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Amerikos Angliakasių
Streikas Neišvengtinas

BRYAN NEUŽMIRŠO 
TIKYBOS REIKALŲ

MacMILLAN NERAN
DA ŠIAURĖJ VIETOS

DARBININK ŲATSTOVAI DERYBOSE SU 
KASYKLŲ OPERATORIAIS LAIKOSI 
GRIEŽTAI, NORI DIDESNIŲ ALGŲ.

Muštyne Reichstage

Operatoriai Nenusileidžia ir Deda Pastangas 
lenkti Unijos Atstovų Galvas Jiems.

Nu-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

pradėti veikti
Kitos jau pra-

dirbti.
Liverpool, 
darbai rengiasi prie atgi- 
šio’ mėnesio bėgiu, ir se-

O., puodininky-

Youngstown, Ohio, geležinės 
ir plieninės išdirbystės garsina- 

Jsi jog darbai eina 70 nuoš. nor- 
• malio ir jų produktų kainos pa- 

. silaiko vienodame laipsnyje.
Kituose distriktuose pradėta 

numušlnėt darbininkams algas, 
bet Mahoning klonio plieninės 
dirbtuvės pranešė savo darbi-' 
ninkama jog jos algų nemažins 
dabar ar artimoje ateityje.

Lorain, O., National Tube 
Co. dirbtuvė veikia su 98 nuo
šimčiais pilno saiko, taigi pa
siekė aukščiausią laipsnį šį me
tą.

;■ Akron, O., giunigęs išdirby?-, 
1 tės veikia kaip veikusios nors 
automobilių šinų pardavėjų biz
nis pradeda aplėtėti rudeniui 
ateinant.

New Lexington, O., beveik 
visos1 angliakasyklos šiame dis- 
trikte rengiasi 
nuo rugp. 20 d. 
dėjo 
Į E. 
stės 
jimo
kantj mėnesį tiki visai įsiveik- 
ti, prasidėjus rudeniniam pir
kimui. , ....-

Pomeroy, O. — Meigs apskri
tyje kokie tai pikatadariai pra
dėjo padeginėti ahgliakasyklų 
budinkuš. Priežastis esanti ki- 
virčiai kompanijų su darbinin
kais. Padegėjai pradėta sekio
ti su šunimis.

Maistas 22 didesniuose mies
tuose šioje šalyje pakilo įvai
riai nuo 1 iki 7 nuošimčių.

Illinois valstijos gubernato
rius dovanojo bausmes (penkių 
darbininkų unijų vadovų vyrų 
ir vienos moteries, nuteistų ka
lėjimai! už konspiraėiją sprog
dinti budinkuš ir' išlupti pini
gus. Jie buvo nubausti kalėji
mu nuo vienų iki penkių metų.

Ohio valstijos budavojimp 
amatų taryba užgyrė penkių 
valandų darbo dieną ir pasiry
žę dėt pastangas kad visur prie 
budavojimo darbų butų įvesta 
astuonių valandų darbo diena.

E. Liverpool, O., streikuoja 
medžio apdirbėjai 
pakelti algas nuo 
į dieną.

Fordas nupirko
na orlaivių išdirbystę. Ilabar 
-Fordas turi po savo globa veži
mus žeme, vandeniu ir oru, nes 
šiose dienose nupirko ill val
džios 200 laivų, o dabar įsigijo 
ir orlaivių dirbtuvę.

Anglijos atstovybėj Chinijoj 
sustreikavo 60 tarnų Chinų pa
sekmėj agitacijos prieš baltuo
sius toje šalyje.

reikalaudami 
$10 ant $11

Detroite vie-

ANGLIAKASIAI 
TAVI

GA- 
STREIKUOT
City, N. J. — Ang- 
operatorių ir darbi- 

atstovų tarybos 
trūkimo. Unijos 

kad 158,000 
kasėjų gali 
streiko rug- 
iki

Berlinas. — Vokietijos seimo 
bute įvyko muštynės tarp ko
munistų atstovų ir policijos. 
Rugp. 10 d. policija du sykiu 
išmetė šešis komunistus iš sa
lės. Komunistams buvo įsaky
ta apleisti salę, bet jie atsisakė, 
ir kada atėjo policija juos iš
mesti jie pakėlė 
licistai sugriebę 
kahiierių išvilko 
darni grindimis.

Antru kartu komunistai iš
ėjo be pasipriešinimo, Įvairiais 
vardais iškoliodami seimo ve
dėją.

Miami, Fla. '— Kaip iš pali
kimo pasirodo, nesenai miręs 
garsus biblijos palaikytojas ir 
kovotojas už religiją William J. 
Bryan paliko $100,000 fondą 
vedimui' religiškos kovos. Iš tų 
fondo gaus keletas bažnyčių ir 
vaikų akademija, šalip 
paliko gerokai aprūpinęs 
vo šeimyną. Jo žmona 
trečdalį viso jo turto.

to jis 
ir sa- 
gauna

Apvogė Oro Paštą

laikoto 
kasyklų

paskyrę

Atlantic 
liakasyklų 
ninku unijos 
priėjo prie
komitetas nutarė 
kietosios anglies 
būti iššaukti ant 
pjučio 31 d. jeigu
nepasišeks sudaryti su 
operatoriais sutarčių.

Angliakasių atstovai 
ypatas susitarti su kasyklų sa
vininkais del pastatymo kasyk
lose užžiurėtojų kad laike strei
ko kasyklos neužtvintų ar ne- 
ilužtų.

Kadangi kasyklų, operatoriai 
nesutinka ant unijos reikalavi
mo, unijos atstovai pasakė jog 
jie jau užbaigė, nieko nemato 
iš tolimesnių derybų.

Nors buvo tikėta kad tarybos 
vėl tuoj prasidės, bet unijos 
prezidentas Lewis savo laišku 
Į kasyklų operatorių delegacijos 
pirmininką tas viltis išblaškė. 
Lewis pasakė kad tik operato
rių atmetimas savo prieštaravi
mų algų padidinimui 'ir išrinki
mui darbininkų mokesčių į uni
ją iš algų laike išmokėjimo te- 
leis derybas atnaujint.

Valdžia nemano kištis į strei
ką arba bandyti jo nedaleisti, 
tik kada streikas kils, jeigu pa
sirodytų reikalas tekišis.

Kasyklų darbininkų unijos 
sutartis baigiasi šio mėnesio 31 
dieną, ir nuo rugsėjo 1 d. pra
sidės streikas jeigu susitaiky
mo neįvyks.

Sovietai Sakosi Saugo
ją Taiką — Durtuvais

Maskva. — Sovietų Armijos 
ir laivyno komisaras “įšventi
no” 6,500 naujų kadetų į rau
donąją armiją, ir laike ceremo
nijų pasakė kad raudonoji ar
mija yra tai saugotoja pasaulio 
taikos. Taipgi pareiškė perser
gėjimą kapitalistiškoms valsty
bėms jog sovietų armija esan
ti nepergalima, ji remiasi ant 
darbininkų ir kaimiečių valios.

Neužtenka darbininkų ir kai
miečių valios, komisarai pri
verčia darbininkais ir kaimie
čius ir galva^ savo kišti palai
kymui komisarų viešpatavimo.

Iš 
giją 
pievoje; ten jį pamatė bulius 
ir įpykęs šoko ant orlaivio, 
rį ir sugadino. Pasažieriai 
lakstė.

Paryžiaus einantis j Bel- 
orlaivis turėjo nusileisti

Suv. Valstijų biudžetas 
kantiems metams priimta 
moję $3,080,000,000. 
mui Suv. (Valstijų '
biuždetas skiria $30,000,000.

ku-

se- 
su- 

Palaiky- 
'sausorrtis”

muštynes; po- 
komunistus už 
laukan, temp-

Francuzų Reikalai su 
Karingais Riffais

Paryžius. — Riffų karo va
do pasiuntiniai taikos dery
boms su Francuzija ir Ispanija 
pareiškė jog -taikos išlygos te
gali būti Riffų valstybės nepri
klausomybė Morokkoje.

Apie tokius 'Riffų reikalavi
mus Ispanijos diktatorius pra
nešė Francuzjjos premjerui ■

Šiose dienose du Amerikie
čiai lakūnai nuvyko į Morokką 
ir įstojo Francuzų armijon ko
vai prieš Riffus.

Patirta taipgi kad suvirs pu
sė Vokiečių ir Austrų oficierių i 
randasi Francuzų kariumenėje 
prieš Riffus.

Francuzų valdoma Morokkos
dalis šiaurinėj Afrikoj yra be- Į 
veik penkis sykius didesnė už | 
pačią Europos Francuziją, tik 
žinoma neturi tiek daug gyven
tojų, nes tie plotai yra didumo
je tyrynai.

Sugautas Žmogžudis 
Nusižudė

ERELIAI NEKENČIA j tas didis paukštis nenorėjo pa- 
ARI AIVITI isiduoti: stengėsi kilti aukštyn 

į visomis spėkomis, bet neilgai 
' | trukus, visai nusivarginęs, pa-

Europos lakūnai papasakoja1 sjekį galą savo pastangų. Stai- 
stebėtiniausių ir naujausių pa- ga j0 sparnai paliovė plasnoję, 
sakų apie jų prietikius ore. išsiskėtė plačiai į šaliss, ir ere- 

Londone Anglijos bro trans-Įijg pasileido žemynlink, palik- 
portacijos komiteto technikos damas orlaiviu viršenybę.

Ąmerikorias šiaurės tyrinė
tojas (MacMillan, kuris pereita 
mėnesį išplaukė laivu į šiaurės 
sritis ir išsigabeno orlaivius ty-! 
rinėjimams daryti, šiose dieno
se sustojęs prie, Grenląndijos|sekretoriate turi surinktu žinių I 
skraidė orlaiviu j ieškodamas -- įvajr1ų orlaivininku apie jų| 
vietos tolimesnėse dalyse apsi- nl.iAtikillR S11 nallkS?!i;;H kllrilI| 
stoti kur jau laivais negalima1 
priplaukti, bet negalėjo i_„_ _

I Visur rado tik ledų kalnus ir 
I nelygią žemę. Jis suradęs tin
kamą orlaiviams vietą, atsiga
bens iš laivo reikmenis, ir iš 
tos vietos darys tolesnius orlai
viais tyrinėjimus.San Frajicisco, Cal. — šeši 

ginkluoti vyrai ‘Užpuolė pašto 
troką ir pagrobė aštuonis pašto 
maišus atgabentus orlaiviu iš 
rytinių valstijų, j

Trokui paėmus- paštą ir va
žiuojant į centralinę stoti, šeši 
užpuolikai pasivijo jį automo- .' 
bilyje ir sulaikę,Jatstatę revol
verius į vežiką Į pagrobė paš
to maišus ir pabėgo. • . .... . - - .„ .. automobiliu nelaimėse-užmuštaPora ar tris maišai buvo is ,,o . * . ., ... vila ypatos, o. per keturias pir-Clevelando su paprastais ir ap- 
d rausta is laiškais.

Automobiliais Užmuštų 
Skaičius Auga

Per keturias savaites,

| prietikius su paukščiais, kurių 
a,Hliai ypatingai susitinka skrendant; 
rasti. per i{a|nynus- Nekurie tokie 

|su paukščiais susitikimai yra 
baisus, kiti liūdni.

Vienas Anglas lakūnas papa
sakojo kaip jam skrendant 
miglotu oru per eilę kalnų, 
staiga pasirodė milžiniškas iš
skėstais- sparnais pavidalas vi
sai priešakyje orlaivio, šaunąs 
tiesiog į motorą. Staiga tik, 
subraškėjo, Susimušė su (iriai-! 
vio propeleriu ir jis susilaužė į i 
šmotus, delei ko lakūnas turėjo j

Amerikos Derlius

Milžiniška Klukserių 
Demonstracija

bai
giant 18-ta liepos, surinktomis 
statistikomis iš 57 Amerikos ] tuojau leistis žemėn, nors bu 

.žymesnių (miestų, pasirodo kadiv0 labai pavojingoj vietoj.
Kitas lakūnas pasakoja kaip 

jis leidosi žemyn po perlėkime | 
vienoje jo 1

i Anksti pavasarį spėta kad 
Suv. Valstijose kukurūzų der
lius bus kitokis, vienok liepos 
mėnesio nepastovaus oro prie
žastimi dabar išskaitliuota. jog 
derlius bus 145,000,000 buše
liais mažesnis (bušelis turi aš
tuonis gorčius). Kukurūzų a- 
belnas derlius bus 2,950,000,- 
000 bušelių, kaip ilabar spėja.

Kviečių laukiama 416,000,- 
000 bušelių žieminių ir 263,- 
000,000 bušelių pavasarinių, t. 

i y. apie 7,000,000 bušelių ma
žiau negu iš pavasario tikėta.

Razilah, Md. — čia pereitą 
kelionėje savaitę siaučiant audrai štur

mas nunešė namą, o jame bu-
mesnes savaites užmušta 417. kalnyųų

Tuose pačiuose miestuose au- per Europą, ir turbut 'jo mono- 
tomobilių nelaimėse mirčių nuo planas, panašus į paukštį, la- vusią moterį, 70 metų amžiaus 
sausio 1 iki liepos 18 d. buvo.bai įpykino aukštai ore buvusį senutę, išnešęs pakorė už plau- 

1924 j erelį. Tas didis paukštis puolė, kų ant medžio, 
orlaivio ir

2,511, kuorpet per yisus
metus užmuštu buvo 4,992, o | staiga žemyn ant 
per 1923 metus buvo 4,827. Tų . dakritęs visai arti, skraidė ra-J, (1.§ rneilės„)
wrinnlii oknlnno n-mjAn + nin nlrnS 1 T11 IV rnril nniink cmorklfll ‘ <= * ...

| Francuzijoj pradėjo plėstis 
pa- 

-. ■ 17’ ~. ~ ” Jiuosavimui nuo kentėjimų sa-
oz iv. • , . lH,anį. °vrla,Vi’ '••e-.bandydamas vu u Trum-

( Savaitę iki rugp. 10 d. vie- išrasti kuri jyra arsiausm vieta | am laike tokiu nužudymu bu. 
nuolikoj viduriniu valstijų au- to trukammgo didelio paukščio- . .. i - v v, .i i • • r* $ • . • • vo keturi,tOlTlODlllll naliMTYlAnA iirtwinoirn > Al’IOlVIA P’lUklll UrOKYCI IA (>'A — 

.120 žmonių, 
užmušta 31, 
užmušta 20, 

| Chicagą.
Taigi nelaimingos mirtįs nuo' tūkstančiai pėdų aukštumoje. ( 

automobiliais nuolat Lakūnas tuojau iš revolverio] 
! šovė į erelį, bet nepataikė, vie- 

----- I nok pauktis turbut gerai žino-1 
_ _ damas iš kitų atsitikimi! ką

Washingtori. —? Nedėlioj Su-. .
vienytų Valstijų .(sostinėj klūk-'miestų abelnas gyventojų ska1-]tu ir ratu aplink smarkiai le-' 
šeriai surengė milžinišką de- čiusy yra 26,821,000.
monstraciją, kurioje dalyvavo! -----
suvažiavusių iš daugybės mies
tų tos organizacijos narių, apie 
50,00A-ypatų. Bet kada užėjo 
smarkus lietus, tie baltmarški- 
niai baidyklės pradėjo lakstyti 
Į šalis, ir liko tik apie 5,000.

Vakare, jie dar priėmė į sa
vo organizaciją 500 naujų na- nelaimių 
rių. , didėja.

i Pirm jų demonstracijos buvo 
(prasidėję agitacijos prieš juos -- 
ir kurstymai žmonių ant jų„ 
net buvo pradėta platinti lite
ratūra.

■ " to trukšmingo didelio paųkščio- 
nelaimėse užmušta' orlaivio. Paskui, staiga jo gg- 

' Ohio valstijoje bi akis pį&štvžje juinįji;..,?' 'y-, 
Illinois valstijoj kūno, galvos, ir štai erelis bu- 

daugiausia aplink vo gatavas pradėti orinę kovą.
I Išrodė kad kas ; tragiško, dėsis i 
' t-11 lz.-<4 i T-tz-kzliv 1 n 1

i Vražytines tarp Rusų uz Šiijįis reiškia, tuoj atsitolino.
Bažnyčią

'Abejo jat apie 
Lietuvon?

Oakland, Cal. — Čia kilo to- 
kis keistas skandalas. Tūlas 
Schwartz, chemikas dirbdamas 
laboratorijoj, sutaisė eksploziją 
ir nužudė vieną darbininką ir 
jiorėjo panaudoti jo apdegintą 
lavoną klastingai išgavimui su- 

$100,000 gyvasties apdrau- 
pinigų. Kada valdžia pa- 
dalyką Ir pradėjo sekti, 

žmogžudis pasislėpė. Bet

virš 
dos 
j uto 
tas
kada surado jo slapstymosi vie
tą ir norėjo suimti, Schwartz 
nusišovė. Nusišaudamas pali
ko savo pačiai laišką išaiški
nantį dalyką.

Nu-Bolševikai Teisejai 
teisti Mirtim

Maskva. — Trįs Nižnij-Nov- 
gorodo teisėjai nuteista mirtim 
ir trisdešimts .’kitų, kurie suda
rė veik visą teismišką miesto 
valdininkiją, nuteista kalėjimu 
nuo šešių mėnesių iki trijų me
tų. (Jie nuteisti už kyšlių ėmi
mą.

Jeigu visuose sovietų rojaus 
miestuose 
komisarus 
liktų nei 
kitur jau 
kam juos

kas suimtų ir baustų 
už kyšių ėmimą, ne
vieno komisaro; tik 
visi kyšininkai, 
nubausti.

nėra

Bomba Bulgarijoj. Sofija.
Gelžkelio stotyje bombos eks
plozijoj užmušta dvi ypatos.

Kitas lakūnas pasakojo šito- 
!kį prietikį. Skrendant jis pa- 

NeW York. Teismas išda-‘ at^ nepaprastame aukštyje i 
vė varantą areštavimui stačia-,pulka paukšėiu, ir pasileido tie-!

sjog j jU0S- matyt labai
skio ir jo advokato, delei jų nepatiko. ereliui kuris buvo vir- j 

NnahvilU Ton n vionn« ats*sat<yn10 atgi’ąžinti šv., Ni-^yjg paukščių. Erelis apsu-
Nashville, Tenn. Vienas kalojaus katedrą buvusiam me- ratu anlink orlaivi ir ne-« 

Tennessee valstijos pilietis pa- tropolitui Platonui Rozdestven- pai ma .-0 djdumj’ įr ug I 
davė valstijos teismui 'peticiją akiuį Filipovskio konkurentui pa sydal”as J0 dldum° 11 
reikalaujančią kad valstija su-1 v ršenvbe an-Rusu Stačia ,m°’ PU°6 ant °rl£UV1° V*T' Sa' J u? virsenyoę ant Husų btacia- vo smarkumu, net jnumušdamas

vieną vielą, delei ko orlaivis tu-! 
I rėjo leistis. Bet susimušimas j 
(su orlaiviu buvo toks smarkus, 
kad erelis sprandas lūžo.

Daug ypatingesnę pasaką l 
apsakė vienas lakūnas kuris ’ 
skrido smarkiu orlaiviu iš Pa-: 
ryžiaus Madridan. Kelionėje] 
priskrido prie jo erelis ir lyg 
iššaukė aukštyn kilimo lenkty- 
nėsna. Lakūnas panorėjo! s_tj 
paukščiu pažaisti. Erelis pa- 

r lakūnas ] 
Vaikinas prisipažino prie žmog-' pasuko aukštyn. Bet erelis ne- 
žudystės ir pasakojai jog nuolat j galėjo išlaikyti prieš orlaivi.

imi nn- 
silpo ir spėkos mažėjo, orlaivis 

Vienok I

Biblijos Palaikytojams tikiu vyskupo Adomo Filipov-
Ši Žinia Nepatiks

laikytų įvestą įstatymą drau- fjkjų Graiko Katalikų bažny- 
džiantį mokinti evoliucijos vie- ■ g;os Amerikoje. Pirm to jau 
šose mokyklose toje valstijoje. Filipovskiui buvo įsakyta išsi- 
Jis sako jog jis yra tėvas pen-1 • •- • -...... - ; * •-
kių vaikų kurie lanko viešas 
mokyklas ir kad pagal valstijos 
teisių jis negali tnikamai vai
kus išmokinti moderniškų mok
slų, kadangi evoliucija yra ne
skiriamas jungis mokyme mo
derniško mokslo. Jis taipgi Pa
reiškia jog kaipo taksų mokė
tojas prisidedantis prie mokyk
lų palaikymo, neturi teisių ir 
laisvės. Peticija sako kad tas 
įstatymas peržengia valstybės 
ir valstijos įstatus.

nešdint iš tos katedros, bet jis 
nesutiko.

Sūnūs Nužudė Tėvą 
Peršovė Motiną

ir

Allison, Iowa. — Vieno pas
toriaus sūnūs, 17 metų vaiki
nas, nušovė savo tėvą ir sužei
dė motiną, delei jų nesutikimo. ] suko ratu aukštyn, ir

einant barniams tarp tėvo ir Kada paukščio Sparnai jau ap- 
motinos, jis nusipirko revolve- "

'rį ir nušovė tėvą, o kada atėjo vis dąr kilo aukštyn.
Darbo Federacija Neis į motina pažiūrėti iš kur šaudy- 

Politiką mas paeina, jis duryse ir ją
Amerikos Darbo Federacijos peršovė ir paskui bandė pabėg- 

valdyba pareiškia kad daugiau ti. Suimtas, jis pasakojo jog 
federacija neduos paramos jo-'jo nuomone motinos protas bu
kiems norintiems sudaryti tre- (vo biskį suiręs, iš ko barniai ir 
čią politišką partiją, ką ji buvo būdavo.
padarius kada 'La Follette ėjo] Vaikinas pavasarį baigė auk- 
ant prezidento. Darbo Federa- štąją mokyklą ir rudenį rengė- 
cija vėl gryžta prie savo ne- si įstoti į Cornell universitetą, 
partiviško veikimo, o politikoj ----------------
galės remt nariai kokius kan- Poteriai gydymui divorsų. — 
didatus kas norės. (Portland, Ore. — Jeigu žmonės

Taigi socialistų ir kitų norai daugiau melstųsi, mažiau butų 
sudaryti savo pažiūroms tinkam' šeimyninių persiskyrimų, pasa- 
mą partiją pasiekė pabaigos, kė vienas kunigužis. Kurios 
nes be Amerikos Darbo JFede- šeimynos meldžiasi taip kaip 
racijos paramos jokio trečia ;seniau melsdavosi ten nesti ne- 
partija neturės reikšmės. 'sutikimų ir persiskyrimų, sako.

Tai bereikalingai — vi
si 'kurie važiavo, pasek
mingai parvažiavo ir 
sugryžo kada panorė
jo. “Dirvos Agentūra” 
parūpina Lietuviškus 
ir Amerikoniškus pas- 
portus, nepiliečiams 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, į Lietuvą ir atgal, 
$203 ir $215, ir taksai. 

Kreipkitės “Dirvon”
3350-52 Superior Ave. 

Cleveland.

Papig'nta ten ir atgal kelione j

arba: Hotel Cleveland Bldg.

United States Line
45 Broadway New York City

avybią S. V. Valdžios, jus galite padaryti snta- 
Ii n kaitriausią krjionv Tėvynėm Erdvus, trečios 
bar:ąi. skanus maistai* ir plati vieta, patogus ir 
ešiinai su keliones palais.
la:vą kuris jūfiii tikslams geniausiai tinka: S. S. 
•velt :'»»laukia rugpj 26: S. S. Leviathan, rugsėjo 
Republic rugtčjo 15. Visas informacijas gaukite

S. S. .
Pres. Roosevelt

išplaukia 
rugp j. 26

Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg

Cleveland, Ohio.
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| Iš Lietuvių GyveuHM,
PAREMKIT NAŠLAL 
LAIČIUS MOKINIUS

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAŠ “ŽMONI

JOS ISTORIJA

SCHENECTADY,
Darbai, pelnas ir kas 

dalinasi.
juo

Albany Evening News 
ša kad General Electric žada 
savo darbininkams $1,250,000 
dovanų. Remiantis to laikraš
čio pranešimu, G. E. darbinin
kai gaus: Schenectady dirbtu
vėse $447,47š; .Lynn’o River 
Dirbtuvėje $171,143; Lynn'o 
West River dirbtuvėje $60,707; 
Pittsfielde $111,884; Erie $65,- 
323; Fort Wayne $67,263; Edi
son Lempų dirbtuvėje $57,021; 
National Lempų dirbtuvėj $70,- 
740; Centro raštinėj $58,644; 
Apskričių raštinėse $86,204; 
kituose skyriuose $62,045. Vi
so apie $1,250,000 bus padalin
ta tarp 30,000 darbininkų.

Tais pinigais dalinsis tik tie 
darbininkai kurie yra išdirbę 
General Electric kompanijoj 
suvirs penkis metus.

šiandien tos kompanijos Še
rų vertė pakilo iki 309.

Tai išvaizda vienos medalio 
pusės. Pažiūrėkime kitą pusę. 

J Schenectady General Elec
tric kompanioj darbams gerai 
einant dirba apie 23,000 darbi
ninkų. Šįmet vienok darbinin
kų skaitlius sumažėjo: atleista 
apie 9,000 darbininkų ir dabar 
dirba viso apie 12,000.

Senų darbininkų vietą užima 
daugiausia ateiviai profesiona
lai iš Škotijos. Šitie nauji dar
bininkai yra beveik be išėmi
mo bolševikai. Jie atkeliauja 
čionai iš Škotijos, vos mokslą 
baigę mekanikai, tikslu išsito
bulinti budavoti elektros maši
nas. Tačiau jie atkeliauja čia 
ne savo iniciativa, bet kursto
mi General Electric kompani
jos agentų, 
si daugybė 
poje.

Kuomet
arabįpijps »'ayni laekahikąff 
vyksta Amerikon; šios koįripa- 
nijos agentai juos pasitinka 
ant Ellis Island ir tenai jiems 
įbruka tam tikrai priruoštus 
kontraktus, po kuriais jaunik
liai noriai pasirašo ir parsisam- 
do G. E. kompanijai kaipo mo
kiniai ant keturių metų ar dau
giau, bet mažiau penkių metų, 
po $12 savaitėje algos.

Viršuj nurodyti faktai nu
šviečia tikrą dalykų stovį Sche
nectady General Electric kom
panijos dirbtuvėse.

Rašančiam šiuos žodžius dar 
neteko patirti kiek tikrai G. E. 
kompanijoj dirba (Lietuvių, bet 
jeigu jų ten ir yra tai galėtų 
būti tiktai keli. Dauguma Lie
tuvių dirba American Locomo- 
tive Works, kur dabar dirbama 
ne pilną laiką. Viso čionai te
dirba vos 22 nuoš. pilno darbi
ninkų skaitliaus.

Nepaisant kaip General Elec
tric kamponija nesigirtų, dar
bininkų skaitlius sumažėjo iki

prane-

55 nuoš. ir tiktai samdant Ško
tijos bolševikėlius po $12 sa
vaitei ir ištnetant senus darbi
ninkus sugebėjo akcijų vertę 
pakelti ir savo ištikimiems do
vanas dalinti.

Čia dabar yra didelė bedar
bė; pereitą savaitę apie 5,000 
darbininkų apleido miestą 
darni kitur darbą rasti.

vyk-

Rep,

kurių 
visose

dabar randa- 
šalyse Euro-

pilni energijos ir

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

J. DAMIJONAIČIO 
LAIDOTUVĖS

Chicago, Ill. — Rugp. 4 pa
laidotas M. J. Damijonaitis {Lie
tuvių Tautiškose kapinėse, da
lyvaujant apie 350 jo drau
gams ir Chicagos veikėjams. 
Prie karsto buvo gėlių vainikai 
nuo SLA. centro, nuo trijų San
daros kuopų, nuo SLA. 36-tos' 
kuopos ir nuo kitų.

Prie kapo keturi kalbėtojai 
pasakė po trumpą bet kiekvie
nas širdingą prakalbą. Pirmas 
kalbęjo Dr. A. Zimontas. Jis 
trunipai vaizdžiai papasakojo 
velionius biografiją, jo būdą ir 
jo nuopelnus savo tautai. M. J. 
Damijonaitis gimė Vilkavišky
je; kada ir kokiais metais nie
kas nežino, bet turėjo apie 52 
metu amžiaus.

Damijonaitis atvažiavo i A- 
meriką kokie 26 mėtai ar dau
giau atgal. Buvo bemokslis, bet 
pats apsišvietė tiek kad kiek
vienam inteligentui buvo malo
nu ir naudinga su {juo pasikal
bėti. Jis nepriklausė jokiai se
ktai ir gerbė visus įsitikinimus, 
bet visuomet buvo griežtas.

Visą savo buvimo Amerikoje 
laiką darbavosi tautinėse Švie
timo ir kultūros draugijose. 
Ypatingai buvo uolus darbuo
tojas Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos, kuri labai daug prisidėjo 
pne Lietuvos nppfiklaušomy- 
bšš iškovojimo; ifeskiM Siisivie-) 
hijime Lietuvių Amerikoje, ku
rio buvo sekretorium 1906 me
tais ir prezidentu 1910-1911 m. 
Jis prezidentavo Susivienijime 
tuo laiku kuomet toje organiza
cijoj ėjo smarki kova tarp tau
tininkų ir socialistų. Kad pa
daryti tai kovai galą ir išgel
bėti Susivienijimą nuo galutino 
suirimo, jis nepabūgo išbraukti 
iš jo apie 5,0.00 narių, po ko Su
sivienijimas pradėjo sparčiai 
augti ir išaugo į milžinišką 

■tuoniolikos tūkstančių narių 
ganizaciją.

Nemažesniu darbuotoju 
buvo ir Sandarai, kurios admi- 
nistratorium buvo keletas me
tų atgal. Visur kur jis pri
klausė, dirbo daugiau už kitus, 
dažnai nepaisydamas savo’ pa
ties reikalų ir visur vadovavo
si teisingumu ir tautinėmis idė
jomis. Jis daug (pergyveno sun
kenybių ir skausmų susirgus jo 
pirmajai žmonai ir jam pačiam 
nusilaužus koją pora metų at
gal, bet jis neatsjpainė ir mirei 
tautos darbą dirbdamas.

Antras kalbėjo St. Valančius, 
atstąvaudamas Sandarą, kuris 
savo atsisveikinama kalba mal
dos ir prašymo pavidalo daugū-j 
mą ne tik moterų bet ii vyrų 
sujaudino iki ašarų.

Trečias kalbėjo Locaitis, pa
galinus Adv. Bračiulis.

Velionis paliko nusiminusią 
savo antrą žmoną, kurią neper- 
senai vedė būdamas 'Kaliforni
joj. V.

M.

as- 
or-

au- 
be- 

nie-

Pasaulinis karas paliko tūks
tančius našlaičių; jie nelaimin
gi, yra blaškomi gyvenimo au
drų. Kitos tautos savo našlai
čiais rūpinasi, jiems gelbsti ir 
teikia palengvinimų mokslus ei
nant, bet musų tautoje jie yra 
visai pamiršti. Dauguma naš
laičių nors ir vargo prispausti 
veržiasi prie mokslo; prie švie
sos. Iš priežasties alkio, netu
rėdami lėšų knygoms nusipirk
ti ir už mokslą užsimokėti, turi 
išsižadėti savo troškimų ir eiti 
kur likimas nustums. Musų 
tauta yra tuo nelaiminga kad 
trūksta" tėvynės dirvoje Veikė
jų. Dąuguma žymių pasaulio 
veikėjų yrą kilę iš vargšų. Mes 
irgi galime turėti vilti sulaukti 
iš tokių savo vargstančių mok
sleivių gerų tėvynei šulų, tik 
jiems reikia pagelbėti.

“Krikščioniškais” mokslei
viais gerokai rūpinasi musų 
valstybė, teikia jiems stipendi
jas, taipgi Vailokaičio bankas 
aprūpina daug “krikščioniškų” 
moksleivių, tokie moksleiviai 
gauna daug ir bažnytinių 
kų, bet laisvesnių pažiūrų 
simokinančia jaunuomenę 
kas nesirūpina.

Jų rūpinimosi tikslu susitvė
rė' Ulytėlėje “Našlaičių Patie
kęs Draugija”. Toje draugijo
je jau yra baigusių gimnaziją, 
nors 'jiems troškimai yrą toliau 
tęsti mokslą kad galėjus prisi
dėti prie savo tautos darbo, bet 
gyvenimo z aplinkybės' užkerta 
kelia. Mokinių tarpe yra pai
šytojų kurių talentas jau rei
škiasi vaikystės dienose, bet‘be 
pagalbos jie negali įšvystyt sa
vo gabumų. Taipgi randasi 
moksleivių našlaičių . su gerais 
balsais, kurie trokštą likti dai
nininkais; ir dar daugiau su ki
tokiais gabumais Spiečiasi Į N. 
P. D. kad gavus paramą atsię- 
kimųi savo.’ tikslo. Be pagalbos 
musų tautą gali netekti tokių 
žmonių kuriais ateityje galėtu 
didžiuotis. „ \jį;h

nrabgųk broliai m sesutes, 
nepamirškite’ musų vargstan
čių moksleivių savo Įvairių or
ganizacijų susirinkimuose, pa-: 
silinksminimo vietose, ppkiliuc- 
se, prisiminkite juos ir paau
kaukite jiems po kokį centą; 
aukokite taipgi knygas, rubus. 
prisirašykite prie’ N. (P. D. na
riais šelpėjais,

■ Tifrimes kad prakilnus “Dir
vos” .skaitytojai neliks neprisi- 
rąšę prie musų draugijos.

Pirmininkas P. Kriukelis, 
Sekretorius J. Ketrulytė, 
Iždininkas B. Skroptys, 
Kandidatai: P. Struzas.

Našlaičių p.rįžiųrętoj.os-:
O. Grigonj’tė, M. Kriukelienė. 

Adresas: Rokiškio v., Ulytėlėą 
k., Rokiškio p. P. Kriukelis.

Lithuania.

Antanas Baltuška, iš 
Sarmiento, Argentinos, 
Siunčiu Tamistoms 30 
($10) siuntinėjimui žemiau nu
rodytoms ypatoms Į Lietuvą 
“Dirvą” ir “Ąrtoją”.

(Jis užraše dviem saviškiam 
Lietuvoje po “Dirvą” ir (“Ar
toją.”)

Col. 
rašo: 
pesų

J. A. Urbonas iš Dayton, O., 
rašo: (Juozas Burneika, kuris 
gyvena ant ūkės Ludington, 
Mich., prisirašė į SLA. į aukš
čiausius skyrius, šiomis 
nomis gavau nuo jo čekį, 
kęst j į SLA., ir atnaujina 
“Dirvą” ir užrašo ją savo 
broliui Lietuvoje.

die-
mo-

savo 
pus-

“Dirvos” rengiamas vei-

Jonas Puskunigis (vietinis), 
rašo: Kam mokėti $3.50 ar $4 
kad, progai esant, galima įsi
gyti už $2.25 “žmonijos Istori
ja”?
kalas “žmonijos Istorija”, gali 
kiekvienas suprasti, bus vertas 
kaip matosi iš' jos turinio, ne 
dviejų ar keturių dolarių, bet 
tiek kiek joje bus puslapių, ar, 
dar teisingiau sakant, eilučių.

Tokių veikalų kaip “Pasaulio 
Istorija”, (TMD. leidžiama) ir 
“žmonijos Istorija” '(“Dirvos” 
leidžiama) Lietuvių kalboj yra 
didelis trukumas, todėl kiekvie
no Lietuvio privalumas džiaug
tis ir kiek galint pąremt išlei
dimą jų. Tik žinojimas ir ap- 
švieta išbudina žmones iš tam
sybės snudulio ir supažindina 
su melais, išnaudotojais, viso
kiais rankom padarytais “die
vais” ir parodo''tų žmonių visą 
istoriją kurie ‘dabar kepa iš 
miltų “dievus” ir sako kad tai 
Kristaus kūnas.

“žmonijos Istorijai” išėjus iš 
spaudos kiekvienas kuris ją už- 
siakys turės puikią progą susi
pažinti (su žmonijos (gyvenimo 
įvairiais amžiais ir su civiliza
cijos laipsniais bei su žmonijos 
gyvenimo eigos nuotikiais.

Be mažiausios abejonės šie 
du veikalai, “Pasaulio Istorija” 
ir “žmonijos Istorija” pastū
mės Lietuvius prie apšvietos, ir 
nebus vietos, tamsybės idėjoms 
(juodam internacionalui) 
Lietuvių. Todėl kiekvieno 
tuvio yra šventa pareiga 
žinti žmonijos istoriją.

Dabar, ačiū Dievui, dėka
su inteligentų, įsigysim žmoni
jos istoriją, tiktai reikia primo
kė! už darbą ’ ir už popierą, o 
tada skaitysim ir pažinsim pa
saulį.

Šiuomi prisiunčiu “Dirvai” 
$2.25 uz “Žmonijos Istoriją” ir 
meldžiu man prisiųsti kaip tik 
ji bus gatava.’' ■

Moundsville, W. Va.
Prisigirdė Lietuvis.

The Wheeling Register pra
neša rugp. 5 d. sekančią žinią:

Ar tai nuo didelio gėrimo ar 
iš nerimasties ilgos bedarbės 
laike angliakasių streiko, Anta
nas |Sabo (Sabas), Lietuvis, nu
sižudė prisigirdydamas Ohio 
upėj prie Moundsville.

Sabas buvo apie 48 metų am
žiaus. Kada jis nuėjo pas upę 
ir nusistūmė nuo krašto tenai 
rastoj valtelėj, valtelės savinin
kas pamatęs šaukė jį gryžti, 
sakydamas “Kur tu plauki su 
ta valtele!” Sabas atsakė, “Ne
sirūpink, gausi savo valtelę at- 
ga,l aš plaukiu per upę apkaupt 
savo kukuruzus. Gudbai.” 19- 
plaukęs gilyn, Sabas atsistojo 
valtelėj ir šoko j vandenį. Val
telės bijodamas kad fneperšaus- 
jai apie pavogimą valtelės, ir 
manė kad Sabas iššoko iš val
telės bjoidamas kad neperšau
tų, nes savininkas turėjo šau
tuvą. (Jis manė kad Sabas (pat 
siryžo plaukti į kraštą.

Bet paskiau pasirodė kad jis 
tai darė nusižudymo tikslu, ir 
suėję jieškotojai j ieškojo po 
upę lavono, ir apie trečią va
landą po pietų atrado upės dug
ne.

Sabas Moundsvillėj gyveno 
keliolika mėnesių ir dirbo an- 
gliakasyklose. Jis gyveno pas 
Joną Zinkų. Amerikoj, kiek 
patirta, jis giminių neturėjo, 
bet paliko pačią Lietuvoje,

^Spragilo kampeliS^

NE-

tarp 
Lie- 
pa-

mu-

pasiųs-
“Pri- 

laišvės 
vertės

Juozas Staugaitis iš Chicago, 
III.) “special delivery” - 
tu laišku rašo štai ką: 
siunčiu jums Lietuvos 
paskolos bono kuponą
$2.50 už knygą “Žmonijos Is
torija”: $2 už knygą, o 50c. už 
persiuntimą. Kai tik knyga 
bus gatava - Siųskit .šiuo antra
šu.” .

(Nuo Red.: (Kadangi už per
siuntimą reikia tik 25c., už li
kusius 25c. prisiusime Tamistaį 
gražų- veikalą “Galiūnas”, kaip 
tik bus gatavas.)

P. Pikčiunas (iš Pittsburgo) 
rašo: “Aš gavau laišką kvie
čiantį užsisakyti ‘Žmonijos Is
toriją’. Ačiū, prašau patalpinti 
mano 
tarpe,
rugp. 15 d.”

vardą prenumeratorių 
pinigus $2.25 prisiųsiu

V. F. Andrulis (iš Chicagos) 
rašo: “Su šiuom laišku siunčiu 
čekį vertės $2.25 už ‘Žmonios 
Istoriją” ir sykiu jos prisiunti- 
mo lėšoms. Kada ji bus gata- 
ma malonėkit prisiųsti.*’

J. Stanislovaitis (iš Millino
cket, Me.), rašo: “Meldžiu už
rašyti man vieną knygą ‘žmo
nijos Istorija’, prisiunčiu $2.25 
už ją.”
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STRAIPSNIS 137.

Šita valgių sistema atatiks reika
lam normaliai sveikų kūdikių. Ji 
neskiriama Jcudikiams su labai opia 
sveikata, 
prasti ir 
rėjimo.

15 iki

Tokie atvejai yra nepa
reikalauja gydytojo apžiu-

18 mėnesių — keturis 
sykius dienoje.

7 ryte. — Oatmeal, manavų, corn- 
meal, kiekvieną kruopų košelė turi 
būti virta tris valandas, diena pirm 
penėjimo. Pabaigus virti, košelė tu
ri būti kaip skystas kisielius. Ją 
perkošia per koštuvą, o atvėsus ji’ 
pasidaro kai kisielius, šito duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Duok dar 
8—10 uncijų pieno atsigerti. Taip
gi skrudintos duonos.

9 ryte. — Sunka vieno orandžio.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau

šinis sumaišytas sw. pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas 
jautienos skystimo. Pieno atsigerti. 
Cukorius arba sėlenų biskvitas, arba 
sena duona su sviestu.

3 po pietų. — Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ryžiais arba 
mėsgaliais, arba senos duonos trupi
niais. Kiaušinienė, krakmoiienė, ry
žių pudingas, virtos slyvos, keptas 
obuolis, arba obuolienė.

6 vakare. — Manavų, ar kvietinė 
košęlė (virta dvi valandi). Duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Pieno dar 
atsigerti'. Cukoriaus ar senos duo
nas su sviestu.

Mergaites brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai motinai būti atsar
gią. Tai laidąs kada jos visos pa- 

randasi keistame, dirbimosi

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien', kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

A 

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi f// E 
psiešą gražių plaukų. A// V

Nusipirkite bonką už 65c šiandien X 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. </■ 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y. iOMl

Nelaikykit Bonų Kupo
nų Be Naudos

Kurie turite Lietuvos bp- 
nų kuponus šių metų arba ir 
visų pirmesnių metų nuo pat 
prądžįų paskolos išleidimo, 
galit už juos užsirašyti arba 
atnaujinti “Dirvqs” ir “Ąr- 
tojo” prenumeratas, užsisa
kyti “Žmonijos Istoriją” ir 
kitą§ kpygąs pilnoje kuponų 
vertėje, arba gauti už juos 
pinigus Lietuvos Pasiuntiny
bėj, 2622 — 16th St., N. W. 
Washington, D. C.

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

žiūros 
laipsnyje, kurio pamatas yra kūno 
persilaudimas. 
sveikata labai 
yra motinos 
motina turi ją 
lėti, mergaitės . -
kad pervedus ją laimingai per šį pe- 
riodą. ,

Be užtektinai gero maisto bręs
tančios mergaitės kūnas negali at
silaikyti gamtos reikalavimams ta
me laikotarpyje. Tokie vaikai turi 
gauti du sykiu Eągle Pieno į dieną, 
apart kitų valgių. Atmiešk du šau
kštu Eaglę Pieno Į tris ketvirtdąlius 
puoduko šalto vandens. Nekurię la
biau /mėgsta su ginger ale, vaisių, 
sunka arba kiaušiniu. Jį galima 
vartoti naudingai ir nekurtuose ver
damuose valgiuose.

Mokytojos peržiūrinėja savo moki
nių dantis ir tuos kurių dantį s ne
švarus išbara. Jus turėtumėt pagel
bėt mokytojpms mokinant, savo vai
kus valyti savo trintis po kožno val
gio ir prieš einant gulti, su Colgate's 
Dantų Valytojų. Colgate’s yra sau
gus idealis dantų valytojas vaikams. 
Daktarai ir Dentistai visur rekomen
duoja Cplgąte’s.

Skaitk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Tai laikas kada jos 
svargi. Ta sveikata 

užduočia. Kiekviena 
išrišti. Ji turi išauk- 
kveilįatą ir ' stiprybę

TETULĖ BIJO KAD 
BUTŲ IŠSIVYSČIUS 

IŠ BEŽDŽIONĖS
— Tegul bus pagarbin

tas, vaikeliai.
— O, tetule, sveika gyva! 

Taip ilgai nematyta. Ko
dėl niekad jau pas mus ne
užeini ?

— Kas iš to užėjimo, ba 
va ir dabar atėjus, vietoj 
atsakyt dievobaimingai kai 
tikram katalikui pridera 
tu vis atsakai kaip Žydas. 
Rečiau su tokiais bedieviais 
sueini tai ir geriau.

— Na bet mes vistiek gi
minės; ką čia tikėjimas tu
ri turėti prieš musų susi
ėjimą ir giminystės palai
kymą?

— Vaikeli, geriau butų 
kad tokios giminystės butų 
nebuvę, ba tu ne tik savo 
dūšią šėtonui atidavęs, ale 
ir mane kartais prie pagun
dos privedi.

— Kaip aš tave, tetule', 
galėčiau prie pagundos pri
vesti? Priešingai, apie tai 
aš niekad nei negalvojau,

— Bet vistiek tu savo 
velnišką darbą varai kad ir 
negalvoji; kaip tu sakai. į

— Na o kas tokio, tetule,' 
dabar tau užėjo? .4j ”

pie kurią beždžionę kalbi — 
jų yra daug ant žemės, kaip 
ir žmonių.

— Ugi apie tą kurios su- < 
dąs nęsenai buvo?

— Tetule, jokios bezdžio- J 
nes “sūdo” ar teismo nebu- g 
vo. Iš kur tetulė tąip daug ./< 
apie ją žinai?

— Visos gazietos rašė j 
kad 'buvo bęzdžionkos pro- j 
va, o tu sakai kad nebuvo. | 
Vėl 'ką išsimislini, bile tik g 
priešingai butui

— Matai kaip tetulė len-,J 
gvai susiklaidinai ir tiki į 
kad kas nors beždžione “su- 1 
dijo”. Kokiuose laikrasčiuo- J 
se tu tą matei?

— Ugi . musų katalikiš- | 
kuose; ale sako kad ir 'be- .ig 
dieviški apie tai rašė.

— Rašyt rašė, bet tai bu- | 
vo apie mokytojo teismą. J

— Ar tai jis nebuvo bez- 
džionka?

į» 
įį-fl®

žmogus kaip ir mes.
— Aš misliau kad ’jis iš ! 

bezdžionkos vystosi ir kad i 
užtai jis 'buvo patrauktas } . ! 
sūdą, ir užtai aš nėjau pas- J 
jus., iki šiolei.

— Jis buvo patrauktas į | 
teismą tokių fanatišku t:i- 
kinčiųjų 'kaip tu, už moky- I 
mą vaikų jog žmogus išsi- ' J 
vystė ir žemesnių gyvūnų, j 
o ne kad Dievas sutvėrė g 
Adomą ir Jiėvą šeši tuks- T 
tančiai metų atgal?

— Tokį padla vertą tik ’ 
užmušt, ba ne tik pats: grie- 1 
sija ale ir vaikus į grieką ’ 
veda taip |rokydamas. '■ Jei- g 
gu jis išsivystė, iš bezdžion- a 
kos tai tegul ir'tyli, ale ne 1 
kitiems pasakoja. _ įiSa

— Bet ką itas turėjo su 
■tetulės nenorėjimu eiti pas,’ji

,'As.^mojąu
dabar tau užėjo? Niekad I kątąlikiš;ki ..iąi'ki’aščiai^ rašė U 
nemaniau 'kad tu šitaip ma- 'ka4 'bedieviai iš pezdžionkų J 

Kame paeina, ir kad jie' aiškina. ;l 
kad visi žmonės buvo bez^ j 
džionkomis. Aš bijojau eit | 
pas tave kad neimtum pri-1 
rodinėt kad aš irgi iš bež- 3 
džion'kos išsivysčius, ba aš' .į 
esu gera katalikė if žinau I 
kad mane Dievas sutvėrė. 1

— Tetule, jau pati sau 
meluoji šitaip sakydama. ■

— Ale aš žinąu kad be J 
I Dievo valios niekas ant že- i 
mės neatsitinką.

• — Tavo tikėjimu, Dievąs l 
viską leidžią arba sutveria, g 
bet mokslas išrado kad Die- | 
vąs prie nieko nei piršto ne^ j| 
pridėjo,, ir kad tada kąda.1 
Dievas prisisavino pasaulio?^

nytum ir sakytum.
tas mano velniškas darbas?

— Tų man visad 'pradedi 
kalbėt apie visokius savo 
mokslus ir kitokius noglus, 
ir aš kartais, kaip durną 
avelė, imu ir pradedu tikėt.

— Ar ištikro, tetulę? O 
tu man niekad, nepasirodei 
kad tikėtum mano pasako
jimams: visada , tik ginčijai-' 
si ir daug sykiu koliodą-j 
ma manė išėjai.

— Tas teisybė; ale kai 
išeinu, tavo šėtoniški žo
džiai mano ausyse skamba 
ir gundo manė tikėti tavo 
pasakojimams, Ale tuoj 
nubėgu pasiklaust kunige- 
lio, ir jis vėl pastato mane sutvėrimą, žemė ir ant žę- 
ant gero kelio, pasakyda- męs jau viskas buvo gatą- 
mas kad neteisybė ką tu 
šneki.

— Gerai' kad tetulė dar 
turi arti kunigėlį, o jeigu 
•ne; tai pavirstupi mokytes- 
nė ir paskui butų blogai, ar 
ne?

— Kam čia man gerai 
katalikei mokslas: man tik

savo vaikus, kaip tu sakai, 
baustų už tai kad jie tyri- j 
nėja ir žino kaip, žemė su- .; 
sitvėrė, kaip viskas atsira- į 
do; jeigu jis baus mūs be- a 
dievius, tai pirmiausia turi. J 
bausti dvasiškius kurie jau -Į 
pradeda atidengti žmonėms 1 
Dievo paslaptį ir sakyt kad J 
Dievas pasaulį sutvėrė, ne .■j 
pęi’ šešias dienas bet per šę- J| 
šis periodus, kurie galėjo ■ 
tęstis kelis milijonus metą.(Q 
Tą paslaptį Dievas nieką- 
dos nenorėjo žmonėms is- | 
duoti, o dvasiškiai išduoda. ;

— Gudbai, tu man dar« 
kitokių dalykų imi pasakot, 
už ką 'kunigėlis mane išbars J

vai atsiradę ir gyvavo.
— Tu padla, eretike, tu j 

drysti šitaip pasakot: žeg-| 
(nokis ir prašyk Dievo do-jjį 
vanoti. tau toki smertelnąJ 
grieką, ba gali per amžius i 
pekloj degt.

— Tetule, tavo Dievulis! 
butų labai prastas tėvas jei J

dūšios išganymas rupi, o tų 
su savo pagoniškais moks
lais manę į pagundą ne
vesk.

— Tetule, aš to tikslo vi
sai nei neturiu.; tik kada iš
sišnekam, aš tau ir papasa
koju kaip tikrai yrą, o ne 
kaip tu išmokus pasakų dar 
mažą būdama, ir* joms tiki.

— .Na bet tiek to, kad bi
jai pagundos tai nekalbė
kim apie tai. Tik pasakyk 
kodėl taip ilgai pas'mus ne
buvai?

— Ir tam yra priežastįs.
Ar nematei ką gazietos ra- 
šč ?

'■ — Na o ką, tetule? (___
— Tų visokias gaziętąsjkai nuėjus (papasakosiu. ■ 

skaitai, ir dar manęs klau- — Viso labo, tetule, jei- 
sinėji? O apie tą bęzdžion-'gu negali pas mus ilgiau 
ką, ar nieko nežinai? j pabūt. , Tik neužmiršk ki«.

— Negalėčiau pasakyt a-į tu sykiu vėl ateit. J,;

į®ai

įaį'

nijie

ta!

pjae ta 
n Ii lai 
ijiEfprif
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ą bezdžioiię kaili] 
■aug ant žemės, J 
M . I 
į. apie tą kurios J 
anai buy.o’ J 
tūle, jokios bezdįįl 
io” ar teismo nd 
kur tetulė taip d 
žinai?
isos gazietos J 
r o bezdžionkos jf I 
i sakai kad nebd 
išsimislinį Me y 
ai butui 
itai kaip tetulėj 
įsiklaidiuai ir J 
nors beždžionevL 

lokiuose iaikrašįKodin^? kai?. k™lgai ko^0-1 

į matei? 
gi musų katami 
ale sako kad ir w 
apie tai rašė. į 

šyt rašė, bet tai U 
mokytojo teisų | 
tai jis nebuvo n

Nuo Redakcijos
[VAIRIANYBĖS

t PASAKYKIT KAS TA EVOLIUCIJA YRA!
I T/ATALIKŲ spauda iš’ 
|E* kailio neriasi del evo-j 
Ihiucijos mokslo: vieną kar- 
I tą visai nusmerkia, išnieki- 

na, “sukritikuoja” ir randa 
■visai nieku, neparemtu jo- 
Ikiu faktu, apsisuka paskui 
iir vėl išrodinėja kad kūpi-j 
į gija, bažnyčia, evoliucijos! 
į mokslo nesmerkia, jis nėra, 

priešingai Dievo apreikš- Mirė Žymus Kalbinin
kam tikėjimui, ir kaltina kas A. Vireliunas 
į laisvamanius kam jie pri-l . . . ................................... - i Antanas Vireliunas Ameri

kos Lietuviams nežinomas, iš
skyrus tiems kurie po karo pra
dėjo gauti Lietuviškas knygas 
ir ant nekuriu matė pažymėta 
jog ‘“kalbą žiurėjo A. Vireliu- 
nas”.

Kiek jis buvo amžiaus Lietu
vos laikraščiai nepasako. Vire
liunas mirė Palangoj liepos 23 
d., turbut ten nuvažiavęs gydy
tis. Jis buvo pirmiau “Švieti
mo Darbo” redaktorius ir da
bar “Lietuvos” bendradarbis.

Kaip Pr. Dovydaitis “Lietu
voje” pastebi, Vireliunas ypa
tingai buvo įsidirbęs kalboty
ros, tautotyros ir kraštotyros 
srityse. Kalbotyrai ir tauto- ‘ 
tyrai turėjo daug surinkęs ir : 
teberinko musų kalbos ir tau
tosakos turtų; nemaža jų at- ] 
spausdino įvairiuose laikraš
čiuose.

Jis nebuvo diplomuotas uni
versiteto diplomu, bet toli jis .

mas, o tik po -tokio antgalvio 
eina apsakymas, nereikalauja 
klausiamo ženklelio, nes tai iš
eina iš apkarpytos' formos, kur 
atimta žodis “štai”: !Pav.

Štai kaip komunistai pešėsi, 
ir tt.

ma prieš evoliucijos mokslą. I 
Į. Vienas jų laikraščių štai ® 

».kaip išsisukinėja (po ilgui 
į raštų smerkusių evoliuciją 
■kaipo netikrą mokslą): 
I “Jau nekartą ‘Drauge’ 
į 'buvo minėta kad Bažnyčia 
Į evoliucijos teorijos nepa- 
į smerkė, nes tiek kiek ji 
lyra dabartinių tikrųjų mo- 
I kslininkų Įrodyta, nieko 
priešingo neturi Dievo ap- 
Ireikštosioms tikėjimo tie
sioms.”
į Ar matot tą?
i O kokiais mokslininkais 
į rėmėsi dvasiškija ir bibli- 
Iįjos palaikytojai Tennessee 
į valstijoj spraudžiant įstaty- 
|imą draudžiantį aiškint mo
kyklose evoilucijos teorijos, 
|ar tais kuriuos “Draugas” 
į išvadina “nedakeptais mok- 
Islininkais” ?■ Kodėl jie ne- 
|ipersitikrino pirmiau ką sa-

, tetule, jis toW 
kaip ir mes. ■ 
misliau kad'jid 

ikos vystosi ir M 
> 'buvo patrauktoji 
užtai aš nėjau J

ioleL
buvo patrauktai 

tokiu fanatišką u
kaip tu, už 

n jog žmogus w 
■ žemesnių gyvus! 
ad Dievas sutvail 
ir Jievą šeši įl 
metą atgal.' I 
kį padla verta til 
ba ne tik patsai 
ir vaikus j grebi 

p 1-okydamas. 
sivystė iš bezfel 
tegul iį'tylį altai 
pasakoja. I 
t ką tas tiiiėjii.ifc^ 
lęnorėfimii eitlĮsJ įimo?

j kad mokyklose butų 
L keptų” mokslininkų rank- 
I yedžiai apie evoliuciją, ku
ltiems Bažnyčia nėra prie
šinga??
B Pagaliaus, musų katali- 
| kai nei neaiškina savo skai- 
Įtytojams kas ta evoliucija 
lyra, tik bando išsiteisint 
[kad jie nepriešingi jai, kad 
įtik katalikai nerigiebtų to 
į “ginamo vaisiaus” ir neim- 
l tų jieškoti evoliucijos rank- 
Bvedėlių.
1 Sakykit žmonėms teisy- 

! bę, o ne akis muilinkit.

Peržiūrint Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto apiskaitą 1?19 
•—1924 metų matosi tarp auko
tojų:

Vyskupas Karevičius 30 auk
sinu (45 centai),

Kan. Staugaitis, Seimo Pir
mininkas, 20 auksinų (30c.),

Kun. Gogelis ir Polubiąskis 
po 10 aukšinų (15c.), 

Amerikos Lietuviai 1 
tais 38,811 auksinų,

Amerikos Lietuviai į 
tais 148,920 auksinų, 

Amerikos Lietuviai i 
tais 1,180,500 auksinų, 

Amerikos Lietuviai 1 
tais 4,127 litų,

Amerikos Lietuviai 1 
tais 90,259 litų,

Amerikos Lietuviai 1 
tais 17,632 litų.

Sykiu 1,368,232 auksinu ir 
112,01$ litų.

Butų puikiu daiktu kad Ame- 
I gabesnių ir sumanesnių' žmonių Įrikos Lietuviai paaukotų $13,- 
nuėjo dirbti j akcines bendro- j ^30 užmokėjmui Lietuvos val
ves (korporacijas) ir kapitalis- i džiai už Gelgaudiškio Dvaro 

(Našlaičių Prieglaudą, kur augi
nama maistas Kauno Sr Vait- 
kuškio prieglaudoms.

Amerikos Lietuvių kunigai 
dabar yra užimti mergų vie
nuolyno statymu Pittsburge, 
net už $150,000, ir renka pini
gus nuo Lietuvių kur tik gali. 
Kad jie taip rinktų pinigus Lie
tuvos našlaičių reikalams tai 
juos tik pagirti galėtume, 
kaip aukų 
laičiai....

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Dvasiškiai nubaudė Scopes 
ant $100, bet jis, mokslus bai
gęs, padarys jiems už milijo
nus blėdies, mokindamas žmo
nes tikro mokslo.

—Trumpos Pastabėlės—
Brostvininkų organe “Darbi

ninke” Kun. F. Kemėšis rašo 
straipsnį “Kas Trukdo Pažan
gų”, ir ten apibudinęs kad Lie
tuvos valdininkai nesistengia 
visuomenei tarnauti bet ją val
dyti, prieina prie ekonominių 
organizacijų ir sako: “Gi tie 
kurie vadovauja visuomeni
nėms organizacijoms, žiuri dau- 

| giausia savo biznio. Diduma
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'žinojau k ’J 
ki laikraščiai h| 
'eviai iš jiezm 
ir kad jie» 
žmonės buvote 

jis. Aš bijojai ė 
kad neimtum pi 

kad aš irgi s m 
išsivysčius, ba d 

i katalikė ir ffll 
le Dievas sutrai I 
tūle, jau pati n 
šitaip sakydama I 
■ aš žinau Mli 
ilios niekas antai 
tsitinka.
'o tikėjimu, M 
džia arba sutrai 
las išrado kad&l 
nieko nei piMSl 
ir kad tada M 
risisavino ik® 
į, žemė ir ant® 
viskas buvo pi 
adę ir gyvavo. I 
padla, eretike, fl 

taip pasakot: i« 
prašyk Dievo® 

iu tokį smeitdf

Ikotie “tikri mokslininkai”: prale"kia daugelf ,tokl? d,pį°- 
fapie evoliuciją, negu grie- "lus,ų mokyto«; J1S 
Ibėsi draudimo evoliucijos1 "ebuvo ‘ank^ ^nazijos o 
Įaiškinimo? Antra, kodėl jie buvo. Patsa* ismok«s re,kalin- 
Ibuvo tokie trumparegiai iriausias vakarų Europos kal- 
Batikėjo tų “nedakeptų” ai- bas- J1S nebuvo išė’«s univer- 
ikinimams evoliucijos'kas S1.tetinio filologuos kurso, bet 
Iprivedė įprie įstatymo išlei-!moke-i°1 *enau 

Kodėl nereikalavo: neg4 bent v,enas diplomuotų 
filologų. Visa tai jis atsiekėVisa tai jis atsiekė 
darbo meile, netinginiavimu, ne 
tuščiai sukaudamas ir skųsda
masis blogomis apistovomis.

Vireliunas užsiėmė ir popu- 
liarizavimu geografijos, taipgi 
gamino Lietuvos žemlapius ir 
tt:

Anot Dovydaičio, Lietuva A. i 
Vireliuno asmeny jįe neteko vie
nintelio žmogaus kuris tiek pu-l 
simanė geografijos moksle, 
metodikoj ir kartografijoj.

io

(Tąsa)
Rožė ir Blančė pažvelgė viena į kitą 

ląbąi nustebusios, negalėdamos suprast to 
didelio susirūpinimo jų sielomis apie ką 
Franciška kalbėjo.

Franciška paskui atsisuko į Kupriukę 
ir tarė: — Aš noriu tavęs prašyti padary
ti mąn vieną malonę.

— Ką tik prašysi, madame; tik pasa
kyk man ir aš padarysiu.

— Mani vyras pasiėmė Agrikolos gau
tą algą savo kelionei j Chartres — tai bu
vo visi pinigai ką mes turėjome; o aš tik
rai žinau kad mano jjargšas sūnūs neturi' 
nei skątiko su savim; gal jam ko reikia 
nusipirkti kalėjime esant Tu paimk ma
no sidabrinį puodelį, šakutę ir šaukštą, ge
riausias dvi paklodes, tą naują šaliką ką 
man Agrikola padovanojo, ir nunešk krau- 
tųvėn užstatyti. Aš bandysiu sužinoti ko
kiame kalėjime jis pasodintas. Paskui pa
siųsiu jam pusę to ką gausi už daiktus, o 
likusių užteks mums kolei vyras suyryš. 
Bet kada jis sugryš ką mes darysim? Ko
kis bus jam smūgis! Dar labiau apims jį 
rūpestis mums atsidūrus skurde; nes ma
no sūnūs kalėjime, o mano akįs veik visai 
nemato — O, mano Viešpatie, mano Die
ve! — šaukė nelaiminga motina, su karr 
čia ir graudinga išraiška, — kode! taip ma
ne baudi? Tu žinai jog aš stengiaus už
sitarnauti pagailos ir mielaširdystės, jei 
ne sau pačiai tai nors tiems mano myli- 
miausiems. — Paskui, bardama save už tą 
drąsumą, pridėjo: — Atleisk, o atleisk man 
nevertai, abejojančiai Tavo mielaširdyste, 
O Visagalis Tėve! ir padaryk mane paklus
nią Tavo valiai! Nužemintai aš priimu 
viską ką Tu man suteiki, tik įprašau kad 
tik man vienai butų pavelyta nešti Tavo 
užleista koronė.

— Brangi madame, — tarė Kupriuke, 
— pasidrąsink, prašau tavęs. Agrikola yra 
nekaltas, jis nebus ilgai kalėjime laikomas.

— Bet dabar aš nujaučiu kad geriau 
butų nunešti tuos daiktus krautuvėn; ne
gaišuok su tuo, mano brangi Kupriuke, — 
pakartojo Dagoberto žmoną.

— Aš už savo sugaištą laiką atidirbsiu 
nakčia, madame; kaip aš galėsiu miegoti 
tave patikus tokiai nelaimei? taigi mano 
darbas bus tik apsiraminimas.

—• Bet tau kainuos žiburys.
— Tas nieko,' madame, man su pini

gais nebadas, — tarė jauna mergina, nu
kaisdama pati savo melu.

.<— Duok man bučkį, širdele, — tarė 
Dagoberto žmona; — ištikro tu esi geriau
sias sutvėrimas pasaulyje.

Taip tarus, Franciška skubiai apleido 
kambarį.

Rožė ir Blančė, palikusios vienos su 
Kupriuke, pagaliau pajuto jog atėjo tas 
rytas kurio jos taip nekantriai laukė; tuo 
tarpu Dagoberto žmona skubiai pasiekė 
Šv. Marijos bažnyčią, kur jos kunigas lau
kė.

[ ję, stovėjo vienudu ir karčiai verkė.
• Durų atidarytojas ir zakristijonas, 

perpykę del tokių prastų laidotuvių kurio
mis dar juos vargina, net neužsidėjo savo 
bažnytinių užvalkalų, ir stovėdami ir žio
vaudami laukė nekantriai kada pasibaigs 
ceremonijos kurios jiems visai mažai pel
no atnešė. Pagaliaus keli lašai švęsto ven- 
dens užkrito ant grabo, kunigas padavė 
krapylą zakristijonui ir nuėjo sau.

Po to atsibuvo viena tų begėdiškų sce
nų, kaip pasitaiko tokiose prasčiokų lai
dotuvėse, kur biednieji neturi iš ko mokė- 

1 ti nei už žvakes, nei už mišias, nei smui
kininkams, nes jau įvesta smuikos prie 
mišių ir laidotuvių.

Senas žmogelis ištiesė ranką link zak
ristijono siekdamas švęstą vandenį.

— Imk jį, ir skubėk, — tarė zakristi
jonas, pūsdamas savo įpirštus.

To senelio susijaudinimas (buvo dide
lis — jis buvo visai silpnas. Jis valandėlę 
visai negalėjo pasijudint, paėmęs krapylą, 
kuri buvo pamirkyta švęstame vandenyje, 
laikė ją savo drebančioje rankoj. Grabe 
buvo jo duktė, motina tos apskarmalėju- 
sios mergaitės, kuri verkė šalę jo. Širdis 
tos vargšės mergaitės įplyšo pamanius apie 
paskutinį sudiev. Jis negalėjo pasijudint, 
tik konvulsiniai verksmai ir aikčiojimai jo 
krutinę kilnojo.

— Skubėk tu, aš tau sakau! — tarė 
žiauriai zakristijonas; — ar tu manai mes 
čia miegosime?

Senelis pasistiprino. Jis padarė kry
žiaus ženklą ant grabo, ir lenkėsi norėda
mas paduoti krapylą savo anukui, kaip 
štai zakristijonas, manydamas kad jau ce
remonijų užtenka, ištraukė krapylą iš kū
dikio rankų, ir padavė ženklą grabnešiams 
pakelti grabą, ką jie ir padarė.

— Tas senis visai nerangus, — tarė 
durų užvaizdą į zakristijoną žemu tonu, 
kada jiedu ėjo bažnyčion; — jis neda
vė mums nei papusryciuot su savo tokiu 
pagrabu. Ir ištikro — mirusiam lavonui 
reikalinga tiek užžiurėjimo ir varginimosi 
apie jį. Galvas aukštyn, kareiviai!

— Taip, ir su pulkininko epaletais ant 
pečių kad gerai išrūdytume akyse tų ku- 
rias į lomkas įleidi, tu išdykėli!—įtarė zak
ristijonas, žinodamas apie ką kalba.

— Ar tai mano kaltė, Kotilardai, kad 
aš gražiai išrodau, — tarė pasipusdamas 
durų užvaizdą, — ir aš negaliu 'išbadyt 
moterims akis. kad jų širdįs jaustųsi ra
mios. •

Ir tiedu bažnyčios tarnai inėjo zakris- 
tijon.

Šių laidotuvių vaizdas prisidėjo prie 
Franciškos melancholijos.

Kuomet ji inėjo bažynčion, septynios 
ar astuonios ypatos sėdinčios suoluose pa
skirose bažnyčios dalyse buvo vienatinės 
bažnyčioj tą šaltą rytą.

Vienas iš tų švęsto vandens davėjų, se
nas vyras, raudonu veidu įrodančiu jo mė- 
gimą vyno, pamatęs Prancišką einančią 
prie klausinyčios, tarė žemu balsu:

— Abbė Dubois dar nėra konfesionale, 
pasiskubink ii* tu busi pirmutinė.

Pranciška, užgauta tokia pajuoka, pa- 
dėkavojo nepamaldžiam zakristijonui, per
sižegnojo nužemintai, paėjo kelis žings
nius tolyn, ir puolė ant kelių priebažnytyj, 
poteriauti kaip ji visada daro pirm eisiant 
prie klausyklos.

(Bus daugiau)

tinius bankus. Kiti, turėjusie
ji daugiau visuomeninės gysle
lės, prisiplakė prie ekonominių 
sąjungų, bet tik dėlto kad po 
jų skambaus vardo priedanga 
varyti savo asmeninį biznį. Ne 
vienas jų jau įsigijo dvaro cen- 
trelį. Tagiau, ačiū Dievui, 
žmonių sąmonė bręsta ir tuos 
greitai praturtėjusius karžy
gius viešoji opinija ima uiti 
kaip vilkus.”

Na ir pripažinęs kad tiems 
kuriems pirmoj vietoj rupi tik 
greitas pralobimas, kurie, aiš
kus dalykas, netinka Į visuome
nės auklėtojus, toliau 'Kemėšis 
štai ką rašo:

“Lietuvos t. v. kairieji: įvai
rus socialistai, liaudininkai ir 
k. pasirodė daug uolesniais ko
operatininkais, demokratijos o- 
bąlsių nešėjais. Tik nelaimė 
kad kova prieš bažnyčią jiems 
daug labiau rupi negu pati ko
operacija,

“Gi katalikų apšviestunų tar
pe įsitikinusių kooperatininkų 
ikišiol buvo neperdaugiausia.”'

Matote, čia Kun. Kemėšis ai
škiai pripažįsta katalikų netin
kamumą valdyti Salį ir jų no
rą greito pralobimo, negalėjo 
paslėpti kad Vals.-Liaudininkai 
yra demokratijos obalsio nešė
jai, o kad katalikas skaitytojas 

I nesuprastų tos teisybės ką ku- 
u"' nigas pasakė apie Liaudininkus 
■J0 tai kunigėlis susigriebęs prime

ta Liaudininkams bažnyčios 
' griovimą.

O Valstiečių-Liaudininkų ba
žnyčios griovimas yra toką kad 
jie iš savo kooperacijų iždo ne
skiria nieko bažnyčių papuoša
lams, neigi užperka mišių, 

ooo
“Naujienos” No. 176 savo 

redakcijos straipsnyje tarp kit
ko rašo: “Bostone, pav. Sanda- 
riečiai su socialistais per kele
tą paskutinių metų vaidijasi 
daugiausia dėlto kad socialistai 
turi stiprų laikraštį su 
‘Sandara’ nepajiegia 
niuoti.”

Šitokią “teisybę” tik 
tis gali “atskleisti”. Jau ir ma
ži vaikai žino kad “Sandara” 
susivaidijo su “Keleiviu” nuo 
to kai 
globon 
Lenkų

tel
■

į Klausmaženklis musų spau- 
idoje daug sykių vartojamas vi- 
|įsai kur jis nereikalingas. Pa
vyzdžiu yra antgalviai kuriuo- 
f se tūluose klausmaženkliui vil
nai nėra vietos, o jis dedamas, 
į Kauno “Lietuva”, kurios re- 
Idak toriam s valstybė apmoka 
i geras algas ir gali gauti ge
niausius redaktorius, deda ant- 

a gali per Sližį galviuose klausmaženklius pa- 
gį, n J šiai kaip šitokiam rašteliui : 
ule, tavo DifišB Kuo baigėsi loterija? .. 
ii prastas tė®W^*ne'ė kalba kad po loterijų ki- 
iflS kaip tu ssl'° jaunimo muštynės už mer- 
i tai kad jie ™ ^nas’ reiškią, baigėsi muštyne.i 
ino kaip zeKiw '^*a visai nėra klausimas, bet.l 
;aip viskas a$Bpik (paaiškinimas pačiu antgąl-l 
II jis baus J®®v*u- Kitaip tą antgalvį išreiš- 
ai pinniausiit*Kk*anf’ fur* “štai kuo bai- 
asiškius kurie® Bas* loterija”, čia jokio klaus- 
itidengti M$imaženklio nereikia- . | - --
'laDti ir sahti® Amerikos Lietuvių spauda tą Nors jam siūlė daugelį pelnin- 
asauii sutvėrėWc*ar0' ^ur f’k nntvalgis’gų užsiėmimų teatrų sindikatai 
dienas bet td®>raside^a žoclžiu “Kaip”, tuoj kad važinėtų po teatrus publi- 

illS kurie antsa,v*0 slovi klausimo kai rodytis, bet jis atsisakė, ir
L r ajplenklelis. Inors buvo kviestas duoti pa

ptj Dievas .i»r 
rėjo žmonėEį 
Ivasiškiai iiR 
Ibai, tu man R 
alyku imi 
tigėlis mane ši 
s ipapasaki® J 
i. labo, tetulėj 
i pas mus iį| 
’ik neužmuš • 
vėl ajeit B

Mokytojas Scopes 
Pakylėjamas

Mokytojas Scopes, kurio 
smas atsibuvo Daytone, Tenn.,
kur liko nubaustas $100 po at
radimo kaltu jog aiškino moki
niams evoliucijos teoriją prie
šingai tos valstijos įstatams, 
pagarsėjo toje byloje kaipo lai
svo žodžio ir laisvo mokslo ap- 

Bet tas pagarsėjimas 
tuščias, ir išeis ne tik 
ir visuomenei ant nau-

kuriuo 
lenkty-

O
laukia Vilnijos naš-

ooo 
vadai mums pasa-Katalikų

koja kad senovėje Jeztfitai ir 
kitoki zokoninkai buvo pristei
gę mokyklų ir mokinę vaikus, 
bet Lenkiškai ir Rusiškai. Lie. 
tuvių kalbai nebuvo vietos, nes 
tai buvo kalba baudžiauninkų 
ir chamų-pagonų. Jėzuitai su 
zokoninkais Lietuvoje mokinę 
tik bajorukus Lenkiškai. Tie 
gerieji Jėzuitai su zokoninkais 
neparašė ir neišleido nei vienos 
knygelės Lietuvių kalboje, o be 
'rąnkvędžių juk negalimą mo
kinti. Tiktai faktas'kad Jėzui
tais Lenkino Lietuvą. Ne tie
sa buk Vyskupas Valančius 
tvirtinęs jog tūlą laiką Žemai
tijoje visai" nelikę bemokslių, 
visi mokėję skaityti — bet se
niai 'nepažinojo raidžių.

ooo
Prof. Valdemaras “Lietuvy

je” (Kaune) rašydamas apie 
Vyskupo Valančiaus reikšmę 
dadeda jogei 1863 metuose Va
lančius išleido savo “Ganytojiš
ką Laišką” .Lietuvių ir Rusų 
kalbomis. 1865 metais pasiro
dė didžiulė kantiška su Rusiš
komis raidėmis ir Valančiaus 
vardu, kas turėjo iššaukti re
akciją prieš Valančių, ir patai
symui tos klaidos Valančius 
pradėjo leisti knygas Karaliau
čiuje ir Tilžėje Lotynų 
mis.

raidė-

tiky- 
išdru-

B Nejaugi rašytojai ir redak- 
| toriai negali atskirti antgalvio 
E apsakančio kaip, nuo klausian- 
Kčio: kaip?
F Antgalviai:
F Kaip komunistai pešėsi;
i Kaip susitvėrė parapija;
f Kaip Jonukas vogė vištas;
i Kaip Lietuva valdosi;
B Kaip meškos medžiojama, 
įir tt. ir tt., kur nėra paklausi

i gynėjas, 
[buvo ne 
jam bet 
dos.

Mokslininkai kurie pribuvo į 
Daytoną kaipo gynėjai ir liu
dininkai, sutarė sukelti fondą 
pagelbėjimui tam mokytojui ei
ti aukštesnius mokslus kokius 
jis pasirinks. Kiek paaiškėjo, 
Scopes turi palinkimo prie 
gamtos mokslų. Fondo steigė
jai kviesdami kitus aukauti i 
tą fondą, sako kad Scopes da
bar liko be pozicijos ir neturi 
iš kur gauti reikalingų pinigų.

skaitas, ir ant to nesutiko, go
rėdamas vengti sayęs išnaudo
jimo. Taigi jis yra pilnai inte
lektualia žmogus, todėl, kaip 
fondo steigėjai sako, yra ver
tas paramos pasikelti moksle ir 
būti naudingu. Fondas sudaro
ma iš $5,000.

Dr. Metcalf, kuris pirmutinis 
liudijo kas yra evoliucija, tapo 
fondo komiteto pirmininku.

Grigai-

ooo
Lenkijoje yra “laisvė 

bos” net konstitucijoje 
kavota, bet vienam pravoslavui
perėjus į baptistų tikybą, naba
gas gavo du metu sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

ooo
yra laisvamanių 

ir daugelyje vietų 
Tuose kapuose ta-

puodas. Ko- 
bando prime- 
“pagyrų puo-

“Keleivis” paėmė savo 
amžinų Lietuvos priešų 
laikraštį.

ooo
Tikras pagyrų 

munistų "Vilnis” 
sti tautininkams 
dą”, bet pasiskaičius tą jų lai
kraštį aiškiai pamatai kad di
desnio pagyrų puodo nėra kaip 
komunistai: jie savo ALDLD. 
vietoj keleto šimtų narių pri- 
sigiria kelioliką tūkstančių.

Tuščias tas komunistėlių pa
gyrų puodas.

ooo
J. :0. Sirvydo atsilankymas 

Lietuvoj taip įbaugino klerika
lų vyriausi sakarino šmugelnin- 
ką Purickį kad jis užsidaręs sa
vo tvirtovėj ir pasimatyt bijo
jo su Sirvydu. Klerikalams la
bai baisu Amerikos laisvama
niai.

Ž. Rinkėjas.

Šiauliuose 
kapai, kaip 
Amerikoje, 
po palaidoti plačiai Amerikoje
žinomo Kun. Vlado Dembskio, 
mirusio pas Dr. J. Šliupą, pele
nai. Kun. Dembskis gimė Lep
šių vienkiemyje, 'Pašiaušlės val
sčiuje, Šiaulių apsk., gegužės 
19, 1831 m.; mirė Scrantone 
(Pa.) gruodžio 12, 1913. jo la
vonas tapo sudegintas Frėsh 
Pond krematorijoje Breoklyne. 
Jo pelenai urnoje tapo parvež
ti j Lietuvą ir iškilmingai pa
laidoti birželio 7, (1925, palydint 
tūkstantinei miniai.

ooo
Kunigai mums pasakoja kad 

kol žmonės senus savus dievus 
garbino tai vis buvo balvonu- 
kai — bet jie yra garbinami ii* 
šiandien, tiktai kitais dažais 
nudažyti, kitais vardais pava
dinti — katalikiškais.

Patriotas.

SKIRSNIS XLIX. 
Konfesionalas.

Nieko negalėjo būti nuobodesnio kaip 
išvaizda Šv. Marijos bažnyčios šį snieguo
tą ir tamsų rytą. Valandėlei Pranciška 
Sugaišo prie durų delei vieno liūdno vaiz
do. Kunigui kalbant kokius tai žodžius 
žemu balsu, du ar trįs įpurvini giedoriai 
giedojo giesmę už mirusį, visai nepaisan
čiu tonu, prie visai skurdaus grabo, sale 
kurio senas vyras ir kūdikis, apskarmaiė-

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. Sudėtą jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra j|20 pU8^ap*ų* Kakva už vieną 50 Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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ŽMONIJOS
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(500 Puslapių Knyga) (Su Daugybe Paveikslų)

Kas buvo Babilonas? Babilono civilizaci
jai? Kur buvo Babelio Bokštas? Kas 'bu
vo Nine va? Mesopotamija? Tigras-Euf- 
ratas? Babilonija?

Pasako kas tai yra
—PREISTORIŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSŲ 

PRATEVIAI?
L-KUR JIE« GYVENO?

—EGIPTENAI?
—N1LIAUS CIVILIZACIJA > 

‘-OSIRJS?
—Mumijos?
—PIRAM1DOS?
-FARAONAI? k
—ASYRIJA? '
—KAMBYZAS?
-PTOLEMIŲ DINASTIJA?
—SU M ERAI-AKKAD AI?
-MESOPOTAMIJA?
—TIGRIS-ĖUFRATAS ?
—KUNEĮFORMOS?

« —KARALIUS DARIJUS? 
-KARALIUS KSERKSAS? 
—BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
-NINEVA?

įįrHAMMURABIS?
—CHALDEJAI?
-M AIŽIUS?
Ejehova?

—FOINIKAI?,
—KARTAGA?
—IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI ?
—NEBUKADNEZZARAS ?
-ARI Al?
-KARALIUS KYRAS?

/^-ZARATUSTRA?
—PERSAI-MEDAI?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI?
Ekreta?
-KNOSUS?
-PELASGAI?

IBpeloponezas?
—HELENAI-GRAIKAI ?
-ZEUSAS?
-OLYMPAS?
—SOLONAS?
-FORUMAI?

Uattika?
—LYDIJA?
—MARATONO MUŠIS?
—SPARTENAI?
-ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE? .
-ROMĖNAI?
—CEZARAI?
—ROMULUS-REMUS?
-PUNIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
-ANTIOCHAS?
-ROMOS RESPUBLIKA) 
—ROMOS ? DIKTATORIAI ? 
-CEZARAS JULIUS?
- POMPEJUS?./

-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
-Mesijus-jezus?
-PILOTAS?
—BYŽANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
-ODO AKRAS?
- LONGOBARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
—POP1EŽIJA?

[—KLIOŠTORIŲ PRADŽIA? 
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS? 
-KONSTANTINOPOLIS „ 
—MOHAMET AS?
-ALLAH AS?
-KORANAS?
-MEKKA? / , 
-MEDINA?, 
-HEGIRA?

‘ —MUŠULMANAi?
—ISLAMAS?
-FATIMA? ' 
-GIBRALTARAS?

. -GRENADA?
-CHARLEM AGNAS ?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA? 

jT-BARBAROSŠA?
-TAMSIEJI AMŽIAI? 
-GERMANŲ PRADŽIA?
-NORSENAI-SIAURĖNAI? _ 
-SLAVAI?

TOTORIAI?
—KAVALERYSTE? 
-feudAližmas? 
-VIDURAMŽIAI?
-POPIEŽIŲ VARŽYTINES? 
-KRYŽEIVIU KARAI? 
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS? 
-INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO?
-PETRAS PUSTELNINKAS?
-ŠVENTOJI ŽEME? 
-PARAKO IŠRADIMAS? 
-RUSIJOS PAKILIMAS? 
-HANZOS MIESTAI? 
-RENESANSAS?

—DANTE-ALIGHIERI ?
-PETR ARCH AS?
-JONAS HUSAS? 
—JQANNA ARK? 
—MACČHIEVELLI? 
-MICHAEL ANGELO? 

—JOHANN GUTEMBERG?
-SPAUDOS PRADŽIA? 

E-MARCO POLO?
—ZJPANGU?
-MONGOLAI?
—MAGELLANAS?,

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiitiiiiim;
KAINA

Kas buvo Kryžiaus Karai arba Kryžeivi
jos, už ką? Kada tas buvo?' Kaip užsi
baigė?

“Žmonijos Istoriją” pasako daug apie 
tai ir daugybę kitų dalykų, su pagalba 
aiškių žodžių ir gražių paveikslų. 1

O KAIP JĄ GAUTI?
' Visai lengva: įdėkit į laišką $2 arba money 
; orderį ir pasiuskit “Dirvos” Administraci- 
I jai. Taipgi visada pridėkit 25c supakavi- 
1 mo ir persiuntimo lėšoms, nes tokia pigia 

kaina atiduodant knygą negalima savo -lė
šomis ; persiuntimo mokėti. Aiškiai para
šykit savo 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 
or už prisiuntimą. Kurie 
“O C nęprisiųs tiį 25c. ne
galės gauti knygos iki ne
atsiųs. Taigi siųskit sykiu: 
$2 pinigais ir 25e. stampomis 
(Po išleidimo bus $3.50 ar $4) , 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiui iiiiiiiitmiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiii
Prenumeratorių vardai bus sutalpinta knygoje

Visoms kuopoms knygą 
sausio Istorija” (I tomą) 
‘‘Princas ir Elgeta” pasiunčia^.®' 
Tikiu visos gerai gavo ir išdali. B 
no, ar dalina savo nariams, h® 
torijų išsiuntinėjau 1039, nes ■ 
tiek buvo už 1924 metus užsi® 
mokėjusių narių. “Princas iri 
Elgeta” išėjo tik 377, nes tik® 
tiek narių užsimokėjo už 192a. 
metus. Iš f o matyti kad . apie j 
700 narių pamiršo konstifucijis® 
nustatytą pareigą užsimokėti®? 
duokles iki bal. 1 d. t Gąila! ®

Šįmet nariams kiek kebliau^® 
orientuotis su mokestimis. Kaip® 
žino tie kurie Seimo protokolą®, 
skaitė, yra nutarta kad TMD® 
be apdarų knygų jokiu budei at® 
eityje neleistų ir kad už apda® 
rus nariai primokėtų po. 50c® ; 

Į nuo (knygos. Metinė mokestis® j 
palikta ta pati, būtent $1 ant® . 
mėtųt. Kadangi šįmet bus duo® 
dama net trįs knygos tai už ap® 
darus susidaro $1.50, kas ei®1 
metine reiškia kad nariui šįmet®'5 
reiks mokėti $2.50, už ką jie® t 
gauna tris apdarytas knygąs® j 
1) Princas ir Elgeta, 2 jį Seno® f 
vėl Europė, 3) Pasaulio Istė® |( 
rija (antras tomas).

Pirmos dvi knygos jau- cen® * 
tre, ir gatavos siuntinėjimu®® 
tiems kurie yra užsimokėję sa®- 
vo duoklę, būtent po $2.50.Tre®į 
čia knyga bus nariams siunti®^ 
nėjama apie lapkričio mėnesį.®^

Jau musų gerb. iždininkė^®,, 
aname numeryje ragino kuo®.“' 
pas ii’ narius duokles užsiimi®® 
keti, šiuomi aš savo balsą^pri®jl 
to pridedu ir prašau narių užsSįri 
mokėti užvilktas duokles ir a® 
siimti knygas iš Centro. ; ® M

Pirmo tomo “Pasaulio Ištari®.. 
jos” TMD. turi pardavimui k® ® 
nė nariams: po $2.25 už 
Kuopoms ii- pavieniams TMD® hli 
nariams kurie norėti] ją parda® fa 
vinėti duodame po $1.25. Kai® 
norėtų jas pardavinėti prašAL 
kreiptis Į Centrą. Ta knyga yr® '' 
labai graži, aiškiai skaitoma®® 
turės amžiną vertę. Ją plptflM 
darni jus sklcisite teisingą®®! 
bešalięką kultūrą Lietuvių. tSKfftj 
po. O tas yra viena iš kiekv^Bg 
no TMD. nario pareigų. ®„.

Sekr. V. širvyda® a 
______ Bim

-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS?
—BUDDIZMAS?
-KONFUCIJUS?
ir^BRAHMINAI?
-RIG VEDOS?
-REFORMACIJA?
-MARTINAS LIUTERIS?
—kalVinizmas?
—KRIKŠČIONIŲ SKILIMAS? ■
- PROTESTONIŽMAS ?
-PRESBYTERI JONAI ?
-ANABAPTIST AI?
-IGNACAS LOYOLA?
-JĖZUITŲ ZOKONAS?
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?-TELEGRAFO PRADŽIA?
-DIDŽIOJI ARMADA? ' ~
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA?
-HAPSBURGAI?
-30 METŲ KARAS?
—DŽINGIS KHANAS?
—RURIKAS?
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS?
-KATARINA DIDŽIOJI?
-ROMANOVŲ PRADŽIA?
-POLTAVOS MUŠIS?
—HOZĖNZOLLERNAI ?
—PIGLRIMAI? .

' -AMERIKOS REVOLIUCIJA? —MOZARTAS?
I - WASHINGTONAS? —DIZRAELI?

—D1DEJI FRANCUZU -BISMARKAS? <
REVOLIUCIJA? -NAUJASIS PASAULIS?

—KOMUNA? —Ir tti ir tt.IH!!?????

-FRANCUZU RESPUBLIKA? 
—BASTILIJA?
-VOLTAIRE?
-ROBESPIERRE?
-TERORIZMAS? ■ 
-KOMUNOS GALAS ? 
-NAPOLEONAS? > ♦ 
—RESPUBIKOS GALAS? 
-MASKVOS SUDEGIMAS? 
-NAPOLEQNO GALAS? 
-Šventoji sąjunga? 
-DIDŽIOJI REAKCIJA? 
-GARIBALDI?
—INŽINO GADYNE?
—Pirmas garlaivis?
-socials revoliucija? 
-BAUDŽIAVŲ GALAS? 
-MOKSLO GADYNĖ? 
-GALILĖJUS?
-NEWTON AS? 
-DARVINAS? 
-LAPLACE? 
-GRAVITACIJA?
—GOTIŠKA ARKITEKTURA? 
-SHAKESPEARE?
—MOLIERE?
—REMBRANDTAS?
—STRADI VARIUS?
-JOHANN SEBAST. BACH?

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniftiiiiiiiimnimiiiiiAtiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir. adyesuokįt

'DIRVOS" KNYGYNAS 3352 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

Dayton, Ohio.
TMD. moterų 8-ta kuopa la®^ 

kė savo susirinkimą liepos 
d. pas P. Vilimaičius. Susirk® ijtil 
kimas buvo gyvas ir buvoprę®a'u 
ga plačiau iapevarstyt reikalu® jį 
Gyvumą susirinkimui pridaįį® L 
atėjusios taip ilgai lauktos kn®/1 
gos, Tasaulio Istorija’ ir 'Prin®^® 
cas ir Elgeta’. Nariams kny®ltjai
gos- labai patiko, ypač kad se 
apdarais. Geistina kad ateity] 
ję visos,. knygos.; bulių duodamą 
tik kietais viršeliais.
, Nutarta rugpjūčio 16 d. sį| 

rengt .išvažiavimas, bet jeigu 
tą dieiią oras nepavelytų ta] 
atiidėt sekančiam nedelmra® 
rugp. 23 d. Išvažiaviman kvia 
čiama narės, jų šeimynos a 
draugai, atsibus Treanle parka 
kuris yra vienas iš gražiai® 
Daytono apielinkėj. Tvari® 
vedėjos ir šeimininkės išrinki 
ta: O. Znamenskienė ir A. šeši 

' kevičienė.
Moterų kuopa, nors nekarta 

pasirodė aukomis šelpti naši® 
čius, bet įnešus i p. Varašieneil 
vėl nutarta paaukaut $10 Vii® 
niaus našlaičiams ir $10 'GM 
gaudiškio prieglaudos pirkia® 
Liet. Moterų Globos Komitetu® 
Aukas pasiųsti įgaliota kuopos® 
iždininkė 10. Gužauskienė ir s® 
kretorė J. Stulgaičiukė. Vieti® 
niai našlaičiai taip pat net® 
miršta, nutarta padaryt graži® 
Kalėdinę dovaną.

Ateinantį žiemos sezona wI 
terįs tikisi daugiau darbuoti® 
kad prisiėjus reikalui galėtą! 
pasirodyt su didesnėmis, auk® 
mis.

Kaip butų geistina kad Jpra® 
.kilnesnės Daytono-.motBrjs|p® 
gulėtų prie TMD., nes'didiesį^® 
'mis jiegomis daug daugiau g® 
Įima butų ^nuveikti, kaip tai si® 
rengt paskaitas, teatrus irrk® 
tokias pramogas. Užtat ^1® 
čiame Daytono moteris-prigil® 
ti prie TMD. M. J®
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PASARGA: Istoriški straipsniai, kaip šis 
apačioje telpantis, kurie ėjo per “Dirvą” 
jau ilgas laikas, yra. tai raštai iš “ŽMONI
JOS ISTORIJOS”. (Žiūr. pusi. 4-tą.)
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Karas prasidėjo tuoj po to, kai Ferdi- 
Į naudas Il-is, iš Haipsdiurgų šeimynos, liko 
I išrinktas imperatorium. Jis tavo Jėzuitų 
Ę auklėjimo produktas ir 'buvo labai išti’ki- 
|! mąs ir paklusnus bažnyčios šunus. Jau- 
i liūs būdamas, jis padarė apžadus naikinti 
| savo valstybėje visas sektas ir erezijas ir 
K tuos apžadus jiskuogeriausia pildė. Dviem 
- dienom prieš jo išrinkimą, jo oponentas 
| Fridrikas, Palatinato Elėktorius, Protes- 
f tonas, Anglijos karaliaus Jokūbo II-jo žen- 
I tas, buvo 'apšauktas Čekijos (arba Bohe- 
| mijos) karalium, prieš Ferdinando' norus. 
|- Bematant, Hapsburgų armijos leidosi 
Į j Čekiją;, Jaunas karalius veltui dairėsi 
I pagalbos kovai prieš galingą užpuoliką. 
| Danų Respubliką buvo pasiryžus pagelbė- 
l ti, bet'nedaug tegalėjo padaryti, pati įsi- 
t vėlus j kovą su Hapsburgų šaka Spanijo- 
į?.je. Anglijos Stuartas labiau rūpinosi su- 
| tvirtinti savo absoliutizmo valdžią namie, 

ne kaip aikvoti pinigus ir žmonės sveti* 
. mąm karui tolimoje Čekijoje. Po kelių 

mėnesių kovos Palatinato Elėktorius buvo 
į išvytas ir jo valdomos žemės atiduotos Ka

talikų Bavarijos valdovų šeimynai. Tai 
i buvo didžiojo karo pradžia.

Paskui Hapsburgų armijos Tilo (Til
ly) ir Valenšteino (Wallensteino) vedamos 

..prasimušė pro Protestonų Vokietiją iki 
I pat Baltijos Jurų pakraščių. Katalikai 

kaimynai, aiškus dalykas, buvo pavojingi 
F'Protestonui Danijoš karaliui. 'Kristianas 
1IV-sis bandė gintis, pats puolęs savo prie-, 

šininkus, nelaukdamas iki jie perdaug su
tvirtės. Danų armijos įžengė Vokietijon, 
bet čia jos buvo sumuštas. Valenšteinas 
vijosi Džinus pačion Danijon lokiu smar
kumu, kad! Danija pasijuto priveržta pra
šyti taikos. Tiktai vienas Baltijos pajū
rio miestas Stalsundas beliko dar Protes
tonų valdomas.

Šičia, Stalsunde, Švedų karalius Gus
tavas Adolfas, iš Vazų giminės, garsus gy
nėjas Švedijos nuo Rusų puolimų, išsodino 
savo kariuomenę. Gustavas Adolfas, ne
aprėžtos ambicijos Protestonų valdovas, 
užsimanęs padaryti Švediją didelės Žiemių 
Imperijos centru, Europos Protestonų ku
nigaikščių buvo priimtas atvirom rankom, 
kaipo Liuterio tikybos išganytojas. Jis 
sumušė Tilą. kurs nesenai pirm to buvo iš- 
skerdęs Protestonus Magdenburgo 'gyven
tojus. Paskui jo kariuomenė leidosi į Vo
kietijos vidun, eidama pamušti Hapsbur
gų valdomas, žemes Italijoje. Katalikų gi 
puldinėjamas iš užpakalio, Gustavas urnai 
atsigryžo su armija atgal ir ties Liucenu 
(Luetzen) sumušė vyriausiąją Hapsburgų 
armiją. Nelaimei gimtasai Švedų karalius, 
pasitraukęs nuošaliai nuo savo armijos, 
buvo užmuštas. Bet Hapsburgų galybė 
vsivien jau buvo nusilpninta.

Ferdinandas, iš prigimimo nuožval- 
gus, nepasitikėjo savo tarnautojais. Jo 
Įsakymu buvo nužudytas vyriausias jo ar
mijų vadas Valenšteinas. Kai Katalikai 
Burbonai, kurie valde Prancūziją ir neap
kentė Hapsburgų, sušiltojo apie tai, tai ir 
susijungė su Protestonais Švedais. Pran
cūzijos Liudviko XIII-jo armijos įsiveržė 
i rytinę Vokietijos dalį, kur, kaip ir Šve
dai generolai Baneris ir Veimaras (Baner 
ir Weimar), generolų Turano ir Kondės 
(Turenna ir Conde) vedami, plėšė ir naiki
no Hapsburgo kraštą. Visa tai davė Šve
dams daug turtų, ir Danus apėmė pavydas. 
Štai Proteštonai Danai apšaukia karą Pro- 
testonams Švedams, kurie buvo talkoje su 
Katalikais Prancūzais, kurių politinis va
das kardinolas Rišelje (de Richelieu) ne
senai buvo atėmęs iš Hugenotų (Prancūzi

jos Protestonų) visas teisės, kokias Nantes 
Edikto buvo jiems pripažintos 1598 metais.

Karas, taip ilgai užsitęsęs ir taip pai
nus, neišsprendė nieko, kai buvo padaryta 
Vestfalijos taikos sutartis 1648 metais. 
Katalikų kraštai ir liko katalikiškais, gi 
Protestonų kraštai liko ištikimi Liuterio, 
Kalvino ir Cvinglio mokslams. Šveicarų 
ir Danų Protestonų kraštai buvo prpažin- 
ti nepriklausomomis respublikomis. Pran
cūzija pasilaikė sau mieštus Mecą (Metz), 
Tūlą (Toul) ir Verduną ir Alzacijos dalį. 
Šventoji Romos Imperija dar pasiliko, bet 
jau apiplėšta, nei ta varna, be žmonių, be 
pinigų, be vilties ir be drąsos.

Trisdešimties Metų Karas davė tiktai 
neigiamą naudą. Jis atbaidė ir Katalikus 
ir Protestonus nuo bandymo kariauti. Tai
gi jie ir paliko vieni kitus ramybėje. * Bet 
tai dar nereiškė, kad iš šio pasaulio prasi
šalino tikybos jausmai ir teologinė neapy
kanta kitaip tikinčių. Atvirkščiai, ginčai 
ir nesutikimai tarp įvairių Protestonų sek
ti) ėjo kaip ir ėję tekiu pat žiaurumu. Pa
vyzdžiu, Olandijoje skirtumas nuomonių 
apie tikrąjį predestinacijos pobūdį (gan 
tamsi teologijos vieta, tačiau ji buvo bega
lo svarbi tos gadynės žmonėms) sukėlė to
kių ginčų, kad neteko galvos Jonas iš 01- 
denbarneveldto, Danas valstybininkas, ku
ris'daug prisidėjo prie respublikos kūrimo 
darbo laike pirmų dvidešimties metų ir ku
ris suorganizavo garsiąją Indijos bendro
vę. Anglijoje gi Protestonų sektų ginčai 
privedė prie naminio karo.

Pirm negu minėsime apie tai, kaip Eu
ropos įstatymų keliu buvo nukirsta pirmu
tinė Europoje karaliaus galva, reikia kiek 
pakalbėti ir apie senąją Anglijos istoriją.; 
Šitoje knygoje mes bandome paduoti tik
tai tuos istorijos faktus, kurie gali nu
šviesti dabartinio pasaulio sąlygas. Jei 
čia neminime kai kurių kraštų, tai žinoki
te, kad taip daroma ne del to, kad jų ne
mylėtume; mes tikrai norėtume papasako
ti apie įvykius Norvegijoje, Šveicarijoje, 
Kinijoje ir Serbijoje. Bet tie kraštai ne
turėjo didelės įtakos į Europos vystymąsi 
šešioliktame ir septynioliktame amžiuose, 
todėl ii’ aplenkiame5 juos. Kas liečiasi An
gliją, — ji buvo visai kitokiose sąlygose. 
Visa tai, ką šios nedidelės salos gyventojai 
padarė pastarais penkiais amžiais, davė, 
galima sakyti, istorijai ypatingą kryptį 
visuose pasaulio kampuose. Nepažinus 
Anglijos istorijos pagrindo, negalima butų 
daug ko suprasti ir laikraščius skaitant. 
Todėl reikalinga sužinoti kas atsitiko An
glijoje, kaip ji.išvystė savo (Parlamentą ir 
parlamentinę valdžios formą tuo laiku, kai 
visas Europos kontinentas buvo valdomas 
absoliučių monarchų.

Bus: Anglijos Revoliucija.

VAKARAS
Jau saulelė leidžias toli už kalnų, 
Jau dienelė baigias su saulė 'kartu.

. Dienos trukšmas tyla, darosi ramu, 
Dainos toli skamba po dangum plačiu.

Plaukia debesėlis auksuotais kraštais, 
Čiulba lankštutėlė Šventosios krantais.

Žvaigždės jau mirga mėlynėj1 dangaus, 
Žmonės ein ilsėtis po darbo sunkaus.

Lietuva. J. Narbutas.

Sapnininkai
APDARYTA J J g(j

Su reikalavimais siųskit ir (pinigus.

DIRVA
3352 Superior. Ave. Cleveland, Ohio.

JUOKIS 
ir SvietaiJuoksis sy

kiu su Tavimi

ŠEŠUPĖS
BANGOSE

Per žalią lanką 
Šešupės bangos 
Skubotai ritas. 
Išaušęs rytas. 
O spindulėliai.... 
Lakštingalėliai 
Pašešupynais 
Gėlių gėlynai. 
Drugeliai gaudos, 
Saulutė maudos 
Palei karklynus — 
Kasas išpynus. 
Vėjelis dvelkia, 
Gėrėtis telkia 
Tarp pievų rožių — 
Šešupės grožiu. 
O baltuolaitės 
Gamtos dievaitės 
Vandenį sauja . 
Semia ir plaujas 
Didžios ir
Kad butų gražios, 
Kad butų sveikos-. 
Vasaros laikas....

mažos

telpa “Šešupės Bangose” ir pa
daro tas eiles gyvomis. Mes 
gerai visi žinome kad raštu ne
pasakysi tiek kiek paveikslu, ir 
užtai knygos ir laikraščiai eina 
geriausia tie kurie talpina pa
veikslus.

Paveikslėlis telpa toks pui
kus kad pamačius bile pati sa
vo vyrą į jį žiūrint (nekalbant 
jau apie mūsiškę), tikrai už
draustu žiūrėti....

■Paveikslo vaizdas maždaug 
toks: Šešupės vandenio dalis, 
iš kraštų žolės, toliau krante
lis, dar toliau medžiai pro me
džius kyšo bažnyčia, matosi jos 
stogas ir du bokštai, ant bokštų 
viršūnių po kryžių, o virš kry
žių matosi debesįs.

Tai kas čia blogo? Kodėl Vy
ras turėtų slėptis nuo sąVo pa
čios j tą paveikslą žiūrėdamas? 
Juk tai taip pat, kaip lir pačios 
eilės, yra nekaltas gamtos vaiz
delis.. ...

Taip, alę dar mes (nepasakė
me kas vandenyje matosi....

Nagi tris “baltuolaitės gam
tos dievaitės”, kurios “Vandenį 
saujom semia ir plaunąs.... ”

Viena nieko tokio, ji iki kak
lo vandenyje sėdi ar plaukia, 
bet kitos dvi — tai oi I oi 1 Jos 
tik iki kelių įbridusios, ir vie
natinis jų uždangalas 
petaitė ant plaukų, 
nieko....

Tas vaizdelį padaro
žiūrėtojui pranyksta iš akių ir 
bažnyčia; ir bokštai, ir kryžiai, 
ir medžiai, ir žolės, tik lieka...

O mes vis mislijom kad Lie
tuvoj žmonės 
tokių dalykų 
netalpina, o 
apie tai....

rie, nors parodo visą kurio for
mą ale uždengia nors svarbiau
sias dalis kūno, alę kunigėlių 
valdžia tam pasipriešino, ir li
ko taip kaip tas paveikslėlis ro
do, ba turbųt kunigėliai nuo 
bažnyčios bokštų, iš varpinyčių 
daro tėmijimus ir gerėjasi mer
gomis besimaudančiomis Ne
muno ar Šešupės, bangose.,..

Po šito ką da.bar išpasakojo
me, mes tikrai nujaučiame kad 
daugybė gailisi kam neprenu
meruoja ‘‘Šešupės Bangas”, bet 
jeigu ir užsiprenumeruos da
bai’;. mes negalime užtikrint ar 
toliau kada kitas toks “nekal
tas’! gamtiškas vaizdelis tame 
laiki’ąštyje tilps.....

Kunigas: Magde, kodėl ne
leidi sunaus mokyklon?

— Kad jis jau viską moka, 
kunigėli. Ėjo visą žiemą.

— Kaip jis gali viską mokėt. 
Aš buvau keturis metus1 gim
nazijoj, paskui vėl keturis me

tus seminarijoj,, ir tai dar vis
ko nežinau....

— Matai, kunigėli, nelygu 
gaivia....

ooo
Mariampolėje pradėjo ban

guoti “Šešupės (Bangos”, libe
rališkos pakraipos. Kunigai ir
gi susigriebė leisti “Kas Gir
dėt” ir redaktorium pastatė 
Juozą Kedį, kuris su 2000 litų 
išnyko. Davatkos sergsti Ke- 
džio ■ kambarį, laukia parei
nant . ...

ooo
(Lietuvos Seimo katalikiški 

kandidatai siūlo rinkimams mė
šlo, kumpių ir lašinių kad tik 
už juos balsuotų ateinančiuose 
rinkimuose.

TMD. KUOPOS, U2SIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

tai ske- 
daugiauNuo Juokų Red.: šios eilės 

yra perspausdintos iš Mariam- 
poliškių “Šešupės Bangų”, ir 
kaip kiekvienas jas skaityda
mas mato ir pripažins, jos yra 
tyros, nekaltos,, vaizduojančios 
gražią vasaros gamtą musų ša
lelės Lietuvos garsios upės Še
šupės bangose1 ir jos pakraš
čiais.

Bet labai gaila kad negalime 
čia atskleisti visko kas toje ko- 
lumnoje su tomis eilėmis telpa! 
Kiek iš pačių eilių matote, nors 
nieko jums netrūksta, bet pa
sakėme kad prie jų trūksta la
bai daug, ir tik tas kuris turi 
“Šešupės Bangas” težino tikrą 
dalyką.

Pasakysime. Prie šių eilių madą: kad kožnas dėvėtų gra- 
truksta paveikslo, kuris vienok | gius megstinius užvalkalus, ku-

toki kad

visi yra šventi ir 
ne tik Į laikraštį 
net ir nemislina

Ant galo, ko čia stebėtis, juk 
tas Lietuvoj visai paprasta; 
Laisvamaniai parvažiavę iš A- 
merikos, prisižiūrėję Ameriko
je kaip žmonės ir mergos mau
dosi, norėjo įvesti ir ten tokią

'"FB M1

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 62 
Virimo Receptas Į rulis irgi butų vilnonis arba pusiau

Aš patyriau, iš pasikalbėjimo su vilnonis.
daugeliu šeimininkių šioje šalyje, Skystas vaškas yra puikus pakali- 
kad jos nesupranta tikros maistin- du valytojas. Jis priduoda kietą, 
gurno vertės šokolado. Šokoladas sausą, be aliejaus žibėjimą prie ku- 
yra vienas iš sveikiausių maistų ką rio dulkės lengvai nekimba. Ta's 
mes Amerikoje turime. Jis geras prašalina dulkinimo vargą, apsaugo- 
ne tik naudojimui gerti, bet galima ja varnišį, prailgins amžių ir grožę, 
gerai sunaudoti virimui ir kepimo Jis padengia bryžius ir sulaiko nuo 
reikalams. Biskis šokolado skonio sutrukime.
dadetas į įvairius maistus padarys rašalinimui ais-krymo plėtmų, už
valgį daug skanesniu. Sekantis re- dėk plėtmą ant balto sugeriamo po- 
ceptas apačioje, aš žinau, gali leng- pierio ir trink greitai minkštu aka
vai būti padarytas su šokoladu ir I ruliu pamarkytu kloroforme. 
patiks labai jums ir jūsų vaikams. 
Bandykit jį kaip greičiausia galit.

Šokolado Sosas
1 puodukas evaporated pieno 
6 -šaukštai tarkuoto šokolado
1 puodukas vandens 

Diskelis druskos.
% puoduko cukraus
2 šaukštai komų kralanolo 
2 šauleštai šalto vandens 
1 /3 šaukštuko vanilos.
Sumaišyk pieną ir vandenį < . ..... w ___ __

tavame virdulyje. Dadėk cukrų ir j somas su gastriška sultim ir perko- 
šokoladą ir maišyk nuoalt iki pasta-1 šiamas muskulų veikme iki jis He
ras > sutirps. Paskui dadėk komų i ka gatavas eiti į mažąją žarną. Mė- 
krakmolą ir druską ištarpytą liku-! sos, pienas ir kiti proteino valgiai 
šiame vandenyje ir^virk penkias mi-1 yra daliniai suvirškinami tenai gas- 

x__ .i _i. Pas-Į triškos sulties veikme. Savo gražu
mo išvaizdą galima pagadinti naudo
jant netinkamus valgius — valgykit 
tik tokius maistus kurie sutinka su 
jūsų sistema, ir nėužkirAškit skilvio 
perdaug (valgymu.

Ypatiška Sveikata „
Kur negyvensit—ar tai mieste ar 

ukėj—visad naudokitės kuodaugiau- 
giau saulės spinduliais. Lai vaikai 
žaidžia juose ir rengkit juos kuo- 
mažiausia kiek galima. Mieste, ga
lima turėti daug smagumo parengus 
juos maudynių drapanom ir lai žai
džia po laistytoju. Ukėje, paprastai 
yra upeliai ar prūdai ir daug liuoso 
Oro ir saulės. Reguliariškos valan
dos valgymo, miegojimo ir /pasilinlc- 

visus, bet taipgi labai svarbu dusyk 
į metus persiegzaminuoti pas gydy
toją Jpersitikrinftnui sveikatos ir 'kū
no "stovio. Tos apsauginės įmonės 
užtikrina sveikatą, ir to turi prisi-

Grožės Patarimai
Virškinimas reiškia pavertimą 

Į maisto iš tos formos kokią valgai i 
j formą kurią kūnas sunaudoja. Virš- 
I kinimo procesai yra daliniai mecha- 
| niški ir daliniai cliemišld. Jie pra
sideda kada- maistas paimama į bur
ną, kur jis dantimis sumalamas ir 
sumaišomas su seilėmis. Čia krak- 

i molas pradeda pavirsti j cukrų, ir 
tas procesas pasibaigia tik mažoje 

dubai-1 žarnelėje. Skilvyje maistas sumai-

nutas ilgiau, nuolat maišant, 
koninlc ir duok į salą.

Virtuves Patarimai
šaukštas bi-karbonato sodos

tas j vandenį ir paskui užvirinamas 
išvalys ir palaikys jūsų kavos puo
dą švariu ir gražių.

Mazgojant taukuotas torielkas da- 
dėk į vandenį biski sodos. Tas pa
naikins dalį taukų ir padarys maz
gojimą malonesniu darbu.

Mazgojamos sodos niekad nenau- 
dokit ant alumino indų. Geriausia 
naudoti plieno vilnas ir rftuilą.

Išbandymui pečiaus ar jis gana 
karštas dėjimui pyrago kepti, padėk 
viduje šmotą balto popierio. Jeigu 
popiera pajuos tai perkarstąs; jeigu 
1 J • ........................................
geras karščio.

Naminiai Pasigelbėjimai
Kad išvengus žibėjimo nuo vilno

nių drapanų po išprosymo, būtinai _______  _____ ,,
reikia žiūrėti kad užtiesiamas ska- laikyt kožnas tėvas ir motina.

dadė-

lengvai paruduos tai bus kaip tikjsminimo pagelbsti palaikyt Šveikais

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS.:
Borden’s Evaporated Pienas yra blausias šviežias pienas su paliktą 

arčiausias maisto vertybėj prie gry-ljame Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- vaizda veterinaru ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-jsavo groserninko duoti Borden’s.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje- 
Užrašyki! jiems “Artoją”

Šešiasdešimts

MILK

Astuoni Metai Atgal 
the Borden Company išdirbo budus davi
mui jums tyro pieno bile laiku, bile vietoje 

ir bile orė.
LrAD būti tiia’aiš jog gaus visiškai švie

žią ir tyrą pieną, ji pabudavojo pir
mą savo dirbtuvę arti pievą kur karvės 
ganosi. Kiekviena sekanti Borden dirb
tuvė irgi buvo taip pastatoma. Pienas ku
ris eina į Borden dėžes yra tyriausias ir 
riebiausias koks tik gaunama. Jus dėlto 
galit naudot Borden’s visiems virimo ir ke
pimo tikslams. Jis yra visapusiai paganė- 
dinantis taip kaip šviežiai melžtas pienas. 
Pilnas išteklius Borden’s Evaporated Pieno visa
da galimą turėti ant lentytios arba ledaunėje. 
Jis išsilaiko ilgoką laiką bile klimate. Net po 
dėžės atidarymo Borden’s bus geras keletą die
nų laikant ledaunėje ar šiaip šaltoje vietoje. Su 
juo buna ideales zupčs, sosai, uždarai, priesko
niai; Bandykit jį savo kavoje arab arbatoje; 
Jis priduos jiems turtingą skonį.
Jeigu jus norit žinoti kaip gamint valgius su Borden's 
Evaporated Pjjnu, išpildykit kuponų pažymint kokių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Duona 
Žuvis 
Saldainiai

Vardas

Adresas

KUPONAS
Rašalai 
Košelės 
Mėsos

Pajai 
Sriubos 
Pudingai

No. 3

(Lith.)



The Younger Set
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KodėlANTANAS BARTKUS

$1 iki $25.

Wet
By Junius

1107 East 79th Street

between Lithuania

is

to

comes

dumb•o-

my

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Babies Love It

Imk BEECHAM’S

San Francisco octogen-

■o-

fw-BItlOUSNESS

.uur.uiinimuniiiuui.11

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

FRED 
EOMAN

blissfully 
fact . that 
bound un
Russia to

Some
1 the

MARRY 
stokes

WALTER 
COX

When 
marked 
talking 
wrote it,

BEN 
White

■WERT 
mallow

skuta 
Valet 
Skus- 

viena-

unnraui; nnniuiiuiinniiiiii n lunuuuniniiMminirnnininunniOTiiinJunnrrwmninwawtia

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.
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on 
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Thais Sarnia and. , 
usiės spelling record!

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

PIMIlC’ A I SQ» Platinų, Si- 1 11už Dantų Auk- 
dabrą. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, nuskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

THE A. B.
Savings & Loan Co 

3354 SUPERIOR AVE.

I “I all my girl ‘glue’.” 
There “Why, because she sticks to

iyou?”
“No, 'easy to squeeze on a | 

warm

newspapers, generally, 
to the radio broadcast- ■ 
baseball scores. So do!

the home team1

! 11 ask tire lačty mouse 
teacker.,/

j?ut<rStrop
Razor

—Išsiaštrina Pats
Paskutiniu kartu šį sezoną, kinky

tų arklių lenktynių mėgėjai turės 
smagumo dalyvauti North Randall 
trakte bėgyje dviejų savaičių nuo 
Rugp.-Aug. 12 iki 26 d. Dalyvaus 
gabiausi pasauliniai važiuotojai ir 
geriausi arkliai. Laižybos visu tuo

DIDŽIAUSIOS KINKYTU ARKLIU LENKTYNĖS N. RANDALL,

laiku seiks iki $80,000.
Atsilankykit į šias lenktynes, ir 

turėkit puikiausius ir linksmiausius 
savo gyvenime laikus. Suvažiuoja 
tūkstančiai žmonių ir visi esti pa
tenkinti šituo gražiu ir švariu spor
tu — lenktynėmis.

<Mr, 1. Knowltt All women look alike to him. except when they don’t I

NAH I 
SAM 
5USI

night.
-------- o--------

Zdanis says: Girls who 
painting at twelve, fre-

-------- o--------
“Are you sure'”, asked

w

ri!

US4J 

■St#

. W

Aiškios, Tyros', Svei 
kos, Puikios Akjs

Yra Puikiausia • Dovana.
Murine Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygelė “Akių Užžiura” arba 
MurinvCo., Dpt.H.S., 9 E. Ohio St., Chicago “.Akių Grožė’ Dykai.
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There would be a lot more 
successes if [people worked as 
hard as they .talk about work
ing.

THE POLISH 
BETRAYAL

the 
to 

the
be 

ap- 
the

Fęr example, Article 11 of 
the proposed agreement re
quires Lithuania to grant Po
land at all time the free use of 
Memel as well as the Niemen 
for the transportation of all 
classes of goods, including 
munitions and implements of 
war, This clause 
loses sight of the 
Lithuania is already 
der her treaty with
observe strict neutrality in the 
event of war involving that 
country. Acceptance of the 
clause would thus invalidate 
that neutrality from the start, 
and would be doubly dangerous 
seeing that the entire trend of 
Poland’s foreign policy renders 
another conflict between Rus
sia and hęršelf inevitable soon
er" or later.

Article "9, concerning condi
tions for a defensive military 
agreement
and Poland, besides being of a 
far-reaching character wholly 
unjustified by Lithuania’s in
ternational position; 
containing a proviso 
ease of disagreement 
obligation on either
come to the assistance of 
other, this question shall 
submitted to an arbitrator, 
pointed irt advance by
Council of the League of Na
tions with their consent! 1 The 
suggestion that a sovereign 
.State should blandly surrender 
one of the ’most important at
tributes of statehood in the 
shape of the right of deter
mining for itself an issue in
volving the lives and liberties 
of its own citizens, is really so 
monstrous that I do not 
express my true opinion 
class of mind capable 
thering it. Whilst no
the possible surrender of this 
attribute is on paper recipro
cal, . in practice it would ob
viously be unliteral, for the 
simple reason that Lithuania, 
I.nl.l.n I , „ 1 1. ..1. ........

MORNING REVERIE
Walter R. Baublis.

Lo, the rosy dawn is breaking 
Through the dismay shades of night, 
And my) heart its warmth partaking 
Lifts itselft in joyous flight.
Lifts itself .like bird a-flying
To the region dim and far. 
Where the eastern wind iš sighing 
For the faded morning .star.
There amid celestial glory
Loud its note will sound in praise, 
With a feeling oratory 
To the maker of the days.

teė of her neutrality by the 
Great Powers and an honestly 
defensive. Union with the other 
Bhltic Statės, can very well 
dispense with so potentially 
pėrrilous a pact with so very 
questionable a friend as Poland 
has hitherto shown herself to 
be.

Article 6 declares that both 
the Lithuanian and Polish lan
guages shall be official lan
guages throughout the whole 
Lithuanian State. Now, whilst 
the Lithuanian Government 

’was fully prepared to make 
Polish a concurrent official 
language with Lithuanian in
the Vilnius territory, at the i the necessity of today, 
request of the Vilnius Diet,' it 
could not properly permit it to 
be thus extended to Western 
Lithuania, where the Polish 
element hardly exceeds 2*^ per 
cent, of the jotai population, 
and, moreover, speaks Lithu
anian

Again, in Article 8 the pro
vision made for coordination of 
the foreign policies of the two 
statęs would in practice inevit
ably have led to a complete 
subordination of Lithuania to 
Polish interests.

Still, mud would 
some faces greatly 
would leave it on. 

-------- o--------
A man had a little ax, 
He walked the forest through, 
Whenever' he got hungry 
He’d take a chop or two. 

-------- o--------
The luxury of yesterday

the 
old woman, “that this century 
plant will bloom in a hundred 
years?”

“Positive, ma’am”, answered 
the florist. “ 
it right back/

U_|0---------------

Spouce—It’s the 
changed,‘ I can’t 
Bill; you always 
dumb animals and 
yet when it

Distressed 
way you’ve 
understand, 
was kind to 
all that, and 
to....

Bill—Well,, 
and see how

Everything was perfect in 
the Garden of Eden, 
no lawn mower. 

-------- o--------
“When you were a little girl 

you never had your head shing
led, did you?”

“Oh, no, quite the reverse.” 
-o--------

•Growing old gracefully is

ŠEIMYNŲ GRUPIŲ
- PAVEIKSLAI —

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

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

if

3l!

i P5 
M

ONE family in Cleveland has 
to šit up all hours of the night 
waiting for father to come 
back from meeting and bring 
the sheets and pillow cases. 

-------- o--------
The fewer the clothes, the 

unlike Poland, harbours no ag- tougher the skin is a claim 
gressive designs against her made. Some must have fierce 
neighbors, and with a guaran- tough hides if that is true'.

If it doesn’t bring merely a process of learning 
enjoy compensations.

-------- 0—;—
Parents are people who wor

ry because the kids are about 
what they, were at that age. 

-------- o--------
Even when' she’s discourag

ed, thg, flapper believes in put
ting on a- good face;

-------- o—-----  
a check comes 
“No' account”

about the man

A.
begin
quently need “whitewashing” 
at twenty;

-------- 6--------
“Hit may me hard fo’ a rich 

man to enter de Kingdom of 
Heaven, said Raštus to the 
preacher, but hit just as hard 
fo’ a Po’ man to say on de 
earth?’

Lengvoji
, Gatve

“LENGVOJI GATVĖ” he
ra taip sunku pasiekti 

kaip kad gal jus sau įsivaizdi
nate.

try*,bein’ 
yer get bn!
—o--------

Speaking of voyages: 
poor folks never crossed 
mind of their rich kin.

-------- o--------
“You seem to forget, 

dear, that the dollar Į earn is 
worth only 65 per cent, of the 
dollar your father earned?’

- ‘‘Well, why don’t you earn 
better dollars.”

-------- o--------
C. F. Petraitis says ''almost 

anybody would rather have a 
steady job than have steady] 
work.

---------- 0----------
He—I went to hear a memo

ry expert lecture last night.
She—Was he good?
He—Naw, he forgot to show 

up.
———O----------

Old Gent (who had just sat 
on a young man’s hat): Good 
gracious, what a start you gave 
me—I thought it was mine!

-------- o——
“Don’t change your wife and 

don’t drink, too freequently, if 
you want to .live beyond 70,” 
.says a 
arian.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sid ėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 % į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Lietuvos (Lietuviai ateiną į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Atsargus praleidimas ir atsar
gus taupymas ir investmentas 
atves jus j tą gatvę. Kelias i 

. ją prasideda taupymų banke.

Pradėkit anksti, jeigu norit 
pribūti gerame sezone.

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

Better than a Mustard Plaster

Mrs. Winslow’s 
Syrup

BEECHAMSiBOESĮg
By Thornton Fisher

t ncorporafcd f84& 

fodetg tar JaMngs 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE 

Dėk taupymus Į taupymų banką

IHESSBEKXK

MONCRIEF. Ar Jūsų Fumasas 
FURNACES Gatavas Veikimui?

Geriausi pečiai 'reikalauja nuolatinio 
išvalymo ir pertaisymo. Geriau duo
kit patyrusiam Moncrief Pardavėjui 
peržiūrėsi jūsiškį pečių, ar jis, yra 
Moncrief ar ne, pirm užeisiant šal- 

dovanai.Patarnavimastam -----
Pašaukit mus ir mes parengsime tą.

The Henry Furnace &. Foundry Co.
3471 E 49th St. Tel. Broadway 4040

Valet n ~* c. Saugus Skustuvas kurs pats 
AUtODtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor PILNA SUDĖTIS S1.00 ir $5.00
—. r. Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai—Sharpens itself

Prospect 2420 Central 17M
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St, Clair Avenue Cleveland, Ohi*.
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Jaunas Lietuvis 
Galiūnas

i Vadžgirys (Šimkaičių vals., 
^Raseinių apsk.). Liepos 12 d.

aplankė musų apielinkę jaunas 
^Lietuvos čampionas B. Laba
nauskas ir parodė savo milži- 

nišką šylą ir tuo vietos žmones 
t susiįdpmavo. Vieni spėjo kad tai 
įsu velniu tą viską atliekąs, ki
rti kad akis monijąs, kiti vėl ki- 
t taip spėjinėjo. Bet davatkėlės 
| užvis ' labiau susidomėjo. Kaip 

jos nusako, be velnio žmogus 
negalįs pakelti 60 pūdų.

I Gaišiausią davatkėlėms buvo 
[kai, po visokių kitokių, rodymų, 
[.atsigulė nugara, ant sugrustų 
[stiklu, ir uždėjus ant krutinės 
^priekalą, kalvis daužė, geležį 25 
(svarų sunkumo kuju. Paskiau, 
[lankstė rankom geležinę štan- 
gą ir tuo pačiu kuju skaldė po- 

■ros pūdų sunkumo akmeni ant 
Į krutinės.
t šitas dalykas buvo didelė re
tenybė ir Vaažgiriečiai prisimi- 
;nė pasakiškus milžinus kaip 
■Džiugą ir ■ kitus. Pirmą kartą 
įmusų žmoneliai pamatė musų 
tylinčių. Labai apsidžiaugę, no
ri kad ir daugiau atsilankytų.

Minėtas galiūnas, Bladas La
banauskas, Vokiečių okupacijos 
metu’ganė1 bandą ir turėjęs aš

tuonis metus amžiaus, tai reiš
kia visai kūdikio butą. Vokie
čiai ‘paprastai jieškodavo pa
slėptų daiktų ir juos radę atim
davo,!ar tai gyvulius ar ką ki
tą. Užėjo ir ji prie galvijų ir 
.rengėsi gyvulius atimti. Vai
kas nenorėdamas paduoti Vo

kiečiams karves, kaip stvers 
juos šienas po kito, tik švyst, 
švyst; ir sumetė keturis Vokie
čius g.prūdą.
r Vokiečiai išlipę iš prūdo nie
ko nepešę, nudūlino sau ir prą- 
.neše^avo komendantui, o tas 
'žinoma pasiėmęs 25 kareivius 
nujojo sugauti jaunutį vos aš- 
.tuonių metų vaikutį, apgalėjusį 
keturis Vokiečius. Jie suėmė

vaiką tik grąsindami šovimu, 
ir išsigabeno Vokietijon. Jį ten 
mokę, užlaikė ir kvėpė Vokiš
kos dvasios, norėdami pasisa
vinti, bet musų jaunas čampio
nas Labanauskas nekentė Vo
kiečių iš pat mažens, ir liko 
Lietuviu, kas matosi iš jo dar
bų.
bų. Kaip tik Lietuvą susitvar
kė ir jis pramoko kas reikalin
gą, suaugo į vyrą, tuoj pargry- 
žo į savo tėvynę, ir pirmą kar
tą parengę ristynes per atlai
dus pernai šilave (Raseinių 
apsk.), susikibdamas su Fran- 
euzu galiūnu. Labanauskas iš. 
publikos išėjo prieš Francuzą 
ir jį nugalėjo.

Labanauskas gimė Liolių v:, 
Raseinių aps, dabar eina de
vynioliktus metus’. Gydytojai 
pripažinę kad jis turi šešių ar
klių spėką. K. Stankaitis.

FERMAI
(Eržvilgo v, Tauragės- ap.)
Liepos 12 d, vietos Lietuves 

Jaunimo Sąjungos skyrius su
ruošė gegužinę su vaidinimais. 
Vaidinta trumpas veikalėlis, 
“Drobulė”, parengtoje miške 
scenoje. Veikalėlis buvo nors 
trumpas bet ganą įdomus, vaiz
diną Vokiečių okupacijos lai
kus ir spirito kontrabandą į 
Lietuvą.

Po vaidinimo, gimnazistė St. 
Juškytė padainavo solo keletą 
dainelių, iš kurių. ‘Viliją’, ‘Lie
tuvos Gražybės” atlikta gana 
puikiai; jos plonas, skambus 
balsas žavino publiką, todėl net 
pakartoti prašė.

-P-lė Jušktyė yra jauna vos 
15-16 metų, taigi galima tikė
tis ateityje sulaukti iš jos žy
mios solistės. Pageidaujama 
daugiau panašių gegužinių.:

' K. Stankaitis.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

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

HUMPHREYS*
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TOlilKC 
TABLETS 
BUILD YOU UP

VASARINĖS KELIONĖS 
į daugybę

Kalnų,; Ežerų ir Pajūrių Resortus

Chas. Elliott, C.P.A. 2010 E. 9th 
Tel. Cherry 2000

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wit.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.
' Gydo kosulį, šalti, katara, 
Viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur "> 
Tabletuose ir kaip skystimas

Lietuvos Delegacija Į Tautų 
Sąjungos Posėdi

Kaunas.- — Ministerių Kabi
netas nustatė (Lietuvos ‘delega
cijos sudėtį Tautų Sąjungos 
plenume, kurs įvyks Genevoj 
rugsėjo 7 d. Delegacijon inei- 
ną Lietuvos atstovas Londone 
E. Galvanauskas kaipo pirmi
ninkas, ir Lietuvos atstovas 
prie Tautų Sąjungos, Dr. Zau
nius ; užsienių reikalų ministe
rijos direktorius Ig. Jonynas ir 
Lietuvos atstovas Berline Si
dzikauskas, kaipo nariai. ( “L.”

▼▼▼

Susitartą su Berlinu del Klaipė
dos, Krašto Bažnyčios.

Liepos mėn. Lietuvos delega
cija Berline galutinai susitarė 
su oberkirchenratu del Klaipė
dos krašto evangeliškos bažny
čios naujo sutvarkymo. Tub 
tarpu pasirašyta tik protoko
las. Sutartis nutarta pasirašy
ti biskį vėliau. “L.”

Poneliai, Nemulkinkit 
Akių

Visi skundžiasi Jtad Lietuvo
je blogą gyvent, bet ar ištikrų- 
jų taip? Lietuvoje labai ge
rą gyventi tiems kas turi litų, 
o litai yrą pas valdininkus ir 
kunigus. Skaitydamas Lietu
vos laikraščius randi kad ma
žieji valdininkai dejuoja, de
juoja ir didieji. Tiesa kad ma
žieji valdininkai yrą blogiau 
aprūpinti negu kitose valstybė
se, bet visgi Lietuvoje juodieji 
darbininkai ir mažažemiai už 
juos daug sykių blogiau gyve
ną. Štai pąduosiu aiškų vaiz
dą mažažemio arba provincijų) 
juodojo darbo darbininko ir pa
prasčiausio valdininko;
• Paprastas darbininkas į me
tus dirbą 292. dienas ir uždirba 
876 litus; moteris tik pusę to. 
Taigi iš tokio uždarbio tegali 
maitintis tilt duonelę, bulvėmis. 
Paprastas valdininkas į metusI 
gauną 1800 litų; jis jau dusyk 
geriau galį gyvuoti negu dar
bininkas. Nors paprastieji val
dininkai dejuoja blogu gyveni
mu, bet pokilius'tankiai rengia 
ir traktieriuose linksmai ūžia.

Bet jeigu aukštieji valdinin
kai skundžiasi kad jiems bloga 
gyyęnti tai tiesiog visus žmo
nes laiko neišmanėliais, o save 
stato labai gudriais-, štai ge
riausi faktai kad tokie valdi
ninkai puikiai gyvuoja. Pažiū
rėkime mes tik į besikuriančius 
miestus, miestelius, ir visur 
namus statosi beveik valdinin
kai. Mieste namas pastatyti 
tai ne šunio budelė.

Valdininkas^ pradėjo savo 
tarnystę plikas kaip tilvikas, 
už centą ir dūšią parduotų, bet 
per trejetą metų jau palieka 
ponas, namus statosi už 20,000 
litų, puikiai nešioja, skaniai 
valgo, ir kišeniuose litai šiuža. 
Labai daug Lietuvoje yra to
kių valdininkų kad pora metų 
pavaldininkavę, meta savo tar
nystę, stato namą, steigiasi 
krautuvę. Tai gudrių valdi
ninkų darbai, nes per ilgą lai
ką tarnaujant ir vagiant bus 
griekas, o jei suseks bus ne
gražu. Algos tai algos; mažai 
į jas žiūrima, nes gudrios gal
vos moka daug daugiau uždir
bti negu algos gausi.

Apie kunigų gyvenimą nėra 
ko ir kalbėti, tai inkstai’ tau
kuose. Jiems užtektinai yra 
pinigų važinėti po Italiją ir 
ten švęsti jųbilejus, Ikvaliai 
turi jų seselės litelių ir vasa
ros laiku ramiai gražiną savo 
kūnelį kurortuose. Kaipgi ne
turėti turtų Kristaus vietinin
kui, juk Dievas duoda.

Penkiasdešimts litų už lai
dotuves, 100 litų už šliubą, 30 
lt. už legzekvijas, 10 litų už kri
kštą, 15 litų už mišias, o dar 
kur žebravojimas, palivarkai ir 
Antano karbonkos — tai vis 
Dievo tarno plątun kišeniun.

Ne, Lietuvoj nėra 'lygybės: 
vieniems perdaug yra saldumų 
gyvenime, o kitiems lieka vien 
karti tulžis gerti. Ar ilgai taip

|bus tai priklauso nuo musų pa
čių. Karklų žvirblis.

Kuo Baigėsi Loterija
Alvitas (Vilkaviškio apskr.) 

I Liepos 12 d. Kiršų kaime pas 
j ūkininką Kartąvičių buvo. su
ruošta loteriją. Po loterijos 
padaryta šokiai. Vyrai susiki
virčijo del merginų, smarkiai 
susimušė. Tik policijai atvy
kus peštynės buvo numalšinta. 
Po peštynių atrasta pusgyvis, 
su supjaustytom rankom, pil. 
Bogušauskas iš Rutkiškių kai-

mo, Alvito vai. Jisai nugaben
tas į ligoninę. Kaltininkai su
imti ir pasodinti šaltojon. Jų 
tarpe buvo ir tokių kurių var
do suminėjimas padarytų kom
promitacijos visai sąjungai (ar 
Šaulių.) “L.”

Miestelio Gyventojai Negauna 
Produktų

Vilkija. — Čia pirmadieniais
esti nemažas turgus. Tuo pa-

Telefonas Main 6111

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

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

Geras abelnam naudojimui
.. linimentas v

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ir neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Temy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbažcnkŪs

l F. AD. RICHTER & CO. / 
\ Berry & South 5th Sts. Lįl 
flk Brooklyn, N. Y. jgit

sinaudodami Įvairus verteivos 
išeina iš miestelio ir sustoję 
vieškeliuose', jau laukia atva
žiuojančių Į turgų ir čia pat 
supirkinėja produktus. Mieste
lyj tokių budu nėvisuomet ga
lima reikalingų vietos gyvento
jams produktų nupirkti, nes .iš
verteivų rankų nepajiegia nu
pirkti,- kadangi reikalauja mo
kėti dvigubai arba produktus 
gabena į Kauną. “L.’:

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yrą piuku '.jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jūs Ūd
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

LISTERINE
THROAT
tablets J

&Wade by

Antiseptiskos

Prašalina
ir Paliuosuoja

Užkimimą
Gerklės;

Skaudėjimą 
Kosulius

—yar tai 
tinkama, kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TQQTH PASTS

Large Tube

Moterįs turi vi-

specialiai sau ir

savo dukterims.

kietėjimo. KAINA 40c.

rankini b o n k ą

sada turėti pa

GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI
Moterims nuo Viduriu

Veržimo

: Nėra tai bandymas
Naudojama per virš 30 metų

: >^ratai’imu ar katalogo reikaalujant rašykitiN. :
j/ ILBERT G.GROBLEWSKI&CO. plvKth, p?\I 
jHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiil|||||il||l||l|tl|jlill!Į||l|l||l|l||US|l|inž

I Sumažink j]
I Savo |

skutimo lėšas. Ir i 
apsiskusk greitai i 
ir dailiai. V i e - Į 
natinis skus- i 
tuvas su tikrai Į 
aštrio geležte vi- Į 
šokiam skutimui Į 
yra Valet Auto- į 
Strop Skustuvas. Į

$1 iki $25.

Wet I 
[! -Arto-Strop |

Razor
—Išsiaštrina Pats

Lambert Pharmacal Co., Saint Louis. U. S A

Tas kuris turį 37 «...
ri namuose turtą kurio kuli komplelųs, tų.
sėjusią pas Amerikonus ver^ atstoja pagar- 
leistą Harvardo Universiioi 'e Foot Wk Shelf”, iš- 

Ir kiekviename numeryjePagalba.
tas didėja eilėmis, apysakon . k«Huros tur
it lonus is visų,pasauijo > niokslo straipsniais, ži-

KCuri
kai centas į dieną, o už ii 'lskla truputį daugiau 
antrą dieną ir džiaugsi 15= b ?ausite “Vienybę” kas

Kas dieną.

193 Grand Street ■ Y B E ”
Brooklyn, N. Y.

'3imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiniiniii!iH!!iiiiiniiiimiiiiH!iiiiiiiiiiiiiii£ 

į Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 

E Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose = 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 — 
= metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų E 
= davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
s ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
E Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- E 
E rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- — 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. z:
= “Mano Darbe Nėra Spejinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju E 
S nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
E lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
E 4š taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubegimo. = 
E Nežiūrint Juokia bus jūsų ligą ar kaip nusiminęs busit,' “Nenustokit = 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. Ąš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
E rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- E 
= daryt ir jums.. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
2 tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- ~ 
E rus 606 ir 914. =
E Jeigu jūsų ligą nepagydomą aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
E ’šgaht niokčti Aš pats ypątiškai prižiūriu visus savo pacentus. E 
s Yrą mpteriškos slaugės pasitarnavimųi. z
E :Kąlhamc ^etųyįškąi-^--. E

Dr. BĄĮLEY, Specialistas =
1104 Prospect Avenue =

= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING |
E (Pirmas Budinkas i rytus nuo Winton Hotel) E
E Ofiso Valandos: 9*30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1. E

LIETUVIAI! Štai yrą vienatinė Lie
tuvišką rakandų krautuvė kur galit ras
ti visokiausių rakandų kokių tik jums 
reikią, ir prieinąmiausiomis kainomis.

Taipgi turime puikių Lietuviškų dainų 
rekordų ir visokiausių gąfofonų. Per
kantiems muąų krautuvėje sudaroma 
prieinamiausios išlygos.

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

QR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite peš tikrą Specialistu, e ne 

prie kokią neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius n«- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
pb išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pą- 
įfeimo'hei neįžrado'Jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Rr.ggi-X- 
Špindulių Roentgeno ir; pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusu ligos prieiaatj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata, ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjnsiua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, tunte išbertus veidus, pučkue ant viso liūno ir burnos, žai
zdas užsĮ|pn5jusiaa kojose ■— negaišinkit ilgiau laiko ir neaikro- 

' kitr-pinigo, tuojau ateikilį pas..jjiane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- 
siikysiu ar, jūsų ligą yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu aąūiniu- 
gąį: Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums’ vi
siems.

DR. SMĘDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kumpas E. įdūth St. 

. ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 
Ofise yalandas: Nuo 10 ryte iki d — nue 6 

Nsdėldi.ni.i. nuo 19 Ori L

4.
Bd 8 vehaso.
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Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Politikieriai Balsavimus
Pralaimėjo

Proporcinės reprezentacijas 
salininkai šhlininkai laimėjo 
balsavimus utarnįnke ir ta rin- 
Idmo sistema miesto viršinin- 
kų-konsilmanų pasilieka ant to
liau. Prieš ją buvo išvien su
siorganizavę Demokratų ir Re- 
publikonų partijos politikieriai _________________ JĮBBĮI
ii- varė smarkią agitacijąkad | tai ristynes plačiai .žinomų Lie- 
P. R. butų atmesta ir grąžinta tuvių ristikų, Karolio Pbžėlcs, 
senoji rinkimų sistema pagal žinomo visose Europos ir Azi- 
wardų. _ |jos šalyse, ir Adomo Vidžiaus,

Bet šiuose balsavimuose da- lengvos vogos čampiono, atsižy- 
lyvavo mažiausia dalis balsuo- nrėjusio Chicago,)' ir apielinkėj. 
tojų kiek kada buvę: vos 41,2801 Ristynčse dalyvavo tris po- 
iš suvirš 100,000 balsuotojų nei ros; apie, ką pasakysime toliau, 
pusė nedalyvavo,. Ir P. R. lai-1 
mėjo' mažu 'skaičium, vos 804 
'balsais;

SPORTAS
Lenkas Pabijojo Požė

los — Neatsilankė
Pereitą utarninką Clevelan- 

diečiai turėjo naują dalyką ko
kio dar iki šiol per praeitus de
šimts ar daugiau metų nematė:

. Karolio Požėlos Ristynčse Laimėti Garbės Ženklai Visose Žemės Dalyse

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS
Pereitą savaitę atvyko į Cle- 

velandą per Kanadą p-lė Stane- 
liutė, podukrė L. Bagdono, ku
ris gyvena 1477 W. 112 st. Ji 
su savo tėvais pereitą subatąI 
buvo’atsilankius'į “Dirvą”, per 
kur jai buvo parūpinta visos I 
atvažiavimo, popįėros, ir' džiau
giasi laimingai ir greitai pasie
kus Clevelandą, nes neėmė ke
turių mėnesių kaip ji jau buvo 
Amerikoje niro popierų pada
rymo. Bagdonai labai džiau
giasi geru “Dirvos” agentūros 
patarnavimu ir savo gražia 
dukrele, kuri nors Lietuvoj gi
mus ir augus, išrodo kaip 
ra Amerikietę,

tik-

Pereitą savaitę lankėsi

Iwadskio,-iš Toledo,.Ohio, kuris 
j buvo sutaręs atvykti ir ristis 
su Požėla. Lenkas nėžinoda- 

Įmas gerai apie Požėlą buvo su
tikęs rištis,- bet paskui turbūt 
suuodęs pabūgo ir ristynių va- 

įkąre nepasirodė. Prisiėjo ris- 
tynėms su Požėla rasti vietinis 
ristikas, ir paprašius, iš publi
kos atėjo vietinis gerai žinomas 
stipruolis Jonas Krunkaitis.

Cleveląndiečiai nei nežinojo 
kad tokių narsių vyrų tūrį.

J. Krunkaitis pasirėdė- tikras 
ristikas, raumeninkaš, tvirto 
sudėjimo, ir nekurie tikrai sa
kė kad jis daugiau sveria už 
Požėlai Na jiedu ir susikibo!

Po ‘keliolikos minutų Požėla 
Kronkaitį parito; bet Krunkai
tis nepripažįsta kad Požėla yra 
už jį drūtesnis ir sako dar pa- 
silavins imtynėse ir tada eis 
pabandyt Požėlą. Lauksim.

Antra pora buvo Adomas Vi
džius ’su Stasiu Jarušiu, vieti- 

Jrirušis irgi žadėjo nepa
siduot, bet pagalinus Vidžius jį 
paguldė.

Visi dalyvavusieji labai pa
tenkinti šiomis ristynėmis, ir 
nori kad Požėla ir tankiau Cle
velandą atlankytų, b sako ne
pagailės gražios' dovanos ir iš- 
štatys jam toki priešą su ku
riuo galės pilnai parodyt 
plačiame 
bumus.

TAIKOS PASIUNTINIAI 
Prarakas Mąlakia 3:1-2:

Štai as siunčiu savo angelą kurs 
kelią pagatavys pirm manęs. Ir veik 
ateis į savo bažnyčią Viešpats,' ku
rio jūs jieškote. ir angelas derėji
mo, kurio geidžiate, štai, jis ateiti. 
Alė kas galės iškęsti dieną jo atėji
mo ir kas išstovės-, jam pasirodant? 
Nedėlioj 3 p. p. 7017 Superior Ave.

Kalbės F. J. Diglis.

PUIKIOS PROGOS 
APSIGYVENT ANT 

UKIU KANADOJE

Clevelandiečiai jau iš pirmo 
sykio pasirodė dideli sporto mė
gėjai, ypač senesnieji, o mote- 
rįs visų amžių neatsiliko nuo 
Vyrų. Iš visi džiaugėsi, juokė
si, ir kartais suspausta dvasią 
sėdėjo ir laukę kas išeis,.

Pirmiausia Karolis Požėla sin nįu.
■ A,domu Vidžium rodę įvairius 
I drutuolių “triksus”: kilnojo' di- 
I dęles sunkias vogas, Vidžius 
(raitė dantimis ir rankomis ge-

_ | ležiries štangas. Požėlai buvo 
I užkelta ant krutinės baisiai di- 
delis ą!kmuo — keturi vyrai vos 
užkėlė, ir dar kas aršiau tai du 
milžinai dideliais klijais )>rad?- 
jo per tą akmenį pliekt iš visų 
spėkų, norėdami) perskelti, bįįŠj 
sušilę-suprakaitavę paliovė tą | 
darbą; o Požėla viską tą atlaikė I 
ir ramiai šypsojosi.

■Paskiau Požėla suko ant kar- kirpimą nuo 50c iki 60c. Tuoj

pasaulyje rodytus
savo 

i ga-

! Plauku
1 brangini

kirpikai rengiasi 
kainas už plaukų

pa- 
nu-

Pereitą savaitę lankėsi Cle
velande A. Ml Matthews iš Chi- 
cagos, su savo šeimyna,, atsto
vas Canadian Pacific Gelžkelio 
kolonizacijos biuro, kuris užsi
ima kolonizacija ūkininkų va- 
karniėj Kanadoj, šiame pus
lapyje telpa aprašymas apie 
progas Kanadoj tiems kurie 
nori ūkininkauti ir gauti geras 
žemes. A- M. Matthews išbuvo 
Clevelande tris dienas, nedėlioj 
automobiliu jie iškeliavo atgal.

ties du vyru, dešimts vyrų plė-| 
šė.jam suimtas rankas, bet ne;

už-išplėšė. Pagaliau buvo jam 
kelta ant krutinės pianas, 
tą jis gražiai išlaikė.

Paskui eitą prie ristynių.
Lenkas Zawadeski Nepribuvo | 1

Čia pasigedo Lenko Tarno Za-1 ant policisčįų.

geriau bus būti plikam:
Clevelande gatvėse nuo 17 d. 

ir rugpjūčio pradės vaikščiot pa- 
I sąžiėriniai bussąi operuojami 
tramvajų kompanijos.

19 moterų perėjo egzaminus

A. Žukas, J. Brazauskas, P. 
Akšys ir C. F. Petraitis sere- 
dos vakare automobiliu išvažia
vo į Columbus, Ohio 
sostinę, dienai kitai.

valstijos

Gavo Pinigus Siustus 
per <4Dirvą”: 

Rozalija Jablonskienė 
Antanas Lesius .... 
Kazys 
Tadas 
Anelė 
Mikas 
Stasė 
Jonas

Lietuvon

. .Lt. 100
. ....200

Turauskas ......... 100
Grigutis ... i....... 50 

švanibąrierię ......... 1501 
Vaitluis ................... 200
Petkiutė .................. 350
Zabulionis ................150

Nušautas meilužis. ’ Tula E- 
Bucklandienė, 22 metų amž., 
pereitą subatą revolveriu nu
šovė savo meilužį, Delaney, ir
gi vedusį, bet ne su ja. Jiedu 
susipyko važiuodami automobi
lyje, ir," kaip Delaney spėjo iki 
mirsiant pasakyti, ji išsitrau
kus revolverį jį nušovus, nors 
ji ginasi kad ji nešovus, tiktai 
jis norėjo ją šauti ir ji bandė 
atitmi iš jo reovlverj, tuo tar
pu revolveris iššovė.

Kurių korespondencijos ne
telpa šiame numeryje tilps se
kančiame, nes šiame stoka 
tos.

vie-

Tula Kleinman iššoko 
langą iš Mt. Sinai ligoninės 
trečio ankšto ir užsimušė.

pei
li uo

Cleveland© gatvėse automo- 
biliais užmuštų skaičius siekia 
jau 127, su pereitu utarninku.

PARDAVIMAI
GROSERNĖ IR DELIKATESSEN— 

gera senai įgyvendinta vieta, daro 
geny biznį. Parduodama delei savi
ninko išvažiavimo į kita miestą. At- 
sikreipkit 6207 Lexington Ave.

BŪTINAI REIK PARDUOT — Ne- 
laukit nieko. Išvažiuoju į Den

ver. 2 šeimynų namas ant Ansel 
Road, prie bulvaro, po 5 kambarius 
šeimynai. Moderniškas, su porčiais, 
didelis jardas, du garadžiai. šaukit 
tap 12-2 ir 6-8 Garfield 1615-R, ar
ba 1237 E. 37 St. —

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 Ąve. (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 ant namo. Kreipkitės 
2055 W. 65th St. arti Lorain avė.

ąajp

ADOMAS VIDŽIUS, lengvos vagos čampionas rislikas, kuris 
apsigyveno Clevelande ir bandys sujudini Lietuvius jaunuolius 
prie sporto. Smagu mums turėti tokį smarku ristiką.

Proga Sųv. Valstijų ir Lietuvos 
Lietuviams Įsigyti Geras

Ukes,
Daugybė žmonių gyvenanti 

Suvienytose, Valstijose įsivaiz
dina kad perėjus per rubežių iš 
čionai į vakarinę Kanadą atsi
durs kažin kokioj keistoj šalyj. 
Vienok tikrenybėj pasijunta su 
nusistebėjimu kad randasi tarp 
draugingų Kanadiečių kaimy
nų ir kad nieko nepaprasto jo 
gyvenime nereikalinga, jis turi 
ten visus patogumus keliavi
mams, gerus hotelius ir dide
lius miestus kaip yra Suvieny
tose Valstijose. Patėmija kad 
klimatas-oras, pinigai, rinkos, 
mokslo priemonės, transporta- 
cija, javų augimas 'ir ūkininka
vimo metodai nei kiek nesiski
ria nuo tų prie kokių jis buvo 
pripratęs anoje pusėje ru'be- 
žiaus. Tada jis pradeda su
prasti pastebėtiną augimą tos 
šalies, jos agrikultiirinį atsie- 
kimą ir kas dar galima atsiek
ti ir sii entuziazmu pamato jog, 
jei yra darbštus, jis taipgi gali 
naudotis didžia gerove Kana
dos vakarų. 
Kas galį turėti ten žemę?

Bile tautos žmogus gali biiti 
žemės savininkų Kanadoje, gy
venti ant jos ir naudotis viso
mis tęisėmisl Nereikalinga pa
keisti savo pilietybę. Tiktai 
jeigu kas nori gali padaryti pa
reiškimą savo priklausomybės 
Kanadai; šiaip visi nuosavybių 
laikytojai, be klausimo tauty
bės, gali balsuoti miestų ir mo
kyklų rinkimuose.

Yra daugel žemių kurias įsi- 
gyjantis sykiu palieka 
somas nuo tos šalies 
bet tokios žemės yra 
gelžkelių.

Visiems, yra žinoma, 
nados ukėse išauginti
yra geriausi .visame pasaulyje, 
iš jų pasidaro geriausios rūšies 
miltai.

Abelnai imant Kanados kvie
čių kąina yra tokia pat kaip ir 
Suvienytų Valstijų. Vienok ka
dangi Kanados kviečiai, abel
nai, yra aukštesnės rūšies tai 
jų daugiau gaunama nuo akro.

Canadian Pacific 1______
(gelžkelio linija), kuri turi di- 
deliausius plotus gerų žemių! 
vakarinėj Kanadoj, atkreipia į darbininkų 
visų domę j puikias ųkes Mani
toba, Saskatchewan ir Alber
ta provincijose. 
Kokia ta žente yra?

Ta žemė daugiausia yra ly
gumos (prairies) ar išsilanks
tę,’ ir galima ’gauti visai be me
džių jeigu norima. Dirva,1 abel
nai kalbant; yrą juodžemis ar
ba maišytą su molių nuo vienos 
iki dviejų pėdų gylio, Apatinė 
žemė yra tvirta ir palaiko drėg
numą. Dirvoje yra mažai smė
lio bet užtektinai davimui šilu
mos kuri susprogdina ir suno- 
kįną javus labai greitai. Dau
gelyj vietų yra užtektinai me
džių ir nekurtos vietos turi an
glies shtogsniūs po savim.

žemė yra- užtektinai pasikil
nojusį su luomelėmis ir patogi 
nusausinimams. Ji abelnai ne
turi akmenų ir stambiųjų žolių. 
Daugelyj vietų auga graži žolė 
ir galima ją naudoti žiemos pa
šarui. Galima rasti žemės, jei 
tik norite, kur įauga maži me
džiai ir krūmai labai tinkami 
užvėjai gyvuliams kaip vasarą 
taip ir žiemą.

ši dirva mėra tai išverstų me- 
džių ir' kelmynų dirvą, 
gryna gamtiška dirvą.

priklau- 
valdžios, 
toli nuo

kad Ka- 
kviečiai

wiffloti'b ni?| w.z iajyiį

Viduryje kabanti ilgoji juosta yra Požėlos gautą nuo Chicagiečių dovana su vėliavomis ir su deimantais.

roms, ir tt.
Tų žemių dar niekas nenau

dojo ir jos yra derlingos lau
kiančios gero ūkininko plūgo. 
Greta jų tokios pat žemės yra 
naudojamos ir išdirbamos ūki
ninkų per daugelį metų, kurie 
nededa jokių trąšų. '

'Lietaus toje srityje yrą už
tektinai ir juomi galima pasi
tikėti. Daugiausia lietaus bu
na gegužės ir birželio mėne
siuose, kuomet labiausia reikia.

Vandens toje ; srityje gero 
yra užtektinai ii- pasiekiamas 
įvairiame gylyje nuo penkioli
kos iki 45 pėdų. Daugelyj ūkių 
rasit ežerus arba šaltinius ku
rie duoda užtektinai vandens 
galvijams ir žmonėms.
Kaip žemę įsigyti?

Iš Suvienytų Valstijų galima 
atvažiuoti s.u Amerikos pini
gais ir juos ten išsimainyti ir 
jie turi savo pilną vertę.

Akrono Naujienos
I gaila 4cad nežino dalyko. 1
I Akrono Lietuviai dalinas

Parapijos Reikalais.
(Tąsa iš užpereito num.)

žinoma, daugumas nesutiks dvi dali: vieni aukauja bažny- 
ką čia sakiau apie Radzevičių, Ičiąi, kaip tie kad aukavo popię 
bet taipgi daug nesutiktų jei ” ’ 
sakyčiau kad Kuri. A. Janusas 
ne tik kad nenuskriaudė Akro- 
niečių, bet dar jis padarė vie
šiems daug gero. Jei dabarti-

žiui už nabdavimą Vilniaus; kk 
ti gi dirba tėvynes labui. Jie 
suorganizavo savo jaunimą sud 
tverdami jaunimo ratelį,, kurio' 

____ ____„ „__  __ _______ tikslas yra auklėti -vaikeliusį 
nis klebonas nepripažįsta sko- Lietuviškoj dvasioj. Jie turi; 
los už Januso nupirktus vargo- 'Lietuvių kalbos pamokas. Da-

■ nūs ir dar risi parapijonai nu-(bar, katrie yra naudingesni tė- 
i rodo kad tikrai Janušas nupir-' 
, ko vargonus už tuos pinigus, 

tai mes negalime kaltinti Kun: 
Januso. Reiškia, jeigu jam ne
patinka Kun. Janušas tai ir tie 
pinigai aukoti prie jo bažny
čiai neturi vertės. Jei kįįaš' ku-

I nigas pareitų tai, aiškus daly- 
Ikas, nepripažintų nei šito kle
bono skolų, Kun. 'Janušas jau 
baigia atidavinėti privatiškas 
skolas, bet aiškus dalykas kad 
jis neatiduos bažnyčios skolų. 

Gal dar bus žingeidi! parapi- 
jonams žinoti jog musų klebo
nas ne tik kad nieko nenuveikė, 
bet kaip višta iškapstęs grudus 
iš krūvos giriasi buk jis pasta
tęs Akroniečius ant kojų. Kun. 

'Janušas pastatė tą bažnyčią ir 
kuomet dabartinis klebonas at
ėjo į Akroną Kun! Janušas už-

vynei, ar tie katrie turi bažny
čią ir veda vaikelius prie ištau- 
tėjimo, ar tie kurie myli 
brangią šalį ‘Lietuvą? 

(Bus daugiau.) 
------—o--------

savo

Akroniečiai pajutę kad netoli 
Akrono lankosi Karolis Požė
la, žada surengti ristynes. Jei. 
pasisektų Požėlą Į musų miestą 
parsikviesti butų labai smaįu.

sa
' ir
ta

■' J
. R 
! »

Railroad I Kurie negalį išsykio arba rie- 
Inori pirkti tuojau, gali ištyrinė
ti pastodami ant ūkių dirbti, ir 

i reikalaujama nuo 
balandžio 1 iki spalių 1 dienai, i

Žemę galima pirkti pavasarį
ir susitarti su pardavėjais iš-1 leisdamas jam savo vietą pasi- 
dirbimui ir (užsėjimui jos pava-į skolino nuo vyskupo $2,000. 
sariui prasidėjus; arba priren. K^aip sakant Janusas nepaliko 

. jokių skolų. Nors daugumasgimui per vasarą sėjimui zie- žneka.plepa ant Janušo, bet 
minių javų. Kainuoja tik apie---------------------------------------
$13 nuo akro išdirbimul, ųžsė- į miesteli ir gelžkelį.
jimui, nupjovimui ir aptveri-j 
m u i jūsų žemes, Bet iš tos su-' 
mos apie $6 jau lieka kaipo in-1 
vestmentas nuolatinai pageri- j 
nantiš žemę-, Kada žemė syki' 
išversta ir apdirbta ji pilnai 
verta tos sumos (daugiau negu ' 
buvo pirmiau.

Pradėti ūkę . tose provincijo
se reikia pinigų maždaug se-1 
kančiai. Reikia ant didesnio 
ploto keturių gerų arklių, kurie | 
kainuoja iki $250 pora; 
to pakinktų, vežimų, žagrių 
kitų 
viena 
$75.
$200..

| Nuvažiuoti ir apžiūrėti 
(ma tokiomis išlygomis:
I Chicagos kainuoja į abu
j $57.07 iki Calgary, Albertoj. 
Išsimokėti galima taip kaip kas 

I mato tinkamiausiu sau, ir pa- 
likti savininku ant visados.

Cirkuliorų Anglų kalba pa- 
siunčiame dykai. Rašydami ko- 

I kiais klausimais rašykit Lietu
viškai, gausit atsakymus Lietu
viškai. Ądresuokit:

A. M. MATHEWS
125 E. Ontario St. Chicago, III.

gali- 
nuo 

galu

Jus 
Galit

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes i .dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vų kurs pats 
išaštrina sąvo 
geležtes.

$1 įkį $25.

Wet
AitcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats ,g

prie 
ir 

(dalykų. (Paskui galvijų, 
gera karvė nuo $50’ iki 

Maisto sau ir šeimynai už 
Gyvenamas namas pasi

statyti kainuoja $200. Prie, to 
kitos- reikmenįs, 
Kiek kainuoja?

žemė paminėtose provincijo
se kainuoją nuo $11 iki $30 ak- 

Ji yra’ras. Pigesnėji žemė tinka dau- 
Prie giausia galvijų auginimui. Už 

upelių yra medžių, kuriuos ga- $18 akras žemės galimą rasti 
Įima nukįrstij budinkams, Įtvo- už penkių iki dešimts mylių į

APŽIUReKIT RUDENINES', 
IR ŽIEMINES DRAPANAS ;

gal reikia išvalyt (jš^S 
nyt) ar naujus -pamuša- 
lūs sudėti. Turėkit jas ga- j 
tavas kada reikės; ir dar- 
bas bųš padarytą geres-J 
nis dabar. . -fij

Rosedale Dry Cleaning Go,.
Randolph 7906

SAVININKAS G. E PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE. 1
Vakarais atdara iki 8 vai. Netojį Lietuviškos tatnylfel j


