė kad jam teks
dar blogiau.... ”

Oras dienomis labai puikus,

jau paskutinė diena ant vande- pierinę kepuraitę; kiti sako ne
nio taigi pietus davė geriau ne
gu paprastai. Muzika grojo
pietų laike patriotiškus him
nus Amerikos, Anglijos, Fran

galės miegot šią naktį, kadangi 
priplaukia savo prigimtą kraš-
tą.

Tai viskas šiuo tarpu.
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Chas. Elliott, C.P.A. 2010 E. 9th 
Tel. Cherry 2000
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Pasvalyje 
naujos Pasvalio pa-

CUNARD LINE 
Union Trust Building

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

VASARINĖS KELIONĖS 
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Kalnų, Ežeru ir Pajūrių Resortus
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į daugel punktų vakaruose nuo 
Clevelando.

Lietuvoje ( 
Pasibaigia:

abiem

PE-RU-NA

Vakarą
Tvarka

P. K.

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.
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PASVALYS
' Musų apielinkėje derlius šį
met neblogas, kaip žieminiai 
taip ir vasariniai javai atrodo 
vidutiniškai; tik vasara apišal- 
tė ir lietinga. Su dobilais ir 
šienu tai nemažai yra ūkinin
kams rupesnio, nes tankiai lie
tus maišėsi.

Liepos 5 d. čia buvo didelis 
lietus su smarkia perkūnija; 
vakare buvo matyti net šeši 
gaisrai Biržų, (Daujėnų ir Pum
pėnų link — tai vis žaibo pa
sekmės.

Pasvalio Gaisrininkų Draugi
ja turi pasistačius nuosavą ba
raką ir salę su scena del vaka
rėlių, susirinkimų, ir t. p. Ta 
draugija taipgi įsigijo tarpe ki
tu įrankių ir motorinį špricą, 
kuris kainuoja didelę sumą pi
nigų.

Pasvalyje yra keletas koope- 
rativų, būtent Žemės Ūkės Dr- 
ja, Ūkininkų Sąjunga, Vartoto
jų Bendrovė. Šie kooperativai 
ūkininkams teikia daug para
mos lengvomis sąlygomis, bei 
duoda ant kredito įvairių trą
šų, mašinų ir šiaip visokių ūkio 
reikalams įrankių. \

Pasvalyj išleina mėnesinis 
laikraštis vardu “Artojas”, ku
rį leidžia žemės Ūkės Draugi
ja sau už organą.

Pasvalyj yra šiaip įvairių 
draugijų ir organizacijų, yra 
du 'knygynai ir šiaip nemažai 
Lietuvių krautuvių, yra sieri- 
nių vandenų sanatorija, daro
ma vonios nuo reumatizmo ir 
kitų ligų; čia gyvena trįs dak
tarai — du (Lietuviai ir vienas 
žydas; yra keturi bankai, vie
nas valstybinis, vienas Žydų 

f bankas, ir poras bankų skyriai 
priklausą kooperativams. ■' 
, J^valys .tųpį, gerą^susjąjeki^ 
Iną su Šiauliais siauruoju gelž- 

f keliu, o su Panevėžiu automo- 
( Miliais, kurie kasdien kursuoja, 

taipgi ir su Biržais.
Pasvalyje yra progimnazija 

iš šešių klasių, čia dėstoma a- 
part pedagoginio ‘ mokslo šlakų, 

| ir komercija bei knygvedystė, 
į Anglų ir Vokiečių kalbos, be to 
| mokinama mergaitės ir bernai- 
! čiai rankų darbų. Šioj specia- 

lėj srityje mergaitės mokinama 
įvairių smulkių adatos darbų, 

|‘ bernaičiai stalių darbų. Šios 
| mokyklos rankų darbeliai buvo 
f išstatyti šįmet Kauno didžiojoj 

parodoj, kurioje gavo medalį ir 
pagyrimo lapą už puikumą ir 

f įdomumą jaunuolių eksponatų. 
Mokinių kasmet esti apie 250.

Mokykla įkurta 1922 metais 
rupesniu J. Avižonio, kuris ir 
dabar yra vedėju bei direkto
rium šios mokyklos; yra uolus

darbuotojas su aukštu mokslu. 
Jo rupesniu mokykla didinama 
ir tobulinama. Prie šios moky
klos yra kapelionas, būtent tre
čias kunigas Pasvalyje, tokiu 
budu turime tris 
kunigus.

Birželio 
vyskupui 
šventinta
rapijinės kapinės.

Pasvalio miestas ir valsčius 
turėjo blaivybės balsavimą, pa
sekmės pasirodė kad didelė di
duma nubalsavo už blaivybę, t. 
y. panaikinimą girtuoklystės ir 
alkoholio šiame valsčiuje,
yra vilties kad nuo sausio 1 d. 
1926 metų Pasvalyje bus užda
ryta visos svaigiųjų gėrimų įs
taigos. Tokiu budu musų val
sčius taps “sausas”.

(Kazys Armonas.

tatymas kad sugauti spekulian
tai yra pristatomi pas tuos po
nus, kad atimtą turtą išparduo
ti, o pinigui dėti valstybės ka- 
son. Bet pasirodė kad tie po
nai apie šimtą vežimų pasisa
vino sau, nemažai arklių, odos, 
rūbų, cukraus ir apie 50 tonų 
grudų. Tas dalykas labai aiš
kiai įrodomas, bet su apskri
ties viršininko pagalba (yra šie 
dalykai uždengt).

Taigi jeigu “krikščionis” dar 
sykį Seimą laimėtų tai be abe
jonės šie darbeliai ’liks amžinai 
uždengti, ir vėl drąsiai galės 
valdininkai krauti sau kišenius, 
skriausti valstybę ir žmones.

Karklų žvirblis.

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

James Pearson, 
Box 112. Drummond, Wii.

Parsiduoda visur 9 
Tabletuose ir kaip skystimas

PUŽONYS (Rokiškio v.)
Birželio 21 d. buvo vakarėlis 

pagerbimui svečių Sirvydo ir jo 
žmonos iš Amerikos, 
aplankė (500 žmonių, 
buvo gera.

DUSETAI (Ežerėnų
Dusetų klebonas Kun. Str. 

buvo atsisakęs laidoti Dusetų 
valsčiaus valdybos narį A. Mar
kelį kam jis prieš .mirsiant ne
atlikęs išpažinties, ir net už
draudė jį palaidoti sodžiaus ka
pinėse. Susitarus su policija, 
A. M. pagaliau liko iškilmingai 
palaidotas savo vienkiemyje.

V. P.

Nors vanduo tykus ir oras la
bai puikus, bet vistiek nekurie 
jau pirmą dieną pradėjo sirgti, 
daugiausia < moterėlės. Tiems 
nekokia kelionė kurie sirgo, bet 
kurie sveiki tai smagiai laiką 
praleidžia. Tai tikra vakaeija, 

i niekuo nereikia rūpintis, lovos 
paklota, valgis pagaminta, val
gyk ir miegok — tai viskas. 
Nekurie turi knygų skaityt, bet 
prasinešioja, o skaityt neturi 
progos, kadangi daug žmonių 
ir atsitikimų, dieną -visokių žai
slų, vakare šokiai, dainos, pa
veikslai ir kitos pramogos, nei 
nejunti kaip ateina dvylikta 
nakties, ir vėl septintą ryto 
turi keltis jei nenori pasivėluot 
ant pusryčių. Nors galima gaut 
ir vėliau, bet negražu prašyt.

Valgis yra labai geras visose 
klesose; duoda šešis kartus val
gyt: pusryčių, priešpiečių, pie
tų, priešvakarienę, vakarienė, 
ir prieš einant gulti dar duodą 
užkandžių kas nori. Valgis la
bai skanus ir patarnavimas ge
ras.

Dangus ir Vanduo
Vakare tankiai išeini ant vir

šaus ir negali atsigėrėt dan
gaus gražumu, kur matęsi mi
lijonai mirgančių šviesių ir 
menkesnių žvaigždučių, rodos 
niekad savo gyvenime nema
čiau tiek daug ir' tokių skaisčių. 
Pažvelgi žemyn į vandenį kur 
laivas atmuša vilnis baltas kaip 
sniegas ir kaip iššo'ksta tai 
simuša į laivo šviesas ir čia 
sirodo neregėtas gražumas 
kaip krištolai šokinėja ir 
išnyksta. Tais visais 
mais negali atsigėrėt.

Persvirom prie Europos
Laikas tolyn vis trumpyn: 

šiandien jau šešta (diena kaip 
ant vandens, tai jau laiko skir
tumas keturios valandos, dabar 
mes turim parą iš dvidešimts 
trijų valandų, nes kas nakt lai
krodį pasuka pįęmyn. Taigi 
New Yorke dar $aulė aukštai, 
o pas mus jau tamsu.

Pamaldos ant Laivo
Nedėlioj buvo ir pas muš pa

maldos, kur atsilankė kunigas 
ir “.trokštančius pagirdė”. ’ Vie
na moterėlė pabučiavę kryžių 
ir kunigui ranką ir pasiganėdi- 
nus ėję gult. 'Bet kūjai pasly
dus nusiritu nuo trepu žemyn į 
išsilauždama ranką. Tai nors _ 
liūdnas atsitikimas, bet sukelią | 
žmonėse nepaprastas kalbas.

Nuėjus gult, vienas kėliau-1 
ninkas sako pasaką:. “Vienas 
Airis, Vokietis ir Žydas nuėjo 
pas Papą kad atleistų jiems 
nuodėmes. Papa sako į Airį:' 
Tu buvai geras tikėjime tai tu' 
turi pabučiuot man ranką; o > 
tu, sako į Vokietį, buvai nela- Į 
bai geras tai pabučiuok man i | -

at-

pa-

vėl
gražu-

taigi visų fotografiški aparatai 
stojo į darbą, mat koJnasnori 
matyt savo draugus ir save 
paveikslo laive, atminimui 
eityje.

ant
at-

Anglijos Pakraščiai
— dar stumia- 

Vanduo labai 
sveiki ir laukia 
laivas atvyks Į

Liepos 15-ta 
mės į Angliją, 
tykūs, visi jau 
ryt ryto kada
Plymouth, taigi už trejeto die
nų ii- namie. Tik pamislykit: 
tuoj busi ten kur gimei, .augai 
ir savo jaunas dienas praleidai, 
tarp savb numylėtų tėvelių, 
bfolių, sesučių ii- draugų kurie 
pirmiau buvo tik kūdikiai, o 
dabar jau suagę žmonės su šei
mynomis (?). Ta viena min
tis tik sukelia kokius atsimini
mo jausmus.

Šiandien kaipo nekuriems

Už $3 pralinksminsi t visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

PARDAVIMAI
GROSERNĖ PIRMOS KLESOS — 

jeigu jieškot progos pirkti gerą 
biznį', štai jis; šeši metai to paties 
savininko vestas ant Payne avenue; 
sutiks mainyt ant 2 šeimynų arba 
4 svytų namo. Kreipkitės 3244 Pay
ne avė.

PARSIDUODA, 13117 Kinsman Rd;
delikatesų, groserio krautuvė, sa

vaitinė ineiga $700 garantuota; turi 
parduoti iš priežasties' pusininko. 
Telefonuokit Cedar 1601 daugiaus 
smulkmenų. Matykit Zimerman ant 
7500 Lorain Ave. (43)

PARSIDUODA ant 9205 Quincy av. 
gerą biznį daranti saldainių, ciga

rų delikatesų krautuvė,, garantuoja
me .$400 savaitinės ineigos; puikus 
kambariai gyvenimui prie krautu
vės. Renda pigi. Parduosiu arba 
mainysiu aftt namo. Kreipkitės 
2055 W. 65th St. arti Lorain avė.

euzijos. Kambaris buvo išrė
dytas Suv. Vaalstijų vėliavos 
spalvomis. Visi gavo po po-

Daug gerų linkėjimų mano 
draugams ir pažįstamiems.

And. Lapė;

Vertėjai mokanti justi kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose

§3.95

EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3%.

Visi paskiausių modelių kolegiško 
konservativių modelių. Naujau

sių spalvų ir pavyzdžių audimo, ir 
taipgi pastovių (spalvų. Mieros 32 
iki 48, ir yra visokio sudėjimo vy
rams, ploniems, trumpiems ir sto
riems. Kožnas siutas turi ekstra 
kelines kas užtikrino dvigubą nešio
jimą. Specialiai Basemente parsi
duoda po $22.50.

IŠTISINIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ 
KELINIŲ

Atsineškit savo seną švarką ir mes pririnksim kelines. 
Randasi visokių spalvų ir pavyzdžių. Visos puikiai at
sakančiai pasiūtos. Dviem kišeniais virš šlaunų. Mie
ros 29 iki 42. Skiepe po $2.93.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Dviem Kelinėm

Tik ką Gauta .Naujas 
Siuntinis

Siutai

Krikščioniški ‘Guberna
toriai’

Prieš karą Lietuvoje turėjo 
didelę galę gubernatorius, jis 
galėjo ne tik žmogų pakarti, 
bet galėjo ir visą tautą žudyti, 
persekioti; ne kas kitas tūks
tančius musų brolių Sibiro tuš
tumose palaidojo, tūkstančius 
katargose nukankino kaip jie. 
Prieš tą žiaurų laukinį darbą 
niekam negalėjai pasiskųsti ir 
užtarimo gauti.

Bet tada buvo tokių tironų 
nedaug — ant rėdybos vienas.

Dabar, prie “krikščioniškos” 
Lietuvos Valdžios gubernatorių 
nėra, bet yra smulkesnių tokių 
ponų kurie nemažiau tūri galės 
kaip Rusų gubernatoriai turė
jo.
smulkus Lietuvos karaliukai ; 
jų darbų niekas nekontroliuoja, 
o ant.-skundų kad jie.elgiasi sa
vavaliai, kad griauja valstybės 
įstatus ir pačią tvarką, nei mi
nisterial nei “krikščioniškas” 
Seimas domės nekreipia.

1924 m. * Valstiečiai-Liaūdi- 
ninkai Seimo, įrodė vieno tokio 
karaliuko darbus, bet “krikš- 

’čionjs” visa gerkle šaukė kad 
tai bedievių, Žydų, bolševikų 
prasimanymai- Turėdami jie 
Seime savo apgynėjus drąsiai 
varo savo juodus darbus.

Prieš tuos viršininkus lenkia
si visos apskrities valdininkė
liai, prieš'jį klupiriėja keliais ir 
jam visados ir visur magary
čias fundija. Tas valdininkėlis 
kuris su viršininku sugyvena 
gerai, gali vogti, 'kyšius- imti, 
valstybinį turtą naikinti, bet jo 
bausti niekas neišdrys. Bet to- 
kis valdininkas kuris myli tie
są, jokiu budu savo vietoje ne
pabus. Užtat pas mus taip ir 
darosi. Kur tik’ '"-viršininkas 
perdaug juodas tai ir visi val
dininkėliai juodi. Man žino- 

Imam R. apskrityje yra labai 
| didelis “krikščioniškas” kara
liukas, kuris -juodas nuo galvos 
iki kojų, bet “krikščionis” jį 
laiko angelu.- Buvo labai aiškių 
Įrodymų kad tas karaliukas už 
auksą paliuosūodavo jaunus 
vyrus nuo kariškos tarnybos, 
bet viskas nutilo, skundikams 
telco kalėjimo.

Tas karaliukas užlaiko poli
cijos viršininką kuris yra pasi
žymėjęs kyšiais, ir net vagys
tėmis, už ką pagal viršininko 
įsakymo sėdėjo 12 parų galėji
me, bet po kalėjimo taip jiedu 
susitaikė kad be viens kito nei 
valstybinės neina traukti. Bu
vo girdima kad policijos virši
ninkas susekęs apskrities virši
ninko darbelius, ir viens kito 

| bijodami susitaikė. Dabar ei
na kalbos kad tas policijantas 
ir vagius už pinigus paliuosuo- 
jąs. Kiek čia tiesos (nežinia, 
bet kad minėtas policijantas 
mieste pasistatė dvejus namus 
kurių vertė 50,000 litų tai tą 
žinau. Ne (iš gerųjų tokie pi

rai sukrauti.
Antra vėl, apskrities vals-

CUNARD
l LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos 

galam laivakorčių
I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA . . „$211 

Prisideda Taksai
Į Liepojų ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
as sereda. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas Švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . 
tės prie vietos | 
agentų arba į j

PARSIDUODA gražus vienos šei
mynos namas, 6 kambariai, mau

dynė, fumasas, viskas pagal naujos 
mados. Parduosiu labai pigiai su 
mažu Įmokėjimu ant lengvu išmokė
jimų. Pardavimo priežastis norim 
išvažiuot ant ūkės. Atvažiuokit pa
žiūrėt vakare arba nedėlioj per dien.

P. Samuolis, 7917 Dorver Avė.

Sanitariškos "Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

1921 St. Cląir, arti Ė. 9th St.

r
V. J. PUGHERIS

LIETUVIS ADVOKATAS, 
Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po pietų.

930 Williamson Bldg. 
Cleveland, .Ohio.

Telefonas Main 6111

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

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

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

skutimo lėšas. Ir 
apsiskusk 
ir dailiai, 
natinis 
tuvas su
aštrio geležte vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

Wet
AukrStrop

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

Pažymiausi Pasauliniai
Arkliai ir Važiuotojai

Važiuojamu Arklių Lenktynes
Puikiam North Randall Trakte
DVI DIDELES SAVAITES

Rugp.-August 12 iki 26
BROADWAY KARAI LINK TRAKTO 

LENKTYNĖS PRASIDEDA NUO 2 VAL.
Rengia The Forest City Livestock & Fair Čo. H. K. De
vereux, Chairman of Board; Win H. Kinnan, Pres. & Sec.

arba: 1 Hotel • Cleveland Bldg.

AMERICA
Xu išplaukia

rugpj. 19

Papiginta -ten ir atgal kelione į

Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg

□savybių S. a . Valdžios, jus galite padaryti sma- 
r linksmiausią kelionę Tėvynėn. Erdvūs, trečios 
inbariai. skanus maistas ir plati vieta, patogus ir 
įnešimai su keliones galais.
laivą, kuris geriausia jūsų tikslams tinka: S. S. 
išplaukia rugpi. 19; S. S. Pres. Roosevelt, rugpj: 

Lcviatjiaii; rugsėjo 5. Visas informacijas gaukite 
lūo savo laivakorčių agento, arba

United Statęs Line
45 Broadway' New York. City

" Cleveland, Ohio.
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limo ir trauky

mo moterim pri-

prasto, . nepaei-

Nuo vidurių gė-

nančio nuo už-

spccialiai sail ir

rankiui b o n k ą

Moterįs turi Vi

sada turėti pa-

GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI
Moterims nuo Vidurių

Veržimo

kietėjimo.

savo dukterims.

KAINA 40 c;

Nėra tai bandymas 
Naudojama per virš 30 metų 

Patarimu ar katalogo reikaalujant rašykit:

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO, Plymouth, PA.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii

| Pranešimas Sergantiems Į 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
* Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose Z 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu1 su mano 25 E 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir .Moterų E 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
E ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spin.dulių, Elektriškais aparatais, E 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = S rija, kas leidžia rnan padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- = 
£ spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E
E “Mano Darbe Nėra Spcjinėjimų’^ Nauju metodu aš paliuosuoju E 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
E ’io,.be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
E Aš*taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
S Nežiūrint kokia bus jūsų ligą ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
E Vilties, .Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
E rie yra piano geriausi liudininkai Ką aš *padariau jiems galiu pa- E 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
E tiesiog i Kraujo Srovę, 'taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
E tus 606 ir 914. E
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
E • doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu ląiku tokia kaina kokią E 
E *Jšgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E 
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E
E Mes Kalbame Lietuviškai------  E

Dr. BAILĘ Y, Specialistas |
1104 Prospect Avenue

f ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING f
(Pirmas Budinkas j rytas nuo Winton Hotel) =

S Ofiso Valandos: 9:30 iki '7:30 kasdien. Nedčlibmįs 10 ryte iki 1. S

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.



I ^as Q lydėt Clevelande-Apielinkese |f| D1 j o j--et ya 
j $ Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. E JĮj,, yk. B-

Deki subėgusių daug poli-1 KODĖL REIKIA BAL licl/ll olz -i-r.tiškų skelbimų šiame numeryje 
neturime vietos daugesniui 
tinių žinių.

Vietiniai skelbimai ir A. 
pės laiško tąsa iš kelionės 
tųvon telpa ant pusi. 7-to.

vie-

La.
Lie-

SUOTI PRIEŠ PRIE 
DĄ

Rašo Professor A. R. HATTON

tt> -i Sekantį utaminką Clevelando bal?Utarninke, rugpjūčio 11 d., suotojai išspręs didelį ! klausima. 
DUS balsavimai UŽ naują priedą Kaip svarbus jiems tas klausimas 
r»ria Clovolnnrln ic<i-o4-n bijau ar žmonės ir supras. Trumpai,

:as klausimas yra:
Ar Clevelandas turi atsisakyti nuo 

proporcinės reprezentacijos (atstova
vimo) (P. R.) kaipo sistemos rinki? 

i mo miesto tarybos narių, ir priimti 
j į to- vietą būdą kokį pirmiau miestas 
.įaudojo ir kokis dabar nenaudojama 
niekur Amerikoje?1 G O 1 — —— — 1 —, .1 . L. « 1 — .» i a

Utarninke, rugpjūčio Į1 d., I suotojai

prie Cleveland© miesto įstatų. 
Kurie užsiregistravot pereitą 
nąetą ir nepersikėlėt kiton 
ton gyventi galit balsuoti, 
suokit prięš (against).

vie-
Bal-

Nelaimingas atsitikimas.
Lienor 2 <1 finą o-nt I lszl nletais Clevelando balsuoto-i.iepos z a. ties namais gar- jai prjgmė miest0 čarterj

vėje tapo troku mirtinai sužei
stas V. Glugodo sūnūs Fabijo
nas, 6 metų amžiaus. Liepos 
31 d. jis mirė. , Jis buvo vienati
nis jų sūnelis; tėvai paliko di
deliame nubudime. Laidotuvės 
buvo gražios, buvo keletas gė
lių vainikų, nuo tėvų ir nuo 
kitų, Jono Šeraukos, A. Šimkū
no, *3. Zaborskio, ir nuo kitų.

Lai buna jam lengva šios ša
lies žemelė. S.

tarp kitko nustato kad miesto tavy 
bos nariai renkasi Proporcine *Repre- 
zentavija. Lapkrityje, 1923, buve 
po tokių planu pirmi rinkimai. Li
ko išrinkta gera miesto tarybą. To 
niekas neginčija. Užsispyrėliai ku
rie nori išmesti P. R. patįs net išsi
reiškė 
-'■jausią 
rinkta 
taryba

ge-jog dabar miestas turi 
tarybą kokia kada buvo iš- 

bėgyje dvidešimties metų. Ši 
ne tik teisingai atstovauja 

. politišką punktą esantį tarp 
Clevelando balsuotojų, bet taipgi at
stovauja balsuotojus teisingai kas- 
link rasės, tautybės ir religijos. To
kiu budu apsaugota visi svarbiausi 
kiekvieno balsuotojo interesai.

P. R. yra balsuotojams tuo ką tas 
vardas reiškia: ji duoda kožnai par-1 
j jai ar grupei turinčiai tokią pat pa
žiūrą tiek narių taryboje kiek bal-. 
šuo to jų tokia partija ar grupė turi. 
Bile partija turinti penktadalį balsų, 
penkių narių distrikte gali išsirinkt | 
vieną iš penkių narių. Bile partija 
su dviem penktadaliais balsų gal. 
išsirinkt du, ir taip toliau. Tas pat 
ir su kitomis balsuotojų grupėmis, 
ar tai. organizuotomis ar ne, kurios 
savo balsais parodo kad jos nori tuos 
pačius kandidatus turėti.

Šis teishigas reprezentacijos prin- 
I cipas yra priimtas beveik visose ša
lyse iš kurių tik randasi žmonių 
šiame mieste. Kuomet aš buvau Eu
ropoj pereitą vasarą, patyriau kad 
tas principas yra priimta sekančiose 
šalyse ir naudojamas valstybiniuose 
rinkimuose Vokietijoj, Čeko-Slovaki- 
joj, Lenkijoj, Austrijoj, Belgijoj 
Nederlanduose, Airijoj, Norvegijoj 
Švedijoj, Danijoj, Suomijoj, Latvijoj 
Estonijoj, Lietuvoj, .Jugo-Slavijoj ii 
Šveicarijoj, ir nekuriems rinkiniam? 
visuose miestuose Vengrijoj ir rinki' 
mams nekuriu narių Britiškan Par 

j liamcntan. Tas buvo naudojama ir 
ijoje pirm Diktatoriaus Mussoli 

j ni įsigalėjimo. Clevelandas ir Cin 
einnati turi garbę buti^ pirmais. di- 

Mare Brazienė, 3802 Bench- Į deliaifl Amerikos miestais tą , pri
ėmusiais. Daug pažymių Ameriko
nų. jų tarpe Senatorius Norris i* 
Nebraska, Senatorius Pepper i. 
Pennsylvania, Gubernatorius Dixon 
iš Montana, ir Prezidentas-Emeritus 
Charles W. Eliot iš' Harvard Un‘- 
versiteto, stovi už tai.

Viena iš geriausių pusių P. R. yra 
tai, kad duoda įvairiems miešto gy
ventojų elementams dirbti sykiu tai
koje ir sandaroje, kožnam priside
dant prie miesto gerovės lygiai. Pa- 
veizdan, tuo būdu bile tautos bal
suotojai galį sueiti, nežiūrint wardu 
rubežių 

i diktavimo, 
pažymiausių Įsų saov tautos

— Į p. R. prašalina galimybes

J. Katkauskas, ekstra kairių
jų komunistų kovotojas, išva
žiavo tūlas laikas atgal j Flo
ridą gydytis koją, bet jau iš
gydyt negalėjo, turėjo nupjau
ti. Jis dabar gryžta Į Clevelan- 
dą be vienos kojos. Gaila k’ad 
darbininkas turi netekti kojos 
kuri yra parama duonai užsi
dirbti, bet gal Katkauskui bu
tų prisiėję ir mirti jeigu Ame
rikoje buvus komunistiška val
džia ir gatvių šlavikai butų bu
vę ligonbučių vedėjai, už ką jis 
taip narsiai kovojo.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
siųstus per “Dirvą,” šie:

Katrė Kužanauskienė . Lt. 150
Petras- Ambraziunaš ......300
Petras Jablonskis .'275
Adomas Pečiulis .................. 50
Jurgis Čepukas ..........5000
Fridrig Baker ........... 100
Veronika Beniulis ........300 Įtalij,

nėr avė., padavė teismui rei
kalavimą atsiskyrimo nuo savo 
vyro, Mateušo Brazio, už tai 
kad, kaip ji sako, jis užlaiko 
labai daug karvelių ir su jais 
užsiima, o neturi laiko su ja.

Clevelande labai pradėjo plė
šikai plėšti krautuvių pinigi
nes ' spintas , susprogdindami 
jas. ‘Policija susirupinus ir su
sigriebė j ieškoti tų gabių niek
šų.

Clevelande šią savaitę atsi- 
buna Amerikos
vargoninkų suvažiavimas. Da
lyvauja 250 vargoninkų didžių
jų teatrų ir bažnyčių.

Svarbus Išguldymas
EV. ŠV. LUKO 18:25

Pigiaus yra verbliudui pereiti pro 
adatos ausį, ne kaip kokiam bago- 
tam ineiti į dangaus karalystę.

NEDĖLIOJ 3:00 PO PIETŲ 
7017 Superior Ave. 
Kalbės G. Belinis.

arba partijos mašinerijos 
ir parinkti j tarybą žmo- 

koks ^jiems- patinka.
- ” . skirtu

mams ir smerkimams tokio žmogaus 
delei jo tautybės. Prie P. R. nerei
kalinga balsuoti už kandidatą savo 
tautos arba religijos, bet taipgi jus 
negalit pasmerkti kitą delei to.

Ką Politikieriai Siūlo
. Vieton tokios gražios sistemos, ką 

politikieriai siūlo? Jie siūlo, pir
miausia, gryžti prie senų artificialių 
wardu, kurių tūli dusyk didesni ne
gu kiti gyventojų ir balsuotojų skai
čium. Kožnam warde, nežiūrint jo 

I didumo, renkama vienas kouncilma-

SPORTAS
Požėla Risis su Lenku,

Šiame Utarninke

Karolis Požėla, nepergalimas 
Lietuvis ristikas, atvyksta į 
Clevelandą keliom dienom prieš 
imtynes, pasistiprint Clevelan- 
do oru, ir utarninke, rugpjūčio 
(August) 11 d. bus gatavas 
scenoj Lietuvių salei, kur galės 
ji pamatyti pirmą kartą daugy
bė Clevelandiečių, kurie, jau ir 
tikietus iškalno turi nusipirkę 
ir rengėsi nuo tos dienos kaip 
tik išgirdo jog jis čia atvyks.

Apgarsinime greta šito rašto 
telpa visas programas kokis ta
me vakare bus, taipgi pasisekė 
surasti aršus priešas imtynėms 
—Lenkas TAMĄS ^^VALSKIS, 
taigi bus kaip kova po Giedrai
čiais už Vilnių!

Dalį programo užpildys kitas 
Lietuvis, lengvos vogos čam
pionas ristikas. Adomas Vidžius 
kuris apsigyvens Clevelande.

Nepraleiskit šios progos, ei
kit visi, vyrai ir moteris, turė
sit' linksmiausią laiką!

Karolis Požėla
Lietuvis Čampionas, pirmą kart Clevelande 

SUTam. Zawadskis
Garsus Lenkas ristikas. iš Toledo, O.

Lietuviu Svetainėj
6835 Superior Ave Pradžia 8 vai. vak

Taipgi lengvos vogos Čampionas 
Ristikas ADOMAS VIDŽIUS.

įžanga y patai $1.10 ir $1.65

Požėla dalyvavo ristynėse ir laimėjo dova
nas: Rusijoj, Vokietijoj, Švedijoj, Finlandi- 
joj, Danijoj, Mandžurijoj, Kinijoj, Japonijoj 
ir dabar ritasi Amerikoj. Matykit ji!!

Karolis Požėla laiko ant krutin ės pianą, kurį moteris skambina

PROGRAMAS BUS SEKANTIS:
1— Dainos ir deklamacijos —- vietinių artistų

Karolis Požėla ir kiti stipruoliai atliks:
2— Daužymas ant krutinės didelio akmenio;
3— Atlaikymas ant krutinės piano;
4— Draskymas kazyrių-kortų kaladžių!
5— Sukimas žmonių aplink galvą;
6— Daužymas plytų ant galvos;
7— Dešimts vyrų plėš Požėlos suimtas rankas;
8— Atletiškas sunkių vogų kilnojimas ir žugleria- 

vimas (mėtinėjimas);
9— Ristyniii perstatymas.
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Balsuotojai! Jusu Politiškos Teises Pavojuje
DEFEND YOUR CITY CHARTER

Atminkit Ateinanti
Utarninką Rugpjūčio 11-tą

Eikit ir Balsuokit!
"L ■ .

A special election has been called for August 11th to vote on 
an amendment to the new city charter. This amendment was in
itiated by the political bosses. It would bring back the discredited 
ward plan in worse form than before. P. R. is the most effective 
weapon Cleveland voters ever have had. It has all the advantages 
and none of the disadvantages of the proposed plan. One election 
under P. R. has given the people partial control of City affairs and 
if P. R. is kept, the people eventually will gain complete control. If 
the ward plan carries, the voters will lose the rights they have won.

VOTE AGAINST THIS AMENDMENT 
AUGUST 11th

A vote AGAINST this amendment is a vote for P. R./the 
Manager Plan and clean government.

HERE IS A COPY OF THE BALLOT:

nas. Nebūtų bandomų balsavimų, 
kaip ir kituose miestuose kur wardu 
planas naudojama, išmetimui silp
nesnių kandidatų. Partijų mašinos 
atiduoti! savo balsus vienam kandi
datui, kuomet neorganizuoti piliečiai 
išmėto savo balsus ant kelių. Pa
sekmėj, bile warde organizuota ma
žumos mašina laimi. Net po geres
niu wardu planu 1921 metais ma
žiau negu pusė Cleveland© balsuoto
jų išrinko visa tarybą, kuomet dau
giau pusė balsuotojų numetė visai 
gerus balsus be naudos. Prie P. R , 
iš kitos pusės, svuirš keturi iš kiėk-i 
vienu penkių balsuotojų tiesioginai 
pagelbėjo išrinkti ką nors Į taryba. I

Vienas dalvkas iš nasiulyto pr'od > 
reikia 
nuo ’ 
moms 
vauti 
visus,

Jis atimtu teisę 
būti atstovauja- 
visų galę atsto- 

grunei 
Paveiz- 

balsuotoju bus 
parinks Vene

ra kandidatą. Vengrai balsuotojai 
turi .ii paremti, biiodami suskaldyti 
savo balsus ir netekti nieko. Vene
ras kandidatas liks išrinktas, bet 
■us nebu« balsuotoju kandidatas: jis 
bus kandidatu parinktu politiškų bo
su

Tuo pat laiku, kituose 'varduose 
kur Venerų balsuotoju mažuma, jie 
neturės ^ro^os išrinkti n i “ko iŠ savo 
tarno. Warduose nasidalinus;uo«o ; 
tantvbes. įvairios tautu grupės gali 
neštis tarn savęs už vieną vietą, ir 
‘ nin sukelt’ . neanikanta tarp savęs, : 
kur turėtu but t*k bendras veikimas.

Politiški bosai dabar daro savo 
šposus delei balsuotoji! nežinės. pa
čiu balsuotoju blogiu. J;e nori pri- 
kalbėt žmonėms kad P. R. vra paini 
sistema kurios niekas negali sunras- 
ti. ik taip nori prikalbint juš balsuot 
už tok'ą rinkimu sistemą kuri pa
lengvintų bosams laimuti visada.

P. R. nėra kebli. Viskas ko rei
kia balsuojant tai padėti skaitlinę 1 
nrie vardo tokio žmogaus kuri nori 
pirmutinėj vietoj, skaitline 2 prie ki- 
fo. ;r tain toliau ^knitvma balsu 
atlieka išlavinti viršininkai, ne J>al- 
suotoiai. To pasekmė, kaip niekas 
ne^nli g’nčyt, yra teisinga reprezen
tacija kiekvieno.

Kožnas. inteligentiškas pilietis, ne
žiūrint savo tautybės, rasės, religi
jos. arba politiškų pažiuro, nuėjęs 
balsuoti Ru^Diufio-Aueust 11 d. ap
gins savo politiškas teises balsuoda
mas PRIEŠ siūlomą priedą.

Proporcinė Reprezentacija (P. R.)
AMENDMENT TO THE CHARTER OF THE 

CITY OF CLEVELAND

DUODA JUMS BALSĄ MIESTO

VALDŽIOS TVARKYMO

KLAUSIMUOSE.

POLITIKIERIAI BOSAI STENGIASI
i paaiškinti, 
visų grunių 

: ir suteiktų 
kožnam wnr 
kuri yr* didž’ausia.

jeigu diduma 
rai. nolitikioriai

TĄ IŠ JŪSŲ ATIMTI.

Lai lieka P. R
Balsuokit Prieš
Amendments

PAŽYMĖKIT SAVO BALOtĄ
ŠITAIP:

Te 
blank

vote FOR the amendment place a cross mark in the 
space to the left of the words “FOR THE AMEND-

—

MENT.**
To vote AGAINST the amendment, place a cross mark 

in the blank space to the left of the words “AGAINST THE 
AMENDMENT?*

1 - ■

To amend the .charter of the city of Cleveland by adopt
ing new sections 4, 5, 6, 158, 161, 162, 164, 165, 166 and 
183 in order to accomplish the following objects-:

To provide for the establishing of thirty-three wards of the 
city of Cleveland, the description of which wards isxset forth 
in the petition to amend the charter of the city of Cleveland, 
filed May 21, 1925, with the board of deputy state super
visors and inspectors of elections of Cuyahoga county, Ohio,- 
copies of which petition were mailed by the clerk of council 
to each of tlie electors whose names appear on the registra
tion books; to provide for a council of thirty-three members 
who are to be elected one by each of the wards into which 
the city is divided; to provide that members of council shall 
be qualified electors^ of the .city who have resided in the city 
at least one year prior to their election; to provide for the 
redivision of the city into wards after the proclamation by 
the secretary, of state o'f Ohio stating the population of the 
cities of Qhio, as determined by federal census decennially 
taken and to provide for the division into wards, or the in
clusion in wards, of territory annexed to the city; to provide 
for the nomination of any person eligible to the council by 
petition signed by at least two hundred electors of the ward 
from which he seeks to be a candidate; to provide for* a 
ballot without party mark or designation on' which the names 
of candidates shall rotate and which the elector shall mark 
by making a cross-mark to the left of the candidate for 
whom he desires to vote; to prescribe rules for counting bal
lots by the precinct officers and by the return thereof to the 
election authorities as provided by general law; to provide 
for the election of members of council by a plurality vote; 
to provide for the recall of members of council by a recall 
petition which; to be sufficient, must bear the signatures of 
electors of the ward, from which the members to be recalled 
was elected, equal in number to at least twenty per cent of 
those who voted therein at the last preceding regular munic
ipal election; to specify the time when various provisions 
of this amendment shall take effect; and to provide for the 
repeal of sections 4, 5, 6, 158, 161, 162, 164, 165, 166 and 
183 of the existing charter of the city of Cleveland, as 

amended November 8, 1921. ill

= FOR THE AMENDMENT p
X AGAINST THE AMENDMENT

VOTE AGAINST AMENDING THE CHARTER

Lietuvos Lietuviai ateina Į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

CHARTER DEFENSE COMMITTEE
D. S. HUMPHREY, Chairman, 801 Union Mortgage Bldg.

Lengvos Vogos čampionas ADOMAS VIDŽIUS ,
Dalyvaus Lietuvių salėj, utarninko vak., rugpjūčio 11 d., 8 vai. 1921 St. Clair, arti E. 9th St,

DONATED BY A FRIEND


