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TŪKSTANČIAI DARBININKU ĮVAIRIOSE 
DUSTRIJOSE NEDIRBA, TAI STREI
KUOJA, TAI IŠMESTI IŠ DARBU.

Naujai Įvestas Muitų Įstatymas dar Labiau Sukir
šino Žmones, nes Apmažins Daugelį Darbų.

I VOKIETIJOJ DIDELI 
BRUZDĖJIMAI

Anglijos Kasyklų Dar
bo Krizis Nepasibaigė

Londonas. — Pastangos nu
mažinti produkcijos kainas An
glijos industrijose, su tikslu iš
laikyti Anglijos eksporto pre
kybą, pavirto į kovą kurioje vi
sos šalies šaltiniai thpo įvelta.

Po ilgų pastangų pasisekė 
nedaleisti angliakasių ir kasyk
lų savininkų į atvirą kovą, ku
rioje angliakasius buvo gatavi 
paremti gelžkeliečiai, transpor-

Philadelphia, Pa. — Keletas 
dienų teliko iki galutinai Ame
rikos gyventojai išgirs kaip iš
eis: ar angliakasių streikas su
tramdys anglies gavimą žiemai 
ar darbininkai dirbs kasyklose 
be pertraukos (ir toliau. Jeigu 
kiltų streikas, šiaurrytinėj da- 
lyj Pennsylvanijos užsidarytų 
828 kietosios anglies kasyklos 
ir 158,000 darbininkai išstotų 
kovon už savo reikalavimus.

Kolei kas nei viena puse ne
parodė noro atnaujinti tarybas 
nutrauktas rugpjūčio .4 d. .0 
kaip aiigliakasių unijos* virši
ninkai sako, unija be kontrak
to nedirba.

Darbas tose kasyklose dabar 
varoma smarkiai, norima užsi
varyti kiek anglies ištekliaus 
atsitikime streiko.

Petersburg, Ind., užmušta du 
angliakasiai ir trečias sužeista 
kada keliolika tonų akmens už
krito ant jų iš viršaus.

I Clevelande American Plan 
draugija skelbia kad šiuo tar
pti (rūksta amatninkų. Iš dirb
tuvių kasdien gauna reikalavi
mų po apie 100 amatninkų į 
įvairius darbus. Paprastų dar
bininkų esą perdaug.' 
’ Amerikos Darbo Federacijos 
yice-prezident'as Woll sako jog 
darbdavių neapikanta prieš or
ganizuotus darbiriinkus ir uni
jas bėgyje praėjusių metų ap
mažėjo, ir jų pastangos įvesti 
laisvą darbą nesiskaitant su 
linijomis pradeda silpnėti.

Pomeroy, O., keturi vyrai at
važiavę automobiliu prie vienos 
kasyklos pradėjo šaudyt i sar
gus, bet sargams atsišaudant 
užpuolikai pasišalino. Tose ka
syklose eina ‘^nesusipratimai su 
darbininkais.

Ohio valstijos darbo federa
cija nutarė ištyrinėti gandus 
jog tose kasyklose kompanija 
naudoja .ginkluotus vyrus prieš 
unijistus darbininkus ir rengia 
kitokius užpuolimus ant orga
nizuotų angliakasių.

Meksikoj gruodžio 1 d. pra
sidės “raudonoji” darbininkų 
konvencija. Darbininkų orga-| 
nizacijos turinčios anarchistiš- 
kus palinkimus iš Suv. Valstijų 
ir kitų Amerikos šalių siųs ten 
savo atstovus. Tų radikalių 
proletarijošių tikslu yra kovoti 
prieš “Gompersizmą” ir kitas 
kenksmingas darbininkams pa
žiūras.

Tsientsin, Chinijoj, daug su
žeista ir keliolika ypatų užmuš
ta bei apie 300 areštuota pa
sekmėj policijos šaudymo ant 
streikuojančių darbininkų.

Berlinas. — Dideli nesusipra
timai su darbininkais pradedamo, laivų budavojimo ir inžinie- 
kilti Vokietijoj padidinimui jau 

1 ir taip kritiškos biznio ir eko
nominės padėties. Darbininkai 
bruzda nepasitenkindami įvedi
mu naujo muitų įstatymo, ku
ris darbininkų masių numaty
mu tolesniai pastūmės maisto 
ir pragyvenimo kainų kilimą.

Tie nauji muitai ant maisto 
produktų ineina galėn už kelių 
savaičių ir nauji industrialiniai 
muitai ineina galėn spalių 1 d.

Tikima kad naujai įvesti 
muitai padidins vietoj sumaži
nimo Amerikos eksportų į Vo
kietiją kada daugelis buvusių 
uždraustų dalykų galės būti vėl 
importuojama kad ir aukštu 
muitu. Keliolika produktų, vie
nok, muitu skaudžiai užgauti, 
tarp tų svarbiausia yra miltai, 
rašomos mašinėlės ir skaitliuo- 
jamos mašinėlės.

Ant nekuriu Amerikos išdir
binių muitų kainos bus numa
žinama kas šeši mėnesiai.

Amerika jau pradeda naudo
tis padidėjusiu automobilių im
portu į Vokietiją, nes per pir
mą pusmetį Vokietijon impor
tuota automobilių už 29,426,000 
markių, o eksportuota tiktai už 
5,431,000 markių.

Pradėjus 
mui prekių 
darbininkai 
rėš darbo.

Ant Amerikos Fordų muitas 
uždėta apie $500, taip kad Vo
kietijoj perkant Forduką reikia 
mokėti $1,100. Bet ir ta kaina 
Amerikos išdirbėjai tiki par
duoti jų gana, nes Vokiečių ga
minami už tą kainą automobi
liai sakoma yra daug menkesni.

Darbininkų bruzdėjimai pra
sideda grąsinimais streikų ir 
lokautais. Audimo industrija 
Saksonijoj paskelbė išmosianti 
iš darbo 20,000 darbininkų nuo 
rugsėjo 5 d. kadangi unijos at
sisako garantuoti algų sutartį 
iki kovo, 1926 metų, iš priežas
ties nepastovių pragyvenimo 
kainų. Gražmenų industrija at
leido suvirs 30,000 
išeidama priešais 
streiką.

Silezijos metalo 
unijos, turinčios 30,000 darbi
ninkų, panaikino savo sutartį ir 
reikalauja algų pakėlimo tarpe 
25 ir 60 nuošimčių. Budavoji
mo amatninkai streikuoja.

Bedarbių skaičius palengva 
didėja, nors laukų darbai dar 
daug darbininkų sunaudoja.

rijos darbų darbininkai.
Bet reikia patėmyti kad tas 

kovos sulaikymas yra tik laiki
nas ir labai brangus žaliai, ir 
tame sulaikyme matęsi sėklos 
Anglijos ekonominei revoliuci
jai.

Valdžia stovi su įtemptais 
nervais; fabrikantai ko tai lau
kia; darbininkų vadai kalba jog 
jie laimėjo tuomi kad privertė 
valdžią dėti pastangas nedaleis
ti prie streiko; visuomenė kal
ba kad Anglijos valdžia dabar 
visai silpna.

Kasyklų darbininkai patvar
kė kad jeigu kiltų streikas, kad 
nebūtų gelžkeliais gabenama 
nei kiek anglies. Taigi butų 
turėję sustoti geležies ir plieno 
darbai ir kitokių reikalingų iš
dirbinių gaminimas, gi trans
porto darbininkų ir laivų lio- 
duotojų pritarimas angliaka
siams butų tuoj pastatę keblu- 
mon Londono maitinimą.

Didelės Riaušės prieš 
Žydus Austrijoj

didesniam {gabent
is kitur, Vokietijos 
nujaučia kad netu-

darbininkų 
grąsinamą

darbininkų

Vienna, Austrija. — Rugp. 
17 d. prasidėjo visapasaulinis 
Žydų Zionistų kongresas, bet 
prieš prasidedant kongresui su
kilo tūkstančiai Žydų priešinin
kų ir demonstruodami užpuolė 
Freiheit Platz.. Nežiūrint dide
lių policijos pastangų apie pen
kiasdešimts ypatų sužeista, jų 
tarpe keletas policistų. Vien- 
nos policijos valdžia suorgani
zavo visus 6,000 savo spėkos, 
bet ir tai turėjo sunkaus darbo 
su riaušininkais.

Žydų neapkentėjai žinodami 
apie žydų suvažiavimą, tą pat 
dieną nutarė rengti demonstra
ciją prieš Žydus, bet paskutiniu 
momentu policija nusprendė to
kią demonstraciją neleisti, kas 
nacionalistus sukiršino ir pra
sidėjo tampynės, nes jie vistiek 
rengėsi su savo. Tūkstančiai 
smarkių vyrų lakstė po gatves 
ir šaukė "Išvykit žydus lauk!” 
Minios, pradėjo rinktis į Žydų 
susirinkimo vietą, kur stovėjo 
gatavai policija ir stengėsi at- 
važiavėlius ginti.

Kanados ir Suv. Valstijų vir
šininkai rengia pasitarimą su
laikymui slapto ateivių įsigavi- 
mo į Suv. Valstijos per Kana
dos rubežių.

Ant Paryžiaus-Calais gelžke- 
lio atsitikus neląimei, užmušta 
11 ypatų ir 160 sužeista,

Alpuose šiais metais užsimu
šė didelis skaičius turistų kurie 
laipioja po tuos didelius Šveica
rijos kalnus. Rugp. 16 d. ma
noma užsimušė šešios ypatos 
nukritę nuo kalno.

Gallipolis, O., sodne prie avi
lių rasta bičių sukandžiota ne
gyva keturių metų amžiaus 
mergaitė.

Madridas. — Ispanijos kabi
netas nusprendė eiti kovon su 
Riffų sukilėliais nugalėt Abd- 
el-Krimą. Rugpjūčio 24 d. bus 
pasiųsta 40,000 kareivių į Mo- 
rokką pradėti atakams) nuo Al- 
hucemas užlajos. į 

Ispanijos valdžia atsisakė 
svarstyti Krimo reikalavimus.
Nors niekas Ispanijoje nenori j vg apje įaj įįnią policijai ir an- 
karo, pasakė vienas valdžios trasjs liko suimtas, o Anderson

. Tas buvo pereitą sau
sio 18 d. Rugp. 14-d. Ander-- 

I son atsilankė į Muncie ir suti- 
I kęs važiuojančius tuos vyrą ir 
moterį, nušovė juodu, pasiša
lindamas. Priešl mirsiant vy
ras atrastas ant kelio dar spė
jo pasakyt kas juos nušovė ir 
už ką.

Chapman ir, Anderson buvo 
suimti už pašto vagystę pora 
metų atgal New Yorke, bet pa
bėgę iš kalėjimo slapstėsi ir 

sustoję pas tuos dabar 
kurie juos

(.uiai šeimynai uz tai Kliu ji is- .
davė jo draugą kuris liko su-l Krikščionių Frakcijos Lyderio ' Drąsus Jaunas Zinog-

I imtas. Anderson atsilankęs nu- 
šovė vyrą ir moterį už tai kad

•jie žinodami jog pas juos atvy- 
. ko du pabėgę iš kalėjimo plėši
kai, Anderson ir Chapman, da-

narys, bet negalima išsistatyti1 pabėgo 
nuolatinin pavojun padarant 
laikiną, neužtikrintą taiką. Tai
ka turi būti smulkmeniška su 
rimtomis garantijomis pagal 
tarptautinių teisių ir Francuzi- 
jos ir Ispanijos garbės.

Rugp. 15 
karo lauko 
su Ispanais 
nelaisvėn.

Lamonte, Mo. — Vienas 17 
metų vaikinas, iš Wilmington, 

i O., eidamas keliu pamatęs (at
jauti automobiliu žmogų, 

paprašė pavėžėti, ir važiuojant 
i jį nušovė. Tai buvo mokytojas 
iš Lodi, N. Y. Vaikinas tada su 

I lavonu šalę savęs pravažiavo 30 
mylių iki rado tinkamą vietą ir 
lavoną išvertė į grėbę. įSuim-' 

| tas vaikinas pirmiau pasidavė 
kitą vardą, bet gailaus prisipa
žino kas jis yra, ir pasirodė kad 

Ijo tėvas yra. policijos’depart
ment© narys Wilmingtone.

Amerikietei irgi Nepasi
sekė Perplaukti buvo 

nušautus žmones, 
pažinę išdavė, bet plėšikai ne
dovanojo.

Anderson po. šios žudystės 
esąs buvęs Clevelande, iš’ kur 
siuntinėjo grąsinančius laiškus 
vienam detektivui į Columbus, 
ir paskiausia jį matę ir pažinę 
vienoj valgykloj Peoria, Ill., 
kur jis turėjęs du revolveriu 

vus į burną sūraus vandens. Ji prie šonų ir užsisakęs skubiai 
yra narsi plaukinę, turi vos 18 padaryti valgyt, nes, sakęs, jo

Dover, Anglija. — Rugp. 181 
iš Francuzijos pakraščio šo

ko į Anglijos kanalą Amerikie
tė Gertrude Ederle, norėdama 
perplaukti tą apie 22 mylių plo
čio kanalą, bet apie septynios 
mylios nuo Anglijos pakraščio 
turėjo paliauti plaukimą, nes 
apsirgo, pradžioj plaukimo įga-

rūšies žmonės negali ilgai 
dėti? -

metų, amžiaus.
Aną savaitę ' viena Argenti

nietė irgi bandė perplaukt, bet 
sustojo suvirš myliai kelio li
kus. Tą kanalą jau yra per
plaukę keli vyrai. Kanalo per- 
plhukimui kliudo ne 22 mylios 
platumo, bet smarkios srovės „„„„ 
vandens kurios per tą kanalą' sieiti teisingai šu Japonais, 
eina iš Atlantiko į Šiaurės jurą, abelnai su kitų spalvų žmonė-

Ši ’ ------ ' ' ‘ '
dys

Sako Reik But Teisin
gais su Spalvuotaisiais

Londonas. —- Lloyd George 
sako kad baltiesiems reikia ap-

Amerikietė dar sykį ban- 
plaukti.

Eksplozijoj Žuvo 30 
Žmonių

Newport, R. I. — Ištikus eks
plozijai ant ekskursinio laivo 
rugpjūčio 18 d. žuvo 30 ypatų 
ir 100 sužeista. Eskplozijai iš
tikus daugelis pasažierių išgąs
tyje šoko iš laivo į vandenį, ku
riuos išgelbėjo priplaukę laive
liai. Manoma kad žuvusių bus 
daugiau kada atsišauks gimi
nės tų kurie važiavo laivu, o 
negryžo.

Coolidge Mažina Vals
tybės Išlaidas

Washington. — Prezidentas 
Coolidge atžymės savo valdymą 
ekonomiškumu; Jis mažina kiek 
įmanydamas šalies reikalų ve
dimo išlaidas. Nori per sekan
čius metus šalį palaikyti su 
apie $3,000,000,000 , biudžetu, 
kuomet pereitas metas reika
lavo apie $3,900,000,000. Jis 
nori numušti $20,000,000 nuo 
kariumenės ir laivyno biudžeto 
ir nuo Columbia distrikto biud
žeto apie $13,000,000, šalip ki
tų.

žudo 3,000 galvijų. Netoli 
Houston, Texas, nuskirta su
šaudymui tarp 3,000 ir 4,000 
galvijų užsikrėtusių kojų ir 
snukių ligomis. Buris šaulių 
šaudo ir kasa po žeme 
nesveikus gyvulius.

visus

deleiWest Roxbury, Mass., 
nesveikatos namuose viena mo
tina nušovė savo vyrą, peršovė 
sergantį sūnų, nušovė dukterį 
ir pati nusišovė norėdama '“am
žinos ramybės”.

mis. Iki šiol to nebuvo. Kitų! 
spalvų žmonės visame pasauly
je pradėjo bruzdėti prieš bal
tuosius. Baltųjų ant žemės yra 
550,000,000, gi spalvuotų dusyk 
daugiau, 1,150,000,000. Baltie
ji apgyvenę du penktadaliu že
mės paviršio, spalvuotieji 
penktadalius. Pastarais 
tais jų bruzdėjimas prieš 
tuosius ėjo didyn ir didyn, 
ponija pravedė kelią spalvuo
tiems dvidešimts metų atgal, 
sumušdama Rusiją. Per tą lai
ką Japonija patapo galinga jū
rinė ir militarė imperija ir pa
vojinga Europos ir Amerikos 
prekybai rytuose. Per ilgus 
laikus Aziatai ir Afrikos žmo
nės manė kad baltieji yra ne
pergalimi stipruoliai, bet Japo
nija parodė priešingai.

Dabar einantis spalvuotųjų 
bruzdėjimas prieš baltuosius 
Chinijoj, .Indijoj, Morokkoj ir 
kitur yra gerai organizuotas, 
jie pradeda išmokti ir naudotis 
Europos karo įmonėmis, ir bal
tieji valdovai turės pasitraukti 
jeigu nemokės teisingai ir do
rai su spalvuotaisiais sugyvent.

Kaunas. — Garsus “striel-1 
čius" katalikų kunigas Dagilis, 
savo Telšiuose leidžiamame or
gane “Žemaičių Prietelis” leng- važiuoj 
vinasi štai kokiomis “lęrikščio- 1 Paprašė 
niškomis” dorybėmis;

“Kadangi musų ‘socialistai’ Į 
....iš žudynės padarytos jų1 
brolių Rusijos bolševikų Sofi
jos- katedroje džiaugėsi ir pa
duoda tiems piktadariams ran-1 
kąs '(?), todėl yra pavojus kad 
ir musų bažnyčiose jie gali pa
daryti panašias žudynes.

“Kad apsaugojus tat nekaltų) 
beginklių žmonių gyvybę nuo 
tų sužvėrėjusių žmonių kurie Niekšiškas Darbas 
pasivadino beždžionėmis, kad Chicag0 _ viena 19 metų 
kaipo gyvuliai (!) drąsiau gal>|amžiaus motina, palikta vjiro ir 
tų daryti piktadarybes, reikia j išmesta iš namų už neturėjimą 
kad musų valdžia išleistų tam j- ko mokėtį rendos, pagimdė 
tikrus įstatymus ‘....už vieno kudikį pakelyje pas Phoenix 
■piktadarybę turi ir kiti nešti miestelį. Važiuojantis automo- 
atsakomybę.... Galima nl1'i biiiu žmogus pamatęs nelaimln- 
statyti už kiekvieną žudynę ba-1 ga motina nugabeno i ligoninę, 
žnyčioje proporcionalė bausmė: kįr kudikig mirė. Daktarai sa- 
sulyg bažnyčioj nužudytų žmo- L kad kudikig gimė peranks. 
nių skaičiaus tokį pat skaičių ti> delei motino8 persigandimo 
socialistų vadų pasmerkti my-jkada konstabelis atėjęs revol- 
riop. O sulyg bažnyčioje sužei- i ver;u masindamas išvarė ją išS 
stų žmonių skaičiau tokį ,pat nan)u ‘ .
skaičių socialistų vądų pasmer
kti kėleriems mietams sunkaus 
kalėjimo.”

Trumpa ir aišku. Nors iš vi
so tono matyti kad čia yra ne 
visai sveikų smagenų maniako 
kliedesys, tačiau sprendžiant 

' kad šis laikraštėlis yra vieno 
“ | “žymaus” dabartinės valdžios 

| šulų organas, reikia manyt kad 
tai yra “krikščioniškos opini
jos” balsas ir kad “šeškomo” 
šulas žino ką sako, tuo labiau 
kad jis pats jau yra ties bažny
čia paleidęs šuvius į žmonių mi-1 

nią. ’ “L.Ž.

Abejojat apie Kelionę 
Lietuvon?

tris 
mc- 
bal-
ja-

Mirdamas Gelbėjo Ki
tus nuo Baisios Mirties

Netoli Pittsburgo, Mononga- 
heloj, vienas gelžkelių signalų 
darbininkas prie darbo mirė, 
bet minuta prieš mirsiant spė
jo užsukti raudonus signalus ir 
tuo išvengė baisių nelaimių ko
kios butų galėję ištikti trauki
niams jeigu jis butų manęs tik 
apie savo nesveikatą, o ne apie 
savo darbą paskutinėje valant 
doje. Visi traukiniai ant jo li
nijų sustojo ir išstovėjo virš 
valandą laiko iki patirta daly
kas ir pastatyta naujas opera
torius prie signalų.

Belgijos Karo Skolų Su
tartis Padaryta

Washington. — Belgijos at-1 
stovai padarė galutinas sutar
tis atmokėjimui Amerikai karo ] 
paskolų. 'Belgija skolinga Suv. j 
Valstijoms $727,839,000 
tiko išmokėti bėgyje 62

ir su-I 
metų, i

motina i 
uždavė

Lore City, O., viena 
nunuodino savo sūnų, 
nuodų kitam sunui ir pati išgė-į 
rė, bet ji su kitu sunum gal pa-i 
sveiks. Ligoninėj ji pasisakei 
norėjus kad visi mirtų.

Athens, Oi, pasikorė iš mei-1 
lės vienas 18 metų amžiaus 
vaikinas, taip vadinamam mei-į 
lūžių gojelyj, nes jo mylima I 
mergina nenorėjo jo mylėti. ]

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.

Papiginta ten ir atgal kebone j

Tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbouig

Hotel Cleveland Bldg.

Leviathan 
rugsėjo 
gaukite

laivų, nuosavybių S. V 
griausią ir 'ir. kimiausią

9; -S. S. America rugsėjo 19. Visas informacijas 
nuo savo laivakorčių agento arba

United States Lines
45 Broadway New York City

LEVI A l HA N
išr laukia 
rugsėjo 5

su keliones palais
S. S.

Cleveland, Ohio
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vas, ir šoferis laimingai ištru
ko nuo mirties. B.

tiks- 
pir- 

savu 
biz-

BOSTON, MASS.
Vaizbos Buto, Piknikas.

Rugpjūčio 9 d. ant Čapliko 
ūkės Hudson, Mass., buvo su-, 
rengtas Lietuvių Vaizbos Buto 
(Lithuanian American Cham
ber of Commerce of Mass.) pik
nikas, kuriame 'dalyvavo virš 
keturių šimtų musų profesio
nalų ir biznierių iš visų dalių 
Massachusetts valstijos. Visi 
pasilinksmino, pažaidė ir pasi
kalbėjo apie 'Lietuvių padėtį bei 
abelną augimą profesijoj ir biz
nyje.

Ši organizacija tik ką tesu- 
sitvėrė ir tai buvo pirmas išva
žiavimas ir pasirodymas visuo
menei. Lietuvm Vaizbos Butas 
susideda daugiausia iš Bostono 
ir apielinkės profesionalų ir bi
znierių, ir keista, bet turiu pa
žymėti, nariais yra visokių par
tijų: Tautininkų, Socialistų ir 
Katalikų. Organizacijos 
las kaip suprantama yra, 
ma: Prisilaikymas prie 
biznių ir profesionalų, iš
niško atžvilgio, kur ir kada tik 
galima; antra, rengti ir kvies
ti į draugiškumą bepartivįškai 
idant pakelti ir padidinti Lietu
vių vardą iš socialio atžvilgio 
Amerikonų akyse; trečia, sau
goti augančią gentkartę nuo 
atšalimo 'nuo (Lietuvystės, kuris 
pavojus labai didinasi nekurto
se kolonijose. Nuo ištautėjimo 
Bostoniečiai bando laikyt savo 
jaunimą, užinteresuodami čia 
gimusius Lietuvių reikalais ir 
stengsis vesti tautos takais.

Lietuvių Vaizdos Butas gali
ma sakyti pradžią padarė la
bai gerą, ir jeigu ateityje galės 
musų čia gimusio jaunimo su
sidomėjimą taip patraukiančiai 
palaikyti kaip buvo šiame iš
važiavime tai galima iškalno 
sakyti ateityje turės gerus vai
sius. Jeigu ir plačioj Amerikoj 
išdraikyti ‘Lietuviai susiorgani
zuotų j tokias organizacijas, to
li 'jie pastūmėtų Lietuvių var
dą. Butų labai gera jei gimtų 
ir išaugtų nauja organizacija 
Amerikoj kuri rūpintųs išauk
lėti ir palaikyti Lietuviais čia 
gimusią Lietuvių jaunuomenę, 
kurios didelė dalis 
tėjime.

Paminėsiu apie 
sius šiame piknike,
teko .dalyvauti daugelyje išva
žiavimų ir piknikų, bet tuos ku
rie dalyvavo. šiame piknike tik 
labai retai tekdavo matyti, ir 
pažiurėjus į jų veidus nespė
tum kad tai Lietuviai — ne tik 
išvaizda bet ir abelnas apsiėji
mas yra kitokie negu musų se
nesnių tautiečių. Dailus- veidai 
ne tik merginų bet ir vaikinų ir 
jų tvarka bei žaislai duoda ti
kėti kad tu dalyvauji tarp sve
timtaučių ; tik retkarčiais iš
girsti Lietuvišką žodį, nors išį- 

‘ tarimas ir neaiškus, vienok su
pranti kad paeina nuo Lietuvio.

Kiekvienas iš virš 400 žmo- 
jautėsi linksmas, net kar- 
sušukdavo: “Valio Lietu- 

Vaizbos Butas”, bet teisy- 
buvo iš ko pasilinksminti:

PITTSBURGH, PA.
Sandariečių Piknikas.

Sandaros kuopų sąryšio pik
nikas rugp. 9 d. pavyko gerai. 
Nors žmonių neperdaugiausia 
buvo, nes tą dieną buvo net 
keturi piknikai, tai žmonės la
bai išsiskirstė, bet kurie daly
vavo tie linksminos gana dai
liai ir linksmai praleido dieną.

Pavakariais sąryšio sekreto
rius J. Virbickas paprašė kad 
P J Pivariunas, žinonias Chica- 
gietis, pasakytų keletą žodžių, 
taigi Pivariunas nurodė kad 
mes Amerikos Lietuviai turim 
padėti Lietuvoms žmonėms pa- 
siliuosuot nuo kunigų diktatū
ros, nes, sako, kunigai nesirū
pina žmonių gerove, jie prisie
kę tarnaut Dievui tai ir žiuri 
kad tik jiems butų gerai, nes 
jiems ateitis nerupi, jie nieko 
nepalieka. Mes kurie auginam 
vaikus tai žiūrim ir į ateitį, 
nes daugelis iš musų sako: kad 
mes ir baigtume savo gyveni
mą vargiai, tik kad nors musų 
vaikams butų geriau, kad mu
sų tėvynėj viskas butų geroj 
tvarkoj. Turim padėt Valstie
čiams Liaudininkams kovot už 
žmonių laisvę ir geresnę ateitį.

J. Virbickas perskaitė rezo
liuciją išreiškiančią užuojautą 
klerikalų persekiojamiems Sei
mo nariams ir protestuojančią 
prieš kunigų paniekinimą Lie
tuvos konstitucijos. Taip pat 
parinkta ir aukų Politiniam Iž
dui.

G.
P.
Po

ris, K. Kaušpada, B. GramlĮa, 
■A. Vainorius, J. Viktoraviče, P. 
Laukevičiūs, ’J. Laukagalis, K. 
Buzis 50c., ir smulkių 25c., vi
so suaukauta $43.75. Pelnas 
nuo pikniko irgi paskirtas Po
litiniam Iždui, nors neteko su
žinoti kiek liko.

Kiek teko sužinoti, Pittsbur- 
go Sandariečiai pasiryžę dar
buotis kiek galėdami parėmi
mui Lietuvos kovotojų už lais
vę ir geresnę tvarką.

Sandarietis.

Aukavo šios ypatos:
Kelia $25.00
Pivariunas 10.00
$1: J. Virbickas, P. Pikš-

žūsta ištau-

atsilankiu-
Nors man

nių 
tais 
vių 
bė,
žaislų buvo daugybė ir labai 
įvairių, apart to rengėjai pa
rengė gero valgio ir užkandžiui 
vaisių, gėrimų ir aiskrymo vi
siems dovanai. Tik sutemus 
žmonės pradėjo rengtis namon, 
padėkavoję 'Lietuvių_ Vaizbos 
Buto nariams ir valdybai.

Buvęs.

SCRANTON, PA.
Užsimušė Tris Lietuviai

Gryždami iš savo ūkės į mie
stą, smarkiai automobilių palei
dę, patiko mirtį Jonas Zemb- 
liatiskas su sunum. Bevažiuo
jant iškrypo į šalį ir užlėkė ant 
pakelyj stovėjusių pagalių. Ten 
susimušime sunuš užmuštas 
ant vietos, o tėvas, nuvežtas į 
ligoninę neužilgo mirė. Su jais
važiavo kiti žmonės, viena mo-Į prieš Lenkų grobikiškus dar- 
teris užmušta, vyras išliko gy- bus.

Prakalbos
31 d. Lietuvių , Pilie- 
ivyko Penn avenues 

ir pažangiųjų orgapi-

Liepos 
čių salėj 
Lietuvių 
zacijų prakalbos.

Susirinkimą atidarė F. Pikš- 
ris ir pabrėžęs vakaro tikslą 
pakvietė kalbėti P. B. Balčikb- 
nį, tik ką atvykusį iš Lietuvos, 
kuris trumpais bruožais ener
gingoj kalboj įspūdingai papa
sakojo apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą, kaip Lietuves mies
tuose ir kaimuose žmonės gy
vena ir kokis skirtumas yra 
tarp kaimų ir miestų žmonių. 
Taipgi apipasakojo apie Lietu
vos Seimą ir jo veikimą, kaip 
katros partijos Seimo nariai 
kovoja už Lietuvių reikalus ir 
tt. Kalbėtojus ragino remti 
tuos pažangiuosius Lietuvos 
žmonės kurie neatlaidžiai kovo
ja už 'Lietuvos reikalus.

Žmonės, atidžiai klausėsf pra
kalbos ir pilnai sutiko su kal
bėtojo išvedžiojimais. Aukų su
rinkta lėšų padengimui $10.

Po kalbos F. Pikšris perskai
tė rezoliuciją protestuojančią 
prieš klerikalus užsimojusius 
atimti žmonėms laisvę, kuri bu
vo vienbalsiai priimta.

Lietuvos Simus.

NEWARK, N. J.
Rugpjūčio 9 d. vietos Lietu

viai su Ukrainais turėjo bendrą 
protesto susirinkimą, kuriame 
kalbėtojai apsakinėjo Lenkų 
nežmoniškus apsiėjimus su už
grobtų kaimyniškų kraštų gy
ventojais, ir išnešta rezoliucija

Ančiai “Dirvoje” rašiau apie 
tai kad jau dabar tautininkams] 
reikia ruoštis prie SLA. Centro 
Valdybos rinkimo, nors seimas 
bus dar veik Už mėtų laiko.

Tą patėmiję “(Naujienų” so
cialistai sako 
damas noriu 
Sandariečiai 
nes taktikos 
valdyti.

“Naujienos” nepasitenkinę 
mano paraginimu tautininkams 
ruoštis iškalbo prie SLA. rin
kimų, gali'aus prideda:

‘^Socialistai stos už tai', kadi 
partinę politiką išvijus iš SLA., 
ir tautininkams teks su tuo 
skaitytis”, ries, anot “Naujie
nų”; “SLA. nėra politinė orga
nizacija”.

Susivienijimo gyvavimo isto
rijoj tokių pareiškimų kaip šis 
“Naujieniečių” girdėjosi nuo
latos. Pirmiausia, kada kata
likai su tautininkais už organi
zaciją varžėsi, tas obalsis skel
bta. Bet neišvengta politika
vimų, ir organizacija net skilo.

Susivienijimas liko (tautinin
kų rankose. Jie, norędaini kad 
visi Lietuviai į jį rašytųsi, pri
ėmė tą “bepartiviškumo” obal- 
šį. Bet socialistai vienu tarpu 
norėjo parodyt savo “galybę” ir 
kėsinosi Susivienijimą sudras
kyt, ir net paskui buvo suma
nę tvėrt savo tam panašią or
ganizaciją, dėlto kad tautinin
kai laikė Susivienijimą beparti
višku, arba bepartivišku sau.

Socialistai sunyko ant tiek 
kad dabar vienatinį balsą ką 
gali prie Susivienijimo pasaky
ti tai kad “jis yra bepartiviš- 
kas”, nes jie negali jame savo 
politikų varinėt.

Tautininkams toliau prisiėjo 
tvirtai susikirsti už Susivieniji- 
jimą Su bolševikais; Kolei tie 
nepasitikėjo savo jiegoms, šau
kė irgi apie Susivienijimo be- 
partiviškumą, norėdami užmig
dytą tautininkus, ( bępąrį:ivišku-1 
me, o pasalomis užgriebti orga
nizaciją. Vis dar nepasisekė, 
nepasiseks.

“Naujienos”1' mari patėmija 
kad gal vadovavausi “gerais 
norais” , tą rašydamas. Tiesa-, 
ir tie norai yra tai apsaugoj i- 
mas SLA. nuo bolšfevįkų, nes 
bolševikai nesnaudžia.

Mums tautininkams išaugi
nusiems Susivienijimą į tokią 
milžinišką įstaigą reikia steng
tis nepaleisti jo bolševikams, 
kurie ir dabar dar tikisi jį už
valdyti. Musų tautininkų no
rai yra geri: mums rūpėjo ir 
rupi organizacijos ir tų tuks-; šiolei tautininkai tuos reikalus 
taričių narių apsauga, kuri atsi- ]] remdami niekam nepadarė blė-' 
durtų pavojuje jeigu bolševikai 
valdybon ineitų.

“Naujienos” negali. ginčyt 
kad bolšlevikai jau dabar nesu- 
rnobilizavę savo spėkas atei
nančioms nominacijoms ir rin
kimams SLA. valdybos. Bet 
kadangi socialistai neturi jo
kios galės Susivienijimo reika
lus pakreipti .vienaip ar kitaip, 
jie tik per savo spaudą pągrą-

kad aš taip rašy- 
idant tautininkai 
imtųsi bolševisti- 
Susivienijimą už-

F. J. Diglis (vietinis) užsira
šė “Žmonijos Istoriją” užsimo
kėdamas $2, nes žadėjo pats 
atsiimti iš - redakcijos.

Jur. Andriuškevičius, Brook
lyn, N. Y., rašo: “Gerb. Re
dakcija, aš pamačiau ‘Vienybėj’ 
skelbimą kad ‘Dirva’ rengiasi 
išleisti naują knygą, ‘Žmonijos 
Istorija’, ir aš. sumaniau užsi- 
prenumeruot tą knygą, kai bus 
gatama man prisiųskit, o pini
gus aš galiu kad ir iškalno už- 
simokėt, o gal aš paimsiu tų 
knygų dar daugiau, vieną sau, 

1 o kitas siųsiu į Lietuvą gimi
nėms, nes manęs prašo broliai 
ir seseris. Taipgi aš užsirašau 
dar kitą knygą, ‘Galiūnas’, iš 
pasakiškų Lietuvių kovų su 

i žmogėdžiais. Aš labai lauksiu 
tų knygų ir lauksiu atsakymo 
nuo (redakcijos.”

Nuo Redakcijos: J. Andriuš
kevičiui ir visiems kitiems pri
mename kad reikia pinigus už 
“Žmonijos Istoriją” 

' ną” siųsti iškalno,
I $2 ir 25c.* už antrą, paskui bus 
1 dusyk tiek kada knygos bus ga

tavos. (Žiūrėkit pusi. 4-tą.)
Petras Januška iš Pittsburg, 

Pa., rašo: “Kaip buvo garsina
ma ‘Pasaulio Istorija’, laukiau 
kožną dieną kada gausiu ją, o 
dabar lauksiu ‘žmonijos Isto
rijos’, aš manau kad ši knyga 
bus labai įdomi. Prisiunčiu 
$2.25 ir lauksiu kožną dieną 
‘žmonijos Istorijos’.”

Juožas G. Sayočka iš Youngs
town, O., rašo: “Prisiunčiu pre
numeratą $2.25 už ‘žmonijos 
Istoriją’ ir prašau patalpinti 
knygoje mano vardą kaipo pre
numeratoriaus; o kai knyga bus 
gatava kuogreičiausia ją man 
prisiųsti.” 1 •1

Veronika M. Saročkienė iš 
Youngstown, -O., rašo: (“Siun- 
čiu $2.00 už>i'žmonijos Istoriją’ 
ir prašau patalpinti mano var
dą tarp prenumeratorių ‘Istori-

ir “Galiū
nes. vietoj

joje’, o tknygą pasiųsti į Lietu
vą žemiau paduodamu antra
šu.”

(Nuo Red.: Dar trūksta 25c 
persiuntimo lėšoms; nors į Lie
tuvą knygą pasiųsti kainuos 
daugiau negu 25c., bet imame 
nuo visų lygiai po 25c. už per
siuntimą.) .

Adam Subocz iš Florence, 
Mass., siunčia $6.25, iš kurių 
$2.25 yra už “žmonijos Istori
ją”, $2 prenumerata jo paties 
už “Dirvą”, ir $2 už “Dirvą” 
Aleksandro jW. Subocz.

Jonas Bacevičius, Igliaukos 
paštas, Lietuva, rašo: Perskai
tęs “Dirvos” No. 28 skelbimą 
knygos “Žmonijos Istorija” no- 

1 riu ją ir įsigyti, bet nenurody- 
I ta tame numeryje jos kaina ir 
I nežinau kokiu budu butų gali
ma iš Lietuvos Amerikon pa
siųsti pinigus. Prašau praneš
ti man knygos kainą Lietuvos 
valiuta ir nurodyti kokiu budu 
galima pinigus pasiųsti Ameri
kon. Taipgi Ipažymėkit kiek 
kainuoja “Galiūnas”.

Atsakymas, “žmonijos Isto
rijos” kaina dabar jau plačiai 
garsinama. Lietuvoj užsipre
numeruojanti gaus ją (ir ’“Ga- 

| liūną”) ta pačia kaina kaip ir 
Amerikoj mokasi, 2 dol. 25c. ir 
25c. už “Galiūną”, arba viso 
$2.50.

Visiems kurie nori iš Lietu
vos užsirašyti “Žmonijos Isto
riją” ir “Galiūną” patariame 
pasiųsti Lietuvos Kredito Ban
kui (Laisvės Alėja 24) Kaune, 
25 litus ir prisiųsti mums pašte 
gautą kvitelę. Už vieną “žmo
nijos Istoriją” siųskit 22 litu 
50c. Kurie turit giminių Ame
rikoje prašykit kad jie jums 
tas knygas išrašytų.

-x^n^icUDlKluaS^
uEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO g

MOTINŲ IR JŲ S 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.j!!!;

r* GERB.
^Spragilo kampelis^
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kolei S. 
rankose 
beparti-

tbae skyriuje mes laikas

Mk* rrūdeulnia rei
kalas {4oftias būriančJoms 

motinos* Ir motinoms ja** 
nų kūdikiai

Kūdikių aprūpinimas ir>*>

žiavę tai nors į kunigus iš
rodo; ir davatkėlės neša 
jiems pinigus ant mišių, ba 
sako Lietuvos kunigų' mi
šios vožnesnės, ale šiam ku
nigui bijo duot.- 0 Ameri
kos 'kunigai žiuri j ji ir ste
bimi kodėl jis nepašivadinęs 
“daktaru” kaip kiti politi- 
kaut nuėję kunigai.

Gerb. kunigas išdavė ra
portą iš Oškaganių gatvės 
diplomatinio korpuso apie 
Kauno Seimo išleistus įs
tatymus. Paaiškėjo kad jau 
klebonijose rašoma ant len
tų vardai visų nužiūrėtų 
bedievių kuriuos 'klebonai 
sūdys ant smerčio prieš 
Seimo rinkimus, kad jie ne
varytų agitacijos prieš tė
velių Kristaus ratų partiją. 
•Toliau gerb. svečias papa
sakojo kad reikalinga daug 
pinigų iš Amerikiečių ave
lių palaikymui klerikališkų 
laikraščių Lietuvoj; ba nie
kas jų nenori skaityt, ir tik 
■dykai duodant ima, o nėra 

su au- iš 'kO jų leist.'- Taipgi atve- 
apkar- žė prašymą sudėti milijoną 

pytais plaukais, su užries- Įdolarių išleidimui malda- 
tais plaukais panosėj ir be knygių mokykloms, kuriose 
jokių plaukų ant pakaušio, I nutarta mokint mišių iriai? 
delegatų ir svečių, tarpe jų das vietoj istorijos ir kitų 
ir 'gerb. Slaptas Spragilai- bedieviškų dalykų, taipgi 

kantiškoms, iš kurių vaikai 
dainuos vietoj patriotiškų 
giesmių.

Rinkimų agitacijai, papa
sakojo, pinigų nereikės iš 
Amerikos, ba naujai išleis
ti Oškaganių gatvės įstaty
mai su tuo apsirūpina: per 
rinkimus bus išstatyta są- 

________I. ___ rašai tik Kristaus ratų1 par-; 
visus bedievius ir eretikus j tijų kandidatų, o visi bedie- 
kurių niekad jau netiki po viai galės arba balsuot arba 
pederacijos skvernu šuva- ne.- ; Prie' rinkimų vištos 
ryti.' bus pastatyta kartuvėš',ikii-

Atsilankė ir labai vožnų rioms Garinus aną Inetą su- 
svečių iš pederacijos abazo 'rinko pinigus,4r tai bus ge- 
nuo Oškaganių gatvės Kau- rmusias^ argumentas kodėl

SLAPTO SPRAGILAIČIO 
SLAPTAS RAPORTAS 

IŠ PEDERACIJOS 
“SEIMO”

Aną pono Dievo metą, 
Amerikos Liet'katalikiai už
sinorėję sužinoti ar daug 
dar jų yra, sumanė ir su
šaukė “seimą” į Pilvadelfi- 
jos miestą, ir suvažiavo iš
viso apie šimtas asa'bų, su 
atbulais kalnieriais, su an-Į iš 
darokais iki kelių ir

ir gerb. Slaptas Spragilai- 
tis, slaptas atstovas nuo 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
iSpra'gilaičių su slaptu man
datu nuo ■ vyriausios 
gerb. Spragilo.

Seimas prasidėjo 
prasideda paprastos 
kėlės kasdieninis 
mas — su poterėliais, ir at
laikyta žėlafonos mišios už

galvos

kaip 
daVat- 

gyveni-

sina tautininkams laikyti Susi 
vienijimą bepartivišku.

Atminkit, socialistai, 
L. A. bus tautininkų 
tolei organizacija bus
viška. Ir jus, jeigu dai- kiek 
galit reikšmės turėti, žiūrėkit 
stengkites visomis galėmis pa
likti Susivienijimą tautininkų 
rankose, 
matiniai 
tucijos 
kalauja 
paremti

Tautininkų patįs pa- 
Susivienijimo koristi- 

principai nieko nerei- 
nedaleistino, kaip tik 
tautos reikalus, o iki

dies, tik bešališką naudą visai 
tautai. Kas kita butų buvę jei 
socialistai butų užgrobę Susi
vienijimą, kas kita butų jei bol
ševikai jame įsivyrautų.

Taigi musų tautininkų noras 
palaikyti' tą organizaciją musų 
rankose yra noras palaikyti ją 
pilnai bepartiviška ir liuosa vi
siems kas tik nori jon įstoti.

Narys.

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno
Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New 
(York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Gydytojų BekomenduojamM '

UMliM
'fiHBl

yra dalykas, kuri bm* ta-' 

rime reguliartSols .Mto- 
tarpiais atvirai fr_ tetarai 

^pcrgrUdratl. . ę.

STRAIPSNIS 138.

18-24 mėnesių—Keturi sykiai dienoj
7 ryte. ;— Cornmeal, oatmeal, ma

na vų (kaip pereitą sykį). Duok su 
pienu, arba su sviestu. Minkštai vi
rintas kiaušinis kas dvi ar trs die
nos. Kartkartėmis kapotos vištienos 
su skrudinta duona. Pieno atsiger
ti. Sėlenų biskvitas su sviestu, ar
ba sena duona su sviestu.

9 ryte. — Sunka vieno orandžio.
IĮ ryte. — Jautienos, kapotos ar 

drožtos; avienos kojelių košeliena, 
smulkiai pjaustytos vištienos. Špi- 
nakų, asparagų, dynės, perkoštos vi
rintos tomeitės, virtų morkų. Kep
tas obuolys ar obuolienė. Sena duo
na su sviestu. Po 21-mam piėnesiui 
keptos bulvės ir gerai virti šabalbo- 
nai.

3 po pietų. — Vištos ar avies bul- 
onas su ryžiais ar sena duona. Kiau
šinienė, ryžių pudingas, virtos sly
vos. Sėlenų biskvitas arba duqna 
su sviestu.

6 vak. — Manavų ar kitų kvieti
nių košelių (virtų po dvi valandi). 
Duok vieną ar tris šaukštus su 
nu, ar sviestu. Pieno atsigerti, 
kvitas ar duona su sviestu.

Pastaba. Kūdikiui reikia duot 
žai mėsos iki septynių metų, 
mėsos porcija vaiko valgiuose 
būti duodama tik sykį dienoje ir la
bai mažai. Jei sistema susidaro iš 
riebių valgių, turinčių proteino, kaip 
kiaušiniai, pupos, žirniai, žuvis, tai 
mėsos galima visai neduoti, nebent 
rekomenduoja gydytojas.

Motinoms kurios turi kūdikius bet 
negali jų žindyti, stipriai rekomen
duojama Borden’s Eagle Piehas del 

■ bonkųčių. Tai ' puikiausia^ pienas 
suiųaišytąs su gryniądsiu cukrum. 
Borden’s Eagle Pienas yra maistas 
kuris būdavo ja vaikams vikrias ko
jas ir stiprius kunus. Jis duoda, vai
kui svorio reikalingo jo sveikumui. 
Jį rekomenduoja gydytojai del jo j 
aukštos kokybės.. Jei .nežinai kaip 
vartoti Eagle Pieną, iškirpk kuponą 
iš telpančių apgarsinimų ir gausi vi
sai dykai visas informacijas kaip 
prižiūrėti kūdikį ir save pačią.

Dentistai pasakys jums jog nau
jas būdas apsaugojimui vaikų dantų 
yra tai nedavimas jiems gesti. Col
gate^ Dantų Valytojas užlaiko dan
tis sveikais. Daugiau Dentistų re
komenduoja jį negu kokį kitą dantų 
valytoją. Saugiausias ir veikmin
giausias būdas užlaikymui jūsų vai
kų dantų švariais, ir skaisčiais yra 
reguliariai šveiČiant juos po kožno 
valgio su Colgate’s Dantų Valytojų.

pie- 
Bis-

ma
lt 

turi

Skait ’k atidžiai kas savaitę šituos 
straipsijus ir pasidėk ateičiai.

Visi--turi atiduot savo balsus 
Kristaus ratainsi

Federacijos seimas nuo 
silankė ir didžiai gerb.. ku-1 savęs priėmę rezoliuciją už- 
nigas su daugybę titulų iri giriančių Picburko mergi-: 
atsižymėjimų, Šmulkštys— nyčios statymą, kur bus. su-’ 
Kristaus ratų partijos lydė- varyta visos mergaitės, ir 
ris, Seimo narys, užsienių gyvnašlės ir bus /bedieviam' 

i reikalų Seimo komisijos I vyrams pamokinimas kad 
- pirmininkas, dienraščio Ry-I pavojinga Į bedievius 
! to bendroves pirmininkas,) virst, ba negalėsi apsiženyt,] 
■ visuomenės žymus veikėjas I o kuris bus ištikimas -tas” 
1 ir poetas. (Tiesą sako tie galės pasirinkt iš ten sau 

kurie sako kad" Lietuvos pačią ir. kunigėliui duot už-1 
klerikalai neturi veikėjų, dirbt už šliubą, krikštus ir; 
ba ant vieno dvasiško tėve- tt.

1 lio nebūtų tiek visokių cinų Sugiedojus Aniuolas Die-į 
sukrauta. Ir kaip gali kas yo, seimas užsidarė, 
protestuot kad kunigėliai ---------------------------
apleidžia bažnyčias ir eina' 
į politiką; juk klerikalai ne- i 
turi inteligentų, turi ant ko 
nors sukrauti valstybės rei
kalus. Jeigu tik moki ge
rai per pamokslą keikt cici- 
likus ir pekla grasint da- ' 
vatkoms, tuoj liksi diplo- j 
matas: tuoj tau uždės ant | 
pečių cinas ‘kaip seimo pir- J 
mininko, vidaus reikalų mi- Į 
nisterio, užsienhj atstovo,' į 
apskričių komendanto, vai-j 
sčių vadovo, koperacijų di-'l 
rigento, policijos šnipo, at- H 
stovo Į tarptautines konfe-|i 
rencijas, Tautų Sąjungos Į 
delegato, laivyno direkto-; Į 
riaus, banko prezidento^ | 
mokyklų inspektoriaus, ir Į 
tt. ir be galo. Reikia žinot i 
kad kunigai -bijo inteligęn- Į 
tams paduot valdžią, ba jie i 
gali pavirst Į bedievius, o i 
kunigas vis liks kunigu ir I 
turi žiūrėt savo duonos.) Į

Ale pederacijps seimo da- j 
vabkėlėms labiausia buvo i 
nuostabu kad tas kunigas | 
pasirodė seime su paprastu ■ 
kalnierium, ne taip kaip jos į 
papratę matyt. Net į ran- į 
ką jam nebučiavo ir sake š 
kad jis vargu yra kunigas, Į 
ba jis taip nedarytų. Kiti i 
kunigai iš Lietuvos atva-įU

ne, kurie vieni jau nuo se
niau čia pinigų žebravoja, o 
kiti naujai atvažiavę. At-

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po piety 
Subatom is 9 iki 2:30 po piety.

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio. .&

Geriausias
Skutimas

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 

‘Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

$1 iki $25.

Razor
—Išsiaštrina Pats
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nors į kunigus ij. 
davatkėlės; neį. 

igus ant mišių, ba 
tuvos kunigų ®į 
isnės, alešiamįl 
i duot.- 0 Amen- 
;ąi žiuri. į jį ir si) 

jis nepasivadinp
’ 'kaip kiti 
ę kunigai.
:unigas išdavė id 
Oškaganiy galvį 
aio korpuso ajj; 
eimo išleistus d 
Paaiškėjo kad ja 
e rašoma ant fe. 
i visų nužium 
kuriuos kleW| 
it smerčio prid 
kimus, kad jie id 
gitacijos prieš tįi 
itaus ratų partijj. I 
>rb. svečias papil 
d reikalinga d*| 
Amerikiėeiįį: avė-1 

ymui klerikalu I
Lietuvoj; ba nie-l 

rgri skaityt, irfl 
idant ima,, o uėiil 
rišt.' Taipgi ate'l 
tą sudėti milijos; I 
šleidimui malk J vių” ir paskui kaltino ki- 
okykloms, kwi« B tus (už tai, išsitarimas kad 
lūkint mišių nil H reikia įvestį įstatymą išžu- 
i istorijos ir IdįB; dyti tiek ipat bedievių socia- 

dalykų, taippB listų kiek bus bažnyčioj nu- 
.s,'iš jkurių vaiki; 
vietoj patriotėj

| NAUJAS SUMANYMAS LIETUVOS SEIMUI 
| -I/UN. Dagilio “Žemaičių*
R“ Prietelyje”, kurį jisai 

: leidžia Telšiuose, pareikš- 
B tas sumanymas “akis už 
g akį” atsikeršyt socialistams 
R ir abeinai “bedieviams” — 
E kaip matysit paduota ant 
E pirmo (puslapio šiame nu-j 
E neryje, yra tai netyčiomis į 
B išsidavimas prie ko- musų 
f kunigija Lietuvoj rengiąsi.'

R Nors tai yra pamišėlio 
į sapaliojimas, bet daug jau 
B beprotiškų sumanymų mu- 
į šų “krikščioniška” valdžia 
B Lietuvoje pravedė, tarp tų 
į pastari įstatymai spaudos 
B ir susirinkimų laisvę su- 
B varžanti, ir kiti.

Musų “krikščionis” nori 
Į šalį valdyt teroru, ne kaip 
R dori šeimininkai kuriuos vi- 
f si mylėtų, bet kaip patrakę 
į žiaurunai prieš kuriuos vi- 
B si turi tdrebėt.
I Kunigo Dagilio, kuris ne- 

E persenai prie bažnyčios ėmė 
I šaudyt išblaškymui “bedie-

pusę kainos, kętvirtdalis prage
riamų pinigų išeina iš Lietuvos 
kitų šalių praturtinimui, vietoj 
kad likti namie ir sudėjus su 
visais prageriamais pinigais iš
vien eiti šalies pakėlimui 
sle, jeigu žmonės turėtų 

j proto negerti nuodų.

Babravičius Amerikoj
Šiose dienose sugryžo iš Lie

tuvos keli 'Chicagiečiai, jų tar
pe Dr. K. Drangelis, Sandaros 
prezidentas, taipgi Sinkus, Ro- 
žanskis, o su jais atkeliavo ir 
dainininkas Juozas Babravičius, 
kurį Amerikos Lietuviai gerai

—Trumpos Pastabėlės—
Chicagos socialistai “bendru 

frontu” nemažai pasinaudoja. 
Sandariečiai dėjo ant aukuro 
penkines, o socialistai skėlė jas 
pusiau įsakydami, pagal sutar
tį pusė mums priklauso.

Drg. J. J. Čeponis ir drg. J. 
šmotelis Grigaičio paliepimu iš
leido neva rezoliuciją '“bendro 
fronto” klausime, kur pirmiau
sia pasigiria kad socialistai 
darbuojasi Susivienijime Lietu
vių Amerikoje, Stengdamiesi tą 
organizaciją apginti nuo bolše
vikų užgaidų. Bet nei žodelio 
neprisiminė kad tie patįs socia
listai griovė tą patį Susivieni
jimą 'keletas metų atgal. Ma-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

dyti tie'k ipat bedievių socia-

ji žudyta dievobaimingų žmo- 
| nių, tikrai privestų prie to- 
I kių atsitikimų kaip buvo 

Bulgarijos -katedroj, kaip 
tik kunigai tokio Dagįliško 
įstatymo susilauktų.

Kunigėliai gerai žino kad 
Lietuvoje dabar bedievių 
yra perdaug ir nėra būdų 

' ................. ". Rei
kia tik Dagiliško įstatymo 
ir atsidarys proga atsikra-

I agitacijai, 
inigų nereikės ii I 
ba naujai išleis- B 

nių gatvės įstaty- B 
o apsirūpina: pe? B 
bus išstatyta s R -. - , , , .
Kristaus rata i ?"os .nekaltaĮ .vzudV‘;i- 
datų, o visi b® 
arba balsuot arba
"rinkiniu rite B negeistinų socialistų ir 
;ytakartm(šMw:^eį?evj^: ,... .
mus ana meta su- Ej tik parapijoj kle-mfSr W Kurioj, tik parapijoj kle- 
^riTtaflm&B b°nas panorės pamedžioti 
rgumentas WB ant bedievilb jam tik reiks 
riduot savo balsus K pasamdyti kokį, mupeiką- 

teroristą, kuris mes bažny- 
E čioj bombą, kad ir ne yisai 
fe. pavojingą.; žmonės apimti 
J baime šoks laukan, vieni 
I kitus mindžiodami, ir bus 
I koks pora desėtkų dūšelių 
J pasiųsta į dangų ar kitur. 
B Šitų pamaldžių parapijo- 
I nų kunigai turi ir taip ga- 
I na, pora desėtkų netekti tai 

’ • Bęt jeigu po- 
| ra desėtkų bedievių bus iš 

/parapijos pasiųsta licipe- 
riui, o kelį desėtkai nuteis
ta prie sunkiųjų darbų už 
sužeistus parapijoms, tada 
tai 'kunigėliams nauda ir 
laimė. Nebus kam bedie- 
vinti minias, ir nebus kas 
statyti j rinkimų ti'kietus, 

Į liks tik vienos davatkos.
■Kun. Dagilis turbut ne

buvo dar sugalvojęs to pui
kaus plano bedievius išnai
kinti iki Seimo išsis'kirsty- 
mo, beit- reikia tikėti kad jis 
sekančiam Seime savo su
manymo neužmirš įnešti;

Kunigai eis toliau, sieks 
paskutiniausių priemonių, 
iki, žinoma', prisieks lieptų 
galą. Visi tironai galo su
laukė, sulauks ir musų 'dvi
dešimto amžiaus tironai- 
kunigai.

■ataras, 
jos seimas nuo I 
nė rezoliuciją Ė ■ 
Picburko meijiįB 
ymą, kur ta st B 
ios mergaitės, ir B 
ir bus/bedimu R 
amokinimad® J 
i bedievius^ 1 

egalesi.—| ,kai1 niekas 
ns ištikimas«,* -
rinkt iš ten suB 
migeliui diioišB 
iubą, krikštaiB

is Aniuolas ft 
užsidarė.

PUGHERBI
S ADVOKATAS 
ryte iki 5 po pati i 

) iki 2:30 po pietį. 

Iliamson Bldg. 
land, Ohio. 3

ausias
timas
asiden jeigu K 
urit nupusi? I 
as geležtes B 
let tik vienas B 
kastuvas - I 
a let AnitJ 

trop Skusti'B 
as—pusto 9' t

Užsienio Spiritas
■ Kaip iš Lietuvos laikraščių 
matome, Lietuvos valdžia apie 
pusę Lietuvoje sunaudojamo 
spirito-degtinės perka iš užsie
nių. Iš to aišku kad Lietuvos

0 geležtes. ® žmoneliai vargdienėliai milijo- 
■' ims litų išmoka užsieniams už 

$1 iki Į nuodus savo protui svaiginti ir 
skurdui didinti. Užsieniai juk 

E- paima, su gerto sau pelnu, bent 
Epušę ’tiek už alkoholį kiek pir- 
■ kėjas Lietuvoje už jį moka. To
ll del, ’skaitant kad pusė išgeria- 
| mos degtinės pagaminama na- 

’■ mie, p už kitą pusę įgabenamą 
E iš užsienių reikią mokėti bent

<det 
rStef 
izor ‘ 
štrina Pats j

mok- į • • L‘ ' ‘ ’
gana atmena iš pora metų atgal.

Jis atvyko Amerikon pakon
certuoti, todėl vėl gausime iš
girsti tą vieną žymiausią musų 
dainininką kokį Amerikoje te-Į tomai kad prisiminus tą teisy- 
ko girdėti. i bę socialistams butų perdaug

“Vienybe” praneša kad Bab-įkaršta, o ypač dabar kada so
ra vičiusj laikinai apsigyvena | cialistai trokšte trokšta “ben- 
Maspethe, netoli Brooklyno,

‘(Lietuvos žinios” pamini 
Babravičius mano apsibūti 
tris metus laiko.

Kadangi žada apsilankyt ir j Vietoj vėl drebia gniuštę purvų 
Mikas Petrauskas, ir kaip ne- j Sandariečiams į akis kaipo nu- 
kurie gandai sako jog žada at
vykt ir Kipras Petrauskas, tai 
šią žiemą Amerikos Lietuviai 
turės gerų koncertų.

Bėję, “Dzimdzi-Drimdzi” ir
gi rengiasi rudenį pradėti savoj 
gastroles.

dro fronto”.
Toliaus, jie siūlo Sandariejig

čia čiams “bendrą frontą” kaipo 
j,lygus su lygiais, ir toj pačioj

galėtų 
Vitai- 
štabui 
vardo

“Tčvynė” ir Kryželiai
SLA. organas “Tėvynė”, ku

ri taip atkakliai kovoja su kre- 
rikalizmu ir viskuo kas yra ku
nigiška, vis neatsikrato vieno 
seno nudėvėto kunigiškai-da- 
vatkiško papročio — dėti kry- 

, žius tarp A. A. ir vardo miru
sio SLA. nario.

Pastaras atsitikimas su mi
rusiu Damijonaičiu įžeidė dau
gelį prakilnesnių žmonių ir in
teligentų, ir tikrai sakome kad 
pats Damijonaitis, jiegu 
prakalbėti, pasakytų p. 
čiui ir visam “Tėvynės” 
jog padėjimas prie jo 
kryželio jį užgavo;

Mes šiuomi paklausiame “Tė
vynės” redaktoriaus kuo rem
damasis jis prie mirusių SLA. 
narių vardų deda kryželius? Ar 
yra tas SLA. įstatuose įsaky
ta? Ar taip nutarta Centro 
Valdybos? Ar iš savo didelio 
“dievotumo” redaktorius ne
moka kitaip paminėti žmogaus 
mirimą kaip tik įsakydamas ze- 
ceriams sukryžiavoti dvi lini
jas ir įsprausti į tarpą mirusio 
vardo?

Lai “Tėvynės” redaktorius į 
šiuos paklausimus atsakų gra
žiai, neužsidegdamas, nes tnes 
norime žinoti, o ne bartis.

Dėjimas kryžiaus prie miru
sio vardo yra priimta katalikiš- ' 
ką tikėjimiška ceremonija ar 
kaip tą nepavadintum. Kryžius 
visai nėra mirties ženklas ir ne- 
perstato kad žmogus numiręs > 
yra tai nukryžiavotas. žmonės 
mirė amžių amžiais pirmiau ne- 
gy kryžius atsirado, ir kada jis 1 
atsirado jis nebuvo visų priim-l< 
ta emblema, bet tik krikščionių Į žadėta Žydams žemė kur gyve- 
tįkinčiųjų (po to kai Romėnai no Kanaanitai, kuriuos žydai 
savo kriminalistus korė.) išmušė — Palestina, ta agurkų

Delei šito "Tėvynės” redakci- žemė kuriais mito’visi vergai, 
jos elgėsip mes gatavi eiti su riš kur agurkai tapo pirmu kar- 
bolševikais į “bendrą” frontą iri tu pargabenti į Angliją ir Ho- 
protestuoti iki redakcija tą ne • | landiją 1531 metuose, ■■— Pa
tikusį paprotį pames.

Tik stebėtina kodėl SLA. na
riai net bolševikai del to tyli.

Reikia tikėtis kad numirus 
Dr. J. šliupui ar ir kokiam ar
šiam bolševikui SLA. griovėjui 
bet nariui, ‘“Tėvynė” kryželį 
padės....

Dvidešimtame amžiuje dau
gelis atmetė ir dėjimą a. a. prie 
mirusio žmogaus vardo, nes žo
dis “Mirė” atstoja kryžius ir 
“amžinus atilsius”, ko “Tėvy
nė” niekaip negali atprasti. .

I V AIRI AN YBĖS
Pagal “The World Almanac” 

Suv. Valstijose visų sektų yra 
237,945 bažnyčių; 219,876 ku
nigų) 48,224,014 parapijom], 
kurie sumoka metuose $549,- 
560,562 užlaikymui kunigų ir 
bažnyčių ■— kiekvienas pąrapi- 
jonas moka po $11 už vedimą 
į dangų. Romos katalikai su
moka $75,386,294-. Bet Meto
distai sumoka net $450,000,000.

Prie jokių sektų nepriguli 
62,776,00.0 žmonių.

Lietuvių “tautiškų, parapijų” 
yra 22«su 17 “kunigų” ir 23,- 

parapijonais, kurie sumo- 
“kunigams” $62,374. 
žino kur randasi ‘kun.’ 
ir Krikščiūno parapi-

883 
ka savo

O kas 
Delianio 
jos?

obo
Prisiminus apie žydiją, kuri 

plaukus pieno upėmis ir me
daus krautais kalnais, ta Dievo

krypimą nuo demokratijos, tai 
į fašizmą, tai į tautinį šoviniz
mą, ir, žinoma, pasilieka sau 
teisę kovoti prieš Sandariečius.

Toj pačioj rezoliucijoj Vals
tiečius Liaudininkus pavadina 
“smulkiosios buržuazijos parti
ja” ir pasisako kad bendrai’vei
kti su ta partija arba jos rėmė
jais (suprask Sandariečiais) 
socialistai tegali tiktai laiki
nai ir tik tam tikrais reikalais. 
Reiškia veiks bendrai tol kol 
Sandariečių remiami prisiko- 
lektuos sau ganėtinai pinigų.

O dar pas mus randasi tokių 
kurie svajoja apie “bendrą 
frontą” su ^socialistais.

Komisaras Kapsukas Brook- 
lyno “Laisvėj” Lenino žodžiais 
ragina savuosius lysti į drau
gijas kad ir bažnytines, ne del 
to kad joms dirbti, bet- kad jas 
traukti į komunistų balą, ką 
tie gaivalai visu savo smarku
mu daro Susivienijime. Tos pa
čios taktikos prisilaikydavo ir 
socialistai kada jie buvo galin
gesni. ž. Rinkėjas.

PASIILGAU...
Pasiilgau tos tolimos šalies, 

už kalnų ir už plačių jurų, tų 
kaimelių, ir Vasarą margai žy
dinčių pievų-lankų. 
praleidau linksmų 
dienų... . Nor ne

landiją 1531 metuose, -— Pa
lestiną galime vadinti žydų ir 
•agurkų žeme.

ooo
dangaus gyvento- 
kalboje reiškia tik 
Katalikų mokslas 
Dievas pristato po 
kiekvieno kataliko

pa- 
Net 
kai- 
nisi-

Lietuvos 
Štai ne-

iš Brook- 
žemės ap- 
Damaską,

Kiti Kryželninkai
Kauno “Lietuva” įdeda šito

kią prašmatnią žinią iš Mari- 
ampolės:

“Mariampolės kuopos 
vasarininkai nesnaudžia, 
ir kuopelės kurios dirba 
muose, be savo darbų 
rinkimuose, dirba

1 pagražinimo darbą,
senai Trakiškių ir Trobiškių 
kaimų pavasarininkai pastai- 
tė kaime prie kelio tokį pa
minklą kad kiekviena jauni
mo kuopa gali jo pavydėti.

“I pora savaičių po to pa
statymo kita kaimo kuopelė 
Degučių — pasidirbdino ir 
pastatydino grąžto, ‘Lietuviš
ką kryžių taip pat prie plen
to, žmonėms po akių.”
Tie pavasarininkai yra tai 

klerikalinis jaunimas, kuris, 
kunigų kurstomas, pradėjo va
ryti irgi atgyventą darbą, visai 
nereikalingą ir nenaudingą.

Angelas, 
jas, Graikų 
pasiuntinį, 
mokina kad 
angelą (prie
sergėjimui nuo piktų palinki
mų. Visi pekatalikai angelų 
sargybos neturi. Bet katalikai 
turi dar ir juodą angelą velniu 
vadinamą, kuris katalikus gun
do prie visokių piktų palinki
mų ir darbų. Apie angelus ir 
velnius buvo daug rašoma vi
duriniuose amžiuose. Dabar 
katalikiškuose raštuose tokių 
aprašymų nesimato. Dabar ka
talikų vadai-kunigai rašo vien 
tiktai apie ekonomiją (pinigus) 
ir politiką.

ooo
Kun. J. Pauliukas 

lyno nukeliavo žydų 
lankyti. Aplankė ir
kur Paulius 'nuo asilo nusiver- 
tė, sudavė kakta į akmenį taip 
kad jam net Kristus pasirodė. 
Buvo, ir Nazarete pas šv. Meri 
gėlės šulinį, bet vandens nešė- 
męs. Panos Marijos Namelio 
nei nejieškojo, nes keli šimtai 
'metų atgal angelai pavogė Pa
nos Marijos Namelį ir nunešė į 
Loretto, Italijoj, kur keli metai 
atgal Namelis su Loretto baž
nyčia sudegė — būtent (Italų 
vagįs apiplėšė Panos Marijos 
medinės stovylos visus žemčiū
gus vertėje kelių milijonų lirų,] 
ir paslėpimui savo plėšimo už
degė bažnyčią. Patriotas.

Kiek ten 
jaunystės 

mano ten 
tėvynė,, šalis man visai sveti
ma, bet kiek daug metelių su 
savo mylimais tėveliais ten 
praleidau.... ir pamilau ją...

Pasiilgau savo motutės, tė
tušio, brolių ir seselių. Ak, at
simenu ir dabar kaip paskutinį 
kartą tariau jiems sudiev — 
toje šalyje — ir tada su jais 
atsiskyriau. Ašhros nevilgė 
skruostų, tik 'širdį .labai, labai 
skaudėjo. Laivui pradėjus jto- 
dintis-tolintis nuo uosto, plau
kti tolyn į jurą, plaukti tolyn 
nuo savųjų, tuomet papludau 
ašarose .ir graudžiai pradėjau 
verkti. Ak kaip gaila buvo 
juos apleistiI

Ir koks gi likimas verčią ap
leisti savo gimdytojus, brolius, 
Sesutes ir pažįstamus ir tą kai
melį kur praleidai savo kūdi
kystės dienas, savo draugus, 
drauges? Tai buvo brangus 
širdies turtas. Kam skristi lyg 
tas paukštelis į kitą šalį — kur 
tau viskas svetima; kam aplei
sti tuos kurie tave mylėjo ir 
džiaugėsi ? Neturėti taip; bran
gių širdžiai draugų, draugių 
kokius nuo pat jaunystės die
nų turėjai, kuriuųą, kaip kiek
vieną pražydusią gėle pynei į 
savo vainiką?

Svajoju, gal kada dar sugry- 
šiu pas juos. Ąk, kaip širdžiai 
butų malonu, kaip saldu, bet 
gal svajonės pasiliks tik svajo
nėmis ....

žmogus niekad nebrangini 
kas turėtų, būti branginamą, 
iki turi, bet kuomet netenki 
arba atsiskiri nuo būrio tuo
met tik jauti praradimą bran
giausio širdžiai turto.

Gaili Ašarėlė.

(Tąsa)
Atkalbėjus poterius ji nuėjo tolyn Į 

tamsų kampą, už klausyklos, kurios durįs 
buvo pusiau atdaros ir užtiestos juodu už
dangalu. Prancišką ten nuklaupus atsi
davė karščiausiems apdūmojimams.

Po tūlo laiko, aukštas kunigas, žilais 
plaukais, rimtos ir rūsčios išvaizdos, apsi
vilkęs juoda ilga suknia, palengva ėjo vie
na bažnyčios tarpsuolių .eile.

Mažas' senas žmogutis, gerokai susi
kūprinęs, prastai apsirengęs, pasiremdinU 
damas lietsargiu, ėjo sykiu su juo, kalbė
damas su juo patykomis, ir kunigas susto
ję ir klausė jo atidžiai.

Jiems 'besiartinant prie konfesionalo, 
tas mažas žmogutis, matydamas Pranciš
ką klūpančią, pažiurėjo teiraujančiai i ku
nigą.

—: Tai ji, — tarė kunigas.
— Taigi, už dviejų ar trijų valandų, 

mes galime tikėtis jog Šv. Marijos vienuo
lyne bus atvestos tos dvi mergaitės — aš 
tam pasitikiu, — tarė tas mažas žmogus.

— Taip aš norėčiau, vardan jų išga
nymo, — tarė kunigas rimtu tonu, nusi
lenkdamas. Jis paskui inėjo į konfesiona- 
lą-klausyklą.

Mažas senas žmogus išėjo iš bažny
čios. Tas mažas 'žmogus buvo Rodinas; 
apleidęs bažnyčią jis nuėjo į Maison de 
Sante, patirti ar Daktaras Baleinier išti
kimai išpildė jo įsakymus kaslink Andrien- 
nės de Kardoviliutės.

Pranciška dar vis klūpojo prie 'konfe
sionalo, kaip, štai atsidarė vienas šalinis 
langelis ir prakalbėjo į ją balsas. Tai bu
vo balsas kunigo, kuris per dvidešimts 
metų klausė išpažinties Dagoberto žmonos 
ir turėjo ant jos visišką galę ir įtekmę.

— Ar gavai mano laišką? — paklausė 
kunigas.

— Taip; dvasiškas tėveli.
— Gerai; aš išklausysiu tavęs.
— Atleisk man, dvasiškas tėve, nes aš 

nusidėjau! —- įtarė Pranciška.
Kunigas atkalbėjo savo laiminimo for- 

mulą. Pranciška atsakė “Amen”, kaip ji 
visada darydavo; atkalbėjo savo “spavie- 
doj'au Dievui 'Visagalinčiam”, iki “Mano 
kaltybė”; apsakė ką ji veikė nuo praeitos 
išpažinties; ir pradėjo škaitliuot naujus 
savo griekus.

Šita prakilni moteris', tikra kankinė 
savo darbo ir motiniškos meilės, tikėjo jog 
ji visada griešijo; jos sąžinę nuolat graužė 
baimė kad ji papildė baisias nuodėmes. Ji, 
ta drąsi ir gera moteris, kuri, praleidus 
visą gyvenimą vien atsidavimais, turėjo 
jaustis rami savo sieloje, bet 'laikė save di
dele griešninke, ir gyveno nuolatinėje bai
mėje ir abejonėse apie savo išganymą.

— Tėveli, — tarė Pranciška susijau
dinusiai, — aš esu nusidėjus nes užvakar 
vakare nekalbėjau poterių. Mano vyras 
sugryžo, kurio aš nemačiau per daug me
tų, ir iš to susijaudinimo, džiausmo aš už
miršau ir papildžiau didžiausią nuodėmę.

— Nagi? — tarė balsas iš klausyklos, 
labai rustai, kas ją įbaugino.

— Tėveli dvasiškas, aš antru kartu to
kią pat nuodėmę papildžiau vakar vakare. 
Aš buvau labai nerami; mano sūnūs ne- 
sugryžo, ir aš laukdama jo bile valandą 
pareinant, praleidau laiką tokiame nera
mume, užmiršdama poterius.

— Toliau? — tarė vėl balsas.
—- Aš papildžiau melagystės nusidėji-

mą pasakydama savo sunui, kada jis už
klausė ar aš išgėriau savo vyną, jog išgė
riau. Bet aš palikau jam; jam labiau rei
kia negu man — jis taip sunkiai dirba.

— Kas toliau?
— Aš prasikaltau prieš Dievo valią, 

kada sužinojau jog mano sūnūs liko suim
tas, nes vietoj priimti kaip Dievas davė, 
rugOjau ant Jo kam taip padarė.

— Tai bloga savaitė! — taj’ė kunigas, 
dar rūsčiau; — bloga sa,vaite! Tu nuolat 
išsistatei save prieš Sutvertoją. Kas to
liau?

— Ak, tėveli dvasiškas, — tarė dar 
labiau nusiminusiai, — aš dabar ėsu dar 
griešesnė, ir bijau kad pateksiu ant kelio 

prie didžiausių griekų.
— Sakyk.
— Mano vyras parsivedė iš tolimos 

Siberijos dvi jaunas1 našlaites, dukteris 
Maršalo Simono. Vakar ryte, kada pasa
kiau joms kalbėti poterius, su nusistebėji
mu patyriai! kad jos nieko nežino apie ti
kėjimo dalykus, nors jau yra penkiolikos 
metų amžiaus ; jos niekad nėra apturėju
sios jokio sakramento — nei švento krikš
to, tėveli.

— Ar tai jos pagonės? — šuktelėjo 
balsas, fusčiai ir nuostabiai.

— Tas manę labiausia ir graužia, tė
veli; nes aš ir mano vyras, užimdami tų 
našlaičių tėvų vietą, turėtume būti kalti už 
jų griekus?

— Taip, kadangi jus esat jų tėvų vie
toj, kurie turit savo globoje jų sielas: pie
muo atsako už savo avis, — tarė kunigas1.

— Taigi, dvasiškas tėveli, kadangi jos 
yra mirtinos griešninkės, ar ir mudu esam 
mirtini griešninkai ?

— Taip tikrai, — patvirtino kunigas; 
— jus atstojat jų tėvą ir motiną; o tėvai 
ir motinos atsako už griekus savo vaikų, 
kuomet vaikai griešija nebūdami krikščio
nis.

— Ak dvasiškas tėve, ką man' reikia 
daiyti? Aš prašau tavęs, pasivedu tau, 
kaip pačiam Dievui. Kasdieną, kas valan
dą jos užtraukia amžiną prapultį, būdamos 
pagonėmis; ar ne, tėveli? — klausė Pran
ciška, labiau ir labiau susigrauždama.

— Taip, — atsakė balsas ; — ir ši bai
si atsakomybė dabar guli ant tavęs ir tą-, 
vo vyro.: tu turi jų sielas- savo globoje,

— Ak, susimylėk ant manęs! — tarė 
Pranciška, verkdama.

— Nesigraužk taip labai, — pradėjo 
kunigas; — laimingos tos našlaitės kad 
pateko pas tave; jos turės tavyje ir tavo 
vyre gerą ir dievobaimingą pavyzdį: nes 
tavo vyras, koks jis buvp blogas; praėju
siuose laikuose, dabar atlieka savo reli
giškas priedermes?

— Mums reikią melstis ir už jį, tėve
li; dvasia šventą dar jo neaipšvietė. Jis 
irgi yra kaip kūdikis dar neapšviestas, — 
pasakojo Pranciška. — Tos mintis mane 
labiausia graužia.

— Tai nei tavo vyras nei sūnūs nepil
do tikėjimiš'kų pareigų, — bardamas kal
bėjo kunigas; — tai yra bloga, labai blo
ga! Tų jaunų mergaičių religiškas moks
las reikės visai ištisai atlikti. Jos turės, 
tavo namuose, visai ant vietos, labai blo
gus pavyzdžius prieš akis.. Apsižiūrėk, aš 
persergsčiu tave. Tavo rankose jų sielos. 
Tavo atsakomybė baisi.

(Bųš daugiau)

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat pątėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy- 
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra zĮ20 PU8^aP^* Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie, bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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T. M. D. REIKALAI
ATMINKIT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” raštai jau antri metai 
rl IIVIIIMIYI 1 kaįp ejna per “Dirvą”į Staiga tik pamatysit kad 
jau knyga gatava, o tada, 'žinoma, ir kaina pasirodys kitokia — $4.00, vietoj 
dabar $2.00. Todėl nelaukit kitos dienos, tuojau nupirkit money orderi, ar
ba čekį už $2.25, ir siųskit, arba jvyniokit 'Į laiškų $2 .popierinius ir 25c si
dabru arba pašto štampais ir paleiskit paprastu arba registruotu laišku.
Nepamirškit pridėti 25c. persiuntimo lėšoms, nes knygos kaina $2, o kadan
gi taip pigiai atiduodame knygą, būtinai reikia apmokėti persiuntimas ir 
supąkavimo Ižšos patiems prenumeratoriams. , «

•

ISTORIJA
(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

Kas 'buvo Ganibalas ir ką jis nuveikė su 
savo milžiniškomis armijomis?

“Žmonijos Istorija” tą ir 'kitus klausimus 
plačiai išaiškina.

Niekad dar Savo gyvenime neturėjot puikesnės progos įsigyti visuotiną žmo
nijos ISTORIJĄ— IR DABAR TA PROGA VISAI TRUMPA, NES KAIP TIK KNYGA BUS AT
SPAUSDINTA, KAINA BUS PADIDINTA DVIGUBAI! SIŲSKIT SAVO UŽSAKYMUS DABAR 
JEIGU NORIT GAUTI TOKI SVARBŲ DALYKĄ KURIAME BUS JUS VARDAS PATALPINTA!

Šitą progą “DIRVA’.’ duoda norėdama tinkamai paminėti savo 10-metįnes .SUKAKTUVES nuo pradėjomo. 
išeiti. C “ŽMONIJOS ISTORIJA” yra vienatinis veikalas musų kalboje toks didelis populiariškai parašytas ir 
kas svarbiausia tai kad yra visa istorija vienoje knygoje. Joje skaitytojui padeda suprasti aprašomus dalykus 
ne tik lengvi kasdien vartojami žodžiai, bet ir paveikslai bei prilyginimai labiausia kiekvienam žinomi.

parašyta vieno iš gabiausių Amerikos populiarizatorių, VAN LOON’O ir 
versta Lietuvių kalbon žinomo Lietuvių literato V. K. RAČKAUSKO, 

ra tai veikalas kuriame aiškiais žodžiais ir gausybe paveikslų apsakoma žmonies gyvenimo ir kovų ant žemės 
istorija, pradedant nuo pačių ankstyviausių laikų kiek tik galima susekti. Ne tik nuo to, bet ir nuo tų laikų kaip 
pradėjo žmogus vystytis iš kitų gyvūnų į dabartinę savo formą.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai lengvai suprantamai parašyta, ir vienoje vidutinio didumo knygoje, kurią 
perskaitys kiekvienas darbininkas su pasitenkinimu, kiekvienas kuris neturi laiko studijuot ilgų didelių istori
jų tomų, iš kurių tankiausia nedaug ir tesupras, dėlei “aukštų” žodžių ir reikalavimo žinoti kitas mokslo šakas. 
Bet taipgi atminkit kad ši knyga nesiskaito prie mažųjų, nes nors nesiekia tūkstančių puslapių, bet apima Į 
600 diktokų puslapių, kuriuose užtenka vietos apsakyti, žmonijos gyvenimo eigą ištisai ir pridėti daugybę tin
kamų paveikslų-iliustracijų padarymui veikalo aiškesniu ir lengvesniu skaityti.

ŽMONIJOS ISTORIJA

ISITĖMYKIT kad šitą knygą “Dirva” leisdama nejieško sau jokių pelnų’, nes kiekvienas nusimanąs apie knygų 
leidimą aiškiai pasakys kad jokis knygų leidėjas negali duoti knygos arti 600 puslapių už $2.00, ir dar su tvir
tais audeklo viršeliais. Tik trukumas tokių veikalų verčia ‘‘Dirvos” leidėjus patiekti visuomenei knygą kuri 
atneš tikrą naudą skaitytojui ant visados. Argi gali žmogus gyventi pasaulyje su užrištom akim, nematyda
mas praeities ir didžių nuotikių bei nuoveikių žmonijos, kurios dalimi pats yra? Ras tame veikale kokie buvo 
garsiausi pasaulio žmonės, kur ir kokiais laikais gyvavo kokios tautos ir jų civilizacija, ir tt. ir tt.

TAIPGI: AR PAMIRŠIT SAVIŠKIUS LIETUVOJE? Ar jiems nereikia, jūsų nuomone, mokslo? Ar leisit 
savo jaunam broleliui, seselei, ar viduramžiams tėvams gyventi visą gyvenimą be žinios apie pasaulio žmoniją? 
MES TO NENORĖTUME. Nenorėkit ir JUS. Užrašykit vieną knygą ‘‘ŽMONIJOS ISTORIJOS” ir saviš
kiams Lietuvoje. Jeigu norėsit, mes ir pasiųsim, tik prisiųskit $2.25 su persiuntimu ir ju aiškiu adresu.
LIETUVOS JAUNUOMENĘ ir abelnai visus kurie mato šį garsinimą, paraginame reikalauti saviškių Ameri
koje kad jie jums “Žmonijos Istoriją” išrašytų DABAR, prisiunčiant pinigus iškalno, nes kada ji bus gatava 
jię tikrai nenorės mokėti $4.00. Ragindami saviškius Amerikoje, paduokit ir “Dirvos” antrašą.

Ą P ilgai abejosit ar užsisakyt šią knygą ar ne? Abejotojai visada būna nuskriausti. [sukit j laišką $2, pri
dėkit už 25c pašto štampų persiuntimo apmokėjimui, aiškiai parašykit už ką pinigus siunčiat, pridėkit 

aiškų savo adresą, ir jums bus užadresuotas pakelis, ir knyga išsiųsta kaip tik išeis išspaudos.

į, pasiuskit 22 litu 50c Lietuvos Kredito t «• užsakymais siuskit pridėdami aiškų savo adresį ir adresuoki! 
Bankui, Kaunas, “Dirvos" šąškaiton, o paš- | DIRVOS” KNYGYNAS 3352 Superior Avenue 
te gautą kvitą prisiųskit mums, pranešdami = L71 i v. V Ivi N 1\J I nriJ Cleveland Ohio
už ką pinigus siunčiat. ~

iškolektavo iš jų mokes- 
už 1925 metus. Bet ka- 
daugelis narių dar nesu- 
susirinkimus kada pirma

Atsiimkite Knygas!
TMD. Centro Sekretorius ga

vo iš Lietuvos, sykiu su pirma 
knyga “Pasaulio Istorijos”, ir 
kitas dvi knygas TMD. nariams 
— “Princas ir Elgeta” ir “Se
novės Europa”. Bet šias dvi 
knygas musų nariai nebuvo pri
sirengę gauti, ir daugelis nega
vo del sekančių priežasčių: La
bai daug TMD. narių nėra užsi
mokėję savo mokesnius už 1925 
metus. “Pasaulio Istorija” bu
vo siuntinėjama visiems kurie 
buvo užsimokėję už 1924 me
tus. Gal visi dar ir negavo, nes 
kurie nemokėję už šiuos me
tus. Gal jie dar ir negavo, nes 
į susirinkimą neatsilankė, bet 
jiems vistiek prisiųsta, ir kurie 
tą knygą gavo tai kuopos val
dyba 
tis ir 
dangi 
ėjo į
knyga “Istorijos” duota tai "jų 
mokesniai už šiuos metus dar 
neišrinkti. Delei to nors jų 
laukia dvi kitos knygos, bet jie 
jų negauna, nes neatsilyginę su 
centru.

Kurie bus užsimokėję už ši
tuos metus tie gaus dvi kitas 
knygas, “Princas ir Elgeta” ir 
“Senovės Europa”, tik sykiu ir 
už jų viršelius turi mokėti.

Todėl, TMD. , nariai, pasirū
pinkit savo reikalais, pasirūpin
kit atsiimsi iš Centro jūsų lai
komas knygas, kurių jūsų kuo
pai neprisiųs iki jūsų mokes
niai nebus Centre.

Užsimokant už jų viršelius 
ir metinę mokestį gausit dvi 
labai gražias ir svarbias kny
gas, o kadangi spaustuvė žada 
padaryti apie rudenį ir antrą 
tomą “Pasaulio Istorijos” tai 
už šių metų mokesnį gausit tris 
knygas, arba nei vienos jeigu 
užmiršit savo pareigas link or
ganizacijos ir norėsit bus na
riais laikydami mokesnius savo 
kišeniuje.

Šalip $1 narinių mokesnių Vi
ši šiais metais mokės dar po 
50c. už knygų viršelius, tai yra 
$1.50 už tris knygas, arba išvi
so $2.50. Eidami į susirinkimą 
atsinėškit pilnai visus mokes
nius, $2.50, ir pasiliuosuokit 
nuo skolų prieš organizaciją.

' K. S. Karpavičius, 
Centro Pirm.

Kitos tautos leidžia

tiką, ‘padarysite pirkėjui, nes 
jam suteiksite apšvietos, o 
svarbiausia padarysite didžiau- > 
šią naudą T. M. Draugijai, nes 
jai šiuo laiku reikalinga pinigų .< 
milžiniškos sumos del leidimo'. 
“Pasaulio Istorijos” ir kitų ruo- Į 
Siamu knygų. Visi mes šaukia- į 
me kad mes toki geri, toki dar- ■ 
bštųs, toki galingi, bet tąi tik J 
tušti pasigyrimai. Pas mus, i 
ypač vidurinės srovės žmones, I 
yra toks didelis tingėjimas, ne- 1 
pasikrutinimas, tokia beener-1 
ginga dvasia viešpatauja kad ir 
sunku ją atvaizduoti, nupiešti. 1 
Nors dabar reikėtų susiprasti 1 
ir tuos tingėjimus nusikratyti, J 
kada Įvairus tamsunai iš visų į 
pusę apgula. Reikėtų platinti ! 
■musų raštus, ypač paskutinius l 
leidinius. “Pasaulio Istorijų" 1 
kas Įsigys tai dar perskaitęs1 
ačiū pasakys ir’ dar daugiau 
pirks ir skaitys.

Sukruskite /visi šiuo laiku, ; 
ypač kuopos. Pirmiau kada t 
knygų nebuvo tai išmetinėjote ! 
kad del jų nebuvimo negalimai 
susirinkimų sušaukti; dabar . 
jau ir knygos atėję ir be abejo 1 
kuopos valdybos rankose kny-| 
gos randasi, o susirinkimų ne-1 
šaukiate. Jau oras atvėsta ir | 
lengvai galite susirinkimus -su
šaukti. Pamėginkite tik.

j. Sekys.
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Platinkime /TMD. Išleis
tas Knygas

“Dirvos” No. 32-me tilpo T. 
M. D. atskaita už tris mėne
sius. Narių, mokesčių, kaipo va
saros laiku,- išsižiuri vidutiniš
kai, bet už parduotas knygas 
tik $1.25 teinėjo. Tai ženklas 
kad jau musų .Lietuviai'kuo to
lyn tuo daugyn nuo skaitymo 
atšala.
knygų galybes ir žmonės per
ka, skaito, džiaugiasi, o pas 
mus atžagariai: jei jau TMD. 
knygynas per tris mėnesius iš
leido -knygų tik $1.25 vertės tai 
ką jau galima pasakyti kiek'1 ki
ti knygynai išleido ? Matyti 
kad nieko, nes nei viena knygų 
leidimo įstaiga šiuo laiku neiš
leido nei (vienos knygos. fTik 
reikėtų išskirti vieną, tai “Dir
vos” knygyną, kuris šiuo metu, 
tikrai pasakius šiuo knygų lei
dimo krizio metu, išleido ir da
bar leidžia. Tai pasveikinti ir 
linkėti reikėtų “Dirvos” leidė
jams, jos darbuotojams. Tai 
reikėtų remti juos, pirkti kny
gas ir platinti tarp tų kurie 
neraginami neperka ir neskai
to.

Gryžtant prie TMD. knygyno, 
noriu atsikreipti į visus šios 
Draugijos darbuotojus, organi
zatorius ir kuopų viršininkus 
kad jie jau dabar, orui atvės- 
tant, parsitrauktų TMD. knygų 
ir jas tarp ; narių ir nenarių 
platintų, pardavinėtų. Ateina 
jau ilgesni vakarai, įvairus su
sirinkimai, prakalbos, taigi rei
kėtų išsijuosus musų literatūrą 
platinti. Padarysite šimterio
pą naudą: padarysite sau ska-1rinkimuose!

Del Dr. Kudirkos Pa- į 
minklo

Pereitas T.M.D. seimas yra -J 
nutapęs remti Dr. Vintui Ku- j 
dirkai paminklo statymą. L. _ 
manymą padavė veikli Worces- 1 
terio kuopa, kuri išrinko kelis a 
aukų rinkėjus ir, regįs, turi su- 1 
virš $50 tam tikslui. Brookly-O 
no kuopa irgi turi jau apie, $101 
paskyrus tam tikslui. Apie ki- ' 
tas kuopas žinių nėra. Ų- :

Bet- >-pats paminklo statymo M W 
dalykas labai neaiškioje pade- W Į 
tyje. Esu rašęs pora laiškų 
Bortkevičienei, klausdamas arUi

t . , ... i ,, 1 Ii iiiyra 'Lietuvoje susitveręs Dr. V. « , 
Kudirkai paminklo statymo ko^įKB 
mitetas. Atsakymo negavau, g 
Gi birželio 27 d. “Lietuva” ra
šo:

“Užpernai buvo sukrutę1 Ša-1 
kiai ir - Naumiestis Dr. Vincui 1 
Kudirkai paminklą pastatyti. 
Susidarė du komitetai aukoms 
rinkti, šakiuose ir Naumiestyj. 
Abu varžėsi ’kurį laiką kur tas i 
paminklas statyti: Šakiuose ari 
Naumiestyje. Besivaržant su- J 
manytoji] noras atvėso, sustojo I 
aukų rinkimas; ir visa iškrikoj 
ir po šiai dienai apie Kudirkos 4 
paminklą paliovė kalbėję”-. |

Taigi matome kad Lietuvoje | 
tas klausimas padėtas “ant j 
stalo” ir kažin kada bus paini- j 
tas vėl 'svarstyti, jokio orga- i 
nizuoto kūno tam dalykuį vyk- 1 
dyti -Lietuvoje nėra.'

Ar galėtų vieni Amerikiečiai,® 
Tėvynės Mylėtojų Draugijai® 
vadovaujant, sudaryti užtekti-1 
nai pinigų kad savo lėšomis pa- J 
samdę dailininką paminklą pa- | 
daryti? Tas klausimas reikėtų® 
išrišti. Gali but, Lietuvos Pa- 1 
gražinimo Draugija mums pa- j 
dėtų patarimais ir pinigais.® 
Amerikiečiams dirbant, gal ir I 
Lietuvoje atbustų atšalę intęM 
ligentai ir vėl imtųsi .darbo,® 
nors nėra abejones, ir vėl keltiS 
klausimą kur statyti: Šakiuose ® 
ar Naumiestyj.

Taigi klausimas priklauso 1 
nuo TMD. kuopų: ar jos .jaučia i 
užtektinai įspėki] parengti Šį rufl 
denį kokius vakarus tani 'tffisįjH 
fui, ar parinkti aukų iš pasitu- ® 
rinčių žmonių, ar draugijų; kaįjj® 
susidarytų apie $2,000, o gal® 
daugiau kapitalo, paminklo sta-ĮM 
tymui? Jei taip tai Centro Vai- ■ 
dyba turės pamato imtis orga- 1 
nizupti. tą darbą ir susinešti su ■ 
Lietuva bei ten judinti tą klau- ■ 
simą. Jei diduma musų kuopų® 
tam darbui nepritars tai vienąjį 
Centro Valdyba nieko negalė®! 
tame reikale padaryti-.-

Pagvildenkite tą kuopų susi- ■
Vyt. Sirvydas, a
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PASARGA: Istoriški straipsniai, kaip šis 
apačioje telpantis, kurie ėjo per “Dirvą” 
jau ilgas laikas, yra tai raštai iš “ŽMONI- 

>S ISTORIJOS”. i(Žiur. pusi. 4-tą.)

31minimas

ANGLIJOS REVOLIUCIJA 
taip Kovos tarp “Dieviškų Karaliaus 
šių” ir ne tiek jau Dieviškų, bet Protin
gesnių “Parlamento Teisių” Užsibaigė 

Labai Nelaimingai Karaliui
Karoliui L

Tei-

taus

Romos

EZARAS, bene ankstybiausis žiemių- 
-.vakarų Europos tyrinėtojas, persiyrę 

' Anglišką Kanalą 55 metais (prieš Kris- 
užgimimą ir užkariavo Angliją.- Per 

(keturis šimtus metų visas kraštas buvo 
provincija. Bet kai barbarai pra-

ijo veržtis linkui Romos; Romėnų kariu- 
menės, buvę Anglijoje, buvo atšauktos tė- 

sienų ginti, ir Britanija pasiliko be 
ir nebesaugojama.

Kai tik apie tai sužinojo išbadėję Sak
iai žiemių Vokietijoje, bematant persiyrę 
per Žiemių Juras ir Įsikūrė savo naujoky
nus ant derlingos ir turtingos salos. Jie 
Įkūrė čia keletą Anglo-Sd'ktų nepriklauso-

* mų karaliją (nuo vardo pirmutinių atėjū- 
I nų, Anglų ir Saksų), bet tos nedidelės val- 
I zstybėlės amžinai tarpusavy barėsi ir kovo- 
I jo, ir jokiam karaliui nesisekė jas suvieny- 
į ti vienon valstybei!. Skandinavų jurų pi- 
I ratai (“razbaininkai”) .puldinėjo Merciją, 
E Nortumbriją, Veseksą ii\ Suseksą (Wes- 
I sex, Sussex). Pagaliau vienuoliktame am- 
| žiuje Anglija, kartu su Norvegija ir žie- 
I mių Vokietija lika didelės Danų Kanuto 
I Didžiojo 'imperijos dalimi, ir (tuokart jos 
t-nepriklausomybė visai išnyko.

Laikui bėgant, Danai buvo išvyti, bet 
t bematant Anglija ir vėl, jau ketvirtu kar
stu, liko užkariauta. Nauji priešai buvo 

ainiai Nordų genties, kuri dešimtame am- 
I žiuje buvo užkariavus Prancūziją ir Įku- 
| rus Normandijos kunigaikštiją.. Norman- 
| dijos kunigaikštis Vilimas, per ilgą laiką 
| su pavydu žiūrėjęs kiton vandens pusėn, 
g spalių mėnesį 1066 metais persiyrę per Ka- 
I nalą. Kovoje ties Hastings, 14 d. spalių 
g tais pačiais matais, jis Įveikė nedidelę (pas- 
I kutinio Anglo-Saksų karaliaus Vesekso 
^ Haroldo kariuomenę ir pats apsišaukė An
glijos karalium. Bet nei pats Vilimas, nei 
„vėliau Anžų (Anjou) ir Plantagenetų Įpė- 
į diniai neskaitė Anglijos tikraisiais savo 

namais. Į Britanijos salą jie žiurėjo kaipo 
I Į dalį didelės savo paveldybos kontinente 
I — lyg I koloniją, apgyventą atgaleivių, ku- 
| riems jie stengėsi antmesti savo kalbą ir 
| civilizaciją. Tačiaus mažu-pamažu “kolo

nija” Anglija pradėjo Įgyti viršų ant savo 
| “metropolijos” Normandijos. Tuo pat lai- 
; ku Prancūzijos karaliai visokiais budais 
į stengėsi nusikratyti galingų Normanų-An- 
| glų kaimynų, >kurie tikrenybėje buvo tik
* nepaklusnus Prancūzijos tarnai. Po šimt

mečio karų Prancūzai, jaunos merginos
Į vardu Joanna Arkietė (Joanna d’Arc), iš- 

vijo “svetimšalius”. Pati Joanna., patekus 
’ nelaisvėn mūšyje ties Kompienu (Com- 
(piegne), 1430, metais, ir Burgundy, kurie 
Į buvo ją suėmę, parduota Anglams karei- 
'■ viams, buvo gyva sudeginta ant laužo, kai

po ragana. Bet Anglams jau nebesisekė 
/Užsilaikyti ant kontinento, tad jų karaliai 

nors kartą galėjo pavesti visą savo laiką 
Britanijos reikalams. Feudaliai didžiūnai 
Britanijoje turėjo paskui garsųjį Rožių 

“Karą; didelis žemės savininkų skaičius bu- 
Rvo išmuštas kare, — tad ir karaliams ne- 
, buvo labai sunku sutvirtinti savo jėgas ir 
valdžią, Penkiolikto amžiaus pabaigoje 
Anglija jau buvo tvirta centralizuota val- 

I Stybė, valdoma Henriko VII, iš Tudorų šei
mynos; jo įsteigtas Teismas, “žvaigždžių 
Rūmas”, dideliausiu žiaurumu nuslopino 
visus išlikusių dar didžiūnų bandymus at-j 
gauti senąją savo įtaką į krašto valdymo 
reikalus. .

vynes

1509'metais Henriko (VII sostas teko 
jo sunui Henrikui VIH-am. Nuo. to laiko 
Anglija įgijo naujos reikšmės, kaipo mo-' 
derninė valstybė.

Henrikas ne kiek tesidomėdavo^ tikėji
mo reikalais.- Jis, nesutikdamas su papos j 
nuomone del savo privačių moterystės 
klausimų, ilgai negalvojęs apsišaukė ne
bepriklausąs Romai ir pareiškė, kad Ang
lijos bažnyčia liks “tautos bažnyčia”, kur ; 
krašto valdovas bus taip jau ir bažnyčios; 
gaiva. Šita rami reformacija, Įvykus 1534 
męta.is, kuriai pritarė Anglijos dvasiškija, 
kurią per ilgus metus smarkiai puldinėda
vo Liuteronai progagandistai, davė kara
liui ir turtų, nes jis konfiskavo visa, ką 
ikišiol valdė Anglijoje vienuolynai. Tuo 
pat laiku Henrikas gavo (paramos ir iš pir
klių ir prekybininkų, — jie visados nekęs
davo “svetimšalių”, tad nenorėdavo taip 
jau, kad Italas vyskupas valdytų sąžinin
gas Britų sielas. ■

1547 metais Henrikas pasimirė. Jo 
'sostas teko jo dešimties metų amžiaus su
nui. Kūdikio globėjai, pritardami Liute
rio mokslui, darė visa ką galėdami, kad 
parėmus Protestonų įtaką ir reikalus An
glijoje. Berniukas sulaukęs šešiolikos me
tų amžiaus pasimirė. Sostas teko jo sese- 
rei Marei, Spanijos Pilypo II žmonai; ji 
•pradėjo deginti naujos “tautinės bažny
čios” vyskupus ir kitais budais persekioti 
ją, sekdama savo Spano' vyro karališką 
pavyzdį.

Ji pasimirė 1558 metais; jos vieton i 
atėjo Elzbieta, Henriko VIII ir Onos Bo- ’ 
lein, jo antros (iš šešių) žmonos duktė, — 
reikia žinoti, kad Henrikas VIII mėgdavo 
kirsti galvas savo žmonų, kai jos jau įky
rėdavo jam. Elzbieta,' išbuvus kurį laiką 
kalėjime ir paleista vien ačiū šventos Ro
mos imperatoriaus užtarimui, buvo širdin
giausi ir aršiausi priešininkė viso, kad tik 
Katalikiška ir Spaniška. Ji, kaip ir jos 
tėvas, buvo indiferente tikybos klausimuo
se, bet ji paveldėjo tvirtą būdą ir per ke- 
turisdešimts (penkis metus savo viešpata
vimo žymiai sutvirtino savo valstybę ir 
praplatino ją, prijungdama nemažus nau
jų kraštų plotus; Šituo atžvilgiu daug jai 
prigęlbėjo visas būrys gabių žmonių, susi
spietusių aplink jos sostą; Elzbietos gady
nė sudaro taip svarbų Anglijos istorijoje 
laikotarpį, kad verta arčiau susipažinti su 
ja iš plačios tuo klausimu literatūros Ang
lų kalboje.

Elzbieta nesijautė visai saugi '-ant sa
vo sosto. Ji turėjo labai pavojingą prieši
ninkę, Marę, iš Stuartų šeimynos; Marė 
buvo Prancūzų karaliaus Pranciškaus II 
našlė ir Katarinos de Mediči marti (tos 
pačios Katarinos, kuri sukėlė Švento Bal
tramiejaus Nakties žudynes Prancūzijo
je) ; Marės sūnūs paskui buvo pirmutiniu 
Stuartų šeimynos karalium Anglijoje. Ji 
buvo labai uoli katalikė ir gera, šalininkė 
visų, kas tik buvo Elzbietos priešu. Ji ne
buvo gabi politiniuose klausimuose; (per
sekiodama Kalvinus, ji parodė tiek žiauru
me, kad Škotijoje sukilo revoliucija, ir Ma
rė buvo priverstą pabėgti į Anglijos teri
toriją. Čia ji buvo per aštuoniolika metų, 
vis ruošdama visokius suokalbius prieš El
žbietą, davusią jai prieglaudą Anglijoje. 
Pagaliaus Elzbieta, nebetekus kantrybės, 
paklausė savo patarėjų ir liepė nukirsti 
“Škotijos Karalienei” galvą. 1587 metais 
Marė neteko galvos, ir tas įvykis sukėlė 
karą su Spanija. Bet sujungti 'Anglijos ; 
ir Olandijos laivynai sūmušė Neįveikiamą 
Pilypo II Armadą.

(Bus daugiau)

SapnininkaiQ
APDARYTA J J gg

Su reikalavimais siųskit ir (pinigus.

DIRVA
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

metų atgal kuomet 
Maikio, kaip paveik- 
ant svieto negalėjo

PASIS VINTRO. ALVENIS 
APRILO

Plibonigis vetero;
Sunbrilo
Dolce kisas vizagon de l’tero.

Birdoj sunon kantante salu- 
tas:

flirtante,

turdaro starante. 
flugadas abelo,

Jen alaudo
Jen flutas
En tremolo

Ree lerte
Li vizitos deklivon.
Vanelo . •,
Gaje krias: “ekvivos mi vivon”.

Gruos, cignoj, anseroj tra-
flugas;

Cikonio frapidas.
Mi plūgas
Kaj malbelajn birdacojn mi 

vidas.
Ne en sulko pYomenas pasero, 

Ne kofvino grizigas— 
Mizero, 
Manko, zorko la birdoj

Nokte, rabe.
Min edifas tro 
La dua,
Koro mortas de gratoj de

Mi esperas, ke 'kantnajtinga-
la,

korvkrias 
pia

nomi- 
gas.

unua,

l’tria.

Ke viyiga odoro
Konvala
Renaskigos printempon en koro.

Pf. šaulys.
Nuo Juoku Red..: Juokitės 

jei norit!

kokios tautos kalba 
šios eilės (išskyrus 
ir apie ką jos dai- 
nepasakytume.

Tikrai sakome nei vienas ne
žinotumėt- 
parašytos 
žinančius) 
nuoja jei

Bet pasakysime, štai ką: to
kios tautos visai nėra kokia 
kalbos tos eilės: tai yra Espe- 
rantistų kalba, ir eilės (perspau
sdintos iš “Litova Stelo”, Lie
tuvos Esperantistų laikraščio.

Jose yra primaišyta visokių 
tautų žodžių, ir pirmutiniai du 
žodžiai antgąlvio, kas supranta 
Angliškai, bus: “Passes Win
ter”, arba “Praeina žiema” ar 
“praėjo žiema”, trečias žodis 
turbut darytas iš Lietuviško, 
nes nesuprantamas, o ketvirtas 
reiškia balandžiu mėnesį.

Tai1 yra eilės ; apie pavasarį, 
kurių kontestą mes šįmet turė
jome. Kaip ten nebuvo, nors 
mes čia neišreikšime savo ne
mėgimo Esperantizmui,“ visgi 
tų eilių butume nepriėmę į kon
testą, nes jos, matyt kiekvie
nam iš Įvairaus ilgumo eilučių, i 
yra rašytos naujoviška “ketu
rių vėjų” forma, kam męs visai 
priešingi.

su
“Keleivio” Maikis perstato 

labai pirmeivį vaiką, ale to vai
ko protas tik tiek išaugo kiek 
ir pats vaikas — vis ant 
tos, nei colio į vyrą (žiur. 
veikslą, kuris jau dešimts 
tų SMaikį tokiu pat rodo).

Maikio Tėvas tai bent einan
tis su progresu senis, nors vai
kas jį vadina atsilikėliu. Tė
vas pasikalbėjimuose kalba ą- 
pie šių laikų dalykus: mergų ir 
bobų trumpus andarokūs ir nu
kirptus plaukus,'o Maikis tebe
pasakoja apie Čenstakavos Ma- 
eochą, kun. Šmitą/kuris nužu-

vie- 
pa- 

me-

dė savo gaspadinę, kas viskas 
dėjosi 15 
dabartinio 
slas rodo, 
būti.

Antra, nors nuo tų dviejų at
sitikimų jau daug atsibuvo ki
tokių atsitikimų (kuriuos Mai- 
kis turėjo^ išstudijuot ir statyt 
seniui argumentais, bet Maikis 
matyt daugiau ir nestudijuoja.

Tas. perstato musų “progre- 
sivius” socialistus-komunistus: 
jie išmoko socializmo ir bolše
vizmo, iš ' vienos mažos senai iš 
mados išėjusios knygelės-ir po 
to daugiau nieko nenori mokėti 
ii- žinoti ir jokių kitų argu
mentų nežino.

Sugryžo dš kelionės po Euro
pą Clevelando vyskupas, kuris 
su (Dievo pagalba ton baision 
kelionėn leidosi, ir pargryžęs 
tuoj skubėjo į katedrą pasimel
sti ir padėkuoti Dievuliui kad 
leido jam laimingai pargryžti.

Ištikro, j uk tai-baisi kelio
nė:' vykstant į traukini, auto
mobilis galėjo susimušti ir vys
kupą užmušti; traukiniu 
žiuojant, galėjo nuo bėgių 
šokti ir vyskupą užmušti; 
vu plaukiant, laivas galėjo 
skęsti ir vyskupą prigirdyti; 
pei’ Šveicariją važiuojant', galė
jo nugriūti kalnas ir vyskupą 
nuspausti; Italijoj esant, galė
jo užpulti juodrankiai ir vysku- 

Tas pats galėjo 
Taigi 

už iš-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLE No. 63

va- 
nu- 
lai- 
nu-

pą papjauti, 
atsitikti gryžtant atgal, 
reikia dėkavoti Dievuliui 
saugojimą ir išlaikymą gyvo.

Aną dieną sugryžo iš Lie
tuvos J. Zagriackas, irgi Cleve- 
landietis. Jis išvažiavo nesa
kęs nieko Dievuliui, ir sugryžęs 
nedėkavoja, ir jo neužgriuvo 
nei kalnai, neužpuolė nei Slaba
dos žulikai, nenugriuvo trauki
niai, nenuskendo laivai, nei ne
susimušė tramvajai.

“Lietuvos žinios” angliaka
sius (vadiną kalnakasiais, Jei 
taip tai galima angliakasius "va
dinti ir duobkasiais, ir net bus 
teisingiau, nes angliakasiai vi
sai kalnų nejudina, o po žeme 
skylių-duobių daugybes kasa.

Mes apie kitų bėdas niekad 
nepaisom. Mums dabar nei į 
galvą neužeina kad Argentinoj 
yra viduržiemis ir šalta.

Pranas Balkionis iš Lietuvos 
rašo štai ką: “Aš nuolat matau 
‘Dirvoj’ paminėta žinių pra
džioje: Portland, Ore., ar kito- 
kis miesto vardas Ore, ai' tai 
reiškia kad Amerikoj jau ir 
ore miestų yra?”1

Ne. Tai yra sutrumpintas 
Oregon valstijos vardas. Dar 
kolei kas sutelpam ir ant že
mės.

Kartų čigonė atėjo pas ūki
ninką, iii’ jam padavus ranką 
del spėjimo pasakė kad j.ei duo
sią lašinių tai jo ateiti atspė- 
sianti, ir dar žinanti ką jis da
bar manąs (mat laikė kvailu). 
Ūkininkas dar užklausė ar tik
rai ji žinanti ką jis manąs 
tuomet duosiąs lašinių. Ji 
sakė kad taip. Tuomet jis 
panosėn pakišo špygą ir
klausė ar žinojus ji kad jis tą 
jai duosiąs įr kad tą tik tema
nęs. Čigonė keikdamosi išėjo.

Rakštis.

tai 
at- 
jai 
pa-
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REIKALINGI AGENTAI
Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 Į mė
nesi liuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
3.2(7 E Street Boston 27, Mass.
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Virimo Receptas
Sveikatos delei- reikia kasdien vai- 

i gyti grynų sėlenų produktų. Sėle
nos yra priruoštos krautuvėse ska
nioje formoje ir galima jas naudoti 
visokiais budais valgių priruošime. 
Sėlenų kleckai visiems patinka, sė
lenų pyragaičiai ir duona su mielė
mis kepta yra puiki. Sėlenų net ga
lima dadėti j skanius arbatinius py-' ...  „
ragaičius. Du šaukštai į dienų sė- trius muilus. 
lenų maisto skaitoma apsaugine do- baltu muilu ir paskui išgręžti leng- 
za tiek sėlenų lengvai galima su- vose putose vietoj tyram vandenyj, 
valgyt dviejuose šėtoniniuose klee- n . . .
kuose! Sekantis receptas parodys 
kaip prirengti kiaušinienę su sėleno
mis, kas yra sveikiausias ir skaniau
siais valgis.

Kepta Sėlenų Kiaušinienė
1 puodukas sėlenų
2]/£ puodukai learšto pieno 

puoduko cukraus 
’A šaukštuko druskos 

šaukštuko vanilos
3 nelabai .suplaktus kiaušinius
Sumaišyk viską krūvon ir kepk 

išsviestuotame inde iki kiaušinienė 
apkietės. Tų trijų kiaušinių tryniai 
gali būti sunaudota pudinge, o bal
tymai suplakti į putas ir biskelj 
kepinti ant viršaus.

Virtuvės Patarimai
Lengviausias būdas nuvalymui _ 

Čiaus yra sušlapinant skarulį kero- 
sinu ir šveičiant visų pečių.

Jeigu nusideginat laike valgių vi
rimo tuojau uždekit ant skaudulio 
avižinių miltų košės sudarytos su 
šaltu vandeniu. Avižinė košė maži
na skausmų ir gydo.

Reikia ledų skrynių užlaikyti taip 
pat švariai kaip ir kitas dalis namų. 
Visada mazgokit lentynas pilnai kas 
rytas.

Kad nesusvilinus verdamo pieno,, 
išvirk vandeni apie colio gilumo ir 
paskui išpylus virk ten pienų.

Naminiai Pasigelbėjimai
Kuomet skalbi nosinaites kurios 

pageltonavusios, naudok biskį tartar

jos paliks, baltos kifip sniegas.
Jeigu susitepi pirštus rašalu, už

dek skaruli pamirkytų ammonijoj ir 
paskui nuplauk šaltu vandeniu. Tas 
nuims rašalo plėtmus.

Laikyk storas popieros kortas ką 
ateina iš skalbyklos jeigu manot ke
liauti kur. Jos labai gera suvynioti 
suknias, bliuskas, andarokūs, ir tt.

Vilnoniai sukietėja naudojant aš- 
Juos reikia mazgoti

ap-

pe-

Grožės Patarimai.
Ar rytiniai namų apmosimai turi 

pavargint šeimininkę? Nė! Daug 
moterų buna nusialinusios, gatavos 

Į susmukti kai kasdieninį namų dar- 
| bą užbaigįa. Devyni sykiai iš de
šimts, šitoks nuvargimas paeina nuo 

Į vidurių užkietėjimo. Atsikračius to 
negeistino apsireiškimo atgausit sa
vo energijų ir gera sveikatų. Tuks- 

rtaričiai rado tų vienų saugų kelių at- 
I sikratymui visiškai nuo užkietėjimo 
— rado tų sveikatų kurių manė jau 

I nustoję visiškai — rado jų naudoda
mi AH-Bran sėlenas. Geras užžiu- 
rėjimas savęs reiškia ne tik kad jū
sų fiziška padėtis pagerės, bet jūsų 
abelna išvaizda ir palengva atgausit 
savo jaunystės grožę.

Ypatiška Sveikata
Vienos valstijos Sveikatos Taryba 

išleido raštų išdėstantį kaip kožna 
motina turi sekti savo namuose svei
katos įtekmę. Dalykai namuose ku
rie turi įtekmę ant vaikų sveikatos 
yra: Sveikata tėvų ir kitų šeimynos 
narių; gyvenimo aplinkybės namuo
se, kaip tai švarumas, oras, saulės 
šviesa, susigrūdimas, ypatiškas su
tikimas ai; barniai, medikalė ir den- 
tistijiė inspekcija. Rami atmosfera 
paprastai reiškia gera-. Valgis yra 
svarbiausiu dalyku suaugusiems ir 
mažiems. Pienas, šviežios daržovės, 
ir vaisiai, čielų grudų valgiai ir juo
da duona reiškia gerai maitinamų 
kūnų. Maisto įpročiai yra labai di
deli, užtai reikia anksti įpratini į

Smetonos plaunamam vandenyje ir gerus.
MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

Borden’s Evaporated Pienas yra į blausias šviežias pienas su palikta 
arčiausias maisto vertybėj prie gry- jame Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro
duktas. Jis yra tyriausias ir rie^

vaizda veterinaru ekspertų. Prašyk 
savo groseminko duoti Borden’s.

DOVANAI
| Kas užsirašys “DIRVĄ” ant metų =
= sau arba užrašys saviškiams į Lie- |
E tuvą ir prisius pilnai prenumeratą
E ($2 Amerikoje, $3 į Lietuvą,)., š

gaus VISIŠKAI DOVANAI vir
šuje atvaizdintą VALET AUTO- = 
STROP Skustuvą, pagarsėjusį vi-

| soj Amerikoj, plačiai naudojamą 
s, del jo patogumo, ries juo nei neįsi

pjausi, nei turėsi vargo skutantis, 
o prie tp kožnas skustuvas tui pus
tymui diržą, kuris lengvai geležtes

E ’ išaštrina. =
Gaus ji. kiekvienas kas užrašys ir E 

= savo draugui “Dirvą” Amerikoje. E 
E Seni ‘Dirvos’ skaitytojai kurie no- 
f ri šį puikų skustuvą gauti privalo 
| su pilna metų prenumerata prisių

sti 25c. pesiuntimo lėšoms. Re- 
guliarė šito skustuvo kaina $1.00.

| . “DIRVA”
=3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis rainių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsntių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jj dabar ir turėsit naudingą laikrašti-

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, .par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus Siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.



jH The Younger Set

DIRVA

metų vaikas, kurčias per du 
metu, buvo paimtas j orlaivį iri 
iškilus aukštyn su' Orlaiviu gul
dytas iš 5,600 pėdų žemyn, nuo ■ 
ko jam* girdėjimas dalimai at-V 
gryžo,

tai turėsim kiek Įvairumo; Ki
ti labai Požėlos laukia.

Darbai Youngstowne page
rėjo. Keletas Lietuvių pribuvo 
iš kasyklų ir sako kad daugiau 
negryš Į kasyklas. Tautietis.

Every man who plunges in
to an ice-cold bath in the morn-1 
ing, and lives, is sure to 
about it all day.

-------- o------ p
Newly Married Man: 

wife is an angel.”
Old Married Man: “How 

she been dead?” 
-o---------

is reasonably easy to go 
business, says Peter Aksis, 
it takes, capital, courage 
capacity to stay in it to kadaatsllko kanu"olę"j LietuvVš- 

-----  kus komunistus tai beveik ko 
svetaine nenuvirto iš lermo —

YOUNGSTOWN, O.
, i Didelis Karas Lietuviu Salėje, brag JRugpjūčio 8 d. čia atsibuvo 

prakalboj) P. B. Balčikonio, so- 
Įcial-demokratų partijos atsto- 
.vo, ką tik pargryžusio iš Lietu-
vos. Publikos mažai buvo klau- , , 
syti jo kalbos. Balčikonis yra Į Orlaiviu Gydo Kurtumą 
jaunas vyras, turi gerą iškalbą. I Youngstown, O. *— Vienas 6 
Jis davė pipirų katalikams,;----------------------------------------

, tautininkams Sandariečiams ir I ANTANAS BARTKUS 
nepamiršo kunigų. Pirmieji vi
si ramiai klausė jo kalbos; bet

long
has

karšta kad jie buvo priverstihigh

glade.

$1 iki $25.
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Babies Love It

★

Mr. 1. Knowltt

like 
get

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

too 
how

kad pas mus 
garsus ristikas 
Jeigu jis nepa
milsi] koloniją

Because you can’t keep cool 
this hot weather don’t get hot

A lot of towns in Florida 
would have bid a million dol
lars for that evolution trial.

M. 
the

at might take rest, 
the sunny day , 
roundelay.
idly spent,

and 
two 
but 
be- 
the

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

Better than a Mustard Plaster

I Jane: ‘
I institution.”

Janet: “So is a penitentia-

-------- o--------
It’s certainly true of the 

tight-rope walker that he trav
els the “straight and narrow

--------±—o-------- :—
Gross-word puzzles are 

long distance phoning—you 
a word now and. then, says T. 
Neural

which 
effect 
it has 
agreement con-
between the in-

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

-------- o--------
Apparently, opines J. Pech- 

:aitis, moving picture \ censors 
i are selected from among the 
blind.

PTMIG A I s?. Platinų, Si- 
A 11 livlriL uį Dantų Auk- 
dabrų, Deimantus, magneto galus, 
dirbtus, dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

THE A. B.
Savings & Loan Co, 

3354 SUPERIOR AVE.

mated; It is for the future of 
the work of the League a ques
tion of essential importance 
which necessitates deep delibe
ration.’ \
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bin
Up

ils!(
Kitai

it

isi

ill 
til 
ft
*

^01 
A(Ja

fa 
ta; ii 
fa.

THE POLISH
BETRAYAL

In an address before the 
League of Nations Union on 
January 27, 1922, Mr. Noruše- 
vičius, the Lithuanian Charge 
d’Affaires in London, made the 
following reference to the Zeli- 
gowski coup de force arid the 
League of Nation’s failure to 
find a satisfactory solution of 
the Polish-Lithuanian dispute:

“Taking advantage of ’ their 
military superiority, the Poles 
dictated conditions to Lithua
nia, and when subsequently 
'convinced that their forcible', 
occupation of Vilna would en
joy the support of certain Pow
ers, calmly infringed the Su
valkai Treaty: It is indeed a 
matter of history that only-two 
days after the signature of this 
agreement the Poles, acting 
through the ‘rebel’ General Ze- 
ligowski, seized the Lithuanian 
capital Vilnius and subsequent
ly occupied the Vilna territory.

“The League of Nations has 
not failed to inflict upon Gen
eral Zeligowski’s adventure 
well-merited blame. M. Leon 
Bourgeois-, the President of 
the Council of the League, in a 
letter addressed to M. Paderew
ski bn October 4,' 1920, special
ly declared: ‘The Polish Gov
ernment, after having appeal
ed to the League of Nations on 
the subject. of its difference 
with Lithuania, accepted the 
decisions of the Council—im
mediate cessation of hostili
ties; neutrality of the territory
occupied by Lithuania to the eluded before it 
east of the line' of December terested parties, to be check- 
8th, with reservation of res
pect'for this neutrality by the 
Soviet authorities ;• formation 
'of a Control Commission which 
is now on the spot and charged 
w'ith taking the necessary steps 
to stop or avert any conflict, 
without prejudicing in any way 
through its action a definite 
territorial settlement!
cupation of Vilna is thus a vio
lation of the engagements ac
cepted vis-a-vis the Council of 
the League of Nations, and the 
latter is compelled to demand at all your friends.

DESIRE j
Walter R. Baublis.

How wonderful it is to be 
A sturdy branching leafy tree. 
Whose outstretched arms enfold the nest 
Where joyous birds 
And where thru all 
They chirp a merry 
My life would hot be 
With grief my heart would not be.rent, 
But sturdy and with head held 
I’d gaze forever at the sky, 
And welcome to a kindly shade 
The weary that pass thru this 
Thus thru the seasons I would 
And to each passerby would give 
The 'solitude for which they sought, 
And which existed but in thought, 
So they may also envy; me 
Arid wish they were a branching tree.

of the Polish Government what 
immediate steps it proposes to 
take to ensure respect for 
gagements.’

“In these circumstances, 
Leon Bourgeois, realizing
danger which General Zeligow
ski’s 'act constituted for the 
prestige of the League of Na
tions, deemed a fresh hearing, 
of the parties by the Council,, 
necessary. ‘The question at is-1 
sue today’, he wrote to the lat
ter, ‘is really not only the de
termination of the rights 
obligations of each of the 
Governments concerned;
above all of the right 
longs | to the Council 
League of Nations not 
that decisions 
taken and the 
ceedings which 
after a solemn

that
of

to allow 
it has 
of pro
advised,

Who’d you say- 
tke pas te 
was for?'

He doeSri t 
Rear.me 

jw1® 
this rope

IVE eaoS3ED 
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Popularity leaves very little nath”. 
tiine for steady thinking. 

-------- o--------
No, John Henry, battleships 

are not brought into port by 
tugs of war.

_____o--------
■Once upon a time there was 
man who knew all the words

of ‘The Star-Spangled Banner’.
He was Francis Scott Key.

-------- o---------
“Now you can go to grass’, 

said Albert Varakois a's he led 
his horse into the pasture.

-------- o--------
My bonnie was fond of 

dancing,
Had a partner—weight 

hundred three.
The floon was too slick 

too slippery—
O bring back my bonnie

me!
-------- o--------

Many a husband who 
spend a day merrily digging 
fishworms has a sudden spell 
of weakness when his wife 
asks to transplant a geranium.

Z -------- o--------  ,
“I hear”, said .Smith, “that 

you bring your wife a box of 
candy every day.”

“Yėš”, replied Newlywed, 
“it’s always a comfortable feel
ing to. know that you have 
something to eat in the house."

——o--------
Marie Sting Was Stung

Marie Sting was very disap
pointed that Warrick Stewart 
did not call on her Sunday eve
ning, We suppose that he had 
another call at Dexter.—Dex
ter, Mo., Statesman.

-------- 0-------- .Bodmers are the static of; 
real progress.

-------- o--------
DELIVERY BOY’S LAMENT

Į never sausage eyes as 
thine, <

And if you’ll butcher hand 
in mine,

And liver round me every
day,

We’ll seek some ham-let 
far away,

We’ll meet life’s frown with 
life’s caress,

And Cleaver road to 
hcippiDess.

It 
into 
but 
and 
advantage. 

-------- o-
Devil: “What in hell are you komunistėliams pasidarė taip 

laughing at?”
His Assistant: “Oh, I just|pasirodyti kad jie do paukščiai, 

had that flapper locked up in b. Vaitekūnas pirmiausia pra- 
a room with a thousand hats jgjo ataką, stengės suardyti 

I and no mirror.” y I prakalbas, ir kelios moterėlės
------- 0-------- taipgi buvo užsidegusios prieš 
“Marriage is a great kalbėtoją, kad vos neplyšo.

•Dabai- žinome kas yra musų 
tarpe vienybės ardytojais. Tik 
gėdą daro visiems vietos Lietu
viams. Patarčiau Youngstowno 
Lietuviams nupirkti vežimą, 
arklį ii- statinę smalos ir aplai- 
sčius visus' komunistus pagal 
Rusiškos mados, pasiųsti Į jų 
Rusišką rojų, tada butų atlik
tas kriukis.

Girdėjau kad kurpininką ko-- 
munistą nuvertė iš Lietuviško 
Progresiviško Klubo pirminin- 
'kystes, o išrinko Joną Bukaną 
pirmininku.

Teko girdėti 
žada atsilankyt 
Karolis Požėla, 
tingės užsukt Į

-------- o--------
Another definition of a cynic 

is a man who, on the morning 
of a hot day, gets a cracked lip. j

-------- o--------
'Love isn’t blind, snaps Julia 

Baltrukonis, it’s just nearsight
ed.

-------- o--------
Americanism: Paying 

much; bragging about 
much it costs.

-------- o--------
A frank friend soon becomes 

a rank enemy.
----—o--------  

WHATZAT!
Sigh on rear end of Ford ear 

rolling .merrily along the Ansel 
road: “Four: Wheels and 
Brakes”.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
į baigęs Teisių Mokyklų Cumber- 
I land Universitete, darbuojas su 
| Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER
Į ,307 WILLIAMSON BLDG.
i kur su visais teisių reikalais 
I Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
I Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
Į rėš teisingų patarnavimų.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Kodėl

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

M&S. WSNSLOW’S
SSyrup

By Thornton Fisher

MrfHERE CHO 
WU SPfV THIS

ŠEIMYNŲ GRUPIŲ-
- _ PAVEIKSLAI —-
Dabar laikas ateiti nusifo
tografuoti savo šeimynų 
grupes atminčiai — su vai
kučiais ir suaugusiais, da
bar galit tinkamai išsiren
gti ir ateiti dienos laiku, ir 
nedėldieniais. Prie kožno 
tuzino paveikslų duodu di
deli gražų spalvuotą por
tretą dykai; Ateikit!

1197 East 79th Street

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

skuta 
Valet 
Skus- 

viena-

Wet
Art«rStr©p 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

“Ta Sena
Society”

“"TA Sena Society”, — Taip tai;
* daugelis sėnesnių Clevelan- 

do gyventojų vadina šį banką;, — 
vyrai ir moteris kurie matė Cle- 
velandą augant/nuo mažo mieste
lio iki metropolio. Jie matė šitą 
Įstaigą,, dabar 76 .metų senumo, 
einančią -žingsnis žingsniu su mie
sto augimu-.

Munis smagu girdėti sakant “Ta 
Sena' Society” tuo paprastu, pa- 
giriančiu vardu, nes tas reiškia 
jog' šis ban'kas patapo- tradiciniu 
tarp Clevelandiečių—tradiciniu ir 
sykiu saugiu banku vyrams ir 
motėrims kurie nori taupyt pini; 
gus.

tncorponared /SfS 

fedetg Wrings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE 

Dėk taupymus Į taupymų banką

DUSULYS
BIoriuMai ėiuiilta antpuolis Ir dusinanti* Hay Fever stmptonml nlentvtual If h> 
valdomi uno dešimtie^ sekundų iki trijų minučių vartojant Dr. B. SCHIFFMANN'8 
ASTHMADOB, kuria tieabffnal pasieta ligoo šaknis, suteikdamas saldu h ramu 
miegą lovoje, tiems, kurio kitaip turėt® snausti kėdėje. Prisi®sk mums bbtb vari* k 
aiškiai parašytą adresu ir rausi mus® gydymą visiškai DYKAI. Duok muu pnffl 
įrodyti tatai mus® kaštais. ASTHMADOR yra parduodamas per visus Bptiekorlui 
abelnai visose dalyse pasaulio. Prisilak savo adree® del persitikrinimo
R. SCHIFFMANN CO, 1734 N. Main Street, LOS ANGELES, CAt»

DBBSD
YZ”ulet -

a . o. Saugus Skustuvas kurs patsAlltOOtrop Išaštriną Savo Ašmenis
Razor pilna sudėtis si.oo ir ss.oo 

—Šhar ens Itself ^afs’^u0^a kur Parsiduoda Skustuvai

. Aiškios, Tyros, Svei 
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana;
Murine Valo, Palengvina, 4-V 

w ---- gaivina ir Nepavojingas.
C Jis jums patiks:IL B Knygele “Aldų Užžiura” arba

Muritu>Co^Dpt.H.S.,9B.OhioSt.,Chic.go “Akių Grože Dykai. i

Prospect 2420 Central 1711

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

kuo j am, išleidžiam ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland, OM*

*
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iausia. Valet 
Strop Skus- 
s yra viena- 
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Žemo Išauklėjimo Jau
nimas ir Jo Darbai

f. Juodupiai, Keturvalakių vak 
t — Liepos 22 pas pil. Bindoką 
I: įvyko vestuvės. Nors'Į vestu- 

ves mažai kas buvo kviesta, bet 
į vos tik saulė nusileido, prigužė- 

jo pilnas kiemas ir kambariai 
[ “kriukininkų-galiunų”. Svečiai 
E lyg ir nujausdami pradėjo kal- 
t bėti kad jie čia parodysiu “št’u- 
| kų”. Apie 11 vai. nakties'per 
į langą pasirodė nemažas baslys 
į kuris įlėkė kambarin pro šeimi- 
I ninko galvą; mat “kriukinin- 
|kai-galiunai” pradėjo “štukas” 
į rodyti, šeimininkui pareikala- 

vus neprašytus svečius išsineš- 
f dinti, jie pradėjo dar labiau 
į "štukavoti”,. nes* tada jau ir 
f daugiau “blaivios” galvoje tu- 
įrėjo.
i Vienas jų peilį atsilenkęs 
r-, pradėjo gaudytis kambariuose 
Į šeimininką reikalaudamas iš jo 
[“Ijterį”, o jeigu ne tai papjau- 
i siųs.... Nežiūrint griežčiau- 
i sių šeimininkų priemonių, ne

malonius ir neprašytus svečius 
t jokiu budu negalėjo’ iškraustyti 
' iš kambarių.
f Galų gale priėjo prie to kad 
likusius dar tris “štukų” rody
tojus svečiai šeimininko prašo- 

:mi griebė surišti ir pristatyti 
f policjjon. Bet kur tau. “Kriu
kininkai” netaip greit pasiduo
da. Išsitraukė atlenktus peilius 
ir stojo j kovą. Bet nelaimė | 
“kriukininkaji-galiunai” pralai- 

pnėjo. Du smarkiai apmušti 
pabėgo, vienas narsiausias “iš
mintingiausias” jų tapo smar
kiai’sužeistas. Vienas vargšas 
taip- nusikriukininkavo kad nei 
peilį, negalė jo valdyti, ir su
griuvo tarp vartų. Tai bent 

."štifiros” t Gėda taip toii 'nusi- 
kriukininkavusiam Vidgirių ir 
Juodupiu jaunimui. “š.B.”'

Naujas Rusų Atstovas 
Kaunas. — Liepos 17 d. į 

Kauną atvyko naujas sovietų 
atstovas Lietuvai Aleksandrov- 
skis su žmona. Sav6 Įgalioji-j 
mus atstovas įteiks Lietuvos 
prezidentui, jam sugryžus iš 
Palangos. “L.”

DR.HUMPHREYS1'24”
TONIC 
TABLETS 
BUILD YOU ŪR

ŽEMOS KAINOS 
NEDĖLIOS EKSKURSIJOMS 

ant

^|lCKg.pATE

i daugel punktų vakaruose nuo 
Clevelando.

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, Wis.

PĖ-RU-NA

entralKO
ičo.

ir s W 
indus pi- 
L

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

‘ ‘ Gydo kosulį, šalti, katara, 
.viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

id, Oil*

Parsiduoda visur ą 
Tabletuose ir kaip skystimas 
•O .

KATRIE BEDIEVIAI
Kunigai skelbia kad Lietuvo

je labai daug randasi bedievių. 
Bet tikroje prasmėje nėra nei 
vieno bedievio. Pirma, krikš
čionis daug poterių kalba, išpa
žinties eina, taigi kad ir blogas 
žmogus butų vistiek jį o bedie
viu vadinti negalima. Antra, 
visi laisvų pažiūrų žmonės ne
sutinka su kunigija dėlto kad 
kunigai pameta altorius ku
riems yra pasišventę, ir kišasi 
j valstybinį darbą, politikauja 
ir kiršina žmones prieš vienas 
kitą. Taigių tokių pakraipų 
žmonės gerbia kunigus ir baž
nyčią tik savo vietoje. Tai fak
tas.

Rokiškio mieste ir valsčiuje 
buvo skaitoma kad daug dides
nė dalis gyventojų yra bedie
viai. Rokiškio padangėje esą 
tokių didelių bedievių kad da
vatkėlės diena po dienai laukia 
kada juos žemė prarys. Bet 
atėjus velykinei išpažinčiai pa
sirodė kad tie mažieji ir didie
ji bedieviai visi atlyko velyki
nę priedermę. Taigi ar galima 
tokius žmones vadinti bedie
viais ?

Trečia, yra tokių žmonių ku
rie jokių tikybinių dalykų ne
atlikinėja,. tai daugiausia aukš
to mokslo žmonės. Bet tų žmo
nių gyvenimas parodo kad 'jie 
ir be to geri. Jie nevagia, ne
veda blogo gyvenimo, šelpia pa
vargėlius, gerbia tautą ir savo 
gimtinį kraštą.. Taigi kaip tokį 
žmogų vadinti "bedieviu kuris 
gyvena dorai?

Labai jau laikas atskirti ku
nigą nuo Dievo, daugiau gerb
ti Dievą ir jo įstatymus, ne ku
nigus.

Dabartiniu laiku visiems ma
toma kad didžiausi bedieviai 
yra musų tikintieji, nes jie po 
bažnyčios s'togu 'paslepia savo 
nešvarų gyvenimą. Nors ir ka
žin kaip nešvariai gyvena, 
bile tik butų maldingas, lenk
tųsi prieš kunigėlį, niekas ne- 
išdrys jo bedieviu vadinti.

Kuris kunigas nesikiša į poli
tiką, vien tik rupinasį žmonių 
sielomis; tokį kunigą gerbia vi
sų pažiūrų žmcgiės. Dorą ku
nigą ir mirusį kaip dievoti taip 
ir bedieviai niekados neužmirš. 
Štai pavyzdžiai. Panemunėlio 
a. a. Kun. J. Katelė išmokė 12 
tūkstančių žmonių skaityti ir 
rašyti, o labiausia dar persekio
jimo laikuose. Rokiškio aS a. 
Kun. Jankauskas nebuvo pasi
žymėjęs tiek daug žmonių švie
time, bet buvo pasižymėjęs 
“meile artimo”. Kai stojo Lie
tuvos valdžia, žudė visus ku
rie buvo įtariami bolševikais, 
nors nekurie nei kiek neturėjo 
supratimo kas tas bolševizmas, 

(įtariamojo gyvybė prigulėjo 
I nuo kunigo: kad kunigas tars 
i žodį “nekaltas” tai ir bus ne
kaltas. Bet taip nebuvo. Kiek
vienoj parapijoj žuvo po kele
tą nekaltų žmonių, o Rokiškio 
nei vienas, nes Kun. Jankaus
kas ir savo priešus išteisinda
vo. Aš esu tikras kad ir tįk- 
riausis laisvamanis ir bedieviu 
apšauktas nusilenks prieš kapą 
tokio kunigo.

Kunigas įsivėlęs politikon y- 
ra tai tikras bedievis.

K. Kriukelis.

Už Tėvo Nužudymą 
200 Litų

Kaunas. — Rugp. 18 d. pra- 
I dėta nagrinėti kariųmenės teis
me įdomi byla prie Aukš. Pane- 

įmunės gyventoją Gužienę, jos 
i sūnų Guzą ir darbininką Ziat- 
kauską. -

Pil. Gužienė ir jos sūnūs kal- 
Į tinama tuo kad jie už 200 litų 
I pasamdė darbininką Ziatkaus- 
I ką kad jis užmuštų jos vyrą ir 
į tėvą Guzą, su kuriuo jie labai 
ginčijosi del palaikų. Jisai bu
vo nužudytas ir jo lavonas bu

vo įmestas į Nemuną. Teisman 
iššaukta apie. 50 liudininkų. 
Kaltinamiems gręsia mirties 
bausmė. “Lž.”

▼▼▼

Karo Ligoninę Verčia Į 
Klioštorių

'Lietuvoj dabartinėj, klerika
lizmo gadynėj klėrikališko už- 
viešpatavimo plėtimui nėra jo-, 
kių ribų. Kur tik pasiekia juo
dais savo skvernais ten ir den-1 
gia, užslopinimui laisvesnių pa
žiūru žmonių, kabinasi tiesiog 
į sąžinę ne tik pavienių asmenų 
bet ir mokyklų, organizacijų, 
įstaigų.

Šių metų pradžioj Kauno Ka
ro Ligoninės gailestingos sesu
tės '(slaugės) gavo iš sanitari
jos skyriaus viršininko lapelį 
su klausimu ar jos nori būti 
vienuolėmis ar ištekėti. Turi į 
tai atsakyti su parašu.

Kaslink ištekėjimo, jos pa
reiškė neatsisaką jeigu tik bus 
kam vesti. Vienuolėmis būti 
nepritarė, nes dauguma yra par 
žangių idėjų ir gali gyventi be 
juodų suknių.

Ligoninės kapeljonas Saba
liauskas senai meldėsi prie šv. 
Antano idant duotų vienuolių i 
jam pagalbon, nes slaugės ma
žai katra paremia kunigėlį ir 
mažai rūpinasi apie kitų dūšių 
išganymą. Ligoninėj ligonių 
vis buna nuo 400 iki 600. Tai 
jis vienas nespėja įkalbėti kiek
vienam apie dūšios nemirtinu- 
mą ir pomirtines linksmybes.

Vasario mėnesį kapeljonas 
su džiaugsmu pranešė kad už 
kelių dienų sulauksim vienuo
lių, kurių jis laukė kai lapė viš
tų. Pasakojo, padės bažnyčioj 
sutvarkyti, kambarį papuoš.

Dūšių ganytojo pranašavi
mas išsipildė, kovo mėn. pra
džioj vienuolės iškilmingai su
tiktos, tik gaila kad ligoninė 
orkestro neturi. 'Jos užėmė vie
tas prie ligonių, vaikštinėja su 
knyga rankose.

Lietuvoj vienuolynai ir tam 
tikros draugijos kasmet išperi 
Jėzuitiškų pasekėjų ir vienuo- 
lių-davatkų. Bet šios parkvie-
stos iš užsienio, svetimtautės. 
Pas mus svetimtaučiai ir tie 
kurie padeda klerikalizmui žiū
rėti į Romą, o ne į bendrą žmo
nių reikalą ir gerovę, visur tu
ri sau geras vietas. Dabar vėl 
reikalinga atnaujint Vokiečių 
kalba su vienuolėmis, o joms su 
ligoniais kalbant reikalinga 'įr 
rankos pavartoti pasirodymui.

Kolei nebuvo klerikalizmas 
įsigalėjęs čia buvo pilnai apsi
eita ir be vienuolių, ir dar sve
timtaučių. Dabar musų Lietu-

!:

Sumažink ;|
Savo

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

$1 iki $25.

Wet I
| -dukrStrop | 

Razor
—Išsiaštrina Pats

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

vaitos slaugės, kurios keletą 
metų dirbę daug energijos ir 
sveikatos padėjo ligonius pri
žiūrėdamos, turi pasitrąukti ir 
užleisti vietas svetimtautėms 
vienuolėms.

Lietuvoje moterų bedarbių 
yra daugiau negu vyrų ir taip. 
Ligoninės slaugės vienuoles su
tiko labai nusiminusios, išski
riant vieną kuri prie virtuvės 
buna.

Vienuolių atgabenimas į karo 
ligoninę aiškus. Jos taipgi iš

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
'dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
.,pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

List erine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

.LISTERINE
|. THROAT
I TABLETS

sykio pradėjo slaugių po vieną 
klausinėti ir piršti idant prisi
rašytų prie vienuolių. Tos rim
tai atsakė kad tos “piršlybos” 
nereikalingos. Vienuolės ėmė 
toliau juodus sparnus skėsti 
pareikšdamos jog joms įsakyta 
viršininkų ir jos praneš jog tos 
slaugės nesutinka būti po , jų 
skara.

Toliau juodvarnės kabinsis 
prie ligonių ir pradės lysti į jų 
sąžinę, bet čia joms pasirengę 
dauguma atsakyti dar rimčiau.

Kiek iš ligonių matosi, juod
varnės tarp jų neprigis, gali 
prisieiti juodus skvernus pakė
lus išeiti.... Kujokas.

CXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXTXXXXTYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyx: 

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ 
n Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
8 organizacija Suvienytose Valstijose,
P kurios turtas siėkia arti $1,000,000.00.
t Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
t SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
į imama- nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį 
C vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

£ Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. - 
f Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj, 
t 
C Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

į 1JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
C 307 W. 30th Street New York, N. Y.

i

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

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

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

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

•"V 1 E N Y B E”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly- 
nyt) ar naujus pamuša
lus sudėti. Turėkit jas ga
tavas kada reikės, ir dar
bas bus padaryta geres
nis dabar.

Rosedale Dry Cleaning Co.
Randolph 7906

SAVININKAS C. F. PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE.
Netoli Lietuviškos bažnyčios.Vakarais atdara iki 8 vai.

šniiiiiimiimimimimiiiiiimmiiimiiimiiiiiiiiimmiiimmiiiiiiiiiiiinmiiiimiimj;

GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI Į
Moterims nuo Vidurių Ė

Veržimo =

Nuo vidurių gė

limo ir trauky

ti o moterim pri

prasto, . nepaei-

Moterįs turi vi

sada turėti pa

rankiui b o n k ų

specialiai sau ir

nančio nuo už- savo dukterims. =

kietėjimo. KAINA 40c.

Nėra tai bandymas
Naudojama per virš 30. metu' X.

= y<Patarimu ar katalogo reikaalujant rašykit.

j/ILBERT G, GROBLEWSKI&CO.
'diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi

| 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 H 
X metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyn.1 ir Moterų E 
= davė mari daug, progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano s 
= ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, .Chemikale ir Milcroskopiška Laborato- E 
E rija, kas leidžia rnan padaryti teisingų kliniškų diagnozę arba nu- S 
E spręsti tikra jūsų ligos priežastį. E
= ^JMano Darbe Nėra Spejinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju E 
= nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nųstojimo kraujo ir be pei- E 
= lio, be pjaustymu ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. ~ 
E Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. ~ 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit s 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
E rie yra mano geriariši liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- E 
= daryt ir jums. Pųjr praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
= tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- S 
S rus 606 ir 914. =
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu gulimu laiku tokia kaina kokių E 
s ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai' prižiūriu visus" savo pacentus. ~ 
= Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. =

—--Mes Kalbame Lietuviškai-----  E

Dr. BAILEY, Specialistas
= 1104 Prospect Avenue -
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
E (Pirmas- Budinkas Į rytus nuo Winton Hotel) E
S Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. E 
riiiiiininiiiiiiniiinuiiiHiMHiuiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii?.

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

Taipgi turime puikių Lietuviškų dairių 
rekordų ir visokiausių gafofonų. Per
kantiems iri ūsų krautuvėje sudaroma 
prieinamiausios išlygos.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p4a tikrą Specialistą, o M 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorių, ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzamihavi'nio. Daugybe dsrta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinjmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakt©-
riologiskaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, junui 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybę. Jeigu turite riusilpnėjuąina 
nervus ir kenčiate nuo uinuodi/irao 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir bumęs, žai
zdas ussisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nėailEv®- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- 
iišakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąainhk- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ar. Kampan E. 1051h St. Cleveland 

ANTROS .GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 _ nuo 6 Bd 3 vėdašau 

N.dfildieni.i, uae 10 11d L
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Gavo Akrono Naujienos
MUSŲ KATALIKAI ŽE
MOS DOROS GAIVALAI

Vietos (Lietuvių parapijos Ša
pelis pajutęs 'kad atvažiuoja į 
Clevelandą ristikas Karolis Po
žėlą, pasistengė užnuodint savo 
pasekėjų protus, ir nors Požė
los ristynių garsinimą priėmė, 
ir pinigus paėmė, bet tame pa
čiame puslapyj parašė: “Mums 

■ katalikams reikėtų but daugiau 
atsargesniais Su kokiais nors 
parengimais, štai kaip ir ve da
bar yra rengiamos’ ristynės... , 
Argi minėti ristikai nežinojo 
kad Clevelande kaip ir kituose 
miestuose yra katalikų didume-I 

i nė? Ir delko gi jie kreipėsi prie 
liberalų, bet ne prie katalikų? i 
Mums katalikams reikėtų dau-1 
giau susipras! ir parodyt kad 
mušti pinigai tuomet tik bus 
paramoje kas prie musų kreip
sis prašydami paramos. Bet, 
mes neprivalome mėtyti pinigų 
kurie turi persisunkti per libe-j 
rališką koštuvą. Taigi, kataįi-I 
kai, apmąstykite tą gerai kadi 
vėliau nerugotumėte patįs ant' 
savęs. O podraug nepasirody- 
kime neišmanėliais.”

Šitaip tai musų katalikai su
tinka pasišventusius musų tau
tos vardą kelti žmones.: sporti-

SPORTAS

Tamas Zawadskis, kuris sutinka ristis su Požėla bile kada

Zawadskis Požėlos Vi
sai Nenusigando

Utarninke atsilankė Ta
lmas Zawadskis iš Toledo,' 

______ _______ teiraudamasis apie im-l 
ninkus, dailininkus, artistus ir.tynęs kurios 'buvo pereitą 
kitus kurie nepasiduoda persi- savaitę ir kur jis turėjo im- 
košti per jų koštuvą.. - įjs su Požėla, bet nepribu- 

Ąr Požėla, Europietis, galėjo 0
žinoti kad Clėvėlande kada tai _____ j .n • • »
musu 'vyčiai išleido “ediktą” Zawadskiui buvo paduo-
kad visi turi kreiptis prie jų jei ta “Dirvos” antrašas susi- ’ 
nori ką rengti? Ar Požėlai ne- nešimams SU Požėla, taigi 
valia buvo atvažiuot į Clevelan-1 jįs “Dirvon” ir atėjo.
dą ir pasirengt sau vakarą bei Išsikalbėjus, T. Zawads- 
kataliku žinios l . i • i* i i -

Požėla atėjo “Dirvon”, pada- kis papasakojo 'kodėl jis ne- 
vė pagarsinti, prašė paminėti galėjo pnbut Į ristynės 11 j 
jo ristynės, “Dirvą” neklausė. dj šio -mėnesio. Mat, jam 
kokių partinių pažiūrų (nes jis (arba jo moterei) garnys 
visai jokių nėra) tu esi, ar turi1 -- j k-' - 1
kokią nors tautišką kortelę, ar diena <prieš tai atnešė sūnų,KOKia nors lauusKU sorieie, ai . - . ,
ką kitą kad mes tave remtu- sako, naują nstl’ką, kuris
me? “Dirva” parėmė jį kaipo 
sportininką, kaipo vertą para
mos Lietuvį, kuriam nors sveti
mi siūlė didėlius pinigus kad 
tik vadintųsi jų tautos žmo
gum1, bet jis atsisakė. Jį Len- 

/ kai ir Italai buvo Anglų spau- 
/ doj apšaukę “savu”,"bet jis tą 

atitaisė, ir kėlė Lietuvių, Vardd-
Bet musų “katalikai” pasiro- 

' dė tokie gaidžiapročiai kad -jie 
nors remia žydus ir kitokius 
svetimus' gaivalus kurie Lietu
viams kailį lupa, bet išeina su 
boikotu prieš savo pačius žmo
nės.
Katalikų veidmainiavimai sau.

Požėla pamatęs tą aprašymą 
' pasikalbėjo su katalikais vei

kėjais ir turbut pasirodė kad 
jis nėra toks baisus laisvama
nis nei netikėlis, ir antrame nu
meryje, jau Požėlai iš Cleve
lando išvažiavus, jį išgiria (ir 
praneša kad tie patįs 'katalikai 
rengs Požėlai ristynės.

Ar tai Požėla sugryžo “prie 
dvasios .’šventos” ar kas su ka
talikais paąidarė?

Bet kiek teko patirti, katali
kai pasiryžo perleisti Požėlą 
per savo koštuvą: Požėla suti
ko, jeigu katalikai rengs jam 
ristynės, imtis ir pobažnytinėj 
salėj. 7 
v.o iš jo 50 nuošimčių visų inęi-j 
gų! Taigi nori iškošti jį taip 
kad liktų visai sausas. Tegul 
jis sau deda savo sveikatą, te
gul deda išlaidas atvažiavimui į 
Clevelandą, o mes sau pasiim
sim pusę visų inęigų, ir tu eik

Svarbus Išguldymas 
Temoje 

SEPTYNIOS SLOGOS 
Apreiškimo Sv. Jono 16:6.

ėjo iš Bažnyčios septyni angelai, ku
rie turėjo septynias slogas.

Ir

Karolis Požėla, kuri Lenkas 
Zawadskis iššaukia ristis.

Tolėdos ir apielinkės risti- 
kas ir skaito save pirmaei
liu risti'ku tos pačios vogos 
kaip yra ir Požėla.

T. Zawadskis sako jog jis 
niekad neatsisakė ristis su 
jokios tautos žmogum, Gre- 
ku, Italu ar Lietuviu, ir ne- 
suvylė nei vieno, išskyrus 
jei ant pažadėto laiko buvo 
sužeistas ar kitokia nelai-

užims tėvo vietą kada jau 
jis pasens ir negalės ristis.

Pamatęs “Dirvoj’” risti'ku 
paveikslus, pradėjo teirau
tis kas apie jį pasakyta, k 
paaiškinus jam joe rašoma 
kąid jis Požėlos bijodamas 
neatvažiavo ristis, Lenkas 
Įsižeidė, pareikšdamas kad 
jis su Požėla visada gata- mė atsitiko, kaip dabar at- 
vas ristis ir neatsisako, jei siti'ko jo žmonelei.... 
Požėla sutiks paskirti ris-, Karolis Požėla apleido 
'tynėms dieną ir vietą. Clevelandą pereitą pėtnyčią

Zawadskis paliko “Dir- j žadėdamas užsukti į Det- 
vai” savo klišę ir prašė pra-|roitą ir Grand Rapids? Jam 
nešti Požėlai j’og iššaukia jį (žinia apie Zawadskio suti- 
į ristynės,-visai nebijoda- kimą ristis su juo pasiųsta 
mas prieš jį stoti. , I jo Čhicagos antrašu, todėl

Užtikrinimui jog ristyne-Į iki šio numerio išėjimo ne- 
se dalyvaus, T. Zawadskis Apėjom atsakymo gauti, 
užsidėjo $50 užstato pini-! Kitame numeryje žinosi- 
gais ir prašė tuojau apie me ar Požėla sutiks atvar
tai -pranešti Požėlai. jžiuoti į Glevelandą rištis su

Zawadskis yra pažymus Zawadskiu.

s, linus ir pouciziij' Lint-j i. 
Bet katalikai pareikala- g \ nnncimniii \riau inoi_ ‘ \

VESTUVĖS
Subatoj Įvyksta vestuvės ži

nomų Clevelande Lietuvių, Ci
nos Karužiutės su Jonu Myh- 
lingu. Sužiedotuvės bus jauno- 

, sios tėvų namuose, 10720 Gar- 
j field avė. Vakare tą pat dieną 
bus vestuvių vakarienė Lietu
vių svetainėje.

Kur čia jūsų katalikiška do
ra šitaip norėti žmogų apiplėš
ti, ir vieną sykį boikotavus ir 
smerkus už nėjimą prie jūsų, 
paskui taip prisilaižyti kad 
išdrysti prašyti jo prakaitu 
dirbtų pinigų?

Laisvamaniai niekad to 
padarytų niekam, ir ne tik
išnaudotų bet ir nepasmerktų 
jokio žmęgaus kuris neturi 
bendro su partijomis ir jo vei
kimai nėra nustatyti prieš 
svamanių idėjas.

net 
už-

ne-
ne-

lai-

Adv. M. E. Schultz, Clevelan- 
dietis, liko nuskirtas ‘Latvijos 
konsulu šiam distriktui.

Clevelande per pirmus šešis 
šių metų mėnesius mirė 6,110 
ypatos, kurių vienas trečdalis 

j mirė, tai nuo širdies ligų, pneu- 
I monijos ar vėžio.

Gimimų skaičius šįmet buvo
... . . ... 10,195, ir mergaičių gimė 250-

. Italijoj suimtas vienas iš še- mažiau negu pernai per tą lai- 
sių žmogžudis Amato, kuris ke-. Mergos pabrangs, 
turi mėtai atgal su sėbrais už71 
puolė du fabrikantu vežusiu iš 
banko pinigus ir nužudęs juos 
pasišalino: ~ 
mirtimi, vienas kalėjimu, du iki ! 
šiol nesusekti, dabar liko tiki 
vienas nežinomas.

Miesto knygyne randasi Vil
niaus Albumas kurį padovano
jo “Dirvos” knygynas. Kurie 
neįstengiat nusipirkti galėsit jį 
matyt ‘knygyne.

Arti Clevelando, University 
Heights Kaimelis iš 600 gyven
tojų turi $899,303 skolų, bet 
gyveną sau linksmai.

\ Subatoj Kalvarijos kapinėse 
Tris iu nubausti' rasta lavonas tub žinomo’gem-

• ■-••• - •• -Iblerio ir butlegerio Goldmano,
• '-' lankytojo tūlo klubo Garfie d 

Heights dalyje. ••
ja tuoj uždarė, 
kad tame klube 
šystės atsibuna. 

Kas jį nužudė 
so šįmet mieste 
tadarių nužudyta jau 20 ypatų.

Ohio valstija paskiria suvirš 
dešimts milijonų dolarių staty
mui naujų kelių šioj valstijoj.

Klubą polici
nes nužiūrėta 
visokios niek-

nežinia. Išvi- 
nežinomų pik-

di-SLA. 14-ta kuopa rengia 
deli gražų pikniką šioj nedalioj 
ant Kortz ūkės, York road, kur 
buvo Kudirkinės piknikas ir 
kur visi atsilankę labai džiau
gėsi ta vieta. Atsilankykit iš 
pat ryto.

DIDELIS S.L.A. 14-TOS KUOPOS PIKNIKAS 
Fred Kortz Ukėj, Nedėlioj, Rugp.-Aug. 23 d. 
Toj pačioj vietoj kur buvo Kudirkinės Piknikas, ant YORK ROAD.

Trimis policijos užpuolimais 
Clevelande užtikta 200,000 ga
lionų degtinės vertės $9,000,- 
000. Iš tų šaltinių visi gauda
vo sau reikalingo skystimo.

Clevelande ir apielinkėj be
simaudant ežere prigėrė šią va
sarą jau 27 ypatos.

Vandenyj ties E. 55 st, perei
tą subatą atrasta plukantis la
vonas nežinomo žmogaus.

Bus visokį žaislai, virvės 
traukimas, lenktynės vy- 
tų ir moterų. Bus puiki X
muzika pasišokti, o pikni- 
kui vieta puikiausia už 
visas: daug medžių, pui- į]

kųs pavėsiai, ir tt. i' žė - ' - >:'

Nuvažiuoti į Piknikų: Nuo skvero imkit W. 25th arba W. -14th St. karus 
ir važiuokit iki kar barniu, iš ten imkit PEARL ROAD karą iki /galo 
linijos. Ten lauks Bus ir nuveš i vietą ir atgal už 10c. Automobiliais 
davažiavimui keliai geri. Matysit pakeliui pikniko vietą nurodytą.

KAS NORIT AUGINIMUI 
VAIKUČIUS?

Štai yra trįs geri 'Lietuviu i 
katalikų vaikai ir reikalinga 
rasti jiems katalikiški namai :| 
.Angelįa, 7 metų, ir 
5 metų, brolis ir sesuo, ir tiktų 
bile į namus.

Maža Onutė, 7 metų, patogi 
ir gabi mergaitė, taipgi jieško 
sau motinos kuri ją mylėtų ir 
užžiurėtų.

Norėdami paimti katrą iš šių 
vaikučių auginti kreipkitės į 
Humane Society ofisą, 106 City 
Hali, arba telefonuokit Main 
4600. Miss Margaret L (Kelly.

“Dirvos” redaktorius gavo iš 
Vokietijos atvirutę iš kelionės 
į Ameriką sekančių ant jos 
sirašiusių ypatų:

Dr. K. Drangelis,
J. Babravičius, ,
J. Sinkus, 
M. Rozanskis.

, Taigi Babravičius gal vėl

I Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vogtos
| Vincas Trainapskas . •' Lt. 150
I B. Urbanavičius ................. 50
Liet. Moterų Globos Kom. 518
P. Strazdas ..........................250

r‘Frederikas, I i*.eva Vaitkunienė .............. 300
I Zigmas Anonimas ................ lou

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

PARDAVIMAI

pą-

at
silankys Clevelande su koncer
tu. Butų malonu sulaukti.

Clevelande vienas darbinin
kas patraukė į teismą Geležies 
Budavotojų unijos skyrių norė
damas gauti uždraudimą kad 
unija nereikalautų iš jo $999 
Įvairių uždėtų pabaudų. Peti
cijoj jis taipgi prašo teismo 
kad unija jo nepersekiotų, nes 
dabar jis net negali gauti dar
bo pilnai delei unijos viršininkų 
darymo jam visokių pinklių.

Clevelande, teismas uždrau
dė mūrininkų unijos skyriui iš
šaukti streikan požeminių rynų 
buda votojus.

KAMBARIS ANT RENDOS
Gražus Vienas kambaris vyrui ar

ba merginai Lietuvių šeimynoj, pui
kioj vietoj, prie parko, tarpe Supe
rior ir St. .Clair karų. Kreipkitės 
^813 Empire Ave.

REIKALINGA MOTERIS 
užžiurėjimui < kūdikio. $25 mė
nesinio mokesnio ir užlaikymas. 
Geroj šeimynpj. 
Atsišaukit 3348 Superior Ave.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
merginą arba jiašlę, protingą, svei
ką ir teisingą, kuriai nusibodo dir
bti, aš noriu apsivesti. Esu baigęs 
aukštą mokyklą, užsilaikau dorai; 
vienam nuobodu. 
R.F.D. .2, 1

sutinka. Paskui klebonas pa- | 
gyrė pirmos klfesos parapijonus. j 

, katrie daugiau aukavo d 
tuos jis padėjo į pirmą klesą, o' | 
tie nelaimingi trečios klesos pa- i 
rapijonai pasiliko mulais ir il- 

jeigu Požėla dar sykį Cleve-j gaausįąis asilais. Ketvirtos kle- į 
, neverti n'ęį miily. |

Nežinia kas paklausė: Tai kas i 
jie tokie yra-? Klebonas sušu- j 
ko: Judošiai, pasikarkit!!* ] 

Pirmą kantą išgirdau iš dva- 1 
siškų lupų tokius žodžius vie- | 
šame susirinkime. Vienį manė | 

__ kad klebonas kraustos iš savo | 
asi- didelės išminties; kiti manė |

VISI LAUKIA POŽĖLOS
Sužinojus kad Akrono apie- 

linkėje lankosi garsus Lietuvis 
ristikas Karolis Požėla, musų 
sporto mėgėjai subruzdo dar
buotis jį parsikviesti į Akroną 
ir pamatyti jį pati ir ristynės.

landė /pasirodys, galimą. sakytil| _n_ o-ir-n
ka'd jis bus parkviesta’SB i: 
mus. Butų labai smagų 
los čiasulaukus, jeigu (jis 
tiks -atsilankyti.

GROSERNĖ IR DELIKATESSEN— 
gera senai įgyvendinta vieta, daro 

gerą biznį. Parduodama delei savi
ninko išvažiavimo į kitą 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 Ave. (43)

PA*RSIDUODA 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.

Parsiduoda ant 1525 E. 66 St. ciga
rų, saldainių krautuyė ir valgykla.

Garantuojama i$500 savaitinio biznio, 
parsiduos pigiai. Taipgi cash mėsi- 
nyčia ir grosernė. Krautuvės su ar
ba be namo gyvenimui. Telefonuo
kit Garfield 9506 arba matykit Zi
merman, 7500 Lorain Ave. (36)

lobodu. Atsįšaukit; 303 \V
Box 193D, Warren, Mich. Windsor, Ont.

PRANEŠIMAS
Del naudos vargstančių tautiečių: 
Lietuvoje, Kuboje, Pietinėje Ameri
koje ir kitose dalyse svieto, kurie 
turi norą atvažiuot j Kanadą, bet 
negali gaut pagalbos atvažiavimui.

Buvau rašęs apie tai laikraščiuo
se ir .gaudamas tūkstančius atsišau
kimų su prašymais pagalbos del at
važiavimo į Kanadą, buvau privers
tas atidaryti tam tikslui ofisą, kdd 
visiems galėčiau tinkamai patarnau
ti kaslink pardavinėjimo laivakorčių, 
siuntimo pinigų į Lietuvą ir kitas 
svieto dalis, ir sudarymo reikalingų 
popierų atvažiavimui į Kanadą.
. Taipgi parduodu namus, lotus ir 
ukes ant lengvų išmokesčių.

M. MATULEVIČIUS
303 Wyandotte Ave.

ir pas 
Požė- 

su- 
B.

Parapijos Reikalais.
(Tąsa iš pereito num.)

Katras neina bažnyčion, 
su klebonas vadina mulu, 
lu, kvailiu ir šiaip nepaprastai į kad jis sekdamas Kristaus pė- 2 
bjauriais gyvuliais. Girdi, ir, dom pradėjo Velnius varinėti iš j 
pats Kristus žydus dar bjau-'svetainės; o treti, kad klebo- į 
riau vadinęs. Tėvelis mano kad nas ištikro nesiskiria nuo Ak- J 
ir jis gali viską taip daryti j rono “butlegerių”. Bet dar ir J 
kaip Kristus darė. Tikrai dar 
nežinau, bet spėjama kad jau ir 
jis padarė vieną stebuklą. Pir
miau parapijos atskaitose bū
davo ir vyno bilos, bet dabar 
apsiėjo be vyno. Čia ar tik ne
bus tas jo pirmas stebuklas.

Žinomas dalykas kad kunigė
lis yra šventas, nekaltas ir ne- 

Kaip tau jis bus velytų choristams Lietuviškai

mu-

tie biskį mandagesni.
Antgalo pareiškė kad reikia 

padaryti maišytą parapiją, nes 
iš vienų Lietuyių negalįs pra
gyventi.
reikia ir Angliško kunigo, kas 
jam labai nepatiko. Mat, ir iš 
Lietuviško kunigo nėra Lietu
viams naudos. Jei klebonas pa-

Kiti gi pareiškė kad

klaidingas.
klaidingas, juk priima Dievą į giedoti ir jie giedotų (nes pate 
savo širdį kasdieną.
nome gerai kad Dievas yra vi
sagalis ir teisingas, ir jei kle
bono išmintis paeina per įkvė
pimą šventos dvasios tai kle
bonas taipgi negali būti klai
dingas.

Labai 
bet nors 
teisybę, 
dabartinę 
atsinešti ne botagą kaip atsine
šė į Jeruzolimo bažnyčią, bet 
kuolą, apvaldymui kunigėlio 
sauvaliavimb.-

Bažnyčioj kunigėlis pradėjo 
vadinti parapijonus asilais, ži
noma, ne tuos katrie bučiuoja 
jo šventas padalkas. /

Svetainėj išdavęs atskaitą 
klausė ar visi sutinka, žino
ma kad turi viskas sutikti, nes 
vienoj knygoj visuomet viskas

apverktinas 'dalykas, 
syki turime sakyti 

Jei Kristus ateitų į 
bažnyčią tai turėtų

Sanitariškos 'Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Kas Moterims Reikalinga

Kas moterims šeimininkėms reikalinga?

Paroda Visko Elektriško del Namų, dabar esan
ti Įrengta po priežiūra Electrical League of Cleve
land. and 14-to aukšto Statler Kotelyje, yra tai 
Elektriškos Industrijos atsakymas.

Ko Moterįs Reikalauja iš Elektriškos Industrijos 
vra tai tvariniai ir išradimai kurie pagelbsti atlik
ti namų ruošus darbus lengvai ir maloniai.

Ko Moterjs Reikalauja elektriško visko yra išsta
tyta šioje parodoje. Tenai yra moteris ekspertė 
aprodymui atsilankiusioms, išaiškinimui ir paro
dymui kaip naudoti. Nieko ten neparduodama. 
Paroda irgi yra dovanai.

Daugybe moterų jau turėjo naudos iš atsilanky
mo. Daugybė dar tebesilanko parodoje. Prisi
dėkit prie jų. Prailgink valandą laiko savo apsi
lankymui mieste ir užeik. Atdara kasdien, išsky
rus nedėldienius, nuo 9 ryte iki 5 vakare.

The Electrical League
VIRŠUTINĖS GRINDYS-HOTEL STATLER

Mes ži-l girdėjau kad Akrono Lietuvai--
• tės moka gerai 'Lietuviškai ir 
■ jos dainuoja paprastas daineles
• savo prigimtoj’kalboj).

Tiesa kad klebonas yra kasie- 
rius ir bankierius parapijos, 
bet atminkite kad ir kiekvie
nas yra gaspadorius- ant savo', 

i kišenės.
Dabar pažiūrėkime kas tame 

yrą kaltas ir ko parapijom!| 
reikalauja., Jie nori: 1) kad 
parapijoj butų idvi knygos, vie- - 
na kunigo rankose, o kita pas 
komitetą; 2) kad bažnyčioj gie-! 
dotų Lietuviškai; 3) kad kle
bonas nieko nepirktų be parapi- ' 
jos žinios jei perka ką už pa
rapijos pinigus; 4)' kad vaikus 
mokytų katelizmo Lietuviškai. 
Bet (kur tau kunigėlis sutiks 
ant to. štai kaip jis-aikVoja 
bažnyčios pinigus: $1) $45 nu-! 
siuntė popiežiui už pardavimą i 
Vilniaus-? 2) $25 vienuolėms už 
pamokinimą svetimtaučių vai-1 
kų katekizmo,- kurie visai nė- i 
priklauso prie parapijos; 3),J 
nupirko naują altorių už S500, | 
nors ir senasis dar buvo geras 
(mat jam nepatiko Januso pa- j 
minklas, gėriau jis padidini) | 
parapijos skolą; 4) nusipirko d 
namų rakandus ir niekas neži- į 
no kiek jis už juos mokėjo, 
šiam dalykui buvo išrinkta ko- j 
misija nueiti sykiu su kunigu 9 
į krautuvę pirkti, bet kunigas i 
ant to nesutiko, Vienur buvo/; 
perbrangųs rakandai, p kitur - -į 
pęrpigųs. Kaip užeita kur pa: i 
rapijai buvo prieinama kaina, | 
kunigėlis kitą sykį nuėjo vie-1 
nas1 ir nusipirko. Delko taip? į 

O kiek daugiau yra nereiks- j
I lingu išlaidų tik pats Dievas | 
Į gali žinoti.
Į Gal parapijonai yra ir kvaili, 1 
|: bet ir kvailas gali suprasti kle- 1 
(šibono darbelius, nes jie yra vi- .1 
l« sai aiškus. Gilys.

Jus
Galit

išaštrinti 
skustuvo 
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natini skustu
vą kurs pats 
išaštrina sav*o 
geležtes.

$1 iki $25.

Wet
AfcrStrop 
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