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Anglija Susirusinus
Bruzdėjimais Prieš Ją

SAKO JOG MASKVA SIUNDO DARBININ- 
KUR IR KARIUMENĘ PRIE SUKILIMŲ.

Chinijos Bruzdėjimas irgi Priskiriama Maskvos 
Darbui prieš Angliją. Chinai Pradėjo 
Boikotuoti ir Neleisti i Uostus Laivus.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIJA KALTINA 
MASKVĄ UŽ NE

SUSIPRATIMUS

Bolševikai Užsileido
Kapitalistams

Maskva. — Lenos aukso lau
kai liko galutinai užtvirtinta ir 
pavesta,' išnaudoti Anglų-Ame- 
rikonų sindikatui. Tuose 
so laukuose Siberijoj esą 
8100,000,000' vertės aukso. 
Ii Amerikos bankai davė 
pusę reikalingų pinigų 
užvedimui.

Taigi bolševikai patįs 
tengia nei aukso- iširikast,
kai jie tik proletarijošiais būti 
tinka.

auk- 
apie 
Tu- 
apie

darbo

neįs- 
nedy-
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Streikuoja 50,0.00 Siu- 
/ vėjų

■ New Yorke rugp. 20 d. su
streikavo 50,-000 drapanų siu
vyklų darbininkų iš priežasties 
ginčų už algas. Kalbama apie 
general} siuvėjų streiką.

Angliakasiai nesusitaria. At- 
eina paskutinė diena kada tu
ri angliakasiai pamesti darbus, 
jei nauja sutartis nebus paga
minta, o dar nei tarybos tarp 
kasyklų operatorių ir darbinin
kų unijos atstovų' neatnaujinta. 
Unijos atstovai pasiūlė opera- 

• toriams atnaujinti tąi"ybWi®i‘: 
gu operatoriai nereikalaus Iš
metimo iš svarstomų rpikalavi- 
mo padidini; Valgas. . 'Operato
riai tain 'reikalavimui priešingi 
ir atsisako’ derybas atnaujirit.

Šią savaitę Clevelande atsi- 
buna Amerikos paš'tų tarnauto
jų konvencija. Dalyvauja apie 
6,000 delegatų iš visų Suvieny
tų Valstijų mieštų. Šioj kon
vencijoj kilo sumanymas suda
ryti vieną pašto tarnautojų fe
deraciją iš keleto paskirų dar
bo šakų unijų. Tokiu budu su
sidarytų 360,000 narių stipru
mo organizacija;

Neij Yorke rengiasi streikuo
ti 800 bagažų išvežiotojų ir jų 
pagelbinihkų. Reikalaujama su
trumpinimo darbo 
8 vai. į dieną.

Zeigler, Ill. — 
streiko riaušėse
žmonės ir • akmenais apmėtyta 
automobiliai kuriais važiavo 
Streiklaužiai į darbą.;

Fayetteville, W. Va. —■ Ne
toli čia, angliakasykloj užmušta 
keturi darbininkai1 nUgi'iuvus 
pastovams 200 pėdų aukščio.

Pittsburgh Coal Go. pradėjo 
darbą savo Banning mine No. 3 
su 1917 metų algomis, po 20 
mėnesių stbvėjinio. Ten dirba 
į 400 darbininkų. Unija pasta
tė prie kasyklos savo piketus- 
atkalbinėtojus dirbančiųjų nei
ti i darbą;

Pragyvenimas brangsta. Vi
sose Suv. Valstijose pragyveni
mo kaina palengva didėja, ir 
imant 1913 metų kainas, dabar 
už dolarį galima pirkt tiek kiek 
tada pirkosi už 63 centus. Bet 
šįmet kainos nesą tokios aukš
to? kaip buvo 1920 metais.

Walijoj (Anglijoj) pasibaigė 
streikas 20,000 angliakasių, ir 
darbininkai gryžo į 
bus. Streikas tęsėsi 
siu.

Francuzijoj darbo
kruto reikalauti kad darbinin
kams butų uŽgafaptųota algos 
panašiai kaip valdžia garantuo
ją aukgo kuponus nuo nuostolių 
jeigu frankas nupigtų. . .....

va al nd ų iki

Angliakasių
sužeista du

savo dar
du mėne-

unijos su-

Londonas. — Laivų darbinin
kų streikai Anglijoj ir Austra
lijoj, bruzdėjimai Chinijoj prieš 
Angliją ir platinimas komunis
tinės propagandos“’tarp Anglų 
darbininkų ir kareivių nujau
čiama esant didėliu “raudonų
jų” suokalbiu 
rengiamu ir 
Maskvos.

Vienu laiku 
tarp laivų krovėjų Anglijoj dr 
Australijoj, sutaikant su pasi
kėsinimu “raudonosios^ val
džios Kantone suardyti Angli
jos didelį laivų prekių centrą 
Hong Konge aiškiai parodei ko-' 
munistų machinacijas prieš An-: 
gliją, kurios gali duoti rimtas 
pasekmes. Taipgi to paties suo
kalbio dalimi sukurstyti Angli
jos kariumenę bei užvaldyti di
delės pramonės unijas, ypatin
gai gelžkeliečius. 
kurie darbininkų 
komunizmas tarp 
jau yra miręs.

prieš Britaniją, 
diriguojamu iš

kilęs streikas

Bet kaip ne
variai 
darbo

sako.
uniją

“Sovietų Valdžia Tuoj 
Grius”, sako Kirilas

Chinai Boikotuoja 
glus ir Japonus

An-

Londonas. — Pranešimai jog 
Chinijoj įvesta nauji pakraščių 
patvarkymai, kurie neįleidžia 
Anglu ir Japoną laivu į įvairius 
uostus, ir boikotavinias tarp
tautinio uosto Hong Kong, su
kėlė naują klausimą tolimųjų 
rytų sentikiuose, kurį Anglija 
imasi atsargiai Studijuoti.

Anglijos valdžia jau kiek lai
ko pirmiau gavo žinią apie tai 
iš savo konsulo Kantone, vie
nok iki negaus pilnų smulkme
nų nesiims jokių žygių, kadan
gi premjeras Baldwin nenori 
daryti nieko kas apkeblintų da
bartinę Chinijos suirutę.

Kviečia Valstybes Mui
tų Konferencijon

Pekinas. — Pekino valdžia 
išsiuntinėjo užkvietimus suin
teresuotoms tolimais rytais 
valstybėms pribūti į konferen
ciją aptarimams muitų, kas pa
rodo kad Chinija pasiryžus pa
kelti 
simą. 
didėti

Iki
stybės, kurios varo biznį ir iš
naudoja Chinija, nustato mui
lins tai šaliai.

muitų autonomijos klau- 
. Konferencija turi pra- 

spalių 26 d.
šiolei kitos galingos val

Danijos valdžia Susprogdino 
jurose sūbmariną U-2J, kuris 
gegužės 7 d. 1915 m. nuskan
dino Lusitaniją su 1,206 žmo
nių.

Coburg, Vokietija. ,.— . čionai 
vienoj mažoj stūboj gyveną jo 
didenybė, Kirilas Vladjmirovič, 
caras visų RKisijų. Taip jį va
dina grupelė Rusų pabėgėlių, 
kurie su juo susieina. Kirilas 
skaito save įpėdiniu ant sosto 
caro Nikalojaus II, kiuris buvo 
bolševikui nužudytas.

Laikraščių atstovams klausi- 
nėjant kaip Jis nujaučia hr so
vietų galybė Rusijoj tvirtėja i 
ar nyksta, jis atsakė kad, pa
gal gaunamų žinių iši Rusijos, 
matoma visoje šalyje didelis 
nepasitenkinimas. Tas lengvai 
suprantamą, ries Rusiją liko 
nustumta atgal keturiais šimt
mečiais.

Paklaustas ar jo nuomone 
Rusijoj perversmas ateis per 
revoliuciją ar evoliucijos kelių, 
•aras -atsakė kad tikrai nė evo
liucijos keliu, 
gus sukilimas 
maža pagalba 
va yra stipri;
gerai- apginkluotą-, 
tos pusės, laikąs sukilimui jau 
prinoko; Komunistai tą žino ir 
palengva pradedą apsirūpinti 
sau pragyvenimą kaipo pensio- 
nieriai.

SOVIETAI; NUSILEN
KIA MOKYTIEMS

I £ *•'Maskvą. į— Kbmunistų Cent
ras įvedė svarbiaš -permainas 
atsinešimuose k specialistus, 
mokslininkus ir ,’technikus dir
bančius valstybės įstaigose.

Pripažinę kad specialistai pa
metė savo priešingą nusistaty
mą prieš naują, Valdžią, kokį 
jie rodė pradžioje po revoliuci
jos, komunistų 'Carai rekomen
davo kad partijos ir amatų uni
jų laikraščiai susilaikytų nuo 
užsipuldinėjimo ir nereikalingo 
kritikavimo ir stengtųsi eiti j 
draugingus santjkius su inte- 
lektualais-profesionalais.

Taipgi komunistų komitetas 
rekomendavo pakelti algas spe
cialistų ir profeįionalii kad jie 
neatsisakinėtų užimt vietas kur 
j ų reikia. Prie - to, Įvedė kad 
tokie intelektuala'i gali gaut ge
resnius butus, mažiau mokėti 
taksų, ir pavelija būti teisda- 
rtais (sprendėjais) teisme.

Tas rodo kadįsovietų rojuje 
tuoj išsivystys buržuazijos kle-1 
sa,. komunizmo carų remiama 
(kaip kapitalistinėse valstybė
se dabar yra) ir vėl proletaras 
yėl turės organizuotis prieš tą 
negeistiną elementą.

Bet tas sykiu parodo kad so
vietų, rojuje gatvių šlavikai ne
galį būti dirbtuvių užvaizdomis, 
inžinieriais ir daktarais.

KAIP “ŠARKAI” TE
RORIZUOJA NA

RŪNUS
Amerikos pakraštyje netoli 

Norfolk, Va.; yra nuskendęs 
laivas Merida su $4,000,000 au
kso, Gilumas ten yra 200 pė- 

i dų-. Narūnai pasinėrė j dugną 
apžiūrėti' laivo. ,Bet juos už
puolė aršios žuvis “šarkai” ir 
atakuoja labai smarkiai, taip 
kad vyrai turi ilgais durklais 
nuo užpuolikų gintis. Vieųas 
narūnas nugalėjo 16 pėdų ilgu
mo šarką, kovodamas ilgai su 
durklų, kabodamas 30 pėdų nuo 
vandens viršaus.

Narūnai negali nusileisti ir 
iškilti į viršų paprastu greitu
mu. Ima tris valandas nusilei
sti į 200 'pėdų gylį ir tiek pat 
iškilti; nes didelis spaudimas 
tokiame gilume žmogų sugadin
tų, o greitai iškilusis apsirgtų 
tam tikra ligą jeigu kildamas i 
viršų neprisipratintų. Taigi pa
lengva narūnams išlipant iš gi
lumų, tinkamam gilume kur žu- 
vįs gali plaukioti, jos užpuola 
narūnus. Iš laivo naudoja vi
sokias priemones žuyii nuvilio- 
jimui nuo žmogaus, iškabina 
ant didelių kablių didelius ga
balus mėsos kuriais žuvis pa
gauna, bet ne visos kimba, ki
tos stengiasi žmogų praryti, ir 
narūnai su .tokiomis turi daug 
vargo.;

Tautų Sąjunga Turės 
Daug Darbo Užtikta Naršių Plėšikų 

Lizdas

Vilniečių Protestai Lenkams
Laikino Vilniaus Lietuviu Ko 

iriitėto .Raštas prieš Lenką
Kalbos Teisią Plėi imą 
Lietuviu Gimnnzjose.

gimnazija

Amerikos Žmonės Daug 
Turtingesni Šįmet

Darbininkai šįmet turi dau
giau pinigų negu prieš karą tu
rėjo. Tą parodo bankuose pa
dėti taupymui pinigai.

1912 metais Suv.“ Valstijų 
taupomuose bankuose ir tam 
panašiose įstaigose buvo sudė
ta $8,425,000,900. Čia skaito
ma tik ant knygelių padėti tau
pymui, o ne bizniškų bankų pi
nigai,

1924 metais, kaip 
sips statistikos rodo, 
buvo $20,875,000,000. 
12 metų padidėjo ant
000,000, arba 147 nuoš.

Gi per tą laiką šalies gyven
tojų skaičius padidėjo tikrai ži
nomą ne daugiau kaip 25 nuoš.

Taigi darbo žmonės ir tie kų-f 
rie taupo turi pinigų bankuose 
daugiau negu turėjo pirmiau.

paskiau- 
taupymu

812,450,-

Gali įvykti stai- 
iš vidaus, 
iš lauko, 
raudonoji

Bet,

gai sii
Mask- 

armija 
iš ki-

Rusija Kviečia Ekskur
sijas

Londonas. — Iš Londono ren
giama ekskursija į sovietų 
jų, visa kelionė į abu galu 
$200. Čia proga Amerikos 
munistėliams apsilankyti, 
reikia nuvažiuot j 'Londoną.

Bet nesivežkit daug pinigų 
kad “draugai” neatimtų.....

tik
ko- 

tik

Egipte septynios ypatos pa
karta, atrastos kaltais nužudy
me Anglo (Stack, pidaro Egipto 
armijos.

Leningrade, vieno buvusio 
siuvėjo name atrasta caro aus
karų iir visokių brangenybių' di
delės .vertės. Tas siuvėjas da
bar Paryžiuje bankieriauja.

Londone prasidėjo Anglijos 
derybos su Francuzijos atstovu 
Caillaux (dėl Francuzijos mokė
jimo karo skolų Anglijai'.

Iš Indijos ateina žinios jogėi 
upėje Meghna apvirtus keltu
vui prigėrė 100 žmonių.

Suv. Valstijose užregistruota 
naudojamų automobilių ir tro
lių 17,592,000. Bet kita tiek 
stovi miestuose pagatviais Se
nų pardavimui, taipgi krautu
vėse didelė daugybė naujų.

Geneva. — Rugsėjo 2 d, -pra
sidės Tautų Sąjungos - posėdis, 
kuriame turės labai daug dar- 
bo. Programe stovi (Musulma- 
nų klausimas, nuodingų vaistu 
gabenimo iš vienos šalies į ki
tą klausimas, taipgi mažumių 
skundai. Lenkai skundžia Lie
tuvą už varžymus jiems teisių, 
p-Lietuviai vėi khlbės apie Vil
niaus užgrobimą. Taipgi yrą 
skundų iš Rumanijos ir kitokie 
reikalai apkalbėjimui. j

Vilnius. — Laikinas Vilniaus 
'Lietuvių Komitetas liepos 20 d; 
pasiuntė Lenkų Seimo ir Sena
to švietimo .komisijoms šio tu
rinio raštą:

‘Ryto’ švietimo draugija pra
nešė Komitetui kad jos laikoma 
Vytauto Didžiojo
Vilniuje birželio 25 d. gavus iš 
Vilniaus Mokyklų Kuratorijos 
raštą dėl visuotinos geografijos 
ir istorijos mokymo šitokio tu
rinio :

“Kuratorija praneša kad ei-' 
nant švietimo Ministerijos bir
želio 23 d. paaiškinimu mokyk
los su nelenkų dėstomąją kai-' 
ba privalančios, kaip nurodo 
1924 metų liepos 31 d. įstaty
mo 7-tas straipsnis apie kai ku
riuos mokyklų organizacijos1 .... • v !•
dalykus, dėstyti istoriją ir vi- Abejojat apie Kelionę 
suotiną geografiją Lenku kai- Lietuvon?
ba.” ‘l

Iš to kas pasakyta išeina kad 
nelenkų mokyklos, kur jau iki 
šiol buvo dėstoma Lenkų kalba, 
Lenkijos istoriją ir mokslas 
apie Lenkiją, turi dabar ir vi
suotiną geografiją su istorija 
dėstyti Lenkiškai.

i Paėmus -domėn tai kad Len
kijoje tautiniu mažumų laiko-1

Toledo, O.— 'Septyniolikapo- mos mokyklos be šitų dalykui 
licistų apsupo-vieną namą gra-[būtinai privalo dėstyti Lenkų| 
žiame .gyvenamam distrikte Ji-!kalbą ir Lenkijos,,literatūrą, iri 
suėmė du vyru ir vieną mote-,tai nemažiau valandų kaip gim-J 
ri. Vienas iš tų vyrų, klausi-1 ta kalba mokyklos, išeitų kad 

Ljėtųvįų gimnazijoje, laikomo
je Lietuvių, visuomenės lėšo
mis',- pusė pamokų eitų nebe| 
Lietuviškai.

Dėl to Vilniaus Mokyklų Ku- i 
ratorijos reikalavime matome i 
pasikėsinimą prieš tautinį mu-i 
su mokyklų charakterį, priėšin-1 
gą visų iki šiol buvusių šioj sri- 
tyj valstybės įstatymų dvasiai, i

Del bendrai pripažinto ir ne
ginčijamo tautinių mokyklų > 
prado ir del to kad ir Lenkijos 
Respublikos konstitucija pripa-' 
žįsta etnografinėms mažumoms! 
tautinę mokyklą, o taipgi iri 
1919 mėtų birželio 27 d. Lenki-! 
jos vyriausybės sutartis pada-l
'rytas su vyriausiomis sąjungie-! 
temis ir santarvinėmis valsty- i 
bėmis, šiuomi pareiškiame pro
testu prieš kuratorijos reikalą- - 
vimą ir perdaug jau vienšališ- Į 
ką 'švietimo Ministerijos inter- : 
prėtavimą 1924 m. liepos 31 d. j 
įstatymo ir prašome švietimo i 
Komisiją •-paveikti' į tai kad tas į 
reikalavimas smelkiąs musų į 
švejičiausias teisęs ’butų atšau- Į 
ktaš ir kad ateičiai tautinis1Į 
Lietuvių mokyklų charakteris j; 
būtinai butų išlaikytas.

Pirmininkas Dr. D. Alseika.Į 
Vice-pirm. Kun. K. Čibiras, ,! 
Sekretorius K, Veleckas.

(“Kelias”)

nęjąmas apie užsiėmimą, pasa
kė esąs- spintų plaišytojas. Jis 
yrą pabėgęs iš kalėjimo Flori
doj, ir tikima kad per pereitus 
penkis (metus pavogė bent puse 
milijono dolarių. Jis esąs tik 
29 metų amžiaus.

Krečiant tą namą, policistai 
atrado visas duris ir langus at
darus, matyt taip laikomus len
gvam pasprukimui arba šaudy
mui kada reikia jei matytųsi 
proga išsprukti-. Erie kiekvie
no lango ii- durų buvo padėta 
po šautuvą ar revolverį užlio- 
duotą. Išviso tam name rasta

Redaktorius Nušovė 
Žmogų

E. Las Vegas, N. M. — Vie
nas redaktorius susiginčijo su 
tūlu politikierium Fotelyje, ir 
politikierius rėžė redaktoriui 
per veidą. Redaktorius parpuo
lęs, išsitraukęs revolverį šovė j apie 200 revolverių ir apie tu- 
į mušeiką, bet nušovė nekaltą žinąs nupjautais vamzdžiais 

z. karabinų, padėtų kur lengvai
galėtų pasiimtu

Matęsi kad jie buvo pasiren
gę-žudyt žmones visomis pusė
mis jeigu tik būtų proga ištru
kti, bet policija ir teismas ne- 
nuskyrė jtj sušaudymui ar pa
korimui.

To tik plėšikams ir reikia: 
žinodami kad išliks gyvi jie ne
bijo nieko; pabėga iš kalėjimų 
ir vėl savo darbą varo;

pašalini, o politikierių tik sužei
dė. Redaktorius teisiamas-.

MacMillanui Šiaurėse 
Nesiseka

Washington; — MacMillano 
šiaurių tyrinėjimo ekspedicija 
reikia pertraukti delęi užeinan
čių šalčių. Norėta ištyrinėti 
nežinomas tuštumas ir atrasti 
spėjamą kontinentą panaudo
jant orlaivius. MacMillan sa-1 
ko kad ir orlaiviai nedaug te
gali pagelbėt.

Amerikos Paštąs 
Nedateklių 

. .Washington. — Suv. 
jų paštas per pereitus 
baigiantis birželio 30' d.
837,149,000 deficito arba neda- 
tekliaus iš savo operacijų ir in- 
eigų.

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- 
rąs, taipgi pasportų vi
zas — žodžiu,, viską ant 
vieta, ir .tik susiėmę 
savo bagažus keliaujat. 
Laivakorčių kainos vi
sokios. Geriausiais lai
vais, Į Lietuvą ir atgal, 
$203 ir $215, ir taksai.

Kreipkitės “Dirvon” 
335'0-52 Superior Ave.

Cleveland.

Geriausias
Skutimas

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas g’dežtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas —- 
'Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

Miręs Sugryžo, Bet Pati 
Jau su Kitu Gyvena

Turi Cincinnati, O. — Vienas vy- 
'ras netekęs atminties klaidžio
jo po įvairius miestus per sep
tynis metus, ir jo pati manyda
ma kad jis jau miręs ištekėjo 
už kito. Dabar jis sugryžo ii; 
rądO kitą vyrą savo vietoj.

Tas žmogus su kitais darbi
ninkais dirbdamas Kansas mie
ste buvo užgautas puolančiomis 
palaipomis ■ prie budavojamo

Valsti- 
metus 
turėjo

Providence, R. L — Paskiau
si pranešimai iš pereitos savai
tės laivo eksplozijos žuvusių'namo ir nuo to neteko atmin- 
skaičių paduoda 50 ypatų;

Rockford, Ill., kareivių sto
vykloj Camp Grant eksplodar 
vus kanuolei užmušta aštuoni 
vyrai.

ties. Apie pora mėtų atgal jis 
buvo kokio tai daktaro pagydy
tas ir pradėjo jiešjcdti savo šei
mynos. Dabar .surado, bet jam 
nėra vietos.

Dayton, O. — šiose dienose i 
suimtas vienas fabrikantas ir 
išradėjas, kuris prisipažino jog 
pora savaičių atgal papildyta 
didėlė banko vagystė buvo tai 
jo darbas. 'Jis buvo baisiame 
nėdatekliuja, todėl apsimaslat-, 
vęs prisitaikė bankan ir pasi-'i 
grobė virš poros desėtkų tūks
tančių dolarių.

Ohio, valstijoj pereitos savai- : 
tės pabaigoj automobilių ne
laimėse užmušta įl3 ypatų.

$1 iki §25.

Wet

-<iut<rStrop
Razor

.—Išsiašlrina Pats
i>«UC*nN|



D I R- V A

Iš Lietuvių Gyveaim
DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMĄS “ŽMONI

JOS ISTORIJA

$2.25 už “Žmonijos Istoriją” ir 
meldžiu užrašyti man, o kai iš
eis iš spaudos pfįsiusti.

YOUNGSTOWN, O.
EKSTRA!
sulauksim ko labai 

pas mus rugsėjo 12 
atvyksta garsus ris-

Galiaųs 
norėjom: 
d. ((Sept.) 
tikas Karolis Požėlą su kitu žy
miu 'Lietuviu stipruoliu Adomu, 
Vidžium. Jiems vakaras ren
giama Klubo salėj, 628 Frank
lin st., nuo 8 vai. . Viet.

*
Kad ryto metą bobos praplepęjo 
Kur Kurpius buvo ir ko jis no

rėjo.
Kur tik kurpius su kurpaliais
Ten jau bobps su pąraliaįs, 

Taip garbino Kurpių....
Kaip tik .apkalbos ant jų pasi

darė, 
įva
rė.

Jau Kurpiui karštį į kūną

Daina apie Kurpių Komunistą. 
Keletas metų nuo to jau praėjo 
Kai Komunistas kurpius čia 

atėjo;
Kurpes lopydam’s mintijo, 
Kol komunizmą įgijo

Pagal Trockio būdą (2 k.) 
Rašto nemoka jis ranka rašyti, 
Taipgi ir spaudą gal prastai 

skaityti;' 
Bet liežuvis jo nestoja, 
Visad plaka, maskatuoja

Apie komunizmą (2 kart) 
Kai Kurpius musų miestan at

keliavo, 
Lietuvių Klubo kandidatu gavo, 

Ir taip greitai prisirašė, 
Nariu tapo, apsitašė

Taip kaip jis norėjo....
Klube pabuvęs pradėj’ agituoti 
Kad komunistams vietą Klube 

duoti.
Iri tas jam gerai pavyko, 
Klube suirutė liko,

Pagal komunizmą....
Ant kito metu Kurpius pasista

tė 
Kad pirmininku Klubo jį pasta

tė;
Gavęs galę savaip darė, 
Bausmes dėjo, laukan varė 

Senus narius Klubo....
Kad vieną kartą mitingą turėjo 
Savp {laikrodį ant 'stalo padėjo, 

Rankoj kūjį turėdamas 
Ir į stalą daužydamas

Stabdė narius Klubo.... 
šaukdamas garsiai jis nepaste

bėjo 
Kai ant laikrodžio jo kūjis už

ėjo,

Jisai greitai sugalvojo, 
Visas bėdas tuoj suklojo 

Ant to žalio, draugo....
Tada žalis savo galvą kratyda- 

damas 
Ir ant Kurpiaus, draugo, sker

sai žiūrėdamas: 
Kaip aš ragus atstatysiu, 
Tuoj tą Kurpių subadysiu, 

Su jo mergom, bobom....
(Bus daugiau)

Parašė Jurgio Brolis.

Laikrodis to n’iškentėjo 
Ir nuo stalo nuriedėjo 
^'Mirtingos’ žaizdose....

Kurpius pas majorą bėgo

Kad Klubo 'Barą reikia

pa- 
sakyti 
užra- 
kyti:

Tuoj Airišį pavadino,
Klubo Barą užkaldino

Storomis lentomis.... ;
Daugį draugijų iš Klubo išvarė 
Kurios nedarė pagal jo kurpalį, 

Tuom kart balių neturėjo, 
Ii- rendos nieks nemokėjo

Pagal jo komandą....
Mėnesių kėlėt’ Klubiečiai žiurė

jo 
Kad Klube Baro niekas neregė

jo

Klubui netvarką

Pinigus dykai
Skundus darė,

Vis iš kasos

Pradėj’ visi apmartyti, 
Visas lentas nudraskyti 

Nuo Klubo Baro....
Lentas supirko, nuostolių pada

rė, 
tarp narių 

įvarė, 
aikvojo, 
durnavojo, 
Klubo.,..

Dabar Klubiečiai visi sudejavo 
Kad komunistai ant jų užvažia

vo: 
Pradėj’'rodą jie daryti 
Kaip nuo sprando nukratyti 

Markso pasekėjus....
Kurpius matydams rimtą Vin

cą Žalį, 
Tuoj sumintijo išnaudoti gali, 

Jungą apt sprando uždėjo 
Ir su juo arti pradėjo 

Komunizmui dirvą....
Kurpius sugalvojo lygybę da

ryti. 
Ir kaip iš žalio turtą išvaryti, 

Prade j’ atiminėt šieną 
Kad suvargint Žali vieną, 

Taip kurpius norėjo....
Kurpius makabilu pas mergas 

važiavo, 
Jis nepaliko žalį draugą savo, 

Kurpius su bobom kalbėjo, 
Jo draugas tiktai (žiurėjo, 

Šalę stovėdamas....

DAYTON, O.
—Rugp. 16 d- įvyko draugiš

kas krepšių piknikas Triangle 
parkę, kurį surengė TMD. mo
terų 8-ta kuopa. Už tokį pra
kilnų darbą musų moterėlės 
vertos aukštos pagarbos.^

ši moterų kuopa ne viep pą- 
' rengimais apsieina, jos neuž- 
' miršta nei labdarybės reikalų, 

kaip tai šelpti našlaičius Lietu
vos ir Amerikos, taipgi neaplei
džia nei savo nares nelaimei

• patikus. Sergančias nares ap- 
! lanko, suteikdamos dar dovanas
• gėlių bukietus, o reikalui pri- 
I siėjus ir medegiškai sugelbsti.

Užtai pareiga zvisų Daytono 
Lietuvių remti jų parengimus, 
o moterims ir merginoms rąšy- 

, tis prie tos prakilnios prganiza- 
cijos.

Mes turim ir vyrų T.M.D. 
kuopą, bet sulyginant su mo
terų kuopa tai vyrai žengia at
gal, ne tiktai kad nieko nevei
kia, bet dar nei duoklių neįs
tengia užsimokėti į centrą lai
ku.

—Rugp. 8 d. aplankė garnys 
moterų TMD. kuopos iždininkę 
Oną Gužauskienę ir paliko gra
žią dukterį, kuriai vardas duo
ta'Giedrutė. Dar turiu primin
ti kad O. Gužauskienė ir jos 
vyras Juozas yra Amerikoj au
gę, bet Lietuvystės nėra atsiža
dėję, ką liudija jų prigulėjimas 
ir veikimas Lietuviškose orga
nizacijose kaip tai SLA. 105-toj 
kuopoj ir TMD. Moterų 8-toj 
kuopoj. Už tai Gužauskus ger
bia vietos Lietuviai, kaip jau
nuosius taip ir jų tėvelius, ku
rie yra geri Žemaičiai ir tautie
čiai.

—Rugpjūčio 14 d. Daytono 
policija turėjo rugiapjūtę, mat 
plėšikas, kaip spėjama, iš-' 
vakaro įlindo j The Savings and 
Trust Bank, ant Valley ir Ohio 
gatvių. Darbininkams išryto 
susirinkus į darbą buvo labai 
nustebinti kada gavo įsakymą 
pakelti rankas aukštyn.^ Plėši
kas buvo apsįmaškavęs. Jis 
turėjo duj revolveriu ir jais su
varė į kampą net septynis ban
ko tarnautojus, visus užrakino 
ir pasiėmęs $28,000 ramiai iš
ėjo švilpaudamas. Dar šiuos 
žodžius rašant plėšikas buvo 
nesugautas. Yra paskirta net 
$2,500 dovanų už pagavimą ar 
nužudymą jo. Toj vagystėj tu
rėjo išgąsties ir plačiai žino
mas Amerikoje Lietuvis, Bro
nius Varašius, kuris yra vedėju 
to banko svetimų tautų depart
ment©.

■—Atvažiavo iš ILietuvos {p-lė 
Kazė Kavaliauskaitė- Jai labai 
patiko Dėdės Šamo žemė. Nors 
p-lė Kavaliauskaitė ir vargingą 
gyvenimą Lietuvoj turėjo, bet 
yrą skaisti raudona kaip rožė, i

SLA. 105 kp. Piknikas
Daytono ir apielinkėg ’ Lietu- į 

vįai dar turės progą pasilinks- i 
minti — tai bus paskutinis šio i 
sezono piknikas, kurį rengia S. Į 
L. A. 105-ta kuopa rugsėjo 6 Į 
d. visiems gerai žinomoj A. F. • 
Gedraičio kempėj.

P-įč Eva Dambrauskaitė, iš 
Dayton, p., duktė gerai žino
mų tęnai tautiečių Dambraus
kų, rųgpjučįp 21 d. -ypatiškai 
atsilankė “Dirvos” redakcijoj^ 
ir užrašė savo tėvui “žmonijos 
Istoriją”, taipgi “Artoją” į sa
vo namus ir poniai F. Gutkevi- 
eienoi, viso užmokėdama $4.25. 
P-lė Dambrauskaitė vieši Cle- 
veląnde pas savo gimines.

A. J. Naunčikas (vietinis), 
užsisakė “žmonijos Istoriją”, 
išsireikšdamas jog tai svar
biausia knyga kokią darbo 
žmogus gali už mažus pinigus 
įsigyti, kuri kaip veidrodis at
muša skaitytojui visus praei
ties, žmoni jos gyvenimo ant že
mės nuo veikius ir supažindina 
su pažymiais istorijos žmonė
mis, apie kuriuos kiekvienam 
reikalinga žinoti.

P. Minkus, Westfield, Mass., 
rašo: Prisiunčiu $4.25: $2 už 
mano prenumeratą ir meldžiu 
siuntinėti “Dirvą” toliau, kitus 
$2.25 už knygą “Žmonijos Isto
rija”. Meldžiu išsiųsti kada bus 
gatava.

Joe. Wisockis iš Oglesby, Ill., 
rašo: Meldžiu užrašyti man 
knygą “žmonijos Istorija” ir 
prisiųsti tuoj kaip tik bus ga
tava. Siunčiu money orderį 
$2.25 už ją.

Pranas Pikčiunas iš Pittsbur- 
burgh, Pa., rašo: Šiuomi siun
čiu pinigus $2.25 už “žmonijos 
Istoriją” ir meldžiu man pra
nešti kaip gausite pinigus.

Al. Masiokas iš Harrisburg, 
Ill., prisiuntė čekį sumoje $2.25 
už “žmonijos Istoriją” ir nori 
greitai sulaukti knygos.

Juzė Nasutavičienė iš Herki
mer, Ill., rašo: Aš prisiunčiu 
$2.25 už knygą “žmonijos Isto
rija” ir meldžiu prisiųsti kaip 
bus gatava. Prašau atrašyti 
laišką kai gausit pinigus.

M. F. Purlis, iš Newton, 
H., rašo: Siunčiu j Tamstos 
už žadamą knygą “žmonijos 
torija” ir 25c persiuntimo 
šoms.

J. Dičius, iš Pittsburgh, Pa., 
rašo: šiuomi prisiunčiu $3.25, 
$1 už atnaujinimą “Dirvos”

N. 
$2 
Is- 
lė-

PITTSBURGH, PA.
Gera auka Politiniam Iždui 
Rugp. 13 d. Sandaros kuopų 

sąryšio valdybą susirinkus ir 
' apžiurėjus ineigas ir išeigas 
1 nuo pikniko buvusio rugp. 9 d.

Aušiejaus farmoj, naudai San
daros Politinio Iždo, rado kad 
pelno iš pikniko liko $25.15. Su- 
aukauta piknike buvo $43.75, 
ir dar susirinkime aukavo: A. 
Akelaitytė $1, A. Žemaitis $1, 
F. Pikšris $14,10f nuo Penn Av. | 
prakalbų rengtų' drauge su 
ciąlistais $5. Visą sudėjus 
sidaro $90. Taigi nutarta__
pridėti 'iš sąryšio $10 kad pa
darius lygiai $100, idant neap- 
sileidus So. Bostono Sandarie- 
čiams. F. Pikšris, kaipo Poli
tinio Iždo vice-pirmininkas pa
siunti pinigus į Centrą.

Nutarta rengti dar vienas pi
knikas, per Labor Day, rugsėjo 
7 d. (panedėlį), taip vadinamas 
“Korn Roąst” piknikas, pas 
Amšiejų, kuris yra 43-čios kp. 
pirmininkas. Jis vietą duoda 
dovanai, sako negalėjo per va
sarą dalyvaut kuopos susirin- 
kimę, taigi atsilygina duoda
mas dykai piknikui vietą.

Amšiejus rengiasi ištušint 
piknikięriams savo puikių su- 
augintų kukuruzų (kornų), ir 
galima tikėti kad kitas šimtas 
dolarių pelno Politiniam Iždui 
bus, jei ne daugiau.

Taip pat aptąrtis rūpintis ir 
šiaip vakarų surengimu žiemos 
sezonu: teatru ir tam panašiai. 
Tąm tikslui išrinkta komisija- 
J. Virbickas, A.
B. Lapeika.

Aplamai imant 
bėt kąd Lietuviai 
vytis ir nors Maskvos agentė
liai per savo organus šmeižia 
kiek manydami kitų pažiūrų 
organizacija's ir veikimą, bėt 
tas mažai gelbsti; taipgi netu
ri reikšmės ' .ponios agentėlių 
burnojimas !ii* ’ 'pravardžiavimai 
kitų bedieviais ir nezaležnikais. 
Pit.tęburgo laisvesni Lietuviai 
turi tautiškas kapines, tautiš
ką bažnyčią ir jie dės pastan
gas pagelbėti ir Lietuvos žmo-

PORTLAND, ORE.
Vanągaitis ir Pakštas.

Portlande, toj tolimoj .vaka
rų kolonijoj, mažai tarp Lietu
vių teveikiamą, nėra net kam, 
jaunų vyrų nėra.

šią vasarą oras latrai puikus,' 
bet neturėjom nei pikniko, nei 
balių, vis bėda kad nėra kam 
darbuotis.

Pas mus šiose dienose iš ne
tyčių užvažiavę svečiai, kompo
zitorius A. Vanagaitis ir Ka
zys Pakštas su žmona, kuris 
rengiasi važiuot profesoriaųt į 
Kauno universitetą. Su jais at
vyko ir jų šoferis Feliksas Zą- 

-„lleckas iš {Bostono. ■ Svečiai at- 
_ I lankė keletą Lietuvių šeimynų.PH- iailA‘c uictuviu ounuynų,
jar Rugp. 6 d. viešėjo pas p. Joną

Akęlaitytė ir

galima paste- 
ppadeda bląi-

Gritę, Polonel street. Ten. bu
vo keletas vietinių Lietuvių už
ėję, kurie žingeįdąv.osi išgirsti 
apie Lietuvą. Komp. Vanagai
tis perstatė K. Pakštą papasa
koti apie Lietuvą, Pakštas nu
pasakojo visus Lietuvos var- 
gus, išgyrę Lietuvos tvarką, 

įpasakojo kad iš 70 Europos 
tautų Lietuvoj geriausia tvar
ka vedama, viskas esą laisva, 
mokytų žmonių ikyąlios. La
biausia buvo juokinga kada K. 

(Pakštas pasąkojo kad Lietuvoj 
vištos labai daug kiaušinių de
da, buk visi Europos kraštai 
Lietuviškų vištų kiaušiniais 
minta.

Jam užbaigus pasakoti buvo 
'užklausta keletas klausimu, jų 
tarpe, kodėl klerikalų valdžia 
pasmerkia Dr. J. Šliupą, kode! 
jam nepavelina mokytojauti? 
Pakštas atsakė kad šliupas ne
turįs mokytojo diplomos, o an
tra jis užkabinąs religiją.

Pakštas ir pats kai redagavo 
“Draugą”, prieš išvažiavimą į 
šią kelionę, labai Dr. Šliupą že
mino ir šmeižė. . ,

Antras klausimas: kodėl iš 
■Seimo posėdžio spėka prašalin
ta Dr. K. Grinius, Bielinis ir 
Lapinskas? Ar tai liuosa ša
lies tvarka?. Pakštas atsakė 
buk jei kas kėlia trųkšmą, .ne
prisilaiko tvarkos, ,ir čia Ame
rikoj taip padaro, išvaro arba 
prašalina iš posėdžių.

Pakštui atsakyta kad to
kiems vyrams turi būti leista 
išreikšti žodis už Lietuvos rei

J. A. U.
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gelcžčįų 
pustyrifui,
(pusto 
savaimi)

SUSIDEDA 
•IŠ ŠIŲ:

1— Dėžutė
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

DOVANAI
Kas užsirašys “DIRVĄ” ant metų 
sąu arba užrašys saviškiams Į Lie
tuvą ir prisius pilnai prenųpąeratą 
($2 Amerįkpje, $3 į Lietuvą), 
gaus VISIŠKAI DOVANAI vir
šuje atvaizdintą YALET AUTO- 
STROP Skustuvą, pagarsėjusį vi
soj Amerikoj, plačiai naudojamą 
del jo patogumo, nes juo nei neįsi- 
pjaųsi, nei turęsj vargo skutąntis, 
prie to kožnas skustuvas turi pus
tymui diržą, kuris lengvai geležtes 
išaštrina.

nėms pasiliuošuot. nuo Romos kalus, kurie dirbo už Lietuvą 
.Sandarietis. vis? savo amžj.

Toliau užklausta Pakšto, kad 
Į jei jis sako jog Lietuvoj yra 
gana mokytų žmonių, kodėl ku
nigai stovi visokiose valdžios 
vietose, kodėl jie neina į jbaž« 
nyčias kur jie priklauso?

Jam buvo priminta kunigai 
Petrulis, Vaikolaitis, Krupavi
čius ir kiti.

Pakštas sako: Kokie jie ku
nigai: Petrulis ženotas, gyvena 
su moteria, o Krupavičius, ką 
žemes dalina esą toks tvirtas 
žmogus, tiek daug žemės išdali
nęs kad pats save užmiršęs, 
biednai gyvenąs viename kam
baryj, neturįs nei iš ko gaspa- 
dinės pasisamcįyti. Jam patė- 

■myta jog ląbai juokinga yra 
kad kitiems žemes dalina, o 
pats save užmiršta.

Paklausta Pakšto kodėl nę- 
payelina ta laisvę mylinti val
džia susirinkimų rinkose laiky
ti? Jis sako kad dar Lietuvpj 

. dar karo stovis, .tai karo virši
ninkai daro kas jiems nurody
ta.

Man buvo labai žingeidu pa
žint tokį Pakštuką, laisvamanių 
priešą ir tikrą klerikališką šu
lą.

A. Vanagaitis yra labai pui-

Gaus ji kiekvienas kąs> užrašys ir 
savo draugui “Dirvą” Amerikoje.

Seni ‘Dirvos’ skaitytojai kurie no
ri šį puikų skustuvą gauti privalo 
su pilna metų prenumerata prisių- 
sti 25c. persiuntimo lėšoms. Re- 
gųliarė šito skustuvo kaina $1.00.

“DIRVĄ” .
3352 Superior Avę. 5 Cleveland, Ohio,

i kus vyras, smagus, moka'patai- 
i j kinti pagal žmonių klesos.

Bolševikų piknikas
Rugp. 9 d. man teko būti bol

ševikų piknike. Tai ištikrųjų 
marmalienė buvo: suvažiavo 
Rusų, Latvių, Lietuvių, švedų 
jr kitokių. Bet Lietuviai buvo 
daugiausia pastatyti už darbi
ninkus: vieni tikietus pardavi
nėjo, kiti prie gėrimų (stovėjo, 
moterįs su kepurėmis kolekta- 

I vo pinigus nežinia kokiems tik- 
I slams, turbut del Lenino pa- 
i niinklo.
I Vienas Anglas sakė prakal- 
| bą, ragino visus organizuotis, 
j susidėti taip stipriai kad gali-

GERB. SPRAGILO 
ŽINIŠKA EKSKURSIJA 

ANT “BIRUTĖS KAL
NO”, GORDON PARK, 
KLYIVLAND, OHOHO.
Visokį redaktoriai ir or

ganizacijų prezidentai ren- 
. gia ekskursijas į Lietuvą, į 

Klaipėdą ir į Slabadą, ir su 
būriais žmonių plaukia gra
žiais laivais i Europą, tai ir 
aš, gerb. Spragilas, vyriau- 

, šia galva Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičių, su
maniau surengt jpilžjnišką 
slaptą ekskursiją į “Birutės 
Kalną”, prie Erie ežero, 
Gordon Parke, ir išsiren
giau slaptai, nežinant nei 
savo šonkauliui.

Ale misliu sau, kas bus iš 
tos milžiniškos slaptos eks
kursijos jeigu niekas neži
nos.... Galvoju, galvoju, 
ir atėjo j galvą puiki min
tis. Sugalvojau:' tuoj dro
šiu j “Dirvos” redakciją pas 
gerb. redaktorių kad duotų 
man vietos aprašyt “Biru
tės Kalną’’ kada pasieksiu 
jį. '.... - .-1 :■

Ateinu pas gerb. redak
torių 1 ir šakalį:

— Aš sugalvojau puikų 
dalyką, — sakau aš.

— Gal vėl kokią pasaką 
apie šonkaulius, — sako' jis.

— Ne, gerb., visai kitą, 
— Sakau aš.

— Na tai papasakok, — 
sako jis.

— 'Papasakosiu, ale noriu 
žinot ar gerb. redaktorius 
pritarsi man, — sakau aš.

— Tai kaip tu nori kad 
pritarčiau nežinodamas ką 
sugalvojai, — sako jis.

— Aš sugalvojau labai 
puikų dalyką, ir jis vertas 
pritarimo, — sakau aš.‘

— Ną b,et ką tų sugalvo
jai? — sako jis.

— Mano planui reikalin
ga daug laikraštyje vietos, 
ir prąšau kad pavelytum , 
mąn aprašyt, — sakau aš.

kt), — sakau aš.
— Bet sakyk savo suma

nymą, susimildamas! — sa
ko jis.

— Na tai štai mano su-'s 
manymas: aš sumaniau ir 
sugalvojau surengt milži- ; 
nišką slaptą ekskursiją ant . 
“Birutės Kalno” ir noriu . 
aprašyt 'ką ten matysiu, — 
sakau aš.

— Va tarp reikėjo išsykįo ■ 
pasakyt. . O ar didelė ta ek- _ 
skursi ja bus? — sako jis. d

— Aš tik vięnas kėliau- ; 
siu. Ar gerb. redaktorius | 
tam pritari? — sakau aš;.J

— Pritariu, tai labai pui- ' 
kus sumanymas, ir galėki-| 
aprašyt, ale su viena išly-'| 
ga, — sako jis.

— Ar dar ir' išlygų rei- J 
kia? —sakau aš.

— Na o kaip: tu saudy-J 
kai save garsinsi ir kelsies! J 
i garbę kaipo aplankytojas! 
“Birutės Kalno”, o mums « 
nieko! — sako jis.

— O kokios išlygos? —ji 
sakau aš.

— Mes norim padaryt iš ’ 
tos (kelionės biznį, užtai tu-1 
ri aprašyt plačiai ir daug, 3 
ir ne tik pati tą ‘kalną”, 
bet ir visą savo kelionę, ir | 
tai mano nustatytu keliu 1 
turėsi keliaut, — sako jis. j

— O ką reiks aprašyt ke- .1 
lionėj ? — sakau aš.

— Viską kas kėliu pasi-,'j 
taikys sutikt, ir turėsi už- J 
važiuot pas žymesnius biz- i 
nieriuš ir Į visas Lietuvis-1 
kas įstaigas ir bendroves ir j 
aprašyt ką patirsi, — sako 1 
ji?-

— Ale aš nevažiuosiu, ale .1 
pėškčias eisiu, ir ši ekskur- | 
sija bus slapta, —»sakau aš. | 

idDar geriau, kad aiapt i 
|;t‘a',' galėsi viską geriau išty- į 
| rinėt ir aprašyt, — Saiko jis. i 
j — Alę man baisu kad rei-,3 
'kėš gerb. redaktoriaus nu- 1 

I statytais keliais keliaut, o j 
i aš neišteksiu kelionei pini-1 
gų, jeigu kelias bus labai ii- 1 
gas, — sakau aš.-

— Mes apmokėsim kelio- 1 
nę Į vieną galą iš tų pinigą ■ 
ką padarysim biznio iš tavo 1 
kelionės, — sako jis.

— Tai kokį biznį jus ma- 1 
not padaryt? — sakau aš. 1

— Visi pirks “Dirvą” ir '1 
skaitys, — sako jis.

— Na tai parodykit savo ? 
kelius, — sakau aš.

Redaktorius tuoj paėmė 3 
vjso pasaulio žęmlapį ir | 
pradėjo rėžt ant geltono la- 1 
po juodą mano milžiniškos i 
ekskursijos kelią.

— Ekskursija turi prasi- |
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— Tai ar kibą sumanei nuo redakcijos durų ir 

skrist pat sv. Petrą ir ypą- trauktis šituo planu: Paim- 
tiskąi istyrinėt dangų, ar si 42i/2 laipsnį j. rytus, ku-
pąs ’li.ci'P,erį apsilankyt ma
nai ! Mątai kad ąš nętųriu 
laiko kalbėtis, o tu atėjęs, 
kaip ir visi, užvedi šnekas 
ir trukdai mane. Ar neži
nai kad čia per dieną perei
ga keli des.ėbkąi žmonių ir 
kožnas nori su redaktorium 
“pasišnekėt”, tai kada tam 
re,da'ktorius dirbt?! — sako 
supykęs jis.

— Matai, aš gavau ato
stogų, tai turiu liuoso lai-

ris išpuola lygiai per Supę-1 
rior avė, ir keliausi iki 82’Zt- g 
meridiano, kur prasideda ?3 
Ystseventynain gatvė, ir. ja ■? 
trauksi iki Sanklėro, paskui J 
vpl i rytus, iki pasieksi Gor- .į 
don parka, paskui nusileisi J 
į pakalnę ir bulvaru iki eže- -4 
rp; nuo ten pasuksi vėl į 
rytus, ir jau bus tuoj “Bi- 
rytės Kalnas”, 'kur bolševi- | 
kai nedėldieniais susirenka J 
savo politikas varinėt, — j 
sako jis.

— Tai labai ilga kelionė, |ma butų Ameriką padaryt to
kia (puikia, kaip Rusiją: Rusijoj apie keturios mailės, ir man 
esą geriausia tvarka visam pa- įruiks yjsa savaitę laiko iki 
sąulyj; esą Vokiečiai buvę Ru- nukeliausiu, — sakau aš.
sijųj suradę ten puikiausią ro- — Bandyk, už garbę visi 
jišką tvarką. Paminėjo ir ki-1 įurj sunįjaį kovoti. JeiguPaminėjo ir ki
tų šalių delegacijas kurios ten j pasįseks pasiekt tai tavo 
lankėsi ir visi pripažino kad vardas likg ant visados

r. ’ tvarkoje, rašytasRusija esanti geroj tvarkoje.
ApgaiĮestąujam kad Portlan

ds niekas iš geresnių Lietuvių 
neapsigyvena. Gamja čia yra1 Parvažiavau dar pas savo 
labai puiki, klimatas geras. Yerb. šonkaulį atsisveikint 
Sunku kur kitur rasti toks kli- ir ryte anksti iškeliavau, 
matas, nėra karščių didelių, nė- Kitame num. pasakysiu 
ra šalčių nei šturmų, nei per- kur katrą kelionės dieną 
kūnų. , Tikrai čia 
štas.

“Dirvos” lapuose, 
— sako jis.

malonus kra- buvau užstrkgs ir ką mačiau 
Vietinis. Į jr girdėjau. .’
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Nuo Redakcijos
DIDELIO STREIKO BELAUKIANT

IZAPITALISTŲ kovose su 7 
darbininkais, gręsian

tis 158,000 kietosios Anglies 
kasėjų streikas yra vienas 
iš pavyzdžių darbdavių už
simojimo visoje Amerikoje

giau, ten gyveno ir mirė jo tė
vai ir tėvų tėvai, ’ir jis visada 
labiau nori .būti palaidotas sa
vo kaimo kapinėse negu Ame- 

________ _____ ________ _ rikos žemėje. Bet kadangi ne
suardyti unijas ir numušti [buvo būdų Lietuvoj laidotis del 
darbininkams algas. ’didelių lėšų, visi iki šiolei buvo 

Bolševikams labai baisu kad 
neužsiimtų to- 

pasitarnavimu Amerikos 
Lietuviams, kaip “Dirva” pa
siūlė, nes jie dar turi sapnus 
Susivienijimą užkariauti. Jei 

'įime 
tą įvesti, bolševikai išstos ar-

Daugelyj pramonių algos
I jau numažinta, ir nors vie- Susivienijimas 
■ nur kilo streikai, kitur dar- kiu 
I bininkM ramiai pasįliko sa- 
r vo darbuose ir dirba už ma
gesnes algas.

Kasyklų savininkai atsi-lkils. sumanymas Susivienijime 
sako eiti su darbininkų at- j“ hnijAviirai iMo?. t__ 

F stovais į tarybas, kadangi į šesnėn kovon negu jie kada 
angliakasių unijos reikala-

I vimuese yra algų padidini- 
| mas, o darbdaviai dar nori 
; algas numušti iki buvusių 

1917 metais.
Darbininkai prirodo kad 

su šeimyna angliakasis ne
gali pragyvent iš gaunamo 
užmokesčio, tuo tarpu ka- 

i sykių ponai šaukia kad an
glis perbrangi ir jie negali 
parduoti. Sako kad ne-uni- 
jistinės kasyklos atima iš 
jų biznį.

Bet kiek kasėjas gauna 
nuo tono iškasamos anglies 
yra tik maža dadelė tos su
mos kiek pirkikas už anglį 
moka.

Matysim kuo baigsis šie 
angliakasių ginčai, kurie 
paliečia ir desėtkus tūks
tančių Lietuvių kasyklose 
prakaitą liejančių.

nors už ką ar prieš ką nors Su
sivienijime kovojo.

Bolševikai Prabilo
“Dirvai” paminėjus kad Dr.- 

J. šliupo palaidojimas Lietuvo
je Kun. Dembskio pelenų ati
daro Amerikos Lietuviams pat
riotams naują būdą pasilaidoji- 
mo Lietuvoje, musų bolševikai 
ištiesti prabilo priešingai, kaip 
buvo spėta. Bet ir nedyvai — 
jie turi tam tikrus savo “mo
ta", kuriais ir spiriasi.

“Vilnis” sako:
“Taip, bolševikai žino, kad 

į mirusiam visvieną (kodėl ne- 
I žino kad visvieną?—‘Dirva’) 
k ar jis gulės čia ar kitur. Ne- 
Į- tik bolševikai, bet visi blai- 
' vai protaujanti žmonės ne- 
| rps jokio išrokavimo vežioti 
t mirusių pelenus Lietuvon. 
E Jeigu jau gyventi galima ki- 
| tur tai kokiems galams pele- 
t nus 
| va) 

čia 
E kad

žemės laukti tos dienos iki žmo
gus išras orlaivį ir iki išras kad 
iš žiogų išspaustas aliejus la
bai atsako orlaiviams. «

Sutvertojas nieko žmonėms 
nepasako, viską reikia prakaitu 
kaktos savo išrasti.

jo padaryti visokių niekšysčių, 
net nužudyti jeigu jis butų sa
vanoriai neatsistatydinęs ir tu
kinėjęs įsakymų iš Komos.

Vilnius palengva iš Lietuvių 
smunka. Galima laukti kad ir 
Dr. Basanavičius ir - kiti Lietu
viai turės iš ten išsinešdinti.

Į V AIRI AN YBĖS

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Divorsai Amerikoje Žy
miai Didėja

Nuo 1870 metų divorsų arba 
persiskyrimų proporcija Suvie
nytose Valstijose nuo 100,000 
vedusių porų padidėjo daugiau 
negu keturiais sykiais.

1890 metais vienas persisky
rimas išpuolė nuo kožno 16 ap- 
sivedimų, o 1924 metais persi
skyrimų buvo du nuo kožnų 15 
apsivedimų.

Persiskyrimų priežasčių yra 
perdaug kad butų galima su
minėti. Bet yra nekurios kat
ros ypač priklauso dvidešimtam 
šimtmečiui. Viena 1 priežastis 
padidėjus ekonominė neprigul- 

i mybė moderniškos moteries. 
'Kita priežastis tai neapgalvoti 
I ir perankstyvi apsivedimai. Ka
dangi ši gadynė yra kurioj se
nesnieji neturi kontrolės ant 
jaunųjų, apsivedimai daugiau
sia įvyksta iš pažinčių šokiuo
se, tai del gero šokimo, tai del 
gražaus rėdymosi, tai del ge- j 
ros išvaizdos vieno ar kito.

. Kokios priežastis, nebūtų, to- ] 
kis didelis persiskyrimų nuo- , 
šimtis yra nesveikas' visuome- 
nes gyvenimo ženklas. .

Vysk. Matulevičius 
Neteko Vilniaus

“Draugas” praneša kad 
niaus Vyskupas Matulevičius, 
kuris ten vyskupavo nuo 1918 
metų, galutinai pasitraukė iš 
tos vyskupijos ir apsigyveno 
Romoje.

Vysk. Matulevičius buvo ne- 
, perstojamai Lenkų atakuoja
mas, persekiojamas, skundžia
mas, bei buvo daroma prieš jį 
įvairiausios intrigos, o dabar 
kada popiežius Vilnių atidavė 
Lenkams, neliko jam kaipo Lie
tuviui galimybių Vilniuje gy
venti saugiai, nes Lenkai galė-

—Trumpos Pastabėlės—

“Dirvai” prisiminus apie S. 
L. A. ir patarus tautininkams 
sukrusti, nes seimas ir rinki
mai jau nebe už kalnų ir bolše
vikai jau rengiasi prie rinkimų, 
manau jog ir tautininkai turi 
iškalno prisirengti kad nepri- 
leidus bolševikams Susivieniji
mą užvaldyti.

Tas klausimas yra sveikas ir 
pakeltas laiku ir tautininkai 
jau .turėtų pradėt ruoštis kad 
dar prieš SLA. centro valdybos 
nominacijas jau visi žinotų ku
rie bus kandidatais.

Vienok tas “Dirvos” pakel
tas klausimas labai nepatiko 
Grigaitihiams socialistams, ku
rie per “Naujienas” sušuko jog 
tautininkai nori SLA. valdyti, 
ir duoda pamokslą tautinin
kams liepdami neužmiršti kad 
“SLA. nėra politinė organizaci
ja” ir ant galo sako: “Socialis
tai stos už tai kad partinę poli
tiką išvijus iš- SLA. ir tautinin
kams teks su tuo skaitytis.”

Tautininkai žino kad SLA. 
nėra politinė organizacija, kaip

Kun. Šmulkštys (kurį “Gar
sas” num. 27-me vadina tik *‘p. 
Šmulkštys”) įtarė Lietuvos žy
dus buvus priešininkais pripa
žinimo Lietuvos “de jure” per 
Amerikos valdžią. (Lietuvos Žy- 
dai-rabinai apskundė Šmulkštį 

Vii-1 už sąmoningą platinimą mela- 
! Įgingų žinių, dabar prieš rinki- 
■> mus, kad sukelti pogromų ir 

, sulaikyti Žydus nuo rinkimų 
i atstovų į busintį Seimą.

Ar Lietuvos žydai darė įta
kos per Amerikos Žydus į Ame
rikos valdžią nepripažinti Lie- 

jtuvą “de jure” nėra prirodj'mų, 
o kuriuos Šmulkštys turėjo pa
duoti — tą telegramo origina
lą. Kitaip Šmulkščio pirštinės 
metimas į žydus atsimuša į pa
tį Šmulkštį. Bet faktai paaiš
kės teisme....

Paliekant kol kas žydus šaly
je, yra neužginčijamas prirody
mas kad katalikų lyderiai, Kun. 
Bučys su Jakaičiu ir “Garso” 
redaktorius šimutis — visa tre- ’ 
jybė — buvo viešais priešinin
kais Lietuvos pripažinimo, nei
giant Amerikos Lietuvių Sei
mą iWashingtone, ir paskui per 
“Darbininką” ir “Garsą” pilant 
visokias pamazgas ant Seimo ir : 
net Prezidento Hardingo, ir ' 
galiaus net siundant davatkas ' 
protestuoti prieš Seimo rezoliu- 1 
cijas. Taigi katalikų lyderiai 1 
buvo pirmutiniai priešininkai, j 
o paskui kelių parapijų davąt- į 
kos.

(Tąsa)
— Tas, tėveli, ir ru’pina mane labiau

sia: aš nežinau nei ką daryt. Pagelbėk 
man, duok savo patarimą. Per dvidešimts 
metų tavo balsas buvo man Viešpaties bal
su.

— Taigi tu turi sutikti su savo vyru 
pasiųsti šias nelaimingas mergaites Į ko
kią religišką įstaigą kur jos galėtų būti 
mokinamos.

— Bet mes esam perbiedni, tėveli, už
mokėjimui už jų mokslą, ir ant nelaimės 
mano sūnūs liko patalpintas kalėjiman už 
savo parašytas dainas.

— Tai matai kokie yra vaisiai bedie
viškumo, — tarė kunigas žiauriai; — pa
žiūrėk gi į Gabrielį! jis sekė mano patari
mus, ir dabžir yra pavyzdžiu krikščioniš
kos doros!

— Mano sūnūs Agrikola taipgi yra 
gero budo, tėveli; jis yra toks širdingas, 
taip atsidavęs!

— Be religijos, — užriko 'balsas dar 
žiauriau, — viskas ką tu vadini gerumu 
yra tik tuščia išlaukinė išvaizda; ant ma
žiausio velnio kvėptelėjimo tas viskas pra
dingsta — nes velnias gyvena kiekvienoj 
sieloj kuri neturi religijos.

— Ak! mano nabagas sūnelis! — tarė 
Pranciška, verkdama; — aš meldžiuosi už 
jį kasdien, kad tikėjimas jį apšviestų.

— Aš visada tau sakiau, — barė kuni
gas, — kad tu perlengvai su juo apsiėjai. . 
Dievas dabar baudžia tave už tai. Tau rei- 
kėjo atsiskirt nuo tokio bedievio sunaus, o : 
ne užtvirtinti jo netikėjimą mylėjimu jo 
kaip tu darai. “Jeigu tavo dešinė ranka ] 
piktina tave nukirsk ją”, sa'ko raštas šven- -į 
tas.

— Ak, tėvėli dvasiškas! tu žinai kad

[Patark man: kas reikia daryti?
— Mes negalim apleisti tų jaunų sielų, 

: — 'kalbėjo kunigas, po valandėlės tylėjimo; 
. — nėra dviejų kelių jų išgelbėjimui, yra 
. tik vienas kelias, tai yra patalpinimas jų 

į religišką įstaigą, kur jbs 'butų apsuktos 
gerais dievobaimingais pavyzdžiais.

— Ak, tėveli! jeigu mes nebūtume to
ki biedni, arba jeigu aš dar galėčiau dirb
ti, aš bandyčiau uždirbti jų užlaikymui, 
kaip padariau Gabrieliui.- Ant nelaimės, 
aš beveik netekau regėjimo; bet tu, tėveli 
dvasiškas, pažįsti kokius geraširdžius ku
rie galėtų paimti rūpintis šiom našlaitėm.

— Kur yra jų tėvas?
— Jis buvo Indijoj; bet mano vyras 

sako kad jis tuoj pribus į Francuziją. Bet 
to tikrai nežinom, šalip to, man labai šir
dį skaudėtų jeigu joms jreiks kęsti musų 
skurdą>— kuris tuoj bus didelis — nes mes 
gyvenam tik iš mano sunaus darbo.

— Ar tos mergaitės neturi čia gimi
nių? — klausė kunigas.

-y- Aš manau kad ne, tėveli.
— Ar tai jų motina (pavedė jas tavo 

vyrui pargabenti jas į Francuziją?
— Taip, tėveli; jis vakar iškeliavo į 

Chartres, kokiu labai svarbiu reikalu, sa
kė jis.

Reikia priminti kad Dagobertas ne
manė tinkamu pasakyti savo pačiai apie 
viltis kokias Maršalo Simono dukterįs dėjo 
ant savo turimo medalio, ir kad jis ypatin
gai įsakė joms neužsiminti apie tai, net ir 
Pranciškai.

— Taigi, — pradėjo kunigas, po va
landėlės tylėjimo, — tavo vyro nėra Pari
se ?

— Ne, tėveli; bet jis be abejonės su-
ooo

Katalikų atstovas Čarneckis 
per New Yorko Lietuvių De- 

1 monstraciją stovėjo , ant šalita- 
kio laike demonstracijos, vietoj 
kad jis turėjo vesti demonstra
ciją arba dalyvaut eilėje ar 
bent ant galo. Tai buvo igno
ravimas Lietuvių laimėjimo. 
Paskiau, Irving Gimnazijos sa
lėje, kada 
Senatorius 
pręzidento 
reiškdamas 
katalikas Čarneckis pasiliko be
sėdįs kedėje ir nei rankos ne
padavė prezidento pasiuntiniui. 
Kada visi buvusieji ant estra
dos prasiskyrė ir laukė pono 
Čarneckio atsitsojimo ir dėko
jimo paduodant ranką, p. Čar
neckis pasiliko besėdįs, nusiste
bėjimui visos minios — 4,000 
Lietuvių. Toks Čarneckio pasi
elgimas reiškė panieką Ameri
kos valdžiai ir kruviną smūgį 
Lietuvių tautai.

ooo
New Yorko legislatura išlei

do įstatymą — legalizavimą vi
sų vaikų gimimo, pagal kurį ne
valia betėvių vaikų pravaro- 
džiuoti mergvaikiais, nes mer
gos be vyrų negali pagimdyti 
vaikų. Tokie tėvai turi duoti 
užlaikymą savo vaikams iki 16 
metų. Merga-motina gali paro
dyti ir skųst tėvo nuo apvaisi
nimo iki 16 metų vaikui suka
kus; tėvas turi duoti Ir inoti- 
nai užlaikymą laike gimdymo 
ir paskui taip ilgai iki merga- 
'motina gali pati pelnytis sau 
pragyvenimą.

Taigi New Yorko valstijoje 
ėjimas pas mergas reiškia jau 
apsivedimą, kur nei liudytojų 
nereikia, nes motina žino vaiko 
tėvą.

tik. šiuo vienu atveju aš tavęs nepaklau- vakarą arba rytoj ryte.
— Klausyk manęs, — tarė kunigas, 

vėl patylėjęs. — Kožna minuta praleista 
tik labiau tų mergaičių sielas pražutin ve
da. Bile valandą Dievo ranka gali jas nu
blokšti, nes Jis tik vienas žino musų miri
mo valandą; ir jeigu jos numirtų tokiame 
padėjime kaip dabar yra, jos ant amžių bu
tų pražuvusios. Taigi šią pat dieną tu tu
ri atidaryti jų akims dangišką šviesą, ir 
patalpinti jas religiškoj įstaigoj. Tai yra 
tavo pareiga -V tas turėtų būti tavo pagei
davimu !

— Taip, tėveli, bet, ant nelaimės, aš 
esu iperbiedna, kaip jau sakiau.

— Aš tą žinau — tau netrūksta tikė
jimo ir atsidavimo, bet jeigu ir galėtum 
pati tvarkyti tų mergaičių mokymą, neti
kėlių tavo vyro-ir sunaus pavyzdžiai kas
dien naikintų tavo darbą. Kiti turi paimti 
savo globon tas nešlaites, vardan krikščio
niškos mielaširdystės, ko tu negali padary
ti, nors tu atsakai už jas prieš Sutvertoją.

(Bus daugiau)

siau; bet aš negalėčiau atsiskirti nuo savo 
sunaus!

— Todėl tavo pačios išganymas neuž
tikrintas — bet Dievas yra mielaširdingas. 
Nepadaryk tų pačių nusidėjimų ir su šiom 
mergaitėm, kurias Sutvertojas tau atsiun
tė idant gelbėtum nuo amžinos-prapulties. 
Nestumk jas ,į pagrarą savo neapsižiūrė
jimu.

— O, tėveli dvasiškas! aš verkiu ir 
meldžiuosi už jas.

— To dar neužtenka. Tos nelaimin
gos mergaitės negali turėt supratimo apie 
gerą ar blogą. Jų sielos tebėra netyros ir 
nuodėmingos iš prigimimo — užaugintos 
bedievės motinos, ir kareivio ęnturinčio 
religijos.

— Kaslink to, tėveli, — tarė Pranciš
ka, — jos yra doros kaip angelai, ir mano 
vyras, kuris neapleido jų nuo užgimimo 
sako jos turi geriausias širdis pasaulyje.

— Tavo vyras visą'gyvenimą praleido 
mirtinose nuodėmėse, — tarė kunigas rūs
čiai; — kaip tu gali spręsti apie sielas? 
Aš pakartoju tau, kadangi tu atstoji tų 
mergaičių tėvus, tu turi dirbti ne rytoj bet 
šiandien, tuojau, jų sielų išganymui, jeigu 
nenori užsitraukti baisios atsakomybės.

— Tiesa, aš tą gerai žinau, tėveli, ir 
aš kenčiu ta baime taip pat kaip susigrau
žimų del mšno sunaus areštavimo. Bet 
kas reikia daryti? Aš negaliu mokinti tų 
mergaičių namie, nes aš pati neturiu mok
slo; aš turiu tik tikėjimą, o mano vargšas 
vyras, savo aklybėje, tik juokiasi iš šven
tų dalykų, ką mano sūnūs, nors prie ma
nęs. pagerbia, gerbdamas mane. Taigi, 
tėveli dvasiškas, prašau tavęs, gelbėk man!

Suvienytų Valstijų
Calder, specialia 

pasiuntjnis, kalbėjo 
Lietuvai pasekmės.Atrasta Sena Civilizaci

ja Mongolijoj
Amerikos tyrinėtojai Mongo- žin0 kad SLA- >'ra le

lijoje atrado gausių prirodymų 
apie buvimą Mongolijoj civili-, 
zacijos kokie 12,000 metų at-j 
gal. Šie tyrinėjimai yra treti 
Amerikonų ekspedicijos.

Pirmesniais tyrinėjimais ten 
atrasta 40 dinosauro kiaušinių 
10,000,000 metų senumo, dino
sauro skeletus 
pre-mongoliškų 
tus ir daugybę 
klų ir padargų 
toriškų gyventojų Mongolijoj.

Del politiško neramumo Chi-

ir kiaušus, du 
žmonių skėlė- 
akmeninių gin- 
naudotų pre-is-

vešti (o ne vežti?—‘Dir- 
Lietuvon. Pagalios kiek 
ir pačiai tautai naudos, 
ten priveš pelenų.”

I Bolševikų proteliu protau-
I jant išeina visvien kur jie “nu- 
i dvės” ir bus užriausti (jie taip! ,. ... ...I • ■> ,r- I mjoj, tyrinėtojai gali dirbti tikt išsitaria). Jie su gyvenimo pa- , I, . . . „ . . . . labai kebliose aphnkvbese,E baiga taip filosofuoja kaip ir su . . , . . . .E . , , . ireivni laikomi ant vietos poį pradžia: nori kad jų vaikus au-. . • , 1

Į kietų tam tikros į__
I tėvams nereikėtų visai žiūrėti, 
I ir kad vaikams tėvus pažinoti 
| nesvarbu, suaugs jie sau tik 
E žmonėmis, ne sunais, ne duktė-1 
t rimis keno nors. Taigi bolševi-'f 
I kai-komunistai nenori pripažint s 
t jokios žmogui vietos.
I Bet nors jie nepripažįsta pri- 

E sirišimo Lietuviui prie savo.
gimtinės, jie vienok nuo jos ne- Algiers, 

I. gali atsiskirt, š1'- -------
j* nors gyvena Amerikoj, bet be j 
Į paliovos sapnuoja apie revoliu-| 
| cijas tenai, kas reiškia jog jie', 
į: yra surišti su Lietuva dėlto | 
B kad ten gimė ir augo. Užtek-, 
g tų rodos kovoti Amerikoje, kur j 
į sau pragyvenimą turi ir kurį 
k laidojami čionai, ir, žinoma, 
| nyko ar išnyks be žymių, 
f kapitalistai juos išnaudoja.

Lietuvis patriotas negali

ka- 
mė-

... , , nesi ar daugiau. ■įstaigos kad ‘ .Rugp. 19 d. pranešama 
Mongolijos valdžia įsakė Ame
rikos tyrinėtojams išsinešdin
ti iš tenai, nes nužiūrėjo špie- 
gavimą šalip moksliškų tyrinė
jimų.

jog

| Aliejų Darys iš Žiogų
, Afrikoj, išrasta ir 

štai pavyzdis: pra(jėta daryti aliejus iš žiogų 
nnrikni ■arba šarančių. Tas aliejus ras

ta labai geras naudoti orlai
viams, nes jis nesukietčja nei 
aukštumose. Iš Algiers pasių
sta 18 tonų žiogų į Holandiją, 
kur bus išdirbama aliejus.

Iš šito paskiausio išradimo 
sprendžiant reikia sakyti kad 
daug ant žemės dalykų Dievu
lis padarė permatydamas kad 
ateityje žmonijai jų reikės,

iš-

at-* **'*6**11 44 V . v J J C Z< 111OI11J 4.11 JŲ

siskirti nuo Lietuvos amžinai nors dabar skaitom juos labai 
todėl kad jis myli savo šalį, j nereikalingais ir nėapkėnčiam. 
kad ten kilo jo tautinis vardas | Per tūkstančius metų žiogai 
ir garbė, iš ko jį visas pasaulis buvo kenksmingi ir nereikalin- 
atskiria nuo kitų. O dar dau-jgi, bet jie buvo paleisti ant

rial tautininkai ir veikia lie 
J kaipo politikieriai, bet kaipo 
i Lietuviai. Socialistai kada jie 
buvo stiprus jie brukte bruko 
į SLA. savo politiką, kaip da
bar daro jų atskalos komunis
tai: visuomet dar prieš seimus 
išstatydavo grynai partinius 
savo kandidatus. Socialistų\ ga
le ir politika smuko Susivieniji
me, smuks ir komunistų, o tau
tininkai kaipo tikri Lietuviai 
valdė' ir valdys tą organizaciją.

ooo
Grigaitiniams socialistams 

nepavykus įSandariečių pasi
gauti į savo varžą pavadintą 
“bendras frontas”, jie vėl pra
dėjo niekinti Sandariečius ir 
bando įtikinti savo skaitytojus 
kad įSandariečiai nesusikalbą 
tarp savęs ir kad “rimtų politi- 

laikraštininkų bei darbuo- 
L. T. 'Sandara neturi” 
tautininkai Sandarie- 
patįs nežino kur jie

A. 
kad 
nei

kų, 
į tojų 
bei 
čiai
stovi.

Tai tušti socialistų prasima
nymai. Jeigu Sandariečiai ne
būtų turėję rimtų politikų bei 
laikraštininkų tai socialistai se
nai butų savo raudona interna- 
cionalistine lazdele mosikuoda
mi 'diktavę tautininkams, ką 
jau buvo drąsiai bemėginą da
ryti, tik ačiū sveikam tautinin
kų vadų ir laikraštininkų sen- 
sui tas (socialistams nepavyko.

Valio Lietuviai tautininkai, 
jus savo rimtu tautiniu veiki
mu pergalėsite raudonus ir 
juodus internacionalistus ir iš
vešite (Lietuvių tautą į šviesų 
kulturinį kelią.

žinučių Rinkėjas.

ooo
Kun. Milukas kviečia rašti

ninkus su paštais paminėjimui 
“20 metų spaudos laisvės”, ku
rios Lietuvoje nėra. “Lietuvos 
žinios”, num. 128, iš birželio 11 
d., išėjo su balta vieta nuo 10 
eilučių. Toliau, Lietuvos kata
likiškas Seimas pakeitė spaudos 
įstatymą, kad leidėjų knygų ar 
laikraščių prasikaltimus keltų 
ne teismai bet apskričių virši
ninkai su klebonų pagalbą.

Patriotas.

■ Q

APDARYTA 5Q
Su reikalavimais siuskit ir pinigus.

“DIRVA"
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
męs nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra ^20 PuslaPių- Kaina už vieną $ J . už $2.00
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — ji® bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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Skaitykit šį apgarsinimą ir naudokitės kolei dar yra laikas! Ne mums nauda iš to, bet jums! Mes atiduodame už popieros 
lėšas! Ar reikia kitokių žodžių Įkalbėjimui jums užsisakyti “Žmonijos Istoriją”? Kam “dar palauksiu” sakyt? Sukruskit! T.M.D. REIKALAI

r
ATMINKIT1 “ŽM0NIJ°S ISTORIJOS” raštai jau antri metai /1 1 1V111NIY1 1 ięaįp eįna pej. “Dirvą”! 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 orderį, ar
ba čekį už $2.25, ir siųskit, arba įvynioki! į laišką $2 -popierinius ir 25c si
dabru arba pašto štampais ir paleiski! 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 
'supakavimo Ižšos patiems prenumeratoriams.

9

IMONIJOS 2

Už keno pačią kilo didelis karas kuris tę
sėsi dešimts metų ir kas užėmė kokį mies
tą įveždamas kareivius viduryje milžiniš
ko medinio arklio Į miestą?

ISTORIJA

Racine, Wis.
T. M. D. Wisconsin Valstijos 

Apskričio Piknikas.
Tik išaušus pavasariui, geg. 

24 d., šis apskritis rengė pikni
ką, bet tuomet gamta savo 
žiaurumu pastojo kelią ir pik
nikas neįvyko. Kadangi už vie
tą jau buvo paduota rankpini
giai ($10), o jie nebus grąžin
ti, todėl reikėjo pasirinkti ki
ta diena už tuos pinigus, ir at
rasta liuesas nedėldienis, kurį 
ir apimta, tai yra rugsėjo 6 d.

Nepavykus pirmam piknikui, 
bandome paskutinį, su vilčia 
išeiti laimėtojais, juk šiaip ar 
taip į balą kritęs sausas nekel
si.

Žiniai visų kuopų narių ir ap
linkinių miestelių Lietuvių da
rau šį pranešimą ir drauge už- 
kvietimą. Kuopų komitetams 
pora savaičių atgal buvo išsiun
tinėta businčio pikniko plaka
tai, tikiu juos esat gavę ir mo
kėsit tinkamai tarp savo žmo
nių išplatinti. Atėjus tai die
nai kviečiu širdingai prie mus 
į svečius į Raciną skaitlingai 
tan piknikan atsilankyti, daly
vauti pasilinksminime ir žais
mėse.

negaus knygas, nes mat kny
gos visos apdaryta pagal perei
to seimo nutarimo. Toks dve
jopas centro raštininko prane
šimas narius supynė, o "ir kuo
pos valdybai padarė nesmagu
mų. J. P. Grite.

SO. MILWAUKEE, WIS.

TMD. 6-tos kuopos buvo su-’ 
ruoštas piknikas Badger Grove 
parke rugpjūčio 16 d. Tas pik
nikas atsižymėjo ne tiek skait- 
lingumu kiek vaišingumu. A- 
part vietos Lietuvių dalyvavo 
svečių ir iš Racino nors nedaug, 
bet buvo, o iš Milwaukee nesi
matė, kurie visai pašonėj gyve
na. Priderystė remti vieni an
trus, jei tik tuo galėtų pašilei-' 
sinti kad nežinojo. Musų kuo
pa jauna ir neturtinga, bet vei
kli ir savo gyvumu randa kas
kart daugiau apšvietos rėmėją.

Tėvynainis.'

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

Kokią reikšmę turėjo viduramžių preky
boje garsus miestas Nižnij Novgorod ir 
kas aplink jį dėjosi?

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

Niekad dar savo 'gyvenime neturėjot puikesnes 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 TOKĮ SVARBŲ DALYKĄ KURIAME BUS JUS VARDAS PATALPINTA!

Šitą progą “DIRVĄ” duoda norėdama tinjęamai paminėti savo 10-metines .SUKAKTUVES nuo pradėjome 
išeiti. “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.

TA/ir^lMT T^tTOTT T APara^yta vieno iš gabiausiu Amerikos populiarizatorių, VAN LOON’O ir 
ZJ1V1V71N IdAAO Lietuvių kaJbon £inomo Lietuvių literato V. K. RAČKAUSKO.
Yra tai veikalas kuriame aiškiais žodžiais ir gausybe paveikslų apsakoma žmonios 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, delei “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.

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.

Žaismių programas susidės iš 
įvairių dalykų: Dailės Ratelio 
Kenosha bolininkai eis persiti
krinti su Raciniečiais, sudarys 
bolių žaismę. Iki šiol vis Ke- 
noshiečiai išeidavo pergalėto
jais, bet Racino bolininkai pa
reiškia būtinai šį /sykį juos ap
galėti. Pamatysime kurie liks 
čempionais. Waukegano Lietu
viai pasiruošę prie virvės trau
kimo su bile katros kolonijos 
Lietuviais.. Pažiūrėsime ar jie 
tokie tvirti butų! Prie to bus 
daug kitų dalykėlių programe 
moterims, vyrams ir vaikams. 
Atsižymėjusieji gaus dovanas.

Programas prasidės 1 vai. po 
pietų. Yra paimta geri muzi
kantai, kurie svečius linksmins 
pirm programo ir paskui iki 11 
vai. nakties.

Piknikas įvyks rugsėjo-Sept. 
6 d., Midway Parke, kuris ran
dasi už Racino į žiemius, šeš
toj mailėj, prie gero kelio, No. 
15 Highway. Priveža ir T. M. 
E. R. and L. Co. tramvajai.

Iš toliau nereikia bijotis va
žiuoti, lengvas suradimas ir 
geras privažiavimas, ypač tuo 
gerai kad rugsėjo 7 d. išpuola 
Darbo Diena ir bus šventa, tat 
nereiks rūpintis su pavėlavimu 
į darbą po nedėlios piknikavo.

Dalyvaus tame parengime 
penkios TMD. kuopos ir bus 
Lietuvių iš Waukegano, Raci
no, Kenosha, So. Milwaukee ir 
Milwaukee. Mes vietiniai de
dame visas pastangas viską pa
ruošti kuopuikiausia; atvykę 
svečiai bus pavaišinti, ir tikiu 
liks patenkintais. Iki pasima
tymo. M. Kasparaitis.

J. Kalvaitis, Hemphill, W. 
Va. (pavienis narys) rašo:

Ačiū, aplaikiau visas tris T. 
M. D. laidos knygas. Visos ap
darytos. (Yra kuom pasidžiau
gti. Kad ir prisiėjo palaukti, 
bet ir ne už dyką — už $1 tokių 
knygų sulaukti.

.x'skODIKIv 
uEROVės skYRIUo

yra dalykas, kur] him ta-

STRAIPSNIS 139.

Kūdikių aprtptalma ir pe
nėjimas yra dalyku fjrvpn 
svarbos Šeimynai ir ta o Ui

Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms Jm- 
nų kūdikiu

tarpiais Ir.Mml

DEL APRŪPINIMO B 
MOTINŲ IR JŲ į

KŪDIKIŲ SVEIKATOS, e

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 
jie tikrai nenorės mokėti $4.00. Ragindami saviškius Amerikoje, paduokit ir “Dirvos” antrašą.

A. R klgai abejosit ar užsisakyt šią knygą ar ne? Abejotojai visada buna nuskriausti. Įsukit į 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 iš spaudos.pakelis, ir knyga išsiųsta kaip tik išeis iš spaudos.

KAS IŠ LIETUVOS norit išsirašyti šią kny
gą, pasiuskit 22 litu 50c. Lietuvos Kredito 
Bankui, Kaunas, “Dirvos” sąskaiton, o paš
te gautą kvitą prisiųskit mums, pranešdami 
už ką pinigus siunčiat.

= Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuoki!

I 'DIRVOS” KNYGYNAS 3353 Superior Avenue
:_2 Cleveland, Onio

Portland, Ore.
Rugp. 16 d. atsibuvo TMD. 

149-tos kuopos susirinkimas V. 
Pareigio siuvykloj. Atsilankė 
atšuonetas narių. Visiems bu
vo išdalinta “Pasaulio Istori
ja” ir “Princas ir Elgeta”, iš 
ko visi buvo labai užganėdinti. 
Užklausus kas nori užsimokėti 
už apdarus “Senovės Europa” 
knygos, nes kas nemokės už 
jos -viršelius negaus knygos, ir 
tuoj visi buvusieji užsimokėjo 
po 50c. ir laukiama kaip greit 
ta knyga bus atsiųsta. Toliau, 
prisirašė naujas narys, kuris 
užsimokėjo už 1925 metus, tai 
Paul Atko. Jis yra tikras 'Lie
tuvis, tik vardas ir pavardė su
trumpinta, kas yra jo dalykas. 
- Kilo kalbų kaslink centro se
kretoriaus pranešimų apie at
siunčiamas knygas. Pirmiau jo 
buvo pranešta kad kurie nemo
kės už viršelius gaus “Senovės 
Europa” popieros viršeliuose, o 
dabar kuopos 'raštininkas gavo 
laišką iš centro kad reikia už 
viršelius mokėti, kas nemokės

Kūdikio maistą niekad nereik pa
rinkt iš vieno ar dviejų tik dalykų. 
Įvairurhas reikalinga idant suteikti/ 
visą kūno statymo medegą. Vienoj 
durnas irgi išvengiamas. Vaiko mai- 
'stas turi kasdien turėti bent vienį 
iš šių valgių.

Javų ir kitokių grudų; tie kurie' 
turi lukštus, kaip sėlenos, čieli kvie/j 
čiai, nepaliruoti (ryžiai turi savyje 
vitaminus ir yra rupus, kas neleidžia;; 
viduriams užkietėti. Daržovės, ypa-Į 
tingai žalios, turtingos geleže, mine-j 
ralais i'ir vitaminais, tas yra ir vai'J 
siuosc. Niekad nereikia duoti sal
dainių tarpe valgių, bet galima duob
ti' kaipo užgardą po pietų pavalgy-? 
mo. Cukrų galima dėti į koko, pu-' 
dingus ir vaisius. Pieno ir kiąuši< 
nių riebalai tinka vaikams, bet jų 
nėra keptuose valgiuose. Mėsos la
bai mažai reikia duoti pirm septynių/? 
metų amžiaus.

Pienas yra geriausias ir svarbiau-j 
sis maistas augančiam kūdikiui. Tai 
tobuliausias musų turimas maistas ir* 
pigiausias. Pienas turi gryno pro?;/ 
teino kuris atstato sunaudotą mede-U 
gą ir teikia medegos augančiam ku-į 
dikiui; riebalų kurie teikia kudo kū
no veikimui; karbohydratų cukraus j 
pavidale, kuris taipgi yra kuras tik.! 
greičiau dega negu riebalai. Kiek-1 
vienam kūdikiui paprastai reikia pu- I 
sės kvortos pieno per dieną. Bor- j 
den’s Eagle Brand Pienas, du šauk
štai atmiešti trijų ketvirtdalių puo-1 
duku vandens suteikė daugeliui ne-j 
dapenėtų mokyklos vaikų svorio. 0 
nedapenėjimas yra lizdas ligoms.

Vaikas dažnai nemėgsta pieno vie* m 
no. Tat galima duoti su koko, kišu-J 
šiniene, sriubose, Smetonoje ir tt. 
Del pavyzdžio duodame du receptu:-;;

Kiaušiniene (Vienai ypatai)
2 šaukštai Borden’s Eagle Brand
1 kiaušinis
1/16 šaukšto trintų riešutų
7/8 .puodelio vandens
H šaukštelio vanilos
Sumaišyk Eagle Brand su vande-' 

niu gerai. įplak i kiaušinį ir plak 
gerai. Pridėk vanilą ir riešutus. 
Kepk goru vidutiniškam karštyj. Jei 
įkišus peilio galą į košelę peilis ne
aplimpa tai kepti užtenka.

Koko
3 šaukštai koko
3 šaukštai cukraus

. truputėlis druskos
3 puodeliai verdančio vandenio
1 nuodelis Borden’s Eagle Pieno.
Sumaišyk koko, cukrų ir druskų; 

atmiešk vandeniu, pilant po trupu
čiuką. Pavirink bent dvi minuti; 
įpJ.lk pieną fr plak idant ant pavir
si© nepasidarytų putų. Pasidaro ska
nesnė jei prieš padavimą įdedi pusę 
šaukštuko vanilos.

Saugiausias ir geriausias būdas 
užlhikymui jūsų vaikų, dantų švariai 
ir skaisčiai yra naudojant Colgate's 
Dantį? Valytoją reguliariai. Colgate's 
mazgoja ir nušveičia dantis ir nesu
raižo ių. Daktarai ir Dęntistai vi
sur rekomenduoja Colgate’s.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsb/us ir pasidėk ateičiai
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PASARGA: Istoriškų straipsniai, kaip šis 
apačioje telpantis, kurie ėjo per “Dirvą” 
jau ilgas laikas, yra tai raštai iš “ŽMONI
JOS ISTORIJOS”. (Žiur. pusi. 4-tą.)

ANGLIJOS REVOLIUCIJA 
(Tąsa)

Po daugelio metų netikrumo ir dvejo
jimu, Anglai ir Danai pasiryžo pulti Indi
ją ir Ameriką, kad atkeršijus Spanams už 
visas skriaudas, kokias .pakėlė jų persekio
jami Protestonai. Anglai buvo tarpe pir
mutiniu Kolumbo paveldėjų. Britų laivai, 
po vadovyste Venecijos jurininko Dživva- 
ni Kaboto (Giovanni Cabot), pirmutiniai
atrado ir ištyrinėjo žiemių Amerikos kon
tinentą 1496 metis. Labradoras ir Niu- 
faundlandas nebuvo labai svarbus, kaipo 
kolonijas. Bet Niufaundlapdo pakraščiai 
labai patiko Anglų žuklbs laivynui. Vie
nais metais vėliau, 1497 m., Kabotas išty
rinėjo ir Floridos pakraščius.

Po to užėjo darbingi Henriko VII ir 
Henriko VIII metai, kai Anglijos ižde ne
buvo pinigų naujiems svetimų kraštų tyri
nėjimams. Bet Elzbietos laikais, kai kraš
tas aprimo ir Stuartų Marė buvo kalėjime, 
jūreiviai galėjo sau plaukti svetur, nebesi
sielodami likusiųjų namie likimu. Kai El
žbieta buvo dar maža mergaitė, Vilauba- 
jus (Willoughby) bandė pasiekti Žiemių 
Smailumą; vienas jo kapitonų, Ričardas 

. Šansleras (Chancellor), irdamasis tolyn Į 
rytus, jėškodamas naujo kelio Į Indiją žie
miuose, pasiekė Rusijos miestą Archangel
ską, kur užmezgė diplomatinius ir preky- 
binius ryšius su nežinomais ikišiol tolimos 

^Maskvos valdovais. Pirmais Elzbietos vie
špatavimo metais) šitą kelionę sekė visa ei
lė kitų. Pirkliai-keliauninkai, darbuoda- 
mies savo bendrovių labui, uoliai tiesė 
joins ^pamatus kituose kraštuose, ir vėliau 
>tb"išsivystė kolonijos. Šitie pusiau pi
ratai, pusiau diplomatai, pasiryžę paauko
ti visą už vieną tik nusisekusią jurų kelio
nę, gabenę kontrabandą kiek tik jų laivai 
galėjo pakelti, prekiavę žmonėmis ir pre
kėmis, nepaisydami nieko kito kaip tik sa- 
yo pelno, tie Elzbietos jūreiviai nešė An
glijos vėliavą ir savo Merginos Karalaitės 
garbę j visus keturis Septynių Jurų kam
pus. Tuo tarpu Vilimas Šekspiras -(Wil
liam Shakespeare) linksmino jos Dideny
bę namie savo kuriniais; visi gi protin
giausi ir geriausi Anglijos žmonės gelbėjo 
karalaitei paversti feudalinę Henriko VIII 
paveldybą Į naujos gadynės nacionalinę 
yalstybę.

1603 m. Elzbieta pasimirė, sulaukus

kurs galėjo užtikrinti sąžiningo (arba ir 
nesąžiningo) Brito prekybininko kišenini 
pinigus. Taigi dėkingi jos žmonės visados 
buvo pasirengę už ją užstoti ir ginti. Taigi 
gyventojai nelabai ir tepaisė, kai ji išveržė 
iš jų kaikurias jų teises ir Parlamento pri
vilegijas, žinodami, kad šituos nuostolius 
padengs tvirta ir gudri karalienės užsie
nių politika.

Išoriniai žiūrint, karalius Džeims lyg ir 
tęsė toliau tą pačią (politiką. Bet jis netu
rėjo asmeninio entuziazmo, kuriuo buvo 
pasižymėję jo pirmta'kunai. Užsienių pre
kyba buvo remiama. Katalikams nebuvo 
duodama jokių laisvių. Bet kai Spanija 
švelniai nusišypsojo į Angliją, siūlydama 
sudaryti taikos santykius, Džeims irgi nu
sišypsojo Į Spaniją. Didžiumai Anglijos 
gyventojų tas nepatiko, bet Jokūbas buvo 
karalius, tat gyventojams nieko neliko, kai 
tik tylėti.

Netrukus, atsirado ir kitų nesutiki
mams kilti priežasčių. Karalius Džeims ir 
jo sūnūs Karolis I, paveldėjęs Džeimso sos
tą 1625 m., abu tikėjo, buk jie “Dievo duo
ta” teise valdą savo kraštą taip, kaip jiem 
patinką ir todėl nematą reikalo tartis su 
gyventojais krašto valdymo klausimais. 
Ši idėja nebuvo nauja. Papos, kurie ne 
kartą paveldėdavo Rpmos imperatorių sos
tą (ar, teisingiau ■(ariant, Romos Imperi
jos idealą apie vieną ir nedalinamą vals
tybę, apimančią visą pasaulį), visados va
dindavosi, ir kiti juos vadindavo “Kris
taus Įpėdiniais”, “Kristaus Vice-Regentais 
ant Žemės”. Niekas gi neklausia Dievo, 
kokia teise Jis valdo pasaulį taip, kaip Jam 
patinka. Taigi maža kas ir teabejojo su
lig “Dieviška teise” tų “Vice-Regentų”, — 
jie, nešdamiesi Pasaulio Aukščiausio Val
dovo vietininkais, reikalavo minių paklus
numo ir sakėsi atsaką už savo žygius tik
tai prieš Visagalį Dievą.

Kai Liuteronų Reformacijai pasisekė, 
tai ir tas pirma paipoms priklausiusias tei
ses prisisavino ir Europos karaliai, virtę 
Protestonais. Skaitydami save savo tauti
nių ir dinastinių bažnyčių galvomis, jie ir 
norėjo būti tikyąis “Kristaus Vietininkais” 
bent savo teritbrijij rybose. Gyventojai 
neklausinėjo savo valdovų ir. nekamanti- 
nėjo jų šitokių teisių. Jie sutiko, kai ir 
mes šiandien kad sutinkame su žmonių 
renkamų atstovų valdžia, manydami, kad 
tai yra vienintelė teisinga valdymo forma. 
Kalvinizmas ar Liuteranizmas jukelė ne
pasitenkinimo, kai karalius Džeims dažnai 
ir garsiai skelbdavosi “Dievo Teise Kara
lium”. Turęjo 'buti kitokių dar priežasčių, 
del kurių Anglai nenorėjo tikėti į Dieviš
ką Karai iii Teisę.

(Bus daugiau)

septyniųdešimtų metų. Jos giminaitis, tė
vuko Henriko Vll-jo ir Stuartų Marės sū
nūs, aršus jos priešininkas, Džeims I (Ja
mes) paveldėjo jos sostą. Dievo Malone, 
jis pasijuto yaldąs kraštą, kurs išsisaugo
jo visų tų nelaimių, kokias turėjo pakelti 
kontinento valstybės. Europos Protesto
nai su Katalikais vis dar vedė tarpusaves 
kovas, žudydami vieni kitus, stengdamies 
sutraškinti savo priešininkų galybę ir tik 
savo tikybos galybę sukurti; tuo tarpu 
Anglija buvo taiki, rami ir jau “reformuo
ta”, visai nepatyrus tokių kraštutiny'bių, 
kokias kontinentui davė Liuteris arba Lo
jolą. Ačiū tam, salos valstybė turėjo pir- 
mybę ateinančiose kovose už kolonijų val
dymą. Anglijai buvo užtikrinta vadovybė 
tąrptautiniuose klausimuose, ir tą vadovy
bę ji išlaikė iki musų laikų. Net nelaimin
gos Stuartų kovos nepajėgė sulaikyti jos 
normalaus plėtimosi.

Stuartai, atėję j Tudorų vietą, buvo 
Anglijoje “svetimšaliais”. Bet jie, mato
ma, neįvertino ir nesuprato to fakto. Vie
tos Tudorų šeimyna galėjo1 pavogti arklį, 
bet “svetimšaliai” Stuartai negalėjo ir ka
manų paliesti, kad nebūtų smarkiai visuo
menės sudrausti. Sena karalienė Elzbietai 
valdė kraštą taip, kaip jai ipati'ko. Bend
rai imant, ji visados sekė tą nusistatymą,

ŠEŠUPĖ
O Šešupe tu sriaunioji, 
Kurgi plauki, kur plėkšnoji? 
Ko taip skubi ir vingiuoji, 
Lankas žydinčias vilioji — 

Apsilenkus, apkabinus, 
Krantus dailiai hpda'binus 
Su. rausvutėm’s vijoklaitėm’s 
Ir siubuojančiom’s lendraitėm’s.

Vanduo tavo tokis tyras, 
Pakraščiuose dailus žvyras; 
Praeivių akis vilioja, 
Žirgus girdyt tavin joja.

Pakalnėse ant pievelės 
Drobes baltina mergelės, 
Traukia linksmą dainą savo, 
Atbalsiai skamb’ krantuos’ tavo.

Šian ir ten riokso persėdos, 
Žmonės žuvis varžom’s gaudos, 
Šapalų, gružių, lydekų 
Vandens tavo datig užlaiko.

Ant salučių tų mažyčių 
Tupi, pulkeliai žąsyčių,.
Linksmi, džiaugias, tululiuoja, 
Pavandenėm pluduriuoja.

Piemenėliai bandą maudo, 
Pakraščiuose vėžius gaudo, 
O kartais čia meškerioja, 
Daug aukšlių jie išterioja.

šešti pele tu sriauni, 
Plauki sau ir šiušeni, 
Džiaugsmą teiki tu visiems 
Kaip seniems taip ir jauniems.

Petronėlė M.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

LIAUDIES DAINA
' Tupi kafins ant tvoros, 
Jo akelės mirga.
Graži butų ši dainelė,
Tik nelabai ilga.
Kniauksi katins ant tvoros,
Net ūseliai kraipos,
Traukia solo kai artistas, 
Net uodega (draikos.
Atsirado dar katė,
Šalę jo pristojo,
Ir abudu .dar garsiau
Saviškai “giedojo”.
Sviet’s miegojo jau senai,
Gražiai sau sapnavo,
Ale dainos tų kačių
Veikė darbą savo.
Ėmė busti kožnas viens,
Miegot negalėjo,/
Ir ką griebę, nuo tvoros 
“Dainorius” “lydėjo.
Pykšt, paukšt, ti’iokšt, keve- 

riokšt;
Katės nudundėjo,
Ir štai matote daina
Dikčiai pailgėjo....

Vėjas.
Nuo Juokų Red.: Gerb. mu

sų poetas Vėjas del šių ejlių 
pats už save atsako.. Mes jo
kių komentarų nedėsime.

jiį
Bet mums ir vietos stoka, 

nes toliau turime ką nors pasa
kyti tikrai vertingo.

Chroniški dovanų jieškotojai 
gali jau suprast kas neužilgo 
pas mus dėsis. Nes mato kad 
“Dirva” leidžia naują didelę 
knygą, “žmonijos Istorija”.

Musų papratimu buvo, per 
keletą praeitų metų, apšaukti 
kontestą poetų ir kitokių plunk
snos vartotojų kada tik kokią

naują knygą išleidžiame.
Dabar sueina dvejopos svar

bos dalykas: ši “žmonijos Isto
riją” ir dešimts metų nuo pra
dėjimo leisti VSantaikos”-“Dir- 
vos”. Todėl laikydami tuos du 
dalyku svarbiais, šiuomi apšau
kiame didžiausias poetų ir mė
gėjų bei šiaip literatų lenkty
nes už puikią dovaną, “žmoni
jos Istoriją”!

Laiks nuo laiko mes išsikal
bėsime apie, taisykles, bet lai 
šis buna pirmas suvis kaipo 
ženklas kad lenktynės praside
da ir ruoškite raštus..

Laikas yra iki gruodžio 15 d. 
šių metų. Gana laiko prisiruo
šimui ir Lietuvos poetams ir 
beletristams. Temas nepaski- 
riame, bile tik tinkamas raštas 
ar poema.

Dovanos bus dvi: viena už 
eiles, kita už beletristiką, arba 
mokslišką raštą, ir abi lygios, 
“žmonijos Istorija” abiem.

'Laimėjusių tilps ir paveiks
lai. Ura' visi i lenktynes!

Lietuvoj,. Skovagalių kaime, 
Alytaus apsk., šuo įkando mo-i 
terj (pasiutęs šuo) ir moteriai 
nepagelbėjo daktarai. Ji nuėjo 
pas burtininkai kuri davė -jai 
“receptą” burtais išsigydyt.

Ale kad ji tą “receptą” su
naudojus vistiek mirė, todėl 
mes manydami kad tas “recep
tas” gal pagelbės senberniams 
išsikelbėt nuo apsivedimo (o 
senmergėms gauti sau vyrus) 
čia tą “receptą” pakartojame 
(ištrauka iš ‘'Lietuvos”): 

s a t o r 
a r e, p o 
tenet 
opera 
rotas

šį “receptą” reikia surašyti 
ant trijų popieriukių tą patį ir 
prieš saulės tekėjimą suvalgyt 
vieną popieriuke, saulei nusilei
dus kitą, vėl ,ryte saulei nete
kėjus trečią.

RODYKLĖ No. 64

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.

Virimo Receptas .
Vienas iš maištingiausių vaisių 

yra pydė. Pyčių yra dviejų rūšių— 
baltais viduriais ir geltonais. Pyčės 
gadinasi labai grereai, todėl reikia 
sunaudoti jas tuojau po pirkimo. 
Žalias pyčes reikia valgyt tik gerai 
išnokusias, šiais laikais pyšės de
dama j dėžęs, džiovinama ir kitaip 
prirengiama labiau negu koks kitas 
vaisius. Iš pyčių gaminimui valgių 
receptai yra labai populiariški. Pa
bandykit sekantį receptų, Pyčių Roly 
Poly, ir patirkit koks jis yra skanus.

Pyčių Roly Poly
1 /3 puoduko evaporated pieno—at-'

miešto su
V'z puoduko šalto vandens
3 šaukštai sviesto arba pavaduo

tojo
2 puodukai miltų
4 šaukštukai kepamo pauderio
% šaukštuko druskos
1 ''šaukštas cukraus
1 puskvortinė dėžė pyčių
SuMaišyk krūvon sausus dalykus 

ir maišyk uždarą, ir laikyk mišinį 
rupiai. Dadėk pieną, sudėk mišinį 
ant minkomos lentos apibarstytos 
miltais, ir sukoČiok į daugkampį 
blyną kokio pusės colio storio. Ap
dėk jį rupiai sukapotom pyčėm iki 
colio nuo kraštų. Apbarstyk leng
vai nutmegu, paskui viską suvyniok 
į rutulį, nesuspaudžiant, suspaudyk 
galus ir padėk rutulį suglaustą kraš
tą apačion ant gerai taukuotos ble- 
kės, aptepk viršų biskiu evaporated 
pieno atmiešto lygia dalim vandenio, 
ir kepk pusę valandos vidutiniame 
karštyje. Duok į stalą su lemono 
skystimu, arba sosu padarytų iš py
čių sirupo. Jeigu naudojama švie
žios pyčės jas reikia storai apibar- 
stayt maltu cukrum.

Virtuvės Patarimai
Salotos išlaikys šviežiai per kelias 

dienas jeigu numazgojus pilnai su
dėsi jas į Landžiai uždengiamą ble- 
kinę.

Nulupimui tomačių lengvai, nu
mazgok jas ir kolei dar yra šlapios 
pasmeigk ant šakutės ir lai vyk ant 
liepsnos keletą sekundą ir skūra nu
silups lengvai.

Lengvai galima surinkti sumuštas 
stiklo šukutes pašlapinus gumulą 
vatos ir uždedant ją ant stiklo šmo
tukų.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui sujuodusių sidabro da

lykų/ padaryt košelę iš kreidos ir 
ammonijos ir trink daiktus minkštu 
skaruliu. Kada košelė nudžiusta, nu
trink minkštu skaruliu ir nušveisk 
su chamois skurele.

Nuėjimui pirštų plėtmų nuo baltų 
ar baliavotų rakandų, trink rakan
dus švariu skaruliu padažytu kerosi
ne ir paskui kitu šmotu skarulio iš
gręžtu vandenyje.

Pilnam išvalymui senų karpetų, 
sušalpyk daug laikraštinių popierų, 
patiesk jas ant viso karpeto ir pas
kui šluok viską sykiu su dulkėmis.

Nuvalymui plieninių karolių, iš
trink juos su šmotu smulkaus stik
linio popierio (emery paper) pada
žytu ammonijoj ir paskui nušveisk 
karolius su šilkiniu skaruliu padažy
tu kreidos miltuose.

Grožės Patarimai
Pcrfumai pirmiausia naudota tik 

religiškose ceremonijose. Vėliau, kai 
jų 'naudojimas įsigavo į kasdieninį 
gyvenimą, minios pradėjo juos nau
doti, iki šftmdien jau teisybę pasa- 

* kius skaičius žmonių juos nenaudo- 
ijančių kilo mažas. Pėrfumus reikia 
pasirinkti atsargiai. Geri perfumai 
yra brangus. Yra keletą,s didelių 
Amerikos išdirbėjų kurie padaro ne
brangų ir gerą perfumą. Aš reko
menduočiau kad pirktumėt tiktai to
kius produktus kurie turi vardus

I atsakančių išdirbysčių.
Ypatiška Sveikata

I Šeimininkės daugiau neužtraukia 
Į langų uždangalų kad neužleidus sau- 
Į lės šviesos ant grindų patiesalų. Yra 
| daug įrengta net (saulinių leambarių. 
Juose vaikai gali žaisti žiemą ir tu
rėti gana saulės šviesos. Saulė, tu
rinti gana karščio mublankinimui 
spalvų, naudoja savo spindulius pri- 
davimui sveikatos. Ypatingai vasa- 

| rą saulė turi gydomą spėką-—todėl 
I reikia leisti jai šviesti ant vaiki} ne
trukdomai langų stiklams ar drapa
noms. Priedui prie tų dviejų didžių 
gamtos dovanų, saulės ir oro, vai
kams reikia ir maisto. Kvorta pie-

I no į dieną suteiks jiems budavojamą 
Imedegą ir vitaminus. Vaisiai ir dvi 
daržovės šalip bulvių, suteiks mine
ralus ir vitaminus. Kiaušinis duoda 
mineralų ir geležies. Čieli grudai, 

I sėlenų kleckai ir duona reguliuoja 
kūną.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra | blausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto vertybėj prie gry- i jame Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- I vaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie- J savo groserninko duoti Borden’s.

žingeidu patirti šio “recep- pradėtų šaudyt jų pagąsdini- 
to” ypatybę: kaip neskąitysit,'mui. ir įsitikinimui ar jie teisy- 
aukštyn ir žemyn, ir į abi pusi, bę sako.
vis išeina tie patįs žodžiai. Vos užgirdo šuvius, kaip po- 

pas šoko pro langą, kunigas net 
Clevelando katalikai ’vis rus-įjūris išlaužė, o rabinas liko be- 

tauja kam kitų šalių artistai ir sėdįs. Caras klausia kokią^ jaiįi 
sportininkai neperskaitė jų ‘de- dovaną reiktų už tokią ištiki- 
kreto’ keli metai atgal išleisto' mybę paskirti. Rabinas tik pa
ir neateina pas juos nusižemin- j prašė pamainyti jam apatines 
darni prašyti kad pavelytų pa-1 kelines.... nes labai išsigan- 
rengt vakarą. Ir kada taip ne-i“9’’‘‘' . ...
padaro, tuoj žmogų išdergia iki i Taip yra su musų kunigais 
paskutines. Lietuvą. Jie ten pasilieka!

Ale tie katrie pas juos krei- besėdi iš kurios pusės juos la
pės! visada sulindo į skylę, pa-1 hiau gąsdina: Lenkai ir papa, 
našiai buvo .su Naujaliu ir tu- Į Rakštis,
lais kitais. I -i?

j Kaip ilgai miega. Vienas 
Kartą Rusijos caras pašaukė “Dirvos” skaitytojas rašo: “Aš 

pas .save kunigą, popą, ir rabi- užsimokėjau už laikraštį pen
na ir klausė jų: “Ar jus mylit Iki mėnesiai atgal, bet laikraš- 
tėvynę Rusiją už viską labiau tis dar neateina”.
ir ar sutiktumėt mirti del jos?” Klaidų pasitaiko, ale kas pa- 
Visi atsakė jog mylį ir mirtų sidaro tokiam skaitytojui kad 
del “Matuškos”, ir tuo tarpu'tik po penkių mėnesių pajunta) 
caras davė ženklą kad kareiviai kad dar laikraščio negavo.

Ar Bile Lietuve Mąs
tanti Motina Naudotų 

Pieną’ apie Kurį Ji 
Turi Abejonės?

DORDEN’S Evaporated Pienas yra tai 
11 pienas kuris pagaminamas su di
džiausia atida saugumo ir maistingumo 
vertybėms. Uždengimas pieno dėžių šva
riais audeklais neįleidimui jokios dulke
lės kuomet pienas vežama j kondensau- 
nes — atsargumai tokie kaip specialiai 
veterinarų inspektavimai Borden Kar
vių — speciaiė atsarga čiupinėjant ir lei
džiant per išgaruodinimo procesą — ga
lutinis išbandymas pirm negu užbaigtas 
produktas yra pasiunčiamas jus groser- 
ninkams — sutrauką to'visko ir kitų ap- 
augojimų yra tai kuomi jus galit Bor
den’s. Evaporated pienu visad pasitikėti.

Borden’s Evaporated Pienas yra tyras ūkės 
pienas — skanus kaip kavai taip ir valgių ga
minime. Tfai yra pats pienas su vandens per
viršiu išimtu. Jis sterilizuojamus ii; užnituo- 
janias landžiose blokinėse, kas užtikrina jums 
visišką jo tyrumą:

Jūsų groserninkas nori patenkinti savo kostu- 
merius, taigi jis siūlo jums Borden’s paprasta 
kaina nustatytų rūšių, nors;, jis kartais moka 
brangiau pats. Gaukit Borden’s Evaporated 
Pieną ir prašalinkit VISAS abejones.

THE BORDEN COMPANY

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintu (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponij paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųstai jas dovanai.

Borden Building New York

ii»
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THE POLISH
BETRAYAL

“Tile foregoing citation will 
make it clear that Poland has 
been guilty of violations of her 
engagements not only towards 
Lithuania but also towards the 
League of Nations itself. Four 
separate occasions may be re
called in this context. On Sep
tember 20, 1920, she infringed 
the so-called Curzon line, and 
twice before violated the Foch 
line. Finally she committed a 
flagrant breach of the Suvalkai 
agreement by occupying Vilna 
and the Vilna territory. Her 
offence against the League will 
be made clearer to the lay mind 
by reference to Article 12 of 
the Covenant of the League, 
which reads: ‘The members of 
the League agree that if there 
should arise between them any 
dispute likely to lead to a rup
ture they will submit the mat- 
te¥ either to arbitration or to 
enquiry by the Council, and 
they agree in no case to resort 
to war until three months after 
the award by the arbitrators 
on the report by the Council.’

continues to ignore the engage
ments which she deliberately 
assumed under the Suvalkai 
agreement, profound distrust 
of her good faith in all future 
negotations must remain deep- 
rooted in the mind of the Lith
uanian people, and thus cun- 
stitute an insuperable obstacle 
to a satisfactory modus viven- 
di.”

Early in January 1922 the 
Council of the League of Na
tions, in view of the rejection 
of its recommendations by both 
parties, formally terminated its 
intervention, and gave notice 
of the withdrawal of the Mil
itary Control Commission while 
at' the same time it proposed 
the acceptance of a fifth 'de- 
markation line to take the place 
of the present neutral zone bet
ween the contending parties. 
Hitherto the Poles have viola
ted four lines, viz. that estab
lished by the Supreme Com
mand of the Allies and Associa
ted Powers in April 1919, the 
second line laid down by Mar
shal Foch on July 27th of the 
same year, the line established 
under the Suvalkai agreement 
of October 7th, 1920, and the
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By Junius
Lots of girls, says George 

Baltrukonis, who are poor 
bridge players are good at 
holding hands.

-------- o—------
Just because a sleeping man 

numbles, “Come kiss sweet 
Daddy’’,, doesn’t men he’s fond 
of children.

-------- o--------
RAISE A BEARD?

They may wear our clothes!
And a’ that, , ■

Our hair-cuts, ties, and a’ that, 
But still you know with all 

their show
[A man’s a man for a’ that.

-------- o--------
- “Do you believe in luck?” 
.“Well, I should say. See that 

fat party in the merry widow 
i’and the red dress;? Well, LI 
once asked her to be my wife.”| 

-------- o--------
AIN’T IT AWFUL, MABEL? 

(Classified Ad in Bingham-

DIRVA

Well, She Gets Her Cent’s 
’.Worth

It’s easy enough to be pleasant
For the miss who is not so

weighty,
But |he girl worth while
Is the girl who will smile 

V/hen the scales say “one hun
dred and eighty.”

-------- o--------
While children of your own 

dre a source of joy, they often 
keep you from doing things 
you shouldn’t do.

-------- o--------
What has become of the old 

fashioned girl who wouldn’t ac
cept expensive gifts?

-------- o--------
See where fellow out west 

who shot himself said said he, 
did' it in self-defence.

-------- o--------
Many men waist their time. | 

-o--------
One trouble; according to J. 

Brazauskas; is that not enough 
parents are on p.panking terms 
with their children.

—O------------;

A loafer is a dead one, snaps 
F. J. Zuris, Whose interment 
has been delayed.

-------- o--------
If he writes harsh business, 

letters and barks into telepho-1 
nes, the chances are he wears 
a 12collar and weighs five 
pounds more than an Airedale.

—------- 0-------------- J
This Tailor’s Business iš In

Creasing.

No “Lost and Found” column 
will ever recover lost time.

ANTANAS BARTKUS

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 
nedėldieriiais. Prie kožno 
tuzino paveikslų duodu di
deli gražų spalvuotą por
tretą dykai. Ateikit 1

1197 East 79th Street
Lietuvos (Lietuviai ateina' į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

“Unfortunately,' in spite of 
so palpable an infringement of 
the Covenant on the part of 
Poland, it must be stated that 
the League so' far has not seen 
fit to apply to the latted .the 
measures specially provided un
der Article 16 of the Covenant, 
with a view to enforcing obedi
ence to the obligations under
taken by all members of the 
League.

“It is hot top much to say 
that the failure of the .League 
of Nations to exact respect for 
its authority from a recalci
trant member, Poland, lies at 
the root of all subsequent in
ability of the Council of the

so-called Cur?on line fixed by 
I the Supreme Council as front
ier between Poland and the 
provinces of the old Russian 
Empire. In these circumstan
ces, the Lithuanian Govern
ment not unnaturally failed to 
see what good purpose could 

I be served by the merely nom
inal provision of yet another 

'demarcation line which the 
Poles would overstep with the 
same gay insouciance as here

tofore the moment this should 
"suit their purpose.

She used to fret when she 
was invited out because she

'League to solve the dispute‘ had nothing to put on. Now 
between Lithuania and Poland, she sighs because she has no- 
We have had frequent occasion thing to take off;
to point out to the Council of _____ 0_____
the League that withdrawal of
Zeligowski’s troops from the I The difference between a 
contested territory is an indis- tight-wpd and a nut, says L. 
pensable preliminary condition P- Baltrukonis, is that you can 
to any peaceful settlement of crack a nut and make it shell 
the dispute; for while Poland out.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

ton; N. Y., News.)
T LOST—Two Noe-Equi silk 
garments with Mabie inside. 
Return to branch, office, 3-17 
O’Neill bldg., and receive re
ward.

-------- o--------
Investigator—Does , he dis

count his bills?,
Creditor—No, I discount his 

promise. 
-------- o--------

Tho modesty reigned
In days of long ago, 
‘Twould seem “It ain’t 
A goin’ to reign no mo’;’’ 

-o--------
THE DIARY OF A DUB
Monday—Asked the boss for 

a raise'. He switched the con
versation to the weather;

Tuesday—Asked him how fa- 
bout it again, and /he ,told me 
to jump in the lake.

Wednesday—Took up ques
tion of raise ,again and boss 
told me to gel; out and stay out.

Thursday—A sked about 
raise once more; boss told me I 
,was already getting more than 
I earned; will try again to-mor
row.

Friday—Put raise question 
to boss again; he lost temper 
an'd threw me out of office 
bodily.

Saturday—Asked for more 
pay again and boss fired me. 
Somehow or other I think he 
didn’t want to pay me any 
more.

-------- o--------
Short: Į met your girl lašt 

night. She asked me what I 
thought of you.

Long: And of course you had 
to go ant tell her.

Short: >What »akes you
I you think so ?

Long: She isn’t speaking to 
me any more.

-------- o--------
Merchants would probably 

charge a whole lot less if a 
whole, lot less was “charged”.

-------- o---------
A college man and his haid 

are/soon parted in the middle.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG. I 
kur sū visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir | 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- Į 

i. rėš teisingą patarnavimą.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

★
5%

i V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

•ŽEMOS KAINOS , 
NEDĖLIOS EKSKURSIJOMS 

ant

j\jlCK£L P>ATE PoAD

i daugel punktų vakaruose nuo 
Clevelando.

VASARINĖS KELIONĖS 
j daugybę 

Kalnų, Ežerų ir Pajūrių Resortus

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

I Kode!;.' I
: I
: I

skustuvas trau- = 
kia? Tai atšipus | 
geležtė. Visai aš- J 
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valęt 
AutoStrop Skus- I 
tuvas yra viena? 
tiriis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
timui.

$1 iki $25.

Wet f I 
I -AikrStrop | 

Razor
--Išsiaštrina sPats

|f=t NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. «=ji
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiškais nuodais, 

kad “apmalšint?” jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputi 1

EAMBIMO
tyriausio, saldaus-skonio, tikro viduriij paliuoąpotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai s veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunki;, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, viduriij 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį; Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonką, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So. 4th Street Brooklm, N. Y. J

.(L

Kuomet Tėvas Pasaukia

$

$

bt®

$

I

II

ii>

■įš 
Įjife 
flaa 

j*

\ ZINCUKO tėvas 'turi išvažiuoti biz- 
' nio reikalais iš miesto po kelias die

nas Į savaitę. Bet Vincukas gali pasa
kyt jam labanakt, nes tuoj po astuonių 
•pusės kas vakaras jis pašaukia savo 
tėvą jo hotelio kambaryje, pasinaudo
damas proga nupiginta kaino tolimo 
šaukimo po tos valandos.

Vincuko tėvas gali palaikyt artimus 
ryšius su /savo namais mažomis lėšo
mis ir • astuonios trisdešimts patapo 
magiška valanda tų namų.

Šis specialis nupiginimas kainų už 
tolimą šaukimą gali reikšti ir jums 
taip daug kaip ir Vincuko tėvui. Jei
gu esat iškeliavę vistiek galit palaikyt 
■artimus santikius Su savo šeimyna, ar
ba iš savo namų galit šaukti kituose 
miestuose esančius savo draugus ir gi
mines ir turėti su jais artimus susinė
simus ką ilgi protarpiai naikina. Vi
sada yra geriau negu rašyt; nes jūsų 
balsas yra visada jus,

Specialiai nupiginta tolimų vietų, 
šaukimai iš Stoties Į sto't'Į po 8:30 vai. 
vakare kur įdienos kainai yra daugiau 
negu 25 centai. Po vidurnakčio dar 
daugiau numažinta kainos tokiems at
sitikimams kur dienos kaind viršija 
50 centų,.,

Musų biznio ofisas noriai paaiškins 
jums apie šitą patarnavimą.

p
$
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©teThe Ohio Bell Telephone Company
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PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus i taupymu banką

Tradicija Tvirtu 
mo ir 

Patarnavimo
TAU dalykai kuriuos atsakantis

Bankas privalo duoti jums 
yra tai užtikrintas saugumas jū
sų pinigams ir patogus, manda
gus atsinešimas j jūsų biznio rei
kalus.

Šie panatiniai principai bankinio 
biznio yra jau Įsigyvenus tradici
ja šiame banke, ir sudaro pamatą 
jo 76 metų progreso šioje visuo
meninio gyvenimo srityje.

Jus esat kviečiami taupyti savo 
pinigus čionai.

I Incorporated 1849 

forietg tor^auinąs 
in the City of Cleveland

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Z Brooklyn, N. Y.

JĮ fote 
bud

Bi

italo:
Įtiek

Midų

Ja 
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ĮPO LIETUVĄ!
i PAS IDAIRIUS =

Lietuya, nors joje kas metą 
miršta apie 6,000 žmonių tu- 
berkulipzu, neturi nei vienos 
tubęrkuliozui gydyt sanatori
jos, nei vienos tapt skirtos li
goninės, ir kovos su ta gaišiai 
liga dar nėra pradėta.

Reikėtų visiems pasipažinti 
su ta liga.

Lengviausia tai atlikti ap
lankius prieštuberkuliozinę pa
rodą. ■

Patartina visur Lietuvoj į- 
kurti Draugijos Kovai su Tų- 
berkuliozu skyrius. Kaip tąi 
padaryt gali nurodyt tos drau
gijos valdyba kurios yra toksai | 
adresas: 
ja 12.

Be to, 
sikyięčia 
kuliozfrię 
prašyti iš 'Sveikatos Depart- 
mepto.

Tokių parodų įvairiose Lie
tuvos Respublikos vietose buvo 
iki šiol surengta daugiau kaip 
penkiolika.

Tokio pat- pobūdžio parodos 
dalykai yra Sveikatos Depart- 
mento žinioje ir kovai su sifi
liu ir su kitomis veneriškomis 
ligomis. Ir ši paroda galima 
iš Sveikatos Departamento par
sikviesti. Reikalinga tik pa

Kova su Džiova
Į Draugijos Koyaį su Tuberku- 
į lįozu (su Džiova) Paroda.

I Kaunas.----Vidaus Reikalų
jį- Ministerijos Sveikatos Depart- 
I entas jau keletas metų yra jgi- 
f jęs iš IDresdeno Hygienes Mu- 
t. zejaus^ apie 150 paveikslų ir 
I niuležų (iš tam tikros medegos 
E nulipdytų , kūno dalių), kurio- 
I mis rodoma kaip apsikrečiama 
i džiova, kaip išrodo džiovos a,p- 
| imti plaučiai, žarnos, smegenįs, 
L oda, sąnariai, kaulai, akįs ir ki- 
į tos kūno dalįs. Taipogi iš tų 
t eksponatų galima 'matyt kaip 
I reikia su džiova kovoti. Pasi- 
Erodo kad: 
į 1) Džiova apsikrečia kuo ne 

■visi 'žmonės, bet miršta Kaunė 
Į apie tiįįs iš tūkstančio gyvento- 
I jų, o New Yorko valstybėj tik 
į vienas, kiti gi arba pasveiksta, 
[arba liegsta. ■ 
E 2) Džiova platinama ir palai- 'j 
[koma esti džiovininkų skrep- i 
Eliais ir džiovingų karvių pienu, i 
i, 3) Džiovininkas sergantis at
imi plaučių tuberkuliozu iškos- 

ti daugybę tuberkuliozo bacilų, 
’kurios dažnai esti įkosimos tie- 
fsiog į burną, į nosį kitiems 
'žmonėms; be to, tos bacilos ko- 

kį laiką plaukiodamos ore, esti 
.žmonių įtraukiamos į plaučius rengti didelė šilta toms paro-

Kaunas, Laisvės Alė-

kas tik gali tegul par- 
pas save prieštuber- 
parodą, kurios reikia

su valgiais arbair praryamos 
įsu seilėmis.
I 4) Džiovos 

kosi tamsiose 
se. grindyse, 
biniuose, minkštuose mebliuo-

Į se, portjerose, kilimuose ir ki
ltuose namų daiktuose.
1.5) Tuberkuliozo bacilų esti 
dulkėse, aslos sąšlavose, jos su

skeliamos iš ten {jei asla šluoją- 
įma sausu budu.
F 6) Tuberkuliozo bacilos bijd\ 
si saulės spindulių ir nuo jų 
greitai nyksta;
1.7) Tuberkuliozo bacilos ne- 
pakenčia karboliaus, lizolo, kre- 

j-solo, formalino ir kitų dezin
fekcijos vaistų;
| 8) Tuberkuliozo bacilos pra- 
sžuva nuo karščio, nuo virimo.
| Pagijimas iš tuberkuliozo 
{priklauso ne tiek nuo vaistų ir 
{receptų, kiek nuo sveiko mais
to, nuo sveiko saulėto sauso 
puto, nuo tyro oro, nuo sveiko 
taiėipimo ir nuo dvasios 
tnybes.
t Gydymas geriausia esti 
liekamas tinkamai Įtaisytoj sa
natorijoj, bet galima ir namie, 
pirmiau pasimokinus gydytis 
sanatorijoj.
' Vokietijos, Šveicarijos ir A- 
nierikos ir kitų šalių praktika 
parodė !kad su tuberkuliozo li
ga galima kovot ir mirtingumą 
nuo tuberkuliozo žymiai suma
žinti.

bacilos ilgai lai- 
kambarių vieto- 
patalinėje, skal-

at-

DR.HUMPHREYS’'24'
TONIC
TABLETS
BUILD YOU UP

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

James Pearson, 
Bok 192. Drummond, Wi».

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius. '

Parsiduoda visur n 
Tabletuose ir kaip skystimas 
9

doms vietai Tranportą, ekspo
natų išstatymą duoda patsai 
Sveikatos Departmentas.

sl. u.”

Laižuva, Mažeikių ap.
Jau dveji metai kaip gyvuoja 

čia Lietuvos Jaunliomenės Są
jungos skyrius. Turima šioks 
toks knygynėlis, nors knygo
mis neperskaitlingas. Laikraš
čiai skaitomi: “Kultūra”, “Lie
tuvos Ūkininkas”. “Jaunimas” 
Pernai buvo surengta vakarė
lių ir kelios gegužinės. Bet šį
met darbas kiek apmiręs, nes 
daug narių išėjo kariumenėn. 
Vasaros metu, padedant gryžu- 
siems moksleiviams atostogų, 
manoma darbas atgaivinti.

Vartotojų Bendrovė čia . vei
kia gyvai, taip tariant: “Iš na
ginių neišvaro, bet į batus ne
pastatė”, nors apivarta rodos 
nesilpna. Didelis stropumas 
matyt valdybos ir revizijos ko
misijos, kurie laikosi ant p. M. 
S. Vart. B-vės vedėjo “virve
lės”. Gera turint darbštų žmo
gų kaip p. M. S., kuris atlieką 
ir vedėjo, ir sekretoriaus, ir iž
dininko pareigas. Abelnai, vi
sas darbas užgulęs ant jo pe
čių; Todelei visuotini susirin
kimai ir rezivija daroma su rū
pestingiausiu prisirengimu — 
prieš visuotinus susirinkimus 
neleidžiama nariams patikrinti 
balanso, ir prie revizijos nepri- 
silcidžiama nei vieno nario, 
nes, sako, gali sudrumsti šven
tą ramumą.... žiupsnelis.

Sanitariškos Lietaus 
’MAUDYNĖS 25c.

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

PINIGAIS K-aS: 
dabrą> Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia. 
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Lai pain- \K/V EXPELLERIS t
. Praveja Skausmus! 1

Py/Įy Trinkite greitai taip, kad šis 
UUF stebėtinas linimentas persisunktų 

per odą/ j pat tą vietą, iš kur 
^94 paeina nesmagumai.

Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepi mą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbąženklis ant pakelio.

F. ĄD. RICHTER & CO. 
Berry & South* 5th Sts, 

Brooklyn, N, Y»

“Dirva” Pirmoj Vietoj 
Iš Amerikos Laikraščių

Kauno “Lietuya” tupi pra
nešimą iš Naumiesčio, šakių 
apsk., kad per jų paštą, į mies
tą, j Bubelių, Sintautų ir žvirg
ždaičių valsčius pareina 
egzempliorių laikraščių:

Lietuva — 75
Lietuvos ,(Žinios — 14,
Rytas — 13;
Trimitas — 65;
Lietuvos Ųkininkas —
Ūkininkas — 145;
Vienybė — 200;
Darbininkas — 60;
Tėvynės Sargas — 52;
Socialdemokratas — 36;
Vyriausybės žinios — 20;
Pavasaris — 55;
Š. Prapčiškaus Varpelis—32;
Moteris — 16;
žiburėlis — 10;
Ūkininko balsas — 18;
Sargybą — 27;
Ateitis — 50;
Skautų Aidas — 60;
Klaipėdos žinios — 5;
Lietuvos Keleivis — 5; 
Kultūra — 25;
Šiaulių Naujienos — 10;
Panevėžio Balsas — 2;
Talka — 12;
Lietuvos Dirva — 25;
Savivaldybė — 5;
Gaisrininkas — 10;
Kas Girdėt *— 3;
Šešupės Bangos — 2;
Lietuvos Mokykla — 5;
Musų Kelias — 30;
Naujas žodis — 15;
žvaigždė — 8;
Karys — 4:
Židinys — 15;
Krivūlė — 5;
Saulutė — 15;
Žiežirba — 5;
žemaičių Koperatninkas—2;
Naujas Tilžės Keleivis — 
Garnys — 12;
Musų žinynas — 3;

Iš Amerikos:
Amerikos Lietuvis — 5;
Artojas — 5;
Darbininkas — '6;
Dirva .— 10;
Keleivis — 4;
Naujienos — 5;
Sandara"— 10;
Tėvynė — 5.
Prie to pareina Jąiįcrąščiai 

Latvijos, Vokietijos; Rusų 
Lenkų.

Iš Amerikos Lietuvių laikra
ščių “Dirva” ir ‘'Sandara” ten 
laiko pirmą vietą, kiti veik pu
siau mažiau ten skaitytojų tu

tiek

58;

iš.
ir

Sumažink
Savo

greitai 
Vic- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Wet
f Aifo-Strop

Razor
—Išsiaštrina Pats

.LISTERINE, 
. THROAT 
I TABLETS į

Aiitiseptiškos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

* Skaudėjimą 
Kosulius

Lambart Phirmaeal Co., Saint Louis, U. S. A.

ri.
Dar pastebėtina kad šie du 

paminėti Amerikos laikraščiai 
turi skaitytojų 
turi tūli pą.čios 
raščiai.

Netoli tebėgę 
durnu stovi ten 
vos dienraščiai, 
ninku “Lietuvos 
rikalų “Rytas”.

Židikų korespondento padavi
mu, ten iš Amerikos pareinan-

; stovi

daugiau negu 
iLetuvos laik-

skaitytojų di- 
žymųs Lietu- 
Valst.-Liaudi- 

Žinios” ir kle-

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

1 -„n----- APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS

FiWmg 1 reikia išvalyt (iškly-
y nyt) ar naujus pamuša-

lųs sudėt i. Turėkit jas ga- 
tavas kada reikės, ir dar- 
bas ^us padaryta geres- 

' uis dabar.

Rosedale Dry Gleaning Co. •
savininkas c. F. PETRAITIS 6702 superior avė.

Vakarais atdara iki 8 vai. Netoli Lietuviškos bažnyčios.

Įti laikraščiai skaitlinėse 
šitaip:

Amerikos Lietuvis 
Dirva
Keleivis
Naujienos
Draugas 
Tėvynės Sargas 
Saulė

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube
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REIKALING 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:

327 E Street
SANDARA”

Boston 27, Mass.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ”

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

Reikalaujam agentų ‘ uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, .par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieraS. Adresuo
ki pinigus ir laiškus siųsdami:

, ‘‘AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Wordfester, Mass?

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Alrnana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NĄUJIE^AS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. CĮūca^o, III.

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

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultpros 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.

"VIENYBE”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI
S. Moterims nuo Vidurių S 

Veržimo S

vidurių gč-

limo ir trauky-

no moterim pri-

prasto, . nepaei-

nančio nuo už-

kietėjimo.

Motcrįs turi Vi

sada turėti pa'

rankjui b o n k ą

specialiai sau ir

savo dukterims.

KAINA 40c.

Nėra tai bandymas E
Naudojama per virš 30 ' metų

— A/ratarimu ar katalogo reikaalujant rašykitE 

Į/ILBERT G. GROBLEWSKI &. CO. paX,! 
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| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZ AMINA VIM AS UŽ $1.00 1 
E i Mano/Apatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos* Klinikose = 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
E mėtų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų E 
= davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
~ ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektrišlcais aparatais, E 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
E rija, kas leidžia man padaryti teisingų klinišką diagnozą arba nu- S 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E
= “Mano Darbe Nėra Spčjinėjimn,/. Nauju metodu aš paliuosuoju E 
= nuo Pn^’ukimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
S lio, be pjauštyųni ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. « 
E Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. = 
E .Nežiūrint kokia bus justi liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit . E 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. AŠ pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
= rie yra mano geriausi liudininkai,’ Ką aš padariau jiems galiu pa- E 
= daryt ir jums. Per praeitus penkiolika mėtų aš leidau serumus s 
S tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- = 
» rus 606 ir 914. Z
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
= doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
~ ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacenlus. = 
= Yra moterišl^js slaugės pasitafnavimui. .s
S ----- Mes Kalbame Lietuviškai—-—=

| Dr. BAILEY, Specialistas
= 1104 Prospect Avenue
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING Ę
E (Pirmas Budinkas Į rytus nuo Winton Hotel) E
E Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:3.0 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1. E 
5illlllllllHIIIIIIIIII5l»llinKI»lli»inillHlillHi;iĮII!Jii!»IU»lll!l»!llllll»llllllll»IHIIIlE .

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

Taipgi turime puikių Lietuviškų dainų 
rekordų ijr vispkiausių gąfofonų. Per
kantiems musų krautuvėje sudaroma 
prieinamiausios išlygos.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
a Eikite tikrą Specialistą, • 
A jjrie koki j neišlavintų daktarų, Tik- 
y ras Specialistas arba profesdriųa ne- 
’ siklausinėi kokia Itga sergi ir kur 

skauda- Jisai pats tn jurus pasakys, 
po išegzaminavimo. ’Daugybe dakta- 

užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
(neturėjo .užtektinai apsipažinimo ir pa- 
j tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
J Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-I-

4) Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
nelogiškas egzaminavimas kraujo ati- 
dengs man tikrą :iusu ligos priažairt^ 
ir jeigu xiš paimsiu jus gydyt, juma 

sugryž senoji jūsų avęikata ir 
tvirtybę- Jei^ru turite nuailpneįųąiua 
nervus ir kenčiate nuo usnuoaijūno 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinęjimo tikrai pa
sakysiu ar jusi] liga yra jau neišgydoma.* ir tą padarysiu egžiRin
gai. Greitas ir pasekmingas .pągelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampą? E. i<)5th St.

ANTKOS GRINDYS, KAKBAKIS 
Ofise. vtbu>4>ur. Nuo 10 ryta iki 4 — nuo ii 

Nsdildianiau nuo 10 Ud L

Cleveland 
4.
iki M vakasa.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese Į 
j i gį

5 ____________________________Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.
Gavo Akrono Naujienos

George A. Green Eina SPORTAS

bal

Požėla Pribus i Clevelandą Rugsėjo 11d. Išbąli 
dyt Smarkų Toledos Lenką, Zawadski. 

Ristynes atsibus Lietuvių Salėje.

Svarbus Išguldymas 
Temoje: PASNINKAVIMAS

i Pranašas Izaj. 58:5: Ar tai butu 
J pasninkavimas, man patinkąs, kad 
, žmogus savo kunui tą dieną piktą 
| daro, arba savo galvą nuleidžia, ar- 
• ba ant Žako, pelenų sėdi? Ar tai no- 
I rite pasninką, vadinti tą dieną, Ponui 
j Dievui įtinkančią?
) Nedėlioj, 3 p. p. 7017 Superior Ave. 

Kalbės F. J. Diglis.

Karolis Požėla gavęs ži
nią kad Toledos Lenkas ris- 
tikas Tamas Zawadskis su
tinka su .juo ristis, 'praneša 
sekančiai ‘special delivery’ 
laišku:

Ateinant rudenį teigėjų rin
kimams Clevelando Lietuviai 
piliečiai turės progos balsuoti 
už vieną tikrai gerą, širdingą 
ir švarų žmogų, tai George A. 
Green, kuriš stato kandidatūra 
į Municipal Court teisėjus.

Diduma Clevelando Lietuvių 
senai pažįsta šį žmogų, turėjo) 
su juo vienokius ar kitokius 
reikalus, ir /visi gavo tinkamą 
patarnavimą ir dovanai. Pas
kutiniu laiku jis yra piliečių 
biuro vedėju, kur su juo didu
ma Lietuvių ir susidūrė.

Svarbu bus kiekvienam
suotojui pažinti artimiau jį.

' George A. Green yra iš pro
fesijos advokatas, narys Cleve-/ 
land Bar Association. Jis bai
gė universitetą su keliais moks
lo laipsniais, A.B., LtL.B., ir 
L-L.M.

Advokato egzaminus išlaikė 
birželio mėn. 1920 metais, su 
aukščiausiu rekordu iš 288 kan
didatų. į

Mr. Green specialiai tyrinėjo 
ir praktikavo Natūralizacijos ir 
Imigracijos teises.

Jis gimė įBrookfield, N. Y.,į 
kovo 31 d. 1887 m., taigi yra 
38 metų amžiaus.

Pirm baigimo advokato mok
slo jis buvo prie Clevelando 
miesto mokyklų kaipo perdeti- 
nis is mokytojavo Central High 
School nuo 1912 iki 1919 metų.

Per 1922 ir 1923 metus buvo 
lektorium ■ prie Ohio valstijos 
apšvietos department©, Ameri- 
kanizacijos skyriaus.

Nuo 1919 metų iki dabar jis 
yra direktorium The Cleveland 
Americanization Council ir The 
Citizens’ Bureau, kuris randasi 
Old Court House, ant Publik 
skvero.

Pasitikime kad balsuotojai 
Lietuviai atmins šį savo drau
gą ir parems jį balsavimuose.

Dabar dar renkama parašai 
jo kandidatūrai, todėl kurie ga
lit visi pasirašykit, nes jis nei
na kaipo kokios partijos narys, 
bet pats nuo savęs, ir nesiskai- 
tys su partijų bosais.

Chicago, Aug. 20, ’25.
Gavęs žinią kad T. Za-j 

wadskis sutinka su manim, 
ristis ir užsidėjo $50 užsta
to jog kitu sykiu nesuvils ir 
neatsisakys pribut, mielai 
sutinku pribut Į Clevelandą 
ant ristynių su juo.

Dieną skiriu maždaug a- 
pie 10 iki 15 rugsėjo-Sep- 
tember, taigi paimkit tin
kamiausią vakarą ir pra- 
neškit man. Aš pribusiu 
keliom dienom iškalno.

Linkiu Clevelandiečiams 
savo draugams ir sporto 
mylėtojams viso gero ir ta
riu: Iki pasimatymo,

Jūsų
Karolis Požėla.

Taigi ristynėms paskirta 
diena 11-ta rugsėjo (Sept.), 
pėtnyčios vakaras, ir tuoj 
vietos sportininkai risti'kai 
sudarė pilną programą:

Bus taipgi įvairių pamar- 
ginimų ir trįs poros ristikų.

Požėla susikibs su Lenku 
Zawadskiu, šiai porai spor
tininkai Clevelandiečiai pa
skiria žymią dovaną, Lietu
vos vėliavos spalvų juostą, 
kurią atiduos tam kas lai
mės.

LčABOLię 'POŽĖLA

—Iš Cleveland News

Del Užkabinęjimų Teat
rališko Choro

Skaitant „neva katalikiškus 
laikraščius nieko daugiau juose 
nerasi iš Clevelando parašyta 
kaip tik šmeižimą Teatrališko 
Choro del to netikusio Kun. 
Garmaus, ir žeminant dviejų 
vietos merginų vardą dėlto kad 
jos rinko- aukas “Sandaros” tei
smo bylos su tuo Garmum.

žinoma, jei Garmus butų ge
resniam tikslui sunaudojęs xsu- 
rinktus iš katalikų pinigus tai 
aš nieko nesakyčiau, bet kaip" 
“Sandara” užmokėjo advokatui 
suąukaiitus pinigus tai taip ir 
katalikų surinkti pinigai teko 
žydų kišeniui, nieko iš to ne-| 
pelnė nei katalikai nei niekas.

Kiek yra žinoma kaslink to 
Kun. Garmaus, tai teismui ei1-] 
nant jis buvo nuėjęs pas neku- 
riuos Pennsylvanijoj kunigus 
prašyti kad jį užtartų ir para
šytų paliudymus kad jis yra la
bai geras kunigas. Pamatę jį 
tie kunigai ir paklausė: Ar tu

lesi kunigas? Jis atsakė kad 
j esąs. Tada jie jam atrėžė: Jei 
i esi ir kunigas bet niekam ver- 
| tas, nes tu žinai, sako, kad Kri- 
istui t|oną kardu pervėrė ir jis 
dovanojo budeliams, dar meldė
si už juos, o tu sakaisi esąs jo 
pasiuntinis ..ir negali dovanot 
|,‘Sandarai” ką ji tave biskį ap- 
I kalbėjo.

Tą išgirdęs, Garmus išslinko,
■ Antra pora buš Adomas iš klebonijos ■ nieko nepešęs... 

Vidžius su Graiku Audros I - čia-matomJš ko?!ų- priežvS’ m •! , . T. . . . , ciu rašomos tos neteisingos ko-
IriKKala. Jie risis UZ auk- j respondencijos ant Teatrališko 
so medali. . j choro.

Trecia pora ' bus Jonas I Bet ar žinot kas tą daro? — 
Krunkaitis šu kitu vietiniu.!Tai keli Clevelando hipokritai, 

- I kurie vadinasi katalikais. Bet
i pas juos tikėjimo nėra nei tiek 
■ kiek pas žydą kiaulių.

Na o kas ’gali žinot kas jie' 
.tokie do pišbriai? Man sako 

I kėli mano draugai kad -melagy
stes rašlo’ koks tai Paguželcki 
su savo kell&is sėbrais, bet aš 
jiems pasakiau kad Paguželcki

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vpatos
Marė Bulvičienė ...... Lt 
Mikasė Zongailytė 
Klemensas švedas . .
Košt. Zablockienė .
Jonas Tataronis ■ ■ ■ ■ 
Pranas Banaitis .... 
Vincas Račiūnas .. -

75 
.... 159 
....400 
..200 
.. .250 
....200 
....200

“Dirvos”- Agentūra 
3352 Superior a:v. Cleveland, O.

tai Lenkbernis, nes aš, 
Lietuvio nežinau. O jie 
Tai tas kuris keli metai 
rašinėjo ant vienos katali

kiškos draugijos ir visaip ją 
pravardžiavo: varlamušiais va
dino ii- kitaip. Dabar, sako, jo 
paties kupra užaugo kaip var
lės, ir, sako, jei dar kelis me
tus gyvens,, tai kupra išaugs 
kaip verbliudo. Aš manau kad 
tai gal su Dievo pagalba jam 
tas dedasi: už jo tokius darbus 
galva į žemę, linksta.

žinoma, ne jis vienas taip 
daro, jam padeda ir jo draugai 
nuo 68 st., ir Wade Park, ir 79 
st., ir dar iš toliau, ir sutaria 
kas, kada ir ką turi rašyt ant 
Teatrališko Choro. (Bus) 

Pagaželcki Draugas.

yra 
kio 
ko: 
gal

to- 
sa- 
at-

LAUKIAMA POŽĖLOS
Sporto mylėtojai pas mus 

užsidegę surengti Požėlai ir A. 
Vidžiui 'ristynes. Manoma kad 
bus galima surengti, kadangi 
jau Požėla ir jo draugas sutin
ka pas mus atvažiuoti, tik dar 
rūpinamasi svetaine ir kitomis 
smulkmenomis. Kibk teko su
žinoti, Požėla bus Clevelande 
rugsėjo 11 d., taigi proga ir 
mums jį parsikviesti. K.

Parapijonai Vėl Prabilo
Parapijos lapelis apsiputojęs 

rėkią kad visi kas tik Clevelan
de atsiranda 'turi duotis katali
kams numelžti, kitaip bus blo
gai. Ginčai kilo delei ristiko 
Požėlos atsilankymo, kuris pir
miausia pasirengė sau ristynes 
ir paskui atėjo į “Dirvą” kaipo 
laikraštį pasigarsint, o ristynes 
gerai pavyko. štai ką tas la
pelis sako:, “Akivaizdoj viršpa- 
minėtų ir lioginiai įrodytų fak
tų, tik katalikai turi absoliutę 
moralę teisę reikalauti kad jų 
visuomenės sudedami pinigai 
paramai sportininkų ar daili
ninkų butų perkošiami ne per 
laisvamanių, bet per pačių ka
talikų koštuvą.”

Tie čia minimi “lioginiai fak
tai” yra tai jų pasigyrimas buk 
jie ne tik ką bet ir Lietuvą iš
gelbėjo.... Tai tik tamsunėlių 
įsivaizdinimai, kaip bolševikė- 
lių įsivaizdinimai kad jie gali 
ant žemės rojų įvesti.

Kokiais katalikais giriatės?
Lapelis rėkia visa gerkle kad 

Clevelande “katalikų yra abso
liute diduma”. Kokių katalikų: 
ar ir Italus sau priskaitot, ir 
Lenkus, ir net negrus? Juk jū
sų parapijoj iš 15,000 Clevelan- 
do Lietuvių priklauso tik apie 
2,000 (o gal tik 1,500 su vaikais 
ir beibėmis). Ar čia yra jūsų 
diduma?

Viskas ką jus galit girtis tai 
tik pavapi jonais, bet jų toli nė>- 
ra jokios didumos, tik maža 
nežymi mažuma, turinti keletą 
rėksnių, kurie kalba visų Cle
veland© Lietuvių katalikų var
du. Katalikų vardu jus neturit 
tiesos kalbėti, tik parapijonų, 
nes mes visi gimėm katalikais 
ir tokiais mirsim, bet niekad vi
sa ta didelė dauguma jau ne
prisidės prie parapijos.

Tik aklas gali rėkt naktį kad 
tai yra dienos šviesa. Nors į 
tautininkų .“laisvamanių” pa
rengimus ateina tie visi bepar- 
tiviai žmonės, o vyčių ir pa
rapijonų ateina tik koks pustu
zinis pašnipinėti, bet jus vis rė
kiat kad ten jūsų avelės sueina 
ir suneša pinigus, ir jus norit 
tuos pinigus sau pasigrobti.

Parapijonai, nuo šiandien pa
liauki! kalbėję visų Clevelando 
Lietuvių katalikų vardu, nes 
jus jokios moralės teisės netu
rit! Kalbėkit tik kelių savo pa
rapijos narių vardu, ir pažiurė- 

, kit jokias pasekmes turit iš jų.

liau sužinojau kad ir Laisvės 
i Pašaįpinė -Draugija rengia iš- s 
. važiavimą tą pačią dieną, čia , 
I jau man pasidarė kaip tam ei-, 

getai ant kryžkelio: nei į Vė- j 
liuo.ną, nei į Stakius.

J Bet kad turėjau didesnį pa- 
i traukimą į Rateliečiu išvažiavi
mą tai ten ir nuvažiavau anks-

1 ti. Kada pasiekiau vietą publi- I 
kos dar visai mažai buvo. Ko
mitetai susitikę paklausė man
dagiai, 
musų 
taip.
tą už $1, ir tuoj užkabino ant 
kaklo man čekių už $1, maniau 
kad ir už juos reikės mokėt, 
bet jie dykai, ir jais gavau ką 
norėjau užvalgyt ir atsigert.

Pris(rinkus daugiau publikos, 
tuoj sušaukta vaikai ir mergai
tės į lenktynes. Vaikus ma- • 
čia u gaunant dovanas kurie 
pirmiau atbėgo. Gailėjausi net 
kam aš jau ne -veikas, neturį į 
siu progos gaut dovanos. Tik 
staiga išgirdau: Dabar bus vy-i 
rų lenktynės! Na tai ir aš beg;; 
siu! Maniau kad vyrams do-’ 
vana bus auksinis laikrodėlis 
ar kitoks aukso gabalas, ne tik 
aš bet ir visi norėjo žinoti ko- 
kia bus dovana, bet tvarkytoją® 
sako: gausit kai laimėsit lęnk= 
tynęs. ' Slį

Sustojom į eilę 15 bėgiku ir 
visi manome laimėti, bet kada - 
išbėgome tik vienas laimėjo do
vaną. O ką? nagi moteriškas, 
kelinės! Tada publiką ir patįs 
bėgikai turėjo gardaus juoko.

Paskui buvo moterų lenkty
nės. Taipgi buvo virvės trau-. 
kimas kaip vyrų taip ir moteruk

Daug buvo juoko kada mote-1 
rįs traukė virvę: kadangi abie
juose galuose buvo po lygiai? 
sunku 
laimės, 
laikėsi 
vienos 
kad neatsilaikys, parpuolė ant 
žemės, bandė taip išsilaikyti; 
Laimė kad netoli buvo tvora,,, 
o jei ne tai gal butų į Akrona 
parvirusios silpnesnė pusę,

Abelnai visą dieną žaislų ne
truko, vieni nepasibaigė kiti I 
prasidėjo..

Dar kas tai kad Rateliečlyj 
randasi su gerais balsais, aplei- 
džlarit pikniko vietą kad', sūdai- i 
navo tai aš .abejoju ar nebuvo! 
girdėti Kaune.

Patarčiau Rateliečiams su- 
rengti dar vieną tokį pavyzdin- ,j 
gą išvažiavimą. Tvarka turbut j 
priklauso nuo rengimo komite- i 
to sumanumo, šį kartą mačiau 
dvi moteris ir vyrą su- ženkle-1 
liais kaipo komitetai. Išvažia-1 
vime nesimatė girtų, nei nusi-j 
minusių, visų veidai šypsojosi 
visą dieną, ir yisi žaidė kasa 
kaip sumanė.

Manau ir aš trumpame lai- 1 
ke prisirašyti prie Ratelio.’ /

Kalbėtojų išvažiavime nebu- j 
vo, išskiriant pil. J. iRamošk', i 
kurį Akroniečiai vadiną paukš-1 
tininku; jis pranešė apie dru-1 
tuolį K. Požėlą ir paklausė ar I 
mūsiškiai norėtų -matyti Akro- I 
nė jį. Beveik visi pakėlė ran- i 
kas sakydami: Lai atvažiuoja! 1

Dabar laukiame pragarsėju- i 
šio drutuolio K. Požėlbs.

Kandidatas i Rateli. 1

ar tamista dalyvausi 
išvažiavime ? Atsakiau 

Tuoj pardavė man tikie-RATELIO IŠVAŽIAVIMAS
Rugpjūčio 16 d. Akrono Lie

tuvių Teatrališkas 'Ratelis su
rengė antrą šeimynišką išva
žiavimą ant ūkės. '

■ Kadangi ant pirmo išvažiavi
mo kuris įvyko bii-želio 21 d.

I vėlai nuvažiavau tai mažai teko 
matyti programo. Bet publi
kos dar buvo pilna ūkė priskli- 
dus. Besidairydamas pamačiau 
vienoje vietoje susispietusi bū
relį, pasileidau eiti link jo; na
gi besiartinant, kad užtrauks 
Lietuvišką dainą, tikrai maniau 
kad Akrono Aušros Choras pa
kviestas į Ratelio išvažiavimą 
dainuoti. Iki prisiartinau į vie
tą kur dainavo, dainininkai jau 
buvo išsiskirstę. Pradėjau klau
sinėti kas čia dainavo, ar ne 
Aušros Choras, gaunu atsaky-, 
mą kad tas choras senai jau 
miręs. Antras paaiškino kad 
Aušros Choras nėra miręs, tik 
perorganizuotas kaip - Trockio 
armija ir pakrikštytas Ateities 
žiedu. Aš ir vėl klausiu, vis- 
vien aš nežinau kas dainavo. 
Tada gaunu atsakymą kad tai 
Rateliečiai. Valio Rateliečiai 
kad kad taip puikiai galit dai
nuoti.

Dar valandėlę /pasikalbėjau ir 
apleidau vietą, nes jau pradėjo 
visi skirstytis. Važiuodamas 
namon gailėjaus kad vėlai nu
važiavau, neteko matyti viso 
programo.

Prabėgus kelioms savaitėms 
išgirstu kad Ratelis rengia kitą 
išvažiavimą rugp. 16 d. . Vė-

Adv- John L. Mihelich su sa
vo žmona Ona ir su jos sesere 
Veronika žvingiliute važinėjo 
po vakarines valstijas, apsilan
kė Yelowstone park ir per Chi
cagą gryžo į Clevelandą.

Kelionė nors ilga, bet, sako, 
buvo labai smagi.

J. Miščikas išvažiavo vakaci1- 
joms į Pennsylvaniją, kur jau 
buvo išvažiavus pas savo' tėvus 
p. Mišeikienė su kūdikiu. Jie 
gryŠ visi sykiu.

A. Žukas, “Dirvos” bendro
vės prezidentas, pereitą savaitę 
turėdamas vakacijas apsilankė 
Detroite, kur praleido keletą 
dienų. Su juo važinėjo ir S. 
Vilčinkas. Jiedu kelionę atliko 
automobiliu.

K. Viršilas, pirmiau buvęs 
Clevelandieįis, dabar gyvenan
tis McKees Rocks, Pa., ir tu
rintis ten bizni, lankėsi “Dir
voje” pereitą stibatą, ir užsira
šė sau “Dirvą”, sako be “Dir
vos” jam nesmagu gyvent. '

buvo įspėti kuri pusė 
Pradėjus traukti dar 

gerai, vėliau pradėjo 
antras nutraukti, mato

Plačiau -bus pranešta se
kančiuose “Dirvos” nume
riuose.

’Kada atvažiavo. Naujalis — 
senas garbės vertas ir net baž
nytinės Lietuvių muzikos tėvas 
— jus pasirųdėt tikri parapijo
nai. tik saujelė. Kada parapi
jos salėj rengė “Dzimdzi-Drim- 
dzi”, parapijonų buvo tik keli,' 
atėjo kiti tik dailos mylėtojai.

Kada buvo Babravičius, jū
sų bobelės girdėję jį bažnyčioj 
giedant, nerėmė jo koncerto, 
nes mat, “sykį girdėjom, užten-1 
ka”. Pas jus niekas pasekmių 
neturi jei neateina laisvamaniai 
ir tie bepartiviai katalikai ir 
nesuneša savo pinigų.

Požėla nesilenkė laisvama
niams, nesilenks nei jums, nors 
jus apie jį pradėjot šokinėt: 
vieną sykį iškoneveikę, paskui 
vėl pradėjot laižytis kad rengtų 
imtynes ir duotų jums pusę 
savo užprakaituotų ineigų. Už 
pustuzinį atėjusių vyčių jus no
rit paimti iš žmogaus jo visą 
naudą.

Susigėskit ir tylėkit, geriau 
bus. Neturėdami sarmatos vie
šai jau pradedat skelbtis kad 
visuomenės pinigai būtinai tu
ri būti jūsų sumelžiami, r 
ta visuomenė remtų artistą, 
sportininką mylėdami jį.

nors
’, ar

re-Seredoj lankėsi “Dirvos” 
dakcijoje p-lė Stella Macevičiū
tė iš Wilkes Barre, Pa., plačiai 
žinomą toje srityje Lietuvaitė, 
ir SLA. 1-mos kuopos sekreto
rė. Ji čia vietli pas savo gimi
nes ir draugus.

SLA. 14-tos kuopos piknikas 
pereitą nedėldienį pavyko ge
rai. Publikos buvo daug, die
na buvo graži, ir viskas pasise
kė puikiai. Kuopai liks ir pel
no.

-Vestuvės. Pereitą subatą at
sibuvo vestuvės Onos Karužiu- 
tės, 10720 Garfield avė., su Jo
nu Myhlingu. Ketvirta valan
dą po pietų jaunosios tėvų na
muose atsibuvo sužieduotuvės, 
o vakare Lietuvių salėje buvo 
vakarienė ir vestuvių pokilis. 
Dalyvavo apie 100 abiejų jau
navedžių giminių ir draugų.

Tą pat naktį jaunavedžiai 
automobiliu iškeliavo ant “ho
neymoon” į rytines valstijas, 
aplankė Niagara Falls, New 
Yorką ir kitus miestus, žada 
praleisti pasivažinėjomuose ke
liolika dienų.

Linkime jaunai porelei ge
ros kloties. ...

Gerb. Spragilas rengia milži
nišką slaptą ekskursiją dnt Bi
rutės kalbelio. (Žiur. p. 2.)

Rašoma Mašinėle 
(Typewriter) 

Lietuviškais akcentais, 
siduoda. Kreipkitės pas: 

A. J. Naunčikas
8835 St. Clair Av. Cleveland, O.

su par-

PARDAVIMAI
NIAITIA^ NF\A7 VORiC . sikalbėjimus tarp tų dviejų miestų iirtvjrto 11H.W i wixiv- tnkil, hnril, nrnį„i,nQ i-u-j j..,., n„.

CHICAGO KABELIS
Toledo, Ohio. — New Yorkas ir

tokiu budu prašalins labai daug ne
gerovių kurios praeityje būdavo iš 
priežasties ledų, audrų, sniegų ir 
perkūnijų. Vielos eina įkastos po

Chicaga liko sujungti telefono kabe- žeme, per kalnus, pelkynus, skersai 
liu rugp. 11 d. Užbaigta paskutinis upių, po gėlžkeliais ir greta kelių, 
kabelio tiesimas laukuose, 24,mylios Jų kelias eina iš New Yorko i Phi- 

I i vakarus nuo šio miesto, kas buvo I ladelphia, paskui į Pittsburgh, Ak- 
paskutiniu darbu, kuris tęsėsi netoli ron, 
penkis metus.

Už kėlių sekundų po paskutinių 
galų sujungimo, W. S. Gifford, Pre
zidentas American Telephone and 
Telegraph Co,; jau naudojo tą liniją 
■pirmu kartu; kalbėdamas iš savo ofi- Į 
so New Yorke Su savo kompanijos 
ofisais Chicagoj.

Tam punkte kur paskutinis kabe
lio mazgas sujungta, atsibuvo to
kios scenos -kaip ‘ -
gelžkelių dienose kuomet paskutinė 1 phone 
vinis buvo įkalta 
šalį gelžkelj.

F. A. Stevenson, direktorius ilgųjų 
linijų departmento šios telefonų ir 
telegrafo kompanijos, dirbdamas ant 
didelės platformos aplink kurią sto
vėjo daugybė kampanijos viršininkų, 
svečių ir darbininkų, pats sujungė 
paskutinius galus'.

I Užbaigimas New Yorko-Chicagos 
telefonų kabelio įkūniją desėtko me- 
'•i senumo telefono žmonių sapną. ... ., .
Kabelis panaikins naudotą ore iška- sykių .ties ekvatorium, 
bintą telefonų vielą kuri nešiojo pa- lis sveria 11,650 tonų.

KAMBAR1S ANT RENDOS
Gražus vienas kambaris vyrui ar

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

Dviejų šeimynų Namas, penki kam
bariai viršuj, penki apačioj, turi 

garo šilumą. Kaina $7,000 greitam 
pirkimui. Parduoda pats savinin
kas. Kreipkitės 11211 Knowlton Av. 
Phone Garfield 4773-W.

atsibuvo 
buvo ankstyvose

pertiesus skersai

, Cleveland, Toledo ir Chicago. 
I Nuo prasidėjimo iki galo jos užima 
'882 niylių kelio, ir yra ilgiausias te
lefonų kabelis pasaulyje.

Naujas kabelis padengia 300 tele
fonų susinėsimų tarp New Yorko ir 
Chicagos, arba tiek kiek galėtų at- 
laikyt dešimts tankiai apdėtų tele
fonų vielomis stulpų.

Kaštai tokio Įrengimo siekia apie 
$30,000,000. Ohio valstijoj tą kabeli 
bendrai savinasi The American > Tele- 

and Telegraph Company ir 
1 The Ohio Bell Telephone Company.

Išmėtyta v penkiasdešimts - mylių 
protarpiais visu keliu randasi taip 

j telefono mechanikų vadinamos “pa- 
i kartotojų” stotis. Jos pagauna bal
są, padidina jį iki originalio didumo, 

nr leidžia toliau į sekantį “pakarto-, 
toją”. Taip kad balsas išėjęs iš New 

(Yorko pasiekia Chicagą toks pat 
garsus kaip išėjo.

Vielos kiek jų sudėta šiame nauja
me kabelyj apsuptų žemę dvidešimts

Visas kabe-

PIANO LEKCIJOS
Rugsėjo (Sept.) mėriesĮ atsidaro 
piano .lekcijų ir muzikos teorijos 
klesa. Nauji ir seni mokiniai bus 
priimami tik pradžioje semestro. 
Mokinama vien .geriausia muziką. 
Esti du mokinių koncertai Į me
tus. Kaina lekcijų $1.00 už pusę 
valandos. Reikalaujant einu mo
kyti j stubų už tą pačią kainą. 
Pinigai mokasi iškalno už keturias 
ar daugiau lekcijų. Norintiems 
rfusipirkti naują ar vartotą pianą 
patarnauju veltui. Geidžiantieji 
platesnių tame dalyke informacijų 
kreipkitės: (38)

V. GREIČIUS
7503 Myron Ave. Cleveland, O. 

Pėnn. 1079-J.

Parsiduoda namas pigiai, randasi
Sowinski Ave., netoli E. 79th St. 

Klauskit savininko 1528 St. Clair

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

rų delikatesii krautuvė, garantuoja
me $400 savaitinės ineigos; puikus 
kambariai gyvenimui prie krautu
ves. Renda pigi. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo. Kreipkitės 
2055 W. 65th St. arti Lorain avė. 11
Parsiduoda ant 1525 E. 66 St. ciga

rų, saldainių krautuvė ir valgykla.
Garantuojama i$500 savaitinio biznio, 
parsiduos pigiai. Taipgi cadh mėsi- 
nyčia* ir grosernė." Krautuvės su ar
ba be namo gyvenimui. Telefonuo- 
kit Garfield 9506 arba .matykit Zi- 

‘ merman, 7500 Lorain Ave. (;36)

Main Office West Side Branch:
East 47th and Payne Ave. West 117th and Madison

Randolph 126 x Lakewood 9696

THE CITY ROOFING & REPAIR CO.
Roofing and Sheet Metal 'Contractors 

We 
Tar and Gravel 

Metal
-------- See

Conneaut, Ohio, federaliai a-1 
gentai užėjo 36,000 atgabento': 
šš Kanados alaus, ir atėmė, J

Youngstown, O., nuo kerosi- ] 
no eksplozijos sudegė 17 mene- i 
šių vaikutis ir apdegė jo moti-: 
na.

also Sell Roofing Material & Supplies 
Asphalt—Prepared Jor Build Up Roofing—Sheet 
and Furnace Work—General Repairing.
Us First for Economy and Quality--------

>itw YORK

/ CABLE PULLING CREW The Henry Furnace &. Foundry Co.
3471 E 49th St. Tel. Broadway 4040

MONCRIEF Ar Jūsų Furnasas 
FURNACES Gatavas Veikimui?

Geriausi pečiai reikalauja nuolatinio 
išvalymo ir pertaisymo. Geriau duo
kit patyrusiam Moncrief Pardavėjui 
peržiūrėsi jūsiškį pečių, ar jis yra 
Moncrief ar ^nę, pirm užeisiant šal
tam orui. Patarnavimas dovanai. 
Pašaukit mus ir mes parengsime tą.

Prospect 2420 Central 1.766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generaliski perkraustyto jai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohl®.
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W.K MIGRATH, A.T.4T. OFFICIAL CONGRAT
ULATES GE.WALDO ANO GANG AFTER

LAST CABLE HAD 
BEEN PULLED.
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