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Steubenville, O., Wheeling 
p plieno korporacijos dirbtuvė iki 
1- šiolei veikė su 80 nuoš., dabar 
F rengiasi pradėti pilnai veikti ir 

r ‘ nori sumušti rekordą tos rū
šies išdirbinių išdavimu.

The Follansbee zinko dirbtu- 
vė pradėjo veikti po /vasaros 

į/, stovėjimo.
Weirton plieno dirbtuvė, vei

kus pilnu saiku per vasarą, ža
da ir toliau taip laikytis.

Į,,, Steubenvillėj statoma 
puodininkystės dirbtuvės 
milijono doląrių vertės,

Youngstown, O., plieno 
MtHažies išdirbystėa vienos 
į silpniau, kitos' geriau 
• ro darbą sų 90 nuoš. pilnbįsai- 
” ko. Liepos ir ..rugpjūčio rn&ie- 

šiuose užsakymų gauta daugiau 
I - negu tikėtasi.

(Port Homer, Ohio, išstatyta 
nauja dirbtuvė išdirbimui nuo- 
bėgų » rynų.

i ' Akrone, O., Goodyear gurno 
išdirbystė skelbia veikianti pil- 

į. nu saiku trimis atmainomis ir 
į. sako parduodanti daugiausia 

savo išdirbinių negu kitados
Į kada.

, Lorain, O., National Tube Co. 
;; dirbtuvė veikia su 97 nuoš. ir 
bi nesirengia mažinti darbus.

E. Liverpool, O., puodininky- 
s Štės darbai eina veik normaliai.

Laukiama biznio pagerėjant, 
I nes užsakymai didėja.

Kasyklos aplink Athens, O., 
■ rengiasi tuojau pradėti darbus. 
;>■ Nekurtos didesnės kasyklos ir

gi mano atnaujinti darbus.
Woonsocket, R. L, gaisro su

naikinta dvi dirbtuvės ir daug 
darbininkų liko be darbo. Nuo
stoliai $220,000.

New Lexington, O., kasykloj 
po iššovimo anglies užgriuvo 

i kasyklų viršus ir užmušė vieną 
darbininką, kitą sunkiai sužei
dė. Keliolika kitų darbininkų 
per maža ką išliko sveiki.

Franklin, O., kasykloj puo
lantis iš viršaus akmuo užmušė 

Į' vieną darbininką.
Pawtucket, R. L, Halliwel! 

audinyčia numušė savo darbi
ninkams 10 nuoš. nuo algų. Ji 
užlaiko 250 darbininkų.

Greta Clėvelando, prie naujai 
statomo Hillial’d tilto jau už
mušta trįš darbininkai nelai- 

- mėms pasitaikius.^
Queenslande. Australijoj, iš- 

f ėjo streikan visi gelžkelių dar
bininkai suparąližiuodami ko
munikaciją gelžkeliais.

Anglijos pakraštinių laivų 
darbininkai sustreikavo, ir da
bar grasina streiku giliųjų ju
rų darbininkai. Darbininkai 
atsisako sutikti ant kitokių al
gų kaip tik iki šiolei gautų.

nauja 
pusės

ir ge- 
veikia 

Ij tūlos t^i-

Naujas Skandalas Kaune
(Rašo iš Kauno)

Kaunas. — Galima buvo ti
kėtis kad,po žygio kurį padarė 
Romos papa savaip aiškinda
mas ir spręsdamas Lenkijos- 
Lietuvos klausimus ir Vilnių 

tų 
įvykių kurie turėjo vietos Kau- 

\ne, kad jau Zecchini , Lietuvoj 
vietos nebus. Bet anaiptol.

Zecchini išvažiavo Rygon, ir, 
manyta buvo, negryš. Dabar 
kitaip dalykai stovi. Pavasari
ninkų kongresas Panevėžyj pa
sikvietė iš Rygos Zecchinio se
kretorių Faidutti, kuris atlaikė 
mišias, palaimino ir.... atva
žiavo Kaiman. Iš čia valdo 
Lietuvą,

Maža to. 
Lenkų šnipą, 
iš Lietuvos 
nius darbus, garsų kunigą Kli- 
kną. Šis dabar, važinėja po 
Lietuvą, 'ir ką jis daro sunku 
pasakyti, žmonės pasakoja kad 
Kun. Klikna varo agitaciją kad 
visi Lietuvos katalikai pareikš
tų ištikimybę popiežiui ir tuo- 
mi užgirtų popiežiaus priskyri
mą Vilniaus Lenkijai.

Rezultatai atsiekiami. Juk 
Pavasarininkų tkongresas Pane
vėžyj mušė popiežiui telegramą 
pareikšdamas nužemintą ištiki
mybę.

Kalbama kad greitu laiku 
Kaunan bus Įleistas ir pats 
Zecchini.

Tai mat'kaip dabartiniai Lie
tuvos valdovai suprantą Lietu
voj valstybės garbę.

San
sėjo 1 d. iš'SiiVi Valstijų išsi
rengė kelionėn'’Skersai Didįjį 

(Okeaną tris (Amerikos kariški 
orlaiviai pašiekimįui be sustoji
mo Hawaii salų,, kurtos randa
si už 2,100 mylių i j vakarus nuo J priskirdamas Lenkijai; po 
San Francisco.

Kelionėn išsirengė trjs orlai
viai, Vienas betgi negalėjo iš
skristi, nes tuoj sugedo, antras 
turėjo nusileisti už 400 (mylių 
nuo San Franeis’co ir liko su
grąžintas atgal. Trečias dalė- 
kė iki 300 mylių nuo Hawaii ir 
nors bandė skristi iki galo, pa
sirodė pritruko gazolino ir davė 
laivams žinias per .radio kad ne- 
dalėms, turės nusileisti j aud
ringas juras, pavakaryje ir lai
ke smarkaus lietaus.

Po kelių (pranešimą laivams, 
paskiau nuo to i oriai-io nieko 
negirdėta, manoma jis nu
sileido i juras ir gal kas nege
ro atsitiko.

Visas kelias nustatyta sargy
biniais laivais ir orlaivis pro 
kožną pralėkdamas davė žinias 
apie save. Prieš galą kelionės 
žinios pasirodė 'blogos. Du lai
vai pro kurių vi,eną pralėkė, o 
kito nedalėkė, leidosi lakūnų 
jieškoti, bet tuoj užėjo naktis.

Orlaivis kuris iš vietos neiš
lėkė rengiasi apsitaisęs bandyti 
kelionę antru kartu.

Ši' kelionė yra ilgiausia ko
kia kada per- jrtras be sustoji
mo bandyta. ‘ ' T

ti. is &l|A’i 
kelionėn* "skersai Didįjį

stovą.
Kiek ta žinia atatinka tikre-(Specialiai “Dirvai”)

Kaunas, rugp. 17 d. — šian
dien vos spėjau nusipirkti p. 
Stankaitės knygyne “Lietuvos 
žinias” 182-rą numerį, kaip at
bėgo policininkas ir pareiškė 
kad šilas ‘‘Lietuvos žinių” nu
meris konfiskuojamas. Polici
ninkas laikrašti išsinešė, aš gi 
savąjj, giliai kišęs kišeniun, ir
gi. šiai kas čia rašoma:

nybei dabar dar sunku pasaky
ti, bet tai yra labai charakte
ringas šio 'Lietuvos-Lenkijos 
santikių momento dalykas, nes 
iš viso matyti kad
Kadeinai su Lenkija susitars.

Ne paslaptis kad jau susitar
ta del Nemunu sielių plukdymo. 
Tas plukdymas reikalauja už
mezgimo konsuiiarinių, preky
binių, susisiekimo santikių; tai
gi kitaip sakant užmezgimo 
normalių santikių su Lenkija.

Lietuvą užplus Lenkai
Prasidėjus Lietuvos-Lenki

jos susisiekimui, Lietuvą, žino
ma, užplus Lenkai ir “Lietu
viai” kurie savo laiku bėgo 
Lenkiją “vaduoti” iš Kauno 
jungo. Padidės Jėzuitų ir kitų 
šnipų. Tat padidės ir 'Lietuvai 
pavojus iš Lenkijos pusės. 

Į Kas bus toliau, pamatysime.

Maskva. — Sovietų valdžia 
išleido, nuosprendį kad galima 
išdirbti ir parduoti mužikams 
“vodką” tokią kokia buvo laike 
caro, ką jis uždraudė karo pra
džioj.

Prasčiokėliai džiaugiąs! kad 
galės savo skurdų gyvenimą po 
sovietų jungu užlieti degtinėle, 
o ir komisarams širdelės nu
džiugo kad galės bent geros at-Philadelphia, Pa.

sios anglies darbininkų strei-1 sigerti už Išlupamus nuo.žmo- 
kas prasidėjo su rugpjūčio 31 
d., ar geriau sakant su 29-ta, 
kadangi darbininkai kai gryžo 
iš kasyklų subaloj, jau daugiau 
į darbą jau nėjo. Pagal sutar
ties kontraktas baigiasi su 31- 
ma rugpjūčio, o kadangi naujo 
kontrakto nepadarytą, streikas 
apšaukta nuo 1 d. rugsėjo.

Angliakasių vadai sako jog 
ir kasyklų operatoriai pripažįs
ta kad streikas įvyko pilnai.

Streikan išėjo 148,000 kieto
sios anglies darbininkų, dar de
šimts tūkstančių liko kasyklo
se apžiūrėti jas nuo nykimo, 
gedimo ir kitokių nelaimių iki 
streikas tęsis. Jie palikta dar
buose pagal unijos sutartį sų 
operatoriais. 828 kasyklos su
stojo ir per streiko laiką nebus 
iš jų išimama nei sauja anglies.

Streikuojanti darbininkai nu
stoja po apie $1,500.000 į dieną 
algomis. Operatoriai savo nuo
stolius apskaitliiioja pamatinąi 
$70,000,000 į metus suma.

10,000 gelžkelių darbininkų 
irgi netenka darbo šio streiko 

juos ir anglia- 
visi turi pusę 
prigulinčių

Kielo-

nuo

niu kyšius.

Trockis Kviečia Kapita
listus Rusijon

Maskva. — Buvęs karo ir lai
vyno viršininkas Trockis, dabar 
esantis nariu sovietų koncesijų 
komisijos, kuri vedą derybas ir 
kviečia svetimus kapitalistus 
dėti j Rusijos pramonę savo pi
nigus, išleido atsišaukimą į ki
tų šalių piniguočius ir išrodi- 
nėja kad dabar gera proga eiti 
i Rusiją ir užvesti prampnes, 
.ir kurie bus’ pirmesni gaus ge
resnes išlygas.

Reikia laukti kad Trockis ne
užilgo pragarsės kaipo pirmuti
nis Rusijos kapitalistas kuris 
turės savo rankose visą Rusi
jos pramonę. Jis neužmirš sa
ve apsirūpint, turėdamas . savo 
galėj teisę kapitalistams užlai
das daryti. Kas daugiau duos 

geresnes pramones užleis.tam

Iš Riffų Kovų
su-

Susiąrtinimo su Lenkijai 
Angoje

NOVOC1NSKIS KAUNE.

Jis parsikvietė 
nesenai ištremtą 

už priešvalstybi-

Penktadienį, rugp. 14 d., pa
sklidę Kaune gandai buk Len
kijos atstovas Kaune (taip bu
vo kalbama), ne visai atatinka 
tikrenybei. Mums teko sužino
ti kad tuo tarpu Kaune atsilan
kė Lenkas endekas žavinus Var- 
šavos “Knrjer Warszawski” 
laikraščio bendradarbis Novo-.______________ ,__________
činskis, polemizavęs su p. Vy
gandu Vilniaus klausimais. No-!Ab ie Kelionę
vočinskis išbuvo Kaune tris die- _ 
nąs, lankėsi žurnalistų Klube. Lietuvon. 
Be to jis turėjęs pasikalbėjimų 
su ponu Vygandu ir kitais. Są
ryšy) su jo atsilankymu įvykę 
politinių atmainų, apie ką pa
rašysime vėliau.” ’

Kitoj vietoj:

kil- 
ope- 
ini-

kad

delei. Sudėjus 
kasius bendrai 
milijono ypatų 
jų uždarbio.

Streiko ruožte netikinta 
siant betvarkėms, kadangi 
ratoriai kolei kas nemano 
portuofi streiklaužių.

Abi pusės vėl pareiškia
neužsileis, todėl permatoma il
ga kova.

Prasidėjus streikui, darbinin
kai jaučiasi kaip šventės sulau
kę. Dauguma dar turi pinigų 
ir turi gerus laikus. Daugelis 
darbininkų moterų išėjo dirbti 
į laukus pas ūkininkus, bijoda
mos kad nepritruktų duonos, 
kaip visada laike streiko pasi
taiko. Kiti, pavieniai ir vedę, 
netvarkųs vyrai, girtuokliauja 
ir džiaugiasi, iki turi pinigu, 
visai nesirūpindami kas bus ry
toj.

Maineriai kontrakt oriai rei
kalauja 10 nuošimčių daugiau, 
o nuo dienų dirbanti darbinin
kai reikalauja po dolarį į dieną 
daugiau. Dieniniai darbininkai 
gavo nuo $4.60 iki $5.90 į die
ną.

Francuzija rengiasi pasiūlyti 
Suv. Valstijoms skolų mokėji
mą po $70,000,000 metuose, ir 
mano per 62 rfietu išmokėti vi
sus $4,340,000,000.

Chicagos brangmenų krautu
vių savininkų draugija išleido 
pranešimą jog duos $2,000 do
vanų už nužudymą plėšiko laike 
plėšimo jų krautuvių.

Fez, Morokka. — Riffai 
kijeliai pradėjo pernaują veik
ti prieš Francuzus. Visu fron
tu pasirodo nauji pulkai. karei
vių.

Amerikonai lakūnai veikia 
mėtydami į Riffų eiles bombas | 
iš oro.

Tik su Vokietija Mano 
Užsitikrini Taiką

“Lietuvoj Pradeda Lan
kytis Lenkų Svečiai?

■ Talinas. — Musų korespon
dentas Taline praneša .kad Lie
tuvon įleistas Lenkų patriarkas 

Kaunas. — Šančių klebonas į h’ žymus veikėjas Lenkijos pi- 
pagautas Kęstučio vieš'butyj su 
merga atskirame kambaryj.

Viešbučio savi- 
—r“ j—i įminąs, einant įstatymais, pra- 

.-----------  Pereitą šč pilietį' su panelė atėjus lai-
■astas negyvas kalė- |<uj 
ii. nnRismnnwAQ v’A’[ko 

ką,

Nusižudė Pačios Nužu- - 
dytojas

Los Angeles, Cal. — Čia bu
vo suimtas ir tardomas vienas 
dentistas daktaras, kaltinamas 
už nusmaugimą savo gražios • Buvo taip, 
pačios našlės, kurios turtus jis, ninka, 
norėjo sau panaudoti, -'i 
savaitę jis n 
jimo kameroj, pasismaugęs vie
lutėmis.

Tas daktaras nusmaugęs ar
ba užtroškinęs savo pačią nuo
dingais gazais ir paslėpė jos 
lavoną šulinyje, kur ji buvo at
rasta.

Lietuvos Kunigų Dora

lietis baronas Ropas. Kalha- 
niasai Ropas yra pasidarbavęs 
Lenkijos naudai Vilniaus kraš
to ir esąs prisidėjęs prie Vys
kupo Matulevičiaus pašalinimo 
iš Vilnious diecezijos vedėjų 
pareigų.
Lietuvon 
rys?”

Kuriam tikslui jisai 
įleistas ir ką čia da-

Rašytojai Francuzijoj 
Moka Taksus

Francuzijos valdžia pertvar
kydama taksus, ruošiasi uždėti 
didesnius mokesnius žmonėms 
užsiimantiems rašymo darbu. 
Iki šiol redaktoriai, rašytojai 
ir žurnalistai mokėjo 10 nuoš. 
nuo savo ineigų, dabar norima

Londonas. — Francuzija ir 
sąjungininkės valstybės užkvie
tė Vokietiją į tarybas sudary
mui tikros sutarties kuri ga-

'---- m . padidint taksus iki 20 nuoš.

išeiti, bet pilietis nėjo. T?ė- 
pakviesti (policijos viršinin- 
kuris. atidaręs numerio clu- 
rado nusirengusį vyrą su

merga. Patikrinus pasus pasi
rodė kad pilietis yra Šančių kle
bonas.

Kitas 
mesnis. 
ta kad . 
namuose 
cija padarė kratą, 
"pacientų” pasus pasirodė.... 
Kun. Miėlaška, Seimo narys.

Sustatyta protokolas, bet 
"pacientai” gi nebaudžiami.

Sustatyta protokolas, 
atsitikimas dar įdo- 
Policijai buvo praneš- 

Aleksote paleistuvystės 
■ pasislėpę 'vagis. iPoli- 

Tikrinant

kokie “svečiai” pra- 
Aišku 

jie Čia

Matote 
dėjo Liętuvoj lankytis, 
viena kad ne be tikslo 
lankosi.

Jūsų korespondentui 
šias žinias patikrinti ir 
do jos tikros.
vočinskis "pakeliui Rygon” 
trims dienoms apsistojo Kau
ne.

teko 
pasiro- 

Faktas kad Nci- 
“pakeliui

rantuotų vakarų Europai ne
abejojamą ir nepertraukiamą 
taiką.

Reikalinga susitarti kad Vo
kietija ir Francuzija viena ki
tai nebūtų pavojingos.

Ir gal kas nors bus atsiekta 
Europos taikos užtikrinimui 
jeigu Francuzija atsisakys duo
ti 'Lenkams ginklus ir pinigus 
kaip iki šiol darė.

Sukilimai Syrijoje
Jeruzalis. — Damasko žmo

nės pradėjo politišką bruzdėji
mą. Prancūzai kareiviai sau
goja gatves ir nekurtuos pub- 
liškus budinkus, kurie taipgi 
apsupti spygliuotomis vielomis 
ir apstatyti kulkosvaidžiais.

Syrų vadai šaukia savo žmo
nes vienytis ir sukilti.

Belgijoj pasibaigė 30,000 me
talo darbininkų streikas, pri
ėjus prie susitąrimo su darbda
viais.

Nužudė Vyrą, Reika
lauja Pomirtinės

Chicago. — Kaip laikraščiai 
rašo, tūla B. žalimienė, nuteis
ta kalėjiman ant 14 metų už 

I nunuodijimą savo vyro, užvedė 
se- bylą: prieš vieną : 
sc- ., .. . „ .
no- vyro pomirtinės, kurioj jis 1^.1-

10 Kandidatų Į La Fol
lette Vietą

Madison, Wis. — Mirusio 
natoriaus La Follette vieton 
nate yra dešimts kandidatų 
rinčių patekti baigti jo neiš-1 vo apsidraudęs, 
baigtą terminą. Balsavimai bus ------- .
rugsėjo 29 d. Tarp kandidatų „UŽ?l'°lę
yra ir La Folltttes sūnūs.

Kadeinai tylomis nori susi
tarti.

Konfiskuodami "Lietuvos ži-1 
nias” klerikalai parodo, man, 
regis, kad jie bijo viešumos,1 
nori sU Lenkais tartis kad tau-. 
ta nežinotų, ir pastatyti ją tiki 
prieš įvykusį faktą.

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

Kreipkitės “Dirvon” 
3350-52 Superior Ave, 

Cleveland.

L/..! prieš vieną apdraudos Į TaiP Vedaroma demokratinėj 
■- kompanija išmokėti jai $10,000.^Ul ^U1‘ ^uti pir-|

I miausia atsiklausta tautos ar j 
ji to nori!

Pastaba. Kad nebūtų “Lie-. 
tuvos žinių”, žmogus Lietuvoj i 
dabar butum kaip maiše: čia 
tave gali nupirkti, parduoti ir 
ką nori padaryti.

Amerikiečiai, vardan savo i 
tėvų, brolių, giminių laisvės tu-1 
retų paremti šį laikraštį, nesi 
kon tiška tos juk yra nuostoliai?

Žinovas. ,

.tūlą 60 metų amžiaus senį, ne- 
■ galėdami nulupti nuo jo piršto 
$3,000 vertės, deimanto žiedą, 
replėmis nukirto pirštą ir su 
žiedu pabėgo.

Julesburg, Colo., automobiliu 
- važiuojanti per gelžkelio bėgius 

užmušta šeimyna iš astuonių 
ypatų, traukiniui užlėkus.

Policistas .nušovė savo pačią.
Chicagoj policijos saržentas W.

Coolidge vėl Bubnija- 
mas į Prezidentus

Dar tik pusę metų kaip pre
zidentauja Coolidge po regulia- 
rio išrinkimo (įvesdintas buvo 
kovo 4 d.), jau politikieriai ren
giasi 1928 metų rinkimams ir 
Coolidge šalininkai paleido ka- 
nuoles bubnydami kad Coolidge. T. Russell suimtas už nušovimą 
vėl reikės laikyti kandidatu.

Pirmas toks oficialis bubni- ma vadino “Keystone policijan- 
jimas pradėta Clevelande Re- tu” (kokius vartoja Keystone 

gegužinėj i krutamu paveikslų kompanija 
savo komedijose.)

savo pačios, kuri jį įžeidineda-

publikom) partijos 
pereitą savaitę.

Lenkijos Atstovas 
Kaune!

(Rašo iš Kauno.)
Rugp. 13 d. Kaune pasklido 

gandai kad Valstybės Preziden
tas rugp. 14 d. neoficialėj au
diencijoj priims Lenkijos at-

Jus 
Galit

savo
gele-

išaštrinti 
skustuvo 
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Wet
AifcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats
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Is Lietuvių Gyveaiawt.
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YOUNGSTOWN, O.
Daina apie Kurpių Komunistą. 

(Pabaiga iš pereito num.)
Kurpius, pamatęs blogą darbą 

savo, 
Kad draugas žalis ant jo pa

šnairavo, 
Glostyt Žaliuką pradėjo, 
Ir užfundyt jam žadėjo, 

Kad kailį nepertų....
iBet nepoilgo Kurpius sugalvojo 
Ir ant žaliuko vėl pamierkavojo 

Kaip čia Žalį pamokinti, 
Kad kišenius išvalyti, 

Pagal komunizmą....
Sako, paskolink nors keletą 

' šimtų
Del Klubo labo, kad tave pagir

tų. 
Taip Žaliukas ir padarė, 
Visą turtą jis suvarė

Pagal Kurpiaus norą....
Dabar nusiminęs žalis vaikšti

nėja, 
Kurpiui grąsindams vis išme

tinėja : 
Aš tą niekšą pamokinsiu 
Ir jo kaulus iškratysiu, 

Su jo komunizmu....
Kurpius pamatęs teip šėlstantį 

žalį, 
Griebės priemonių kaip nutil

dyt gali, 
Kad nuramint tą piktybę, 
Meldžia sueit į vienybę, 

Pagal komunizmą....
Jis nepaliko žalį, draugą savo; 
Kad į

Kuria Kurpius buvo uždėjęs 
ant stalo 

Pirmininku bebūdamas
* Ir nuostolius darydamas 

Per savo aklybę....
Parašu Jurgio Brplįs.

Tenai

Šaroną Kurpius nuvažia
vo, 

(jis greitai sau pagalbą 
gavo: 

bobeles apsistojoPas
Kurias jis perai žinojo, 

Laisvas moterystes....
Jis makabilį gatvėje pastatė, 
Tokioje vietoj kur kiti nematė, 

Vis taip gerai jam tai klojos. 
Bet nelaimė visgi stojos

Su jo makabilu.... y.
Ilgai sėdėjo ir meiliai kalbėjo;
Jo makabilįs iš galvos išėjo.

Atsiminęs pažiurėjo, 
Makabilis dar stovėjo

Ant tos pačios vietos....
Kad nuo bobelių jis laukan iš

ėjo, 
Didelius dyvus Kurpius paregė

jo:
Negerasis prisėlino, 
Visus ratus apnuogino 

Nuo jo makabilo.... ;
“Tairos” nuo ratų jau buvo nu

mautos, 
Rodos kokios vėtros jos butų 

pagautos: 
Nei viens žmogus neregėjo 
Kaip jos nuo ratų nuėjo — 

Čia tikri stebuklai....
Viena bobele jam išpasakojo 
Kad jau nekartą taip atsikar

toja: 
žmonės komunizmą varo, 
Kas neturi ratams “tairų”, 

Greit nuo kitų maųja. ...
Taip nuo tos dienos Kurpius 

nerimauja 
Ir kurpes lopyt jis vis nepa

liauja ;
Nusiminęs vaikštinėja, 
Rodos ko tai jieškinėja, 

Ir
Dabar

Klubas

vis nesuranda....
ir velei ant Kurpiaus 

nelaimės : 
ketin’ duot jam 

(baimės: 
nuo urėdo 
Klubui bėdų

sujudo,

Met’ nabagą
Kąd pridarė

Su savo kurpaliais___
Klubas gerai žino ir viską su

prato 
Kad Kurpius pasuko komunis

tų ratą:
Komunizmą bevarydama,
Klubo vardą begadindams

Varo prie bankroto....
Visi Klubo vyrai išmintingai 

daro
Kad komunizmą jie iš Klubo

Labai gerai bus del Klubo,
Nusikratys blogo budo,

Bolševikų mokslo....
Bus tad nutrinta antspauda

kurpalio

SVARBIAUSIS GY- 
VENIMO KLAUSI
MAS UŽMIRŠTA

ap-

YOUNGSTOWN, O.
Darbai gerėja. •

Pranešu “Dirvos” skaityto
jams kad visos geležies ir plie
no dirbtuvės pradėjo rūkti, na
ktį atrodo kaip pragaras, o 

čia yra di- 
geležies iš- 

kitokių, yra 
yra visokių 
Kas atva-

dieną tik miglos, 
džiausios plieno ir 
dirbystės. Yra ir 
gurno dirbtuvė ir 
mažų išdirbysčių.
žiuoja čia gauna darbą ir džiau
gias.

Lietuvių čia yra pusėtinas 
būrelis, bet nieko neveikia.

Musų Lietuviškos merginos, 
apart Lietuvoj augusių, čia gi
musios nepameta Čigonus my
lėję, gumą kramtė, o nuo pau- 
derio tai jų nosies nematyti.

Musų vyrukai irgi geri: pri
sitraukę rudnagės, kai kada 
atsiduria ir Mahoning apskri
ties “universitete” išsipagirio
ti. Senieji gi kovoja už tą nu
dėvėtą politiką.

Musų parapijonai dar vis ne
išprašo dvasios šventos savo 
suairišėjusiam vadovui. Jis jau 
baigia visus savo parapijomis 
ištautinti. Kunigas neturi lai
ko savo parapijonų vaikus pa
mokyti .Lietuviškos kalbos; bet 
ką jis mokys kad pats Lietu
viškos kalbos nemoka.

Laikas susiprasti.
Po karštos vasaros ir vakaci- 

jų, visi imkitės prie darbo ir 
eikit vienybėn; nors kartą (Su
praskit kas yra; Lietuvystė, 
tautiškumas, dora; žinokit ge
rai kad .neturėdami vienybės 
neturit nieko. Patarkit iš sovo- 
kaimynų Lenkų, Slįavpkų ir ki
tų tautų, kaip jie tvirtai tarp 
savęs laikosi, ir pamatysit kad 
jiems ir tarp savų geriau eina
si ir tarp svetimų, jie užima 
geresnes vietas visur.

Nereikia versti kaltės tik ant 
kunigo kad jis viską suardė; 
jeigu patįs busit susipratę tai 
niekas negalės jums pakenkti 
ir betvarkių Įvest. Per laikus 
čia Lietuviai gyveno vienybė
je, ir dabar galėtų visi išvien 
sutikti.

Laukiam Karolio Požėlos
Rugsėjo 12 d., subatos vaka

re, Klubo salėje rengiama gar
siam 'Lietuviui ristikui Požėlai 
vakaras. Visi kurie apie tai 
girdėjo labai interesuojasi, ir 
ląukia jo atsilankant.

Vargas.

PATERSON, N. J.
Liepos 26 d. čia atsibuvo .S. 

L. A. 5-to Apskričio suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo kelioli
ka delegatų nuo kuopų iš New 
Yorko ir New Jersey valstijų. 
Suvažiavimas tarp kitko išne
šė protestą prieš Lietuvos fca- 
demus už jų jėzuitišką taktiką 
šalies valdyme ir persekiojimą 
Seimo atstovų ne jų pažiūrų.

B.

Pajieškojimai
Būdžius Antanas, apie 48 

amžiaus, atvykęs Amerikon 
virš 17 metų, gyvenęs New 
Yorke ir Bostone.

Bubliauskienė Marcinkevičie
nė Marė, tūlą laiką gyvenus 
Trenton, N. J.

Marcinkevičius Jonas, gyve
nęs 115 Sherman Ave., Tren
ton, N. J.

Dagilis Karolis, tūlą laiką gy
venęs 119 W. 74th St., New 
Yorke.

Jie patįs arba kas apie juos 
žino prašome atsiliepti .

Lithuanian .Consulate
38 Park Row, New York City. ^|||ViiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiliiriiitrnillllllltllųlllllllllllllillĮĮIIllįlllĮil1llihlllllUHUIIln|

m.
su-

tuom syV 
gyvenimo 
nesusido-

Visų žmonių sveikai gyventi 
aš neišmokinsiu. Ant galo jie 
ir nereikalauja. -'Siūlyti ir ver
žtis į jų tarpą nėra išrokąvimo 
nei man nei jiems. Tokis siū
lymas! ir skverbimasis nėra :,ap- 
kainudj&mas ir neapsimoka nei 
moraliai nei medeginiai.

Valstybėms, gyvybės
drąudos bendrovėms, industri
joms, kur /reikalaujama sveikų 
žmonių, tas ne tik pilnai apsi
moka, bet ir būtinas reikalas 
norint prailginti gyvybę ir na
šumą valstybės, apdraudos or
ganizacijų ir industrijos.

Todėl tos tąi įstaigos privalo 
rūpintis žmonių Sveikata iš pe
ties ir nuo širdies. Jos ir rūpi
nasi, samdo specialistus dakta
rus, kurie nieko daugiau neda
ro kaip tik rtiokina narius svei
kai, ilgai gyventi.

Pas mus 'Lietuvius 
tuo klausimu musų 
vairo valdytojai dar
mėję. ' Dar musų vadai patįs 
nepriaugę prie to laipsnio kad 
galėtų įkainuoti vieną iš svar
biausių gyvenimo klausimų: 
žmonių sveikatingumą.

Nežiūrint kad nuo pora de- 
šėtkų metų šis žmonių sveika
tos klausimas yra keliamas 
viešumon ir gvildenamas tai 
per spaudą tai gyvu žodžiu, bet 
vistiek musų viešojo gyvenimo 
vadai rtepersitikrino tuo kaipo 
pirmaeilės svarbos klausimu. 
Jie iš savo pusės nesuprasda
mi našumo ir svarbumo žmo
nių sveikatos klausime, atsine
ša į jį indiferentiškai. ■

Organizaciųj vadai ragina 
žmones lankytis į teatrą, kon
certus, į kitokias visokiariopas 
pramogas, bet jeigu tik kas už
simins apie pa.mokąs-prelekęi- 
jas tuos ir susiraukia-sųsitraų- 
kia it oisteris lukštai!.
• Žmones- paraginti į koncer
tus, balius, teatrus, piknikus 
noriai lankosiir1, doląrinius -ti
lt ietųs perkąln o, į. pąmpjkaą-pr.e^ ; 
lekcijas ir kvoterio nenori mo- ; 
keti ir'visai nesilanko. Nesi- : 
lanko dėlto kad pamokos-prė- 
lekcijos butų musų visuomenei i 
nereikalingos; bet dėlto kad va- ' 
dąi neragina žmonių ir neaiški- 1

prelekcijų tuo įaačiu entuziaz
mu kuriuo jie žmones ragi
na į kitokius parengimus. Va
dai ir spauda kurti ir 'nesilanko 
j pręlękcijas. manydami kad jie 
daugiau žino už prelegentą. 
Tad nei vadai nei visuomenė iki 
šiol nėra supažindinta ganėti
nai su vienu iš svarbiausių gy
venimo klausinių: žmonių svei
kata. Tai yra viena iš svar
biausių pamatinių sąlygų pa- 
sekmingo tobulinimo valstybės, 

ip.pdraųdos bendrovių, industri
jos. Be sveikų narių nei .vals
tybė, nei apdraudos bendrovės, 
nei industrijos negali augti ir 
tvirtėti ir ilgai gįvventi. Galin
giausios,z tvirčiapsibs valstybės, 
miestai išnyko jr tijc archeolo
gai iškasa jų liekanas, kur žy
dėjo dailė,, industrija, pramo
nė, bet stoka .buvo žinių apie 
sveikatą.

Mums Lietuviams, ypač A- 
merikiėčiams, pravartu šį atei
nantį rudenį ir, žiemos sezonu 

' daugiau susiįdomauti apšvietos 
ir kulturos> darbais, ypač žmo
nių sveikata.

Dr. A. L. Graičunas.

DI DELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

Grikepelis, So. Superior 
rašo:, Prašau 'užrašyti ir 

į “žmonijos Istorijos’’ 
Žinomi "siun-.

K. 
Wis., 
mane 
prenumeratorius, 
čiu $2.25 už knygą.

Stasys BaniS, ūš Rocky River, 
Ohio, rašo:. Prisiunčiu du Lie
tuvos bonų kuponus vertės $5 
ir 50c. sidabru. $2 už atnauji
nimą “Dirvos”;, $1 už “Artoją”, 
$2.25 už “žmonijos Istoriją” ir 
25c. už Valet. AutoStrop skus
tuvą, kurį duodat senięms pre
numeratoriams.

J., Kasputis, Kenosha, Wis., 
rašo: Prisiunčiu $3.25, nes ma
no “Dirvos” .-prenumerata jau 
pasibaigė.!., $J.5O už “Dirvą” 
kaipo TMD. jiąrio, . ir, $2.25 už 
“žmonijos Isteriją”,, kurią tam
stos leidžiate, neę ir ,aš noriu 
įsigyti tą, puikią kpygą,

M. Seniūnas; (vietinis) vieną 
subatą pasižadėjęs užsirašyti 
“žmonijos Istoriją”, antrą su
batą atnešė du. dolariu, sakyda- 

na prasmės ir našumo pamokų-; mas kad savo prižadą išpildo. 
^lllllIllllIflIlHllltlĮlllllllllįlIlIlHlltlIlpIlHllllįlIĮlĮlIHilĮĮtlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIllliniflI^

'SUSIDEDA 
IŠ ŠIŲ:

1— Dėžute
2— Skustuvas 
' (rankena

išsukant d)
3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
X pusto 
sįKaimi)

Jis prisidėjo prie, daugelio jap
■ užsirašiusių tą svarbų veikalą.

J. Kudirka (vietinis), kuris 
' dirba naktimis ir dienoniis
■ miega, ir labai retai i^tik su
• svarbiu reikalu atsilanko “Dir- 
i von”, pereitą pėtnyčią prieš va-
■ žiuosiant į darbą atvažiavo ad-
■ ministracįjon ir su pasisveiki-
• nimu jam priminta kad “turbut
• žmonijos Istorijos atvažiavot
• užsirašyt?” jis atsakė jog tik- 
> rai taip, ir užsimokėjo $2 ūž
• knygą, žadėdamas atsiimt kada
• bus gatava.
' M. Baziliauskas (vietinis) 

užsirašė žmonijos Istoriją užsi
mokėdamas $2. Sako kad jam

1 labai patinka moksliški-istoriš- 
ki raštai.

A. M. Praškevičius (vietinis) 
veikėjas, SLA. 14,-tos kuopos 
pirmininkas, turėdamas vakaci- 
jų pereitą savaitę atsilankęs 
“Dirvon” pristojo į žmonijos 
Istorijos prenumeratorių eiles 
užsimokėdamas $2.

B. P. Tamošaiti^ iš New Bri
tain, Conn., rašo: “Prisiunčiu 
$2.25 už knygą “žmonijos Isto
rija”. Malonu man girdėti kad 
jus išleisit tokią naudingą kny
gą kuri mums Lietuviams buti-

’ nai reikalinga turėti.
V. Jancaitis, Detroit, Mich.; 

rašo: Siunčiu jums $2.25 ir 
prašau išsiųsti man “Žmonijos 

, Istoriją” kada bus gatava. To- 
, liau išsirašysiu daugiau knygų.

Ona (Balčiūnienė, iš Detroit, 
Mich., rašo: Prisiunčiu $3.25, 
malonėkit užrašyti man “žmo
nijos Istoriją” ir prisiųsti už $1 
“Sapninyką’,’.

P. Zanevskis iš Akron, Ohio, 
rašo: Atsišaukiu pas tamstas 
su 1 šiuo reikalų: noriu susipa
žinti su ta puikia knyga “Žmo
nijos ' Istorija” ir prisiunčiu 
$2.25. Labai lauksiu knygos 
ir prisiųskit kaip kaįp tik bus 
gątavą.'

Juozas Vaitkus, Philadelphia,, 
Pą., 'r’ąšo: Aš užsisakau knygą 
“Žmonijos Istorija” ir “Arto
ją” ir prisiunčiu jums $3.Ž5. 
Aš'labai mylit? moksliškas kny
gas. \ ■ Wią:l

Juozas Pakutinkas, iš Herrih, 
III., užsirašo “Artoją” ant me
tų ir dramą “Galiūnas”.

K. F. Gobrolavičia iš Worces
ter, Mass., rašo: Prisiunčiu $5, 

I už kuriuos malonėkit atsiųsti 
sekančias knygas: “Moteriškė 

iii- Meilė”, ‘tSenų Gadynių Iš
nykę Gyvi Sutvėrimai”, o liku
sius paskaitykit už “Žmonijofe 
Istoriją”.

Juozas Misevičius, iš Bronx, 
N. Y., .rašo: Meldžiu užrašyti 
man “Žmonijos Istoriją” ir : 
“Dirvą” ant metų. Siunčiu pi- ' 
nigus $4.25.

Pataisymas: Pereitame 
meryje buvo pranešta kad 
sirašė “žmonijos Istoriją” 
zč Nasutavičienė, ir Herkimer, 
Ill. Turi būti: Herkimer, N.Y.

CT GERB. i
^OPRAGILO KAMPELIS^ I
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MIL-
EKS-

ekskursija. Atėjau iki A. 
B. Savings ir Loan bankų 
pasiimt daugiau pinigų ke} 
lionei, ba beveik visus bu
vau atidavęs gert). šonkau
liui kad turėtų iš ko gyvent’ 
man iškeliavus. ,

Banke radau gerb. Bar
toševičių ir p-lę Jankaus
kaitę, kurie maloniai patar
navo, ir išsišnekėjus paša- 
•kpjo kad jau ketvirtas (rie
tas kaip ta įstaiga gyvuoja 
ir jau suvirš metai kaip pa
sistatė naują didelį budin- 
ką. Lietuviai, sako, banką 
remia, ale sykiu remia ir 
visi aplinkui gyvenanti ki-H 

’ tų tautų žmonės.
Apie pietus pasiekiau A,/ ' 

Miltenio valgomų daiktų'J 
krautuvę, ant kampo Supe
rior ir 36 gatvės. Išalkau 
valgyt, ir užėjau nusipirkt 
dešrų ir duonos. Išsišne-1 
kau, pasakojo kad nesenai 
antru kartu ton krautėvėn 
sugryžo, ir bizniavoja ge- : 
rai. ' JĮM

Pasidrūtinęs keliavau to
liau. Apie pavakarį prie- ; 
jau vietą kur kitados buvo «. 
labai Lietuviams žinoma — 
tai* Birutės Duonkepykla, 
kur Ipravažiųodami maty- A 
vom Birutės 'paveikslą su « 
kepalu duonos, ale tai buvo ‘ 
labai senose gadynėse. Da- . 
bar nors tie murai dar te,- 
bestovi ir nuo Lietuvių nie- ; 
kas neatėmė, ale jau sve- 1 
timi ten gyvena ir duoną ' 
kepa. '

Čia kitados viešpatavo A.. į 
Kranauskas, A. Šimkūnas, 
F. Kazlauskas, o generolais r 
ir kapitonais buvo Bartose.-!,?: 
vičius, Brazauskas, Zabor- ; 
skis, Mulolis, ir kiti. -<j|

Apsišluostęs ašaras, „del 
tokio liūdno Birųtės-i 
gos likimo, keliavau toliau.; '

Prie va kariais! pasiekiau. įį 
kitą garsią istorišką vietą, >j 
tai budinką kurio pačiame,,'®

nu- 
už- 
Ju-

Kas užsirašys “DIRVĄ” ant 
sau arfea užrašys saviškiams į Lie
tuvą ir prisius pilnai prenumeratą 
($2 Amerikoje, $3 i Lietuvą), 
gaus VISIŠKAI DOVANAI vir
šuje ątvaizdintą VALET AUTO- 
STRQP Skustuvą, pagarsėjusį vi
soj Amerikoj, plačiai naudojamą 
del jo patogumo, nes juo nei peįsį- 
pjausi, riėi turėsi Vargo skutaritis, 
prie to kožnas skustuvas turi pus
tymui diržą, kuris lengvai geležtes 
išaštrina.

metų

Gaus jį kiekvienas kas užrašys ir 
savo draugui ‘Dirvą” Amerikoje.

Seni ‘Pirvos’ skaitytojai kurie no
ri šį puiku skustuvą gauti privalo 
su pijna metų prenumerata prisių
sti 25c. persiuntimo lėšoms. Re
guliavę šito skustuvo kaina $1.00.

3352 Superior Ave.
DIRVA’’

j Cleveland, Ohio,

' GERB. SPRAGILO 
s ŽINIŠKA SLAPTA 

KURSLJA ANT BIRU
TĖS KALNO.

Pirma kelionės diena.
Pasirašęs su gerb. redak

torium kontraktą kad jis 
duos vietbs eks>kursijai ap
rašyt, o aš aprašysiu visiką 
ko tik jis iš manęs reikala- 

' vo ir eisiu jo nurodytais lai
psniais ir meridianais, par- 
gryžau namon pas savo, 
šonkaulį, ir (pradėjau pa
kuotis (kelionei daiktus, ry
te sekančią dieną anksti no
rėdamas išeiti jai dar mie
gant, ba ekskursija1 turi but 
slapta, tik žinioj [garb, re
daktoriaus ir vyriausios 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
Spragilaičių galvos gerb. 
Spragilo.

Gėrb. šonkaulis, pama
čius 'mane pakuojantis 'če
modaną klausia:

— Dabar tavo vakacija, 
kibą rytoj kur važiuosim? 
A? — sako ji.

— Neklausinėk manęs a- 
pie tai, ba čia yra slaptas 
dalykas, ir niekas neturi ži
not, nei . tu, ba aš su. “Dir
vos”? redaktorium, padariau 
sutartį milžiniškai ekskur-( 
sijai ant “Birutės Kalno”,’ 
Gordon parke, — sakau aš.

— Vaje, ką tu dabar iš- viršutiniame aukšte Dr. V 
simislinąi! O kaip tu ma-| Kudirkos Draiurvsta laiko 
ne paliksi? — sako ji.

— Aš tau paliksiu gana I svetainė buvo tuščia, ba pa- 
pinigų, pagyvenk viena, ba sįtaikė diena kada seimas 
aš turiu leistis kelionėn nie- buvo išsiskirstęs. Apžiurė- 
kam nežinant, — sakau aš. jau visus dokumentus ir kį-
_— 0 kokiais keliais ke- tus dalykus ir išsileidau ke-; 

liausi? — sako ji. _ lionėn toliau.
— Tas yra paslaptis ir Jau temstant pasiekiau 

negaliu tau pasakot, ba re- Lietuvišką pulruimį ant 
daktorius nustatė man eit kėmpo 59-tos. gatvės, kur 
Superior avė iki Yst Seven- buvo prisirinkę visokiausiu 
tynain stryt, paskui San-1 galvų ir protų, ir sayinįn-5

’ k0 buvo labai užimtas, ne
galėjau daug šu juo užsi- 
kalbėt, ir išėjau.

Pusę valandos keliavęs, 
daėjau PuzĮną, kuris turėjo 
saldžių gėrimų ir saldainių.

Atėjęs į vidų, radau sau 
kampe stalelį, ir manyda
mas kad jau ląikas 'vąkarie- ’

Kudirkos Draugystė laiko 
savo mėnesinius seimus. Ta

klėru, ir Gordon parku į 
pąežerį, paskui į rytus ant 
“Birutės Kalno”. Neklau
sinėk manęs, ba čia yra la
bai slaptas \ dalykas, — sa
kau aš.

Įsipakav^u (dvejus marš
kinius, kelis kainierius, dvi 
naktaizas, pasiėmiau liet- ...... 
sargį ir ploščių nuo lietaus, niaųt, išsiėmiau iš krepšio 
ba nors (šiandien pagada, dešras ir duoną, ir pasipra- 
ale 'kelionėj visokio oro pa- sęs bonką lemonado užgi-‘ 
sitaiko. gėriau. Ant pabaigos dar'

Anksti ryte atsikėliau, užgėriau porą stiklelių bal-

(Pabaiga iš 7-tos kolumnos) 
lietum. Inėjau į vidų, pra
dėjau kalbėt ir klausinėtis 
apie nakvynę, ale p. Debe- 
sienė sako, pąties Debesio 
nėra, dar popieriuoja na
mus, o aš nepažįstu tavęs, 
negaliu priimt. Eik pas 
Fęękąįtį, kuris nepęrtoliį 
gyvena, gal ten nakvynę atsisveikinau su gėrb. šon- tafės ir jaučiausi stiprus 
gąusi; Jis gal tave pažins, ’ ” ’ ’’ ’ ” ' 1 ” " ’’ ' ’ ’ '
ba buvo biznierius, turėjo 
karčiamą, gal kada užeida
vai. Dabar gyvena sau iš 
procentų.

Padėkavojau už patari
mą ir vėl einu.

BesiMlausinėdamas sura
dau Pečkaičius, paskambi
nu durų varpelį, ateina ma
ma Pečkaitiėnė, žiuri kas 
Čia toks vėlybas ateina. Pa
šaukė tėvą PečkaitĮ, kuris 
atėjo pas. dūris pypkę rū
kydamas, ale jis įsileido, ba 
pažino mane. Paprašiau 
nakvynės, ir noriai priėmė. 

Kitame num. pasakysiu 
kaip toliau kelįgnęj ėjosi.

kauliu ir išėjau redakcijon. keliaut toliau iki nakvynę 
Nuėjau į “Dirvos” redak-1 rįsiu.

ciją, nuo kurios žemlapyj Puzinas išpasakojo' šiiį. 
pažymėta ekskursijos ke- laikų saldžiųjų gėrimų par

davinėtojų vargus: visada 
tik baimėj gyvenk, ir jeigu 
pamatai kaš aųtdpiobiliu 
prie durų privažiavo tai ir 
slępk viską ką turi, arba 
liek lauk, ba tuoj suiips ir 
nuštriuopuos arba uždarys 
ten kur niekas nenori vaka-

PINinAI8’’ platin?> si.1 Už Dantų Ank
dab’rų, Deimantus, maghe'tb- gains, 
dirbtus JĮntid. auskarus, ar bile 
brangihėrias. Siųskit šiandien. Pi- 
riifcus gaišit kūogreičfeušia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

lias, atsisveikinau su gerb. 
redaktorium ir kelionė (pra
sidėjo.

Nors buvo biskį iš kelio, 
ale turėjau užsukt pas Ig
ną Grakauską, kuri pasie
kiau po pusės valandos ėji
mo, ir daviau suprosyt sa- _____
vo drapanas, ba jeigu kur cijų praleist 
užeisiu ir busiu ąpšępęg tąi 
mislys kąd koks padauža.

Jis su seniu Vaišvila tą 
biznį pasakojo veda jau an
tri metai, ir pamačiau kad 
pas jį yra pardavimui “Dir
vų” ir kitų laiįtrąščių. Pa
sėdėjau skiepė, kolei dra
panas suprosino, apsivil
kau, ir atsisveikinęs išėjau.

Tuo pačiu keliu gryžaū 
atgal, ir jau prasidėjo tikra

Apgailėjęs tokio vargin
go musų ‘saldžiųjų gėrimų’’ 
biznierių padėjimo atsisvei
kinau. ir keliavau toliau. 

. Už valąndos kelio pama
čiau užrašą ant vieno na
mo: “Debesys”. Tuoj užsi
tempiau lietsargį, laukių 
lietaus, ale arčiau priėjus 
supratau kad tai bizniška 
iškaba ir nieko neturi -sįi

(Pabaiga ' 5-toj lęoluninoj) •..
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Atėjau iki Ą’ 
ir Loan banko 

ipaii pinigų U 
ffitfeik visus bu- 
ša giert). s^k®., 
etų iš ko gyvent 
vus. .' 
dau gerb. Bar- 
• p-lę Jankau, 
maloniai patai- 

iišnekėjus paša, 
u ketvirtas me- 
Įstaiga gyvuoja 
j mietai kaip pa- 
ą didelį budį: 
laj, sako, bankr 
sykiu remia ir 
i gyvenanti Ifc 
mes.
is pasiekiau 1; 
ligonių daiktij 
it kampo Supę- 
atvės. Išalkai 
sėjau nusipirkt; 
onos. Išsišne- 

’o kad nesenai 
ton krautėvėn 

'bizniavojage-;

Nuo Redakcijos
KAS LIETUVOJE NUSIDUOS? 1 Babravičius Darbuojas

— i Atvykęs iš Lietuvos artistas 
pa- J. Babravičius jau imasi darbo, 
tik | Brooklyne, kaip t'o krašto laik- 

.....  \ jraščiai praneša, rengiama jatn 
Lietuvos laikraščiai galėtų iš koncertas, kuris įvyks spalių 11 

tokių pranešimų padaryti di- cL Taipgi pranešama kad jis 
tižiausius gandus ir pasitarnau-įdubs koncertus Naujojoj Ang- 

4. !........................................... -T — I ll-tzv. L ■ 4- ii nnn iri ■ i irt-

ANGLŲ spaudoj žinios a-’ 
A pie užvestas Lietuvių- 
Lenką tarybas, (musų ko
respondento iš Kauno pra
nešimai kad ten lankėsi pa- 
slaptom Lenkų atstovai, ir 
taipgi pranešimai jog liko 
konfiskuotas “Lietuvos Ži-|ti žmonėms persergėjimu, da- lijoj, vėliau ir kituose miestuo- 
nią” numeris kuris apie tą, bar gi tik tiek parašo kiek ma- se.
Lenkų atsilankymą rašė, ,tot musų perspausdinta. Į Tos kolonijos' kuriose Bab-

ištikro ir patenka tie kurie 
simasina važiuoti bile kur 
ne Lietuvoj gyventi.

ravičius dar nebuvo privąlo pa
sirodyti širdingomis tikros dai
lės rėmime, nes daug teko mą- 
tyti ir remti visokiu dailės pro
fanų, darkytojų, ir geresnių ar
tistų, bet šiuo tarpu Babravi
čius yra vienas pilnoj 
musų artistas vertas 
ir pagarbos.

Kurios kolonijos jį 
pažino, dabar sutiks tikrai šir
dingai, ne kaip pirmiau abejo- 
damos, nes buvo suviltos dau
gelio kitų “artistų”.

prasmėj
paramos

pirmiau

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

ss keliavau to- 
pavakarį prie 
* ‘kitados būni 
ims žinoma

Duonkepykla, 
lodami maty- 

•paveikslą su 
ale tai buvo 

gadynėse, Ds- 
murai dar te 
Lietuvių nie- 
ale jau ne

ina ir duoną

viešpatavo A: 
L Šimkūną;

o generolais 
uvo Bartos^ 
skas, Zabor- 
r kiti.

ašaras, „dd 
iruWi is&-< 
iavau to/iiii, 
i pasiekiau 
orišką vietą,. 
irio pačiame, 
ukšte Dr.V. 
ugystė laiko 
s seimus. Ta 
;uščia, ba pa-. 
kada seimas 
?s. Apžiuro- 
mentus irki- 
išsileidau ko-]

: IJCllKl^ dlblldllKy lllct Id&C, i 

įleidžia manyti kad musų! 
Į“krilraeioniška” valdžią ką 
I nors rengia, slaptai su Leh-1 
įkais tariasi ir laikraščiams1 

draudžia pranešti visuome-Į 
|nei jei ką if sužino.
t Kadangi šitaip daroma, 

; tikrai reikia manyti jog da- 
; romą kas ne ant gero, bet 
Į dar ant blogesnio negu iki 
Į šiolei buvo.
į Kalbos eina kad “krikš- 

čionis” leido Lenkams pluk- 
Idyti Nemunu Lietuvos įniš- 
, kus Į Vokietiją. Jeigu iki 

šiolei, vaduodamies tautos 
garbe ir patriotiškumu kle- 
rikalai nenusileido ponams 

’Lenkams ir nesutiko duoti 
[naudoti Nemuną Lietuvos 

apiplėšimui, tai dabar rei- 
kia manyti kad jie už pini

ngus Lenkams galėjo nusi- 
rleisti ir sutiko dalintis (tik 
| patįs svarbiausi asmens) ta 

nauda kurią Lenkai gaus 
|iš Lietuvos miškų.
į Patriętinis jausmas ne
įgalėjo pasikeisti ir negalėjo 
įkilti kitoks reikalas ar 
‘priežastis leisti vogti Lietu- 
Ivos turtą ir pro Lietuvių 
Mangus "Nemunu vežti kitur, 
F pasityčiojimui iš Lietuvių. 
[ Bet galėjo valdžios ponai 
tpasimasinti grobiu palikti 
Lffiilijonieriais. > > . o i 111 < ■ J 
I Jeigu ..“Lietuvos Žinios” 
paminėjo žinią kuri buvo 
neteisinga, jeigu tie Lenkai 
nebūtų lankęsi Kaune, bu
itį užtekę kam nors parašy
ti lįžginčijimą kad tai ne
tiesa. Bet jeigu laikraštis 
cenzūruojama tas parodo 
kad tiesa, tik nevalia 
skelbti. . . .

jos

APGAILĖTINAS RAŠYBOS DARKYMAS Į

Nepaisymas kur dėti: Kas, Koks, Kuris

“Dabartinioji”1 “lietuviškoji” 
rašyba, jeigu nesustos tos pai
kos praktikos kaip iki šiol įsi
siūbavo tai savu laiku reiks ge
ro tvirto žmogaus kuris turės 
padėti labai daug darbo iki ją 
atitaisys.

Pavyzdžių skaitytojams pa
duosime iš paskiausia išleistos 
TMD. knygos “Pasaulio Istori
ja”, kurią žinome vertė V. K. 
Račkauskas, o kalbą taisė, ar 
žiurėjo, kaip pažymėta joje, Pr. 
Skardžius (Lietuvoje).

Pirmiausia reikia pasakyt tą

tas daiktas (skiriant iš kitų).
Pusi. 121
“....uolienose randama va

dinamojo juodojo grafito ir 
raudonojo geležies oksido..

Čia, kaip ir kitur, užteko pa
sakyti “vadinamo juodo grafi
to ir raudono geležies oksido”. 
(Kokio grafito, o ne kurio.) 
Trumpiau ir aiškiau, ypač ne 
vardan trumpinimo kalbos, bet 
dėlto kad taisyklės to reikalau
ja.

Toliau:
.... “Pirmosios liekanos yra

it pasiekiau 
ilruimį ant 
gatvės, kur 

i -visdkiausiį 
, ir savinin- 
užimtas, ne

šu juo u®

los keliavęs^ 
kuris turėjo 
ir saldainių. 

!, radau sau 
ir manyj# 

įkas vąkarie-i 
J jš krepšio 
b ir pasipra- 
tonado užsi- 
labaigos dar 
stiklelių bli
ausi stiprus 
iki nakvyię

įsąkojo' šis 
gėrimų par- 
gus: visada 
Sriįf, ir jeigu 
automobiliu 
žiavo' tai L 

turi, arba 
io,j suims ir 
’ba uždarys ] 
lenofi vato-

kįo vargiu- 
W!1 gėrimy' 
no atsisvei- 
iu toliau.; 
kelio paini- 

vieno na- 
Tuoj užsi- 

'gĮ> 
įąu 
ai bizniška 

neturi si.
Rolumnoj)

bet iš ugnies kurioje jų sielos turės -degti 
i per nepabaigtinus amžius.
i — Dovanok man, tėveli, — tarė varg

šė moteris, kurios n-ežinė ir susigraužimas 
. didėjo kas minuta; — patenkink mano abe- 
. jones! Kaip aš galiu šitaip daryti, kuomet 
, esu prisiekus savo vyrui būti ištikima?

— Prisieka dėl gero taip, bet niekados 
ne del blogo. Tu prisipažįsti kad jeigu jos 
liks tavo globoje jų sielų išganymas bus' 
abejotinas, ir gal negalimas.

— Bet, tėveli, — tarė Franciška, dre
bėdama, — kuomet mano vyras sugryš, jis 
oaklaus kur yra tos mergaitės? 
turiu jam meluoti?

— Tylėjimas nėra melagystė.; 
sakysi jam jog negali atsakyt į jo 
mus.

— Mano vyras yra geriausios 
tž visus; bet toks atsakymas jį užrūstintų, 
is buvo kareiviu, ir jo rūstumas labai bai- 
us, tėveli, — tarė Franciška, drebėdama 
s tos minties.

— Jeigu jo rūstumas butų ir šimtą 
ykių didesnis, tu turi džiaugtis galėdama 
•arodyt drąsą tokiam šventam darbui! — 
ėkė kunigas, rūsčiai. — Ar tu manai kad 
šganymas taip lengvai atsiekiamas? Nuo 
ada griešninkas, kuris ėjo prie Viešpa- 

įes, galėjo išeiti iš akmenuoto ir aštraus 
elfo kuris braižytų ir skaudintų jo kūną?'

— Dovanok, tėveli, dovanok! .— tarė 
Pranciška, atsidavimo ir desperacijos pa- 
ėtyje. — Pavelyk man paklausti dar vie- 
.o dalyko. Jeigu tu nepasakyti, kas paro- 
'ys man kelią? \

— Sakyk l
— Kuomet sugryš Maršalas Simonas, 

is paklaus mano vyro apie savo mergaites, 
toki atsakymą tada galėsim jam duoti?

— Kuomet Maršalas Simonas sugryš, 
u man tuojau apie tai pranešk, ir tada — 
s pažiūrėsiu kas bus galima padaryti. Tė- 
o teisės prie vaikų yra tik iki tolei švėn
os kolei jis ipanaudoja jas vaikų sielų iš-, 
■anymui. Pirm ir virš žemiško tėvo, yra 
'ėvas danguose kuriam pirmiausia turime 
arnauti. Permąstyk tą viską. Priimda- 
la viską ką aš tau sakau, išgelbėsi tas 
įergaites nuo prapulties; jos nebus tau 
nt sprando; jos neturės kęst tavo skurdo; 
os bus išauklėtos dievobaimingoj įstaigoj, 
aip, pagaliaus, Francuzijos maršalo duk- 
erįs turi būti — ir, kuomet jų tėvas pri- 
us į Parisą, jeigu jis bus vertas jas vėl 
latyti, tai vietoj rast jas biednas, nežinė- 
es, puslaukines pagones, ras prakilnias, 
ievobaimingas, doras, ir gerai išmokytas, 

curios, būdamos vertos Visagalinčio aky- 
e, išprašys Jo mielaširdystės ir savo tė- 
mi, kuriam, turiu pasakyti, labai tos mie- 
aširdystės reikia, kadangi yra žiaurus, ka- 
■o ir mūšių vyras. Dabar apsvarstyk! Ar 
u, išstatydama pavojun savo sielą, nelei
di toms mergaitėms atsiekti joms pridera- 
ną geyovę šiame pasaulyje ir aname, del 
įaimės savo vyro rūstybės?

(Bus daugiau)

(Tąsa)
— Ak, tėveli dvasiškas! jeigu, ačiū 

tau, tas geras darbas butų atsiekta, labai 
bučiau dėkinga!

— Tas nėra negalima. Aš pažįstu vie
nuolyno viršiniiikę, kur tas jaunas mergai
tes mokintų kaip pridera. Jų užlaikymo 
lėšos butų visai sumažinta delei jų biednu- 
mo; bet, kaip mažos jos butų, vis reikia 
užmokėti, ir taipgi reiktų parūpinti joms 
apsirengimas. Tas viskas tau butų per- 
brangu.

— Taip, tėveli.
— Bet, paėmus ibiškį iš mano ubagų 

skrynelės, ir paprašius vieno ar dviejų gė
jų ypatų, aš manau galėsiu sudaryti rei
kalingą sumą, kad galėtume pi’irengti tas 
mergaites įstoti į vienuolyną.

— Ak, tėveli, tu esi mano išganytojas 
ii* tų mergaičių.

— Aš tuo ir noriu būti; bet, vardar. 
jų išganymo, ir'kad viskas -butų kaip pri
dera, aš turiu pridėti tam tikras išlygai 
už tau duodamą pagalbą.

— Pasakyk kas, tėvėli, aš sutinku am 
jų. Tavo įsakymai bus išpildyta visame.

— Pirmiausia visko, tos mergaitės tu 
ri būti išgabenta į vienuolyną šį pat rytą 
mano šeimininkės, kuriai tu turi jas tuo, 
atvesti. ■ - • l

— Nė, tėveli, tas negailima! — šukte
lėjo Franciška.

— Negalima? kodėl?
— Mano vyrui nesant namie....
— Tai ką?
— Aš negaliu dryst daryt tokį žyg 

nepasitarus su juo.
— Ne tiktai kad tu turi tai daryt ne 

sakius jam, bet tas turi būti padaryta jan 
pesant namie.

— Kaip, tėveli ? tai aš neturiu lauki 
nei kolei jis sugryš?

— Ne, del dviejų priežasčių, — atšaki 
kunigas, grifežtąi; — pirmiausia, jo užkie 
tėjįmas bedieviškume tikrai verstų jį prie 
štaraut tavo dievobaimingam pasiryžimui 
antra, būtinai reikia kad tos mergaitė 
pertrauktų visus ryšius su tavo vyru, ku 
ris, todėl,, neturi žinoti kur jos net bus.
- — Bet,, tėveli, — tarė Franciška, su
šiabejojus ir susimaišius, — juk mano vy 
rui tos mergaites buvo pavestos — o mai 
padėti jas kur be jo sutikimo butų....

— Ar tu galėsi išmokint jas tikėjimi 
namie — taip ar ne? — pertraukė kunigas

— Ne.
— Ar 

galutinai į 
taip ar ne?

— Taip, tėveli, jos randasi.
— Ar tu atsakai, kadangi užimi jų tė 

vų vietą, už mirtinas jų nuodėmes kokiai 
jos gali papildyt — taip ar ne?

— Ak, tėveli! Taip, aš atsakau už jai 
prieš Dievą!

— Ar ne del jų amžino išganymo ai 
reikalauju kad tu patalpintum jas šią pat 
dieną į vienuolyną?

— Taip, tėveli, del jų išganymo.
— Taigi, pasirink, tada!
— Bet pasakyk man, tėveli dvasiškas, 

aš turiu teisę jas kur išleisti nepasita
rus su savo vyru?

— Teisę! Tu turi ne tik teisę, bet ir 
šventą pareigą., Ar tu nebandytum jas, 
tas nelaimingas našlaites, gelbėt iš ugnies, 
nors tavo vyras ir priešintųsi, arba nebūtų 
riatnie? Taigi! tu turi dabar jas gelbėt, 
ne iš ugnies kuri sunaikintų tik jų kunus,

VALPARAISO LIE
TUVIU MOKSLEI

VIŲ PADĖKA
Į Pasibaigus -bertainiui ir at
ėjus metinėms vakacijoms, Liė- 

I tuvių Moksleivių Lit. Draugijos 
bertaininiam susirinkime i-ugp, 
15 d. tapo nutarta išreikšti gi
liausią padėką visiems tienis 
Lietuvių laikraštininkams ku
rie neręikalaudami užmokesnio 
nuo neturtingų Lietuvių moks- 

"lleivių siuntinėja savo laikraš- 
- čius Lietuvių moksleivių kny- 
■ gynui. Taipgi dėkojam ir A. 
, L. D. L. D. ,ir kitoms knygų iš

leistuvėms už prisiųstas musų 
• knygynui knygas. Toriame a- 
; čiu ir Lietuvos konsulatui Chi- 
. cagoje, už prisiųstą iši Lietuvos 

žurnalą “Krivulę” ir Esperanto 
kalba laikraštį “Litova Stelė”. 
Tai yra mums moksleiviams 
neįkainuojama parama.

Nors musų knygynan ateina 
apie 20 įvairių laikraščių ir 
žurnalų, tačiau mes meldžianjė 
ir tų ląikraštininkų siuntinėti 
savo laikraščius kurie dar iki 
šiol nesiuntinėjo. Tarpe moks
leivių randasi įvairių pažiūrų 
žmonių, todėl labai pageidaųją- 
ma ir visokių pakraipų laikraš
čiai.
Universitetas Kitose Rankose. .

Prie šios progos, žingeidau- 1 
janitiems norime nors suglaus
toj formoj pranešti ir apie patį 
Valparaiso universitetą. 'Ant 
kiek yra žinoma, Universitetas 
pereina į Liuteronų Mokslo or
ganizacijos rankas. Minėtą ęr- 
ganizacija turi aukštą .ajitorte 
tetą ir turi' jau kelis, universi
tetus šioje šą|yje. Aiškų 
ii- Valparaiso Universitetas 
pastatytas ant aukštesnės 
pėdės. ■ .. .i. .'

Jei 'iš Lietuvių ar Lietuvai
čių norėtų kas įstoti į mokyk
lų tai mes patariame 'atvažiuo
ti į Valparaiso mokyklą. 'Sayo 
patarimą, pamatuojant sekan
čiai. Viena, ekonominiu at
žvilgiu čia pigiau negu kur ki
tur; už apie $150 galima ap
simokėti visas mokslo ir pragy
venimo išlaidas vieno bertainio 
(trijų mėnesių); antra, čia ran
dasi ir ffrirengiamas skyrius į 
aukštesnęją mokyklą; trečia, 
Lietuviams ir tas svarbu kad 
čionai esti ir Lietuvių klesos, 
k. t. gramatikos, sintaksės, re
torikos ir tt. Lietuvių Mokslei
vių Literatiška draugija Užlai
ko vieną iš didžiausių Lietuviš
kų knygynų, į kurį apart esa
mų knygų pareina veik visi 
Lietuviški laikraščiai. Todėl 
Valparaiso universiteto Lietu
viai moksleiviai, apart klesbsė 
gaunamo mokslo, čionai turi 
progos Įsigyti dar platesnę pa
saulėžvalgą ir abelUą aukštesnį 
išsilavinimą.

Kurie norėtų įstoti j Valpa
raiso universitetą ir norėtų pla
tesnių informacijų apie jį; gali 
kreiptis sekančiu antrašu: Li
thuanian Library, 609 College 
St., Valparaiso, Ind.

Sekantis mokinimo bertainis 
prasidės rugsėjo 28 d.

! Liet. Moksleivių Lit. D-jos
Komitetas.

Ar aš

tu pa- 
klausi-

širdies

kad kaip knyga pagaminta ir visų paprasčiausios.... tai 
atspausdinta, tas apie ką, čia'žymės paprastų (kodėl čia 
kalbėsime nei kiek neatsiliepia nei paprastųjų—“D.”) augalų, 
ir nemažina vertės skaitytojui, 
nes jis vieną skaito, bet su
pranta savu protu apie ką eina 
dalykas, ir ji yra vertimas ir 
nenueina nuo autoriaus; praves
to kelio, čia liečiama tik var
tojimas įvardlnių budvaržių, 
tojimas {vardinių būdvardžių, 
kas sargina kiekvieną nusima- 
užsikrėtęs ta “liga”.

P-as Račkauskas, norėdamas 
turbut pataikyt veikalą plagal 
“dabartinės” Lietuvoje varto
jamos rašybos, labai liuosai 
naudojo {vardinius būdvardžius 
visuose jų linksniuose (ką ir 
tas kalbos žiūrėtojas paliko, pa
rodymui jog tas viskas atsako 
jo mokamai kalbai). 
. Pavyzdžiai:

Pusi. 7: “.-i . .Žemė, kurioje 
mes gyvename, yra sukantysis 
rutulys” (kuris rutulys?) To- 
kis įvardinis vartojasi tik ton 
kur reiktų apie žemę kalbant 
skirti jos rutulį, sukantysi, nuo 
kitokio rutulio (ar kitokių), ku
ris nesisuka 
šokinėja).

Toliau:
“... .Tai 

žvaigždės”, 
yra vadinamos pastoviomis” — 
kodėl jau ne pastoviosiomis jei 
pirmiau kalbėta apie pastovią
sias? Tuo tarpu žvaigždės vi
sos yra pastovios ir jų nereikia 
rinkti ir skirti nuo kitų kokių. 
Nepastovios yra tiktai planetos 
ir mėnuliai, bet jos su žvaigž
dėmis toj vietoj nesirišo ir ne
buvo reikalo jas išimti įvardi
jimu “kurios žvaigždės”.

Pusi. 9:
“Bėgančioji masė, iš kurios 

susidariusi materija musų že
mei....”. Sakant: degančioji, 
jau savairrii iššaukiama ir kito
kias mases, nedegančias ar dar 

i kitokias, o kalbama tip apie de
gančiųjų, atskyrimui nuo anų, 
arba įvardinama tos masės bū
das, tiesiog sakant.

Pusi. 11:
“Suskydusi masė ėmė kietė

dama viršti pirmosiomis uolie- 
Inomis....”

Tokių uolienų visai negalėjo

(stovi, verčiasi, arį Lietuvių Nelaimės
E. Tarp daugelio iškeltų ir 
r iškeltų .-viešumon I"aktų Japie^ 

musų žmonių patekimą į bai- 
liiausį vargą del norėjimo “į 
t Ameriką” yra vienas sekantis 
' kurį patalpino ‘ILietuvos ži- 
i'nios", paminėdamos jog tai yra 

ištrauka iš laiško vienos mer- 
ginos Argentinoje, kuri rašo 
savo švogeriui į Brooklyną: 

E ‘‘Esmi prapuolus Argenti-
I noj; badauju, nes neturiu <
■ darbo nei pinigų.. Kauno -] 
I; agentai daugeliui mums me- į 
I lavo sakydami kad iš Argen- 
t tinos yra lengva nukeliaut į 
Į Ameriką, ir nei vienas negali j 
Į ten nukeliauti. Gryžčiau Kre- i 
I tingon, bet 'neturiu nei ska- • 
| tiko. Jei nori ir galėtum 
! mano gyvastį išgelbėti tai at- 
į siųsk, ąvogeri, laivakortę nuo 
I Buenos Aires iki (Klaipėdos.

“Musų mieste, Berisso, 
Į tūkstančiai darbininkų be 
I darbo. Daugelis Lietuvių nu
sišovė; kiti kiša galvas po
■ garvežiu. Kol kantrybės tek- 
| siu tol ubagausiu.... ” 
t "Dirvos” vedėjams pasitaikė būti ir nebuvo kokias čia ban- 
: tokių atsitikimų kur laivakor- doma įvardinti. 
,tės siuntėjas gavęs žinią kad jo 
giminietis negali iš Lietuvos į 
Suv. Valstijas atvažiuoti, atėjo

Į atsiimti pinigus už laivakortę 
Į;sakydamas kad jų pasažieris 
Į prašo pinigų, žada važiuot į Ar- 
I gentinę ar Braziliją. Bet kaip 

tik tą sumini, tuoj jiems įfirą-
I einama kad tegul rašo kuogrei- 
|; čiausia į Lietuvą ir pataria ne- 
| važiuoti niekur iš Lietuvos, nes

jau

ne
yra pastoviosios
Paskui: “nors ir

Tai yra įvar
dinimas nebūtų uolienų, vietoj 
apsakymo kad iš Skystos mede- 
gos ėmė kietėjant virsti uolie
nos (o tos uolienos buvo pirmu
tinės).

Matot ką padaro musų Lietu
viškų rašytojų vartojimas {var
dinių būdvardžių “pagražini
mui” savo rašinio žodžių, visai 
nematant skirtumo tarp žodžio 

.apsakančio daikto būdų, ir žo-
I pateks stačiai j peklą, kokionjdžio ' įvardijančio kurio budo

! vadinamų (kodėl ne vadinamų
jų jeigu aukščiau vartota jvar-, 
dinis: pirmosios?).

Betgi, kodėl ne pirmos arba 
pirmutinės liekanos, bet pirmo
sios? (Sakant, pirmosios, turi 
rastis jų skyrimas nuo kitų.)

Pusi. 13: užeiname štai kaip 
pasakyta:

“Tai buvo visų anksčiausieji 
gyvūnai”-.

Pusi. 14 sakoma: “Jonijos 
Graikai sužinojo iškasamąsias 
liekanas.... ”

“Jis laikė jas pirmaisiais ku
riamosios jėgos veikalais.”

Tąi tik iš kelių pirmutinių 
puslapių paimta ir tai tik svar
besni sakiniai. Puslapiai visi 
perdėm visą knygą tokia “pa
gražinančia” rašyba užpildyti, 
visai bereikalingai, bereikalo 
tiek daug raidžių zeceriai turi 
sučiupinėfi; ir. jos sudaro kelis 
puslapius daugiau per visą kny
gą. Moksliškos vertęs tų galū
nių laisvas vartojimas jokius 
neturi (ten kur nereikia). Gi 
jų reikia retuose- išėmimuose, 
nors vartojama ištisai, ir pagal 
pamėgimo: vieną sykį tokioje 
pat prasmėj dadeda jas, kitoj 
ne.

Einant prie p. Skardžiaus, 
kuris “kalbą žiurėjo”, reikia 
sakyti tiek tik: kad jeigu jis 
yra tik toks kalbos žiūrėtojas 
kokiu pasirodo tai verčiau ne
duoti jam žiūrėti kitąs TMD. 
“Pasaulio Istorijos” knygas.

Viena ką patemijame jo “su
žiūrėta” tai dadėjimai savų žo
džių knygos apsunkinimui:

Tinkamiau yra sakyti pirm- 
takunai, gi jo pertaisyta į pir- 
matakai.

Pr. Skardžius dar ir kitokių 
žodžių "prižiūrėjo” ton knygon 
kurie nei akiai nei ausiai nema
lonus, bet ant jų neapsistosime, 
nes kitas “žiūrėtojas” butų sa
vaip juos išdaręs, kaip kituose 
veikaluose ir išdaro. Mums 
svarbu buvo atkreipti rašytojų 

idomę į tą vieną didelę klaidą ir 
savęs suvedžiojimą neva “pa
gražinimui” žodžių rašant įvar
dintus būdvardžius vietoj pa
prastųjų visai be sąžinės grau
žimo kad tuomi klaidinama ir 
jaunoji karta negalėdama iš
mokti tikros rašybos, ir skai
tytojai, kurie mano kad kaip 
parašyta tai jau ir teisinga.

Nors šis straipsnelis papras
tam skaitytojui neįdomus ir be
vertis (už ką atsiprašome ją), 
bet juo turi susidomėti musų 
rašytojai ir imtis taisyti savo 
klaidas, kas reikš sykių taisy- 
mą-gryninimą musų rašybos.

K. S. Karpavičius.

kad 
bus 
pa

ar

tėveli, negalėsiu.
jos nesiranda pavojuje įpult 
prąžutį būdamos su tavim —

Moksliškos Knygos — Beletristika
'ėmės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 

ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m.................................................. 1.50
Audimo viršeliuose ................................................ 2.25

\ttilo3 Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ......................... $1.00
Drūtuose audeklo apdąruose ................................. $1.50

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

Suimta Sibiro Žmog- 
žudis

Maskva. — Liko suimtas pa
sižymėjęs Sibiro razbaininkaš 
Benkovič, kuris ant savo šautu
vo turėjo šimtą karbų, už kož- 
ną jo nušautą žmogų po karbą. 
Jo didžiausias žygis buvo nu
žudymas 36 vienuolių ir apvo
gimas vieno Sibiro vienuolyno.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy- 
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 PU8^aP^’ Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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.Skaitykit šį apgarsinimą ir naudokitės kolei dar yra laikas! Ne mums nauda iš to, bet jums! Mes atiduodame ųž popieros 
, lėšas! Ar reikia kitokių žodžių įkalbėjimui jums užsisakyti “Žmonijos Istoriją”? Kam “dar palauksiu” sakyt? Sukruskit!

Galutinai nustatytą: Popieros viršeliais kaina $4, Audimo $5. 
Kurie iškalno užsirašo visi gaus Audimo viršeliais už $2 ir 25c.

ATMINKIT1 “ŽMONIJOS ISTORIJOS” raštai jau antri metai 
1 1V111NIY1 1 kaip eįpą per “Dirvą”! Staiga tik pamatysit kad 

jau knyga gatava, o tada, žinomi, 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 įvyniokit į laišką $2» .popierinius ir 25c si
dabru arba pašto štampais ir paleiskit paprastu arba registruotu laišku.
Nepamirškit pridėti 25c. persiuntimo lėšoms, nes knygos kaina $2, o kadan
gi taip pigiai atiduodame knygą, būtinai reikia apmokėti persiuntimas ir 
supakavimo Ižšos patiems prenumeratoriams.

r %
Kas buvo Maižius ir kokią jis reikšmę 
turėjo senojo pasaulio istorijoje?

Žįnv -

B 
fe.

Kas buvo senovės Romėnai ir jų Ceza
rai, kurie buvo užkariavę ir valdė net 
Anglijos salas?

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

IEKAD DAR SAVO GYVENIME NETURĖJOT PUIKESNES PROGOS ĮSIGYTI VISUOTINĄ ŽMO
NIJOS ISTORIJĄ - IB 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 PATALPINTAI

Šitą progą “DIRVA” duoda norėdama tinkamai paminėti savo 10-metines,,, SUKAKTUVES nuo pradėjome 
išeiti. €Į] “ŽMONIJOS ISTORIJA” yra vienatinis veikalas musų kalboje toks didelis populiariškai parašytąs ir 
kas svarbiausia tai kad yra visa istorija vienoje knygoje. Joje skaitytojui padeda suprasti aprašomus dalykus 
ne tik lengvi kasdien vartoj arpi žodžiai, bet ir paveikslai bei prilyginimai labiausia kiekvienam žinomi.

T^\TO"RTT ĄParašyta vieno iš gabiausių Amerikos populiarizatorių, VAN LOON’O ir 
V7±Lld^ersta Lietuvių kalbon žinomo Lietuvių literato V. K. RAČKAUSKO. 

Yra tai veikalas kuriame aiškiais žodžiais ir gausybe paveikslų apsakoma žmopios 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” yrą labai lengvai suprantamai parašyta, ir vienoje vidutinio didumo knygoje, kurią 
perskaitys kiekvienas darbiniųkas 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 pavejkslų-iliustracijų padarymui veikalo aiškesniu ir lengvesniu skaityti. ,

ISĮTĖMYKIT 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 galimi pats yra? Ras tame veikale kokie buvo 
garsiausi pasaulio žmonės, kur ir kokiais laikais gyvavo kokios tautos ir jų civilizacija, ir tt. ir tt.

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

ilgai abejosit ar užsisakyt šią knygą ar ne? Abejotojai visada buna nuskriausti. laukit j laišką $2, pri
dėkit už 25c pašto stanipų persiuntimo ąppnokėjirnųi, 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.

T. M. D. REIKALAI]
Užsimokėjo už 1925 m.

50 kp. Worcester, Mass.: A. 
Kriaučialis, A. Damijonaitis, S. 
Bajerčius, F .Skliutas, J. Sa
dauskas, J. Krasinskas, A. Ša- 
blinskas, G. Kybą, J. Vitas, K. 
Ęudinavičius, J. Rauktytė, V. 
S. Jokubynas, J. Januškevičius, 
V. Jankauskas.

'Už 1924 m:. J. Kaulakis, K. 
Budinavičius, A. Butkevičius, 
J. Rauktytė.

12 kp. Akron, Ohio: J. Kičas, 
J. Sontackas, K. Jurevičius.

121 kp. Racine, Wis.: A. Va- 
liauskas, J. Rumbutis, E. Gri- 
galiunytė, A. Vaičikonis.

61 kp. Dayton, O. —' T. Sa-Į 
kaitis, 'P. Dambrauskas, J. A. 
Urbonas, M. Valiušlis, J. Gu
dauskas, V. Adomaitis, A. Ka
valiauskienė, A. Gricius, A. Na
ginė, J. Sakalas, B. Sakaitienė.

Morthainpton, Mass., prisira
šė pavienis, M. Butkevičius.

Nariai Kaltina Centro 
Valdybą, bet ir Na

riai Kalti
J. Skinderis, iš Clinton, Ind., 

rašo Centro Pirmininkui:
Aš patėmijau “Dirvoje” kas- 

link TMD. narių neužsimokėji- 
mo į centrą, ir gąsdinimą ne
davimu knygų, O kas tame 
yra kaltas? Centro valdyba
garsino vis kad 'duosianti po 
tris knygas sykiu, sako bus 
jums, brolyčiai, atlyginta už 
jūsų ilgą laukimą. Na bet vie
toj trijų knygų vos po vieną 
sulaukėme, ir dar su visokiais 
cariškais grąsinimais už savo 
pinigus.

Vietoj trijų knygų, paduodu 
nariams po vieną ir pareikalau
ju po $2.50 užsimokėti. Žmo
nės (ne tik mane, bet Yr visus 
centro viršininkus išvadino va
gimis ii' melagiais. Sako, dau
giau iriūš neapgaudihėš, mes' uz' 
$2.50' galime nusipirkti kokių 
norime knygų; dauguma atsi
sakė mokėti ir imti knygas.

Jei vyručiai taip ir toliau ne
taktiškai elgsimės tai musų 53- 
čia kuopa vėl pagryš i senas 
vėžes, liks koki penki nariai.

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

= Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiški] savo adresą, ir adresuokit

i DIRVOS” KNYGYNAS 3352 Superior Avenue
~ Cleveland, Ohio

PRIERAŠAS
Nesmagu girdėti tokius pra

nešimus ir narių nepasitenki
nimus. Bet kam kaltinti cen
tro valdybą? Ar nariai nežino 
TMD. Įstatų? Juk aiškiai pa
sakyta kad mokesčiai mokasi 
metiniai, o ne už gaunamas 
knygas, -ir knygas gauna tik 
tie nariai ■ kurių mokesčiai bu
na susiųsta centran.

Organas rašė kad gaus nariai 
tris knygas už ilgą laukimą, ti
kėdamas kad nariai Seka tai
sykles, moka mokesčius ir lau
kia 1925 metų knygų (jos yra 
“Princas ir Elgeta” ir ‘‘Seno
vės Europa”). O kada reikėjo 
siųsti knygas, pasirodė kad tik 
už 1'924 metus tegalimą išsiųs
ti, t. y. pirmą tomą “Pasaulio 
Istorijos”, nes tik už 1924 me
tus nariai buvo užsimokėję.

Bet mes nenorėtume tikėti 
kad nariai patįs kaltais būdami 
“keiktų” centro valdybą taip 
kaip p. Skinderis rašei. To iš 
kitur negavome', ir pats Centro 
Pirmininkas patyrė sekantį ap
sireiškimą savo kuopoj (20- 
toj).

20-tos kuopos sekretorius iš
važiavo apsilankyti Lietuvon, 
narių surašą paliko pačiam C. 
Pirmininkui kad žinotų kam iš
dubti knygas. ‘'Pasaulio Isto
rijos” atėjo virš 50 knygų (vi
siems užsimokėjusiems už 1924 ■ 
metus). “Princas ir Elgeta” 1 
atėjo apie 20 knygų (tiems ku- I 
rie buvo užsimokėję už 1925 m. j 
ir už viršelius). “Senovės Ęu- 1 
ropa” negauta nei vienos, dėl- 1 
to kad pos pora ar trįs nariai < 
tebuvo mokėję už jos viršelius. 1

Dalinant ‘■Jštoi’iją” buvo na- i 
riai prašomi užsimokėti šių i 
metų rųokestis, ir už 192-5 metų T 
antros ^Pasaulio Istorijos” vir
šelius, bei už viršelius ‘Trip- Į E

cas ir Elgeta” ir “Senovės Ąy-,.J 
tai”.

Nei iš vieno nario, iš virš 20, ■ 
nebuvo girdėti nepasitenkinimo I 
ar rustavimo, kožnas mokėjo 1 
noriai po $2.50 ir šypsodamies 11 
klausė kada gaus kitas knygas. IĮ ,

Nuostabu kodėl kitose kuo-'M , 
pose nariai turėtų būti tdifcĮB 
nekulturiški kad kaltinti centroM 
valdybą taip negražiai, o už sa- J į 
vo pačių kaltes.

Kada nuo pat čių metų pra-■ 
džios buvo raginama nariai mo- ■ 
keti metines ir už viršelius, ar ■ 
jie atkreipė j tai domės? Bet 
matė kad yra paskirta trįs kny- ■ 
gos ir jų laukė, manydami kad ■ 
Draugija turi jiems duoti uždy- W ‘ 
ką, o už tuos $2.50 jie pirksią J 1111 
knygas kitur.

TMD. ir taip .yra liberališka ■ $ 
su kuopomis ir nariais. Bet jei ■ [ai 
siųs knygas dykai tai nariai pa- ■ 
Siemę jas parsineš perskaityt'®- 
ir žadės tada užsimokėt jeigu ■ 
knyga patiks.

Žmogus Įstodamas Į TMD. zi- wlfl 
no kad Įstoja į kooperatinę or- ■ Įf8 
ganizaciją kurios nariai sudėję S.Įjf 
pinigus leidžia sau knygas ir ■ 
paskui dalinasi. Bet kiti na- ■ 
riai nori kad Centro Valdyba išOpLt 
dangaus pinigus paėmus išleis- ® 
tų knygas, o jie tada užsimo-B Į®11 
kės kada knygas gaus. OT1

K. S. Karpavičius,^jg
Cent. Pi™' ® ĮįJ;

TMD. Centro Valdybai
K. S. Karpavičius — Pirmininkas | 

3352 Superior Ąve. Cleveland, 0. j
P. A. Dėdynas — Vice-Pimiininkas

96 Millbury St. Worcester, Mass, i
V. Sirvydas — Sekretorius 1

193 Grand St. Brooklyn,; N Y. J
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė a

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y. 1
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo j

Globėjai — Worcester, Mass’.'J
Juozas Solis — Knygius |

903 W. 33rd Street, Chicago, Hl. ą

uEROVes sKYRlUa
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.,

Siame skyriuje nu talku 
nuo taiko gvildensime rel> 
kalus Įdomius bosiančioms 
motinoms ir motinoms jas* 
ny kūdUdę.z

Kūdiklę aprtlpWm»t ir^o* 

nSJlmas yra. dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir testai 
ir mes jaučiame, kad tel 
yra dalykas. kuri mes ta- 
rime regultariflola triko- 
tarpiais strlaol ta febui
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’ Metai p,o? kūdikystes yra labai 
; svarbus, nes juose dedasi vyriskumw 

ir moteriškumo pamatai. Galima ta< 
da pagelbėti Vaikui Įsigyti pamatą 
vikrios ir stiprios sveikatos, arba 
silpnumo bei menkumo.

Menkumą ypatingai užtraukia Jie-J 
geras penėjimas. Netinkamas-mais-4 
tas ne visada paeina iš jo stokos,j 
neš ir-'turtingieji nuo to kenčia. Ga-1 
Ii kūdikiai gimti su aukso šaukšto,: 
bet jei negaus duonos ir pieno, oran-į 
čių sunkos, žalių vaisiuj šviežio oro, 
saulės, miego ir mankštinimosi, tai 
bloga sveikata ir menkas išsivystys 
mas bus jo gyvenimo draugai. ln< 
žinui reikia tam tikrų anglių kad jis 
galėtų dirbti, taip pat ir žmogįd 
mekanizmas reikalauja tinkamo ku
ro kad geriausia tarnautų.

Nekurie maistai /yrą butini augi
mui, o svarbiausias iš jų yrį pienas; j 
jo stoka dažnai padaro nedąpenS 
mą, nes jame randasi visi elements^ 
akstinanti augimą. Vienok ir po kū
dikystei pieną negali atštot kiti mail 
štai, tik jam prigelbsti. Normalu 
kūdikį reikia pratinti valgyt visus 
paprastus valgius, ne keptus;’ 
rekįa pataikauti jo norais. “Sma-^ 
euriavimas” yra skylute pro kurią 
n įlenda nedapenėjimas'. Vaikas reia 
kalauja kitko negu suaugęs, kuris 
tik palaiko savo jau išvystytas savy- 
bes.

Nedapenėjimas atsiliepia į ; dantiSi 
nagus, leaulus, o mineralai, kaip špi- 
nako geležis, pierid kalkis ir fosio< 
rąsduoda gyvybės ir kietumo. Vai
kas reikalauja penkis sykius daugiau’! 
kalkių negu suaugęs. Minkštu dau-: 
tų pavojus paeina nuo to,- ir likučiai 
tarp dantų lengvai išpudo dantis. 
Iš dantų’ tarpiu nuodingi pūliai įeina 
vėliau Į kraują ir padaro kelių įvai-1 
rioms bakterijoms.

Borden’s Ėagle Pienas pasiroę® 
esąs brangus veikėjas nu kovojantis į 
nedapneėjimą, nes užlaikę sąvyji VkJ 
taminus ir mineralus pradinėje 

I lybėje.
Idant Lietuvė motina žinotų kaip 1 

vartoti Borden’s Eągle Pieną, Bor- a 
deri. Kompanija išleido Lietuviu kal-a 
boję pamokinimus M
pieną visokio amžiaus kūdikiams.; 
nori tų instrukcijų, iškirpk 
iš laiks nuo laiko telpančųr pągan^Bk . 
nimų ir nrisiųsk kompanijai, Įjj
mielai prisius jums jas visai jĮjj

SkaiŲ k atidžiai Ims savaitę 
straipsu/us ir pasidėk ateičiaL ’
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DIRVA

Elgeta” ir “Senovėj

PASARGA: Istoriški straipsniai, kaip šis 
apačioje telpantis, kurie ėjo per “Dirvą” 
jau ilgas laikas, yra tai raštai iš “ŽMONI
JOS ISTORIJOS”. (Ziur. pusi. 4-tą.)
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ANGLIJOS REVOLIUCIJA
(Tąsa)

Pirmutinis ir aiškus karalių “Dieviš
kų Teisių” nepripažinimas pasigirdo Olan
dijoje, kai “Estates Generales” nepripaži
no 1581 metais Spanijos karaliaus Pilypo 
IĮ savo teisėtų valdovų. “Karalius”, jie 
skelbė, “sulaužė sutartį ir todėl jis turi 
būtį prašalintas, kai ir šiaip bent koks ne- 

; ištikimas tarnas”. Nuo to laiko ši nuomo
ję/nė apie karaliaus atsakomybę prieš savo 
I krašto gyventojus gan greit prasiplatino 

tarpe tautų, gyvenusių Žiemių Jurų pa- 
I kraščiais. Tų tautų padėtis buvo gera,'jos 

buvo turtingos. Neturtingi vidaus Euro-
I pos gyventojai, savo valdovų ir jų sargybi-
■ • iiiu prislėgti, nedryso nei prasitarti apie

tokius klausimus, bijodami patekti Į kalė- 
■, jimuš. Bet.. Olandijos ir Anglijos prekybi- 
\ ninkai, turėję pakankamai kapitalų tvir- 
L toms armijoms ir geriems laivynams už-j 
7 laikyti ir mokėję valdyti ir tą galingą gin- 
I, Idą, vadinamą “kreditu”, nesibijojo savo 
[• valdovų ne.i jų 'kalėjimų. Jie buvo pasiren-
■ ge pripažinti “Dieviškas Teises” savo pi-
- nigais ir stoti kovon prieš Hapsburgų, ar 
I Burbonų, ar Stuartų “Dieviškas Teisęs”. 
| Jie žinojo, kad jų guldenai ir šilingai galė

jo lengvai įveikti vienintelį karaliaus gin- 
klą-armiją. Taigi jie dryso veikti ten, 'kur 
kitiems prisieidavo tylėti ir kentėti, arba 
eiti ant kartuvių, jei drystų praęitarti.

. • Kai Stuartai pradėjo kiršinti Angli
jos, .gyventojus, sal^tamięsi turi teisę da-
■ ryti kas tik jiems patinką, -be jokio atsi- 
/ skaitymo iš savo žygių prięš gyventojus,

Anglijus vidurinėj! klasė panaudojo Ąt- 
. stovų Rūtą (the House of Commons) kąi-
- po pirmą apsigynimo liniją nuo karaliaus. , 

Karalius,: Karolis I nenorėjo nusileisti ir, ■ 
paleidęs' Parlamentą, “pats vienas valdė

/./kraštą per vienuoliką metų. Jis ėmė iš 
irgyveptojų mokesnius, 'kuriuos jie skaitė , 

neteisėtais, ir valdė kraštą taip, lyg tai bu
tų jo nuosavi pilis, ar dvaras. Jis turėjo 
gabių patarėjų ir, reikia pripažinti, pats 
buvo drąsus ir tvirtai laikėsi savo įsitiki
nimų.

Nelaimei, Karolis, vietoj laimėti savo 
ištikimų Škotų pavaldinių paramą, pradėjo 
gįnčus su Škotas Presbyterijonais. Prirei
kus pinigų, Karolis, visai prieš savo norą, 
turėjo sušaukti Parlamentą. Parlamentas 
susirinko balandžio m., 1640 m. ir tuoj pa
sirodė esąs labai rustus. Už kelių savai
čių karalius paleido Parlamentą. Naujas 
Parlamentas susirinko lapkričio mėnesį. 
Šis buvo dar rūstesnis ir už pirmąjį. Par
lamento nariai pasiryžo čia pat išsiaiškin
ti; kas turi valdyti kraštą, ar “Dievo Ma
lonės .Vyriausybė”, ar “Parlamento Vy
riausybė”. Jie puolė karalių ir jo patarė
jus; kurių keletą nubaudė mirtim. Prie 
to jie paskelbė, kad Parlamentas negali 
būti paleistas be jo narių sutikimo. Paga
liant; gruodžio 1 d., 1641 m. jie įteikė ka
raliui “Didį Pareiškimą” (“Grand Remon
strance”, kur išdėstė žmonių nepasitenki
nimą saūo valdovu.

Karolis, tikėdamasis gauti sau para
mos provincijoje, sausio m. 1642 m. išva
žiavo iš Londono. Abi pusi ruošė armijas 
ir rengėsi atvirame kare išspręsti, kas turi 
valdyti kraštą, ar karalius, ar Parlamen
tas. Laike tos kovos, į frontą išėjo tvir
čiausi religinė Anglijos organizacija vardu 
Puritonai (nuo Latinų žodžio purus —ty
ras; tai buvo Anglikonų bažnyčios atskala, 
pasiryžus apvalyti tikybą). “Dievo Žmo
nių” pulkai, Olivero Kromvelo (Cromwell) 
Vedami, pasižymėję savo geležine discipli
na ir giliausiu .Įsitikinimu į savo tikslų 
Šventumą, bematant liko pavyzdžiu visai 
Opozicijos armijai. Karolis buvo Įveiktas i

dviem atvejais. Po mūšio ties Naseby, 
1645 metais, jis paspruko Į Škotiją. Ško
tai, ilgai negalvodami, pardavė jį Anglams.

Po to sekė visą eilė Škotų Presbyterio- 
nų sukilimų ir intrigų prieš Anglijos Puri
tonus. 1648 m., rugpjūčio m., po trijų die
nų mūšio ties Preston Paus, Kromvelis už
baigė šį antra naminį karą ir paėmė Edin
burgo miestą. Tuo tarpų jo kareiviai, ku
riems Įkyrėjo visokie tikybos ginčai, pasi
ryžo veikti pątys. Jie prašalino iš Parla
mento visus narius, kurie nesutiko su Pu
ritonų pažiūromis. Likusieji Parlamento 
nariai apkaltino karalių valstybės išdavys
tėje. Parlamento paskirtas tribunolas pa
smerkė karalių mirčiai. Sausio 30 d., 1649 
m., -karalius Karolis buvo nukirstas (Whi- 
te Hali) rūmuose. Tą dieną Suverene Tau
tą, veikdama per savo atstovus, pirmų kar
tu nubaudė karalių, kuris nenorėjo skai
tytis su savo gyventojų valia ir nemokėjo 
pažjntį savo padėties valstybėje.

Laikotarpis sekęs Karolio I-jo mirtį, 
paprastai yra vadinamas Olivero Kromve- 
lo laikotarpiu. Išpradžių jis buvo neofi
cialią Anglijos diktatorius, vėliau, 1653 m.-, 
buvo paskirtas Lordu Globėju (Lord Pro
tector). Jisai toliau vedė karalienės Elz
bietos politiką. Spanija ir vėl liko vyliau
siu ir aršiausių Anglijos priešu; karas su 
Sparais buvo neišvengiamas.

Anglijos prekyba ir Anglų prekybi
ninkų interesai buvo statomi pirmučiausio
je vietoje ir ProteStonų tikybos tyrumas 
buvo stropiai dabojama. Kromveliui sekė
si išlaikyti Anglijos prestižą užsieniuose, 
bet jis nebuvo vykęs kaipo visuomenės re
formatorius. Pasaulis susidaro iš daugy
bės visokių žmonių, ir jie ne vienodai gal
voja, ne vienodai mąsto. (Valdžia, sudary
ta tiktai iš vienos kurios nors visų gyven
tojų dalies, arba partijos, negali ilgai išsi
laikyti. Puritonai atliko didelį darbą, kąil 
jie bandė atitaisyti karaliaus valdžios pa
darytas žmonėms skriaudas. Bet kaipo 
Anglijos valdovai jie buvo nepakenčiami.

Kai Kromvelis mirė 1658 m., S'tuar- 
tams nebebuvo sunkų sugryžti prie savų 
senojo sosto, Teisybę pasakius, gyvento
jai patyrę, kad" Puritonų užkrautas ant jų 
jųngąs buvo taip jau 'sunkus, kaip ir Karo
lių I-jq, pasitiko Stuartus su džiaugsmų, 
kaipo “išgelbėtojus”. Žmonės prižadėjo 
būti lojaliais ir ištikimais pavaldiniais, su 
sąlyga, kad Stuartai turi pamiršti jų žu
vusio ipįrmtąkuno “Dieviškas Teises” ir 
pripažinti Parlamento viršenybę'.

Per dvi'gentkarti buvo bandoma su
taikyti šias sąlygas.. Stuartai, matoma, 
nepasimokė ir nenorėjo atsisakyti nuo sa
vo palinkimų. Karolis II, gryžęs prie sos
to 1660 metaįš; buvo malonus, bet ne kam 
tetikęs žmogus.* Nesusipratimų tarp jo ir 
gyventojų neištiko, — jis 'buvo tingus, me
lagis, ir vis stengėsi eiti kuolengviausiu ke
liu. Vienodumo Aktu (Act of Uniformi
ty) iš 1662 m. jis įveikė Puritonų dvasiš
kius, išvydamas visus jų kunigus iš jų pa
rapijų. Taip vadinamu Konventiklų Įsta
tymu (Conventicle Ąct) iš 1664 m. jis ban
dė uždrausti Puritonų kunigams dalyvau
ti jų pamaldų “mitinguose”, ipo grąsme de
portavimo į Vakarų Indijas. Šitai’ atrodė 
kaip ir senovės “Dieviškų Teisių” žygis. 
Žmonės pradęjo reikšti iš senovės žinomų 
nopasiteųkiiijino ir nekantrumo žymių, ir 
Parlamentas pastebėjo, kad nebe lengvą 
jau parūpinti karaliaus iždui pinigų.

Karolis, negalėdamas g-auti pinigų iš 
Parlamento, slapta skolindavosi iš. kaimy
nų ir iš savo giminaičio, Prancūzijos kara
liaus Liudviko- Jis suviliojo savo Protes- 
tonus talkininkus už 200,000 svarų Į metus 
ir juokėsi iš vargšo geraširdžio Parlamen
to.

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

ANTLŠMUGELYSTĖ
Eina garsas nuo rubežiaus, 

Žirgas reik balnoti,
Šmugelningai nuo Malburgo

Rengias atvažiuoti.
Pasilik sveika, sesute, 

Linksmink sau širdelę,.
Kai sugausiu šmugelninkus 

(Duosiu tau dadelę.
Pas šmugelninkus daug turto

Iš Vokiečių žemės:
Pasigavę juoš ateinant, 

Pagrobsiu del savęs.
Saulė leidos, buvo kova,

Šmugelis žvangėjo,
Ir išlakstė šmugelninkai, 

Viską jam padėję.
Štai parjoja bernužėlis

Šmuglerius kovojęs,
Parsinešęs ką pagavo, 

Sau susikavojo.

būti bile ilgumo, tik netrump.es- 
ni penkių didelio formato pus
lapių rąsto.

Vienas poetas-poetė arba be
letristas gali siųsti daugiau ne
gu vieną/kurinį, ir siųsti tuojau 
kaip tik pagamins, nelaukiant 
ir netaikant kad ateitų ant pas
kutinės paskirtos dienos. Iš- 
kalno gautas raštas galima ge
riau išstudijuoti, ir jeigu pirmą 
sykį perskaičius nerasi jo ver
tybės, gali rasti antru kartu 
skaitant.

Dalyvauti 
profesionalai 
be išėmimo.

“žmonijos

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KĄ Y

Lietuve šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu .pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

(Bus daugiau)

Sapnininkai!
APDARYTA $L5Q

Su reikalavimais siųskįt ir pinigus.

“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Vėjas.
Nuo Juoku Red.: Mums ne

labai patinka toks ger. Vėjo pa
ėmimas garsių-gi’ažių senoviš
kų dainų ir sudarkymas, kaip 

. 'jis iki šiol pasižymėjo.
Mes nežinome kokių jis pa

žiūrų žmogus, ir kęsime tolei 
ir talpinsime jo eiles nors šia-j 
me kampelyje, iki nepaims ir 
nesudarys (ar nesudarkys) 
iš ‘'Lietuva tėvynė musų”.

Turėdami daugiau vietos šia
me num. užsiminsime plačiau 
apie musų rengiamą milžinišką 
kontestą. šįmet busim turėję 
du kontestu, ir tai lygiai kas 
šeši mėnesiai. Kuri turi ilgas 
atmintis atmins kad vos pora I 
mėnesių tepraėjo nuo Pavasa
rio Eilių Kontesto. Tai buvo 
birželio pabaigoj. . Dabar se-1 
kantis kontestąs išpuola gruo
džio pabaigoj.

Mums smagu' darosi kad 'ga
lėsime duoti, savo kontestan- 
tantams didžiausią dovaną ko
kią kada davėme, tai “žmoni
jos Istoriją”, kurią susižingei- 
davo viso pasaulio • “Dirvos” 
skaitytojai. Tai bus didžiau
sia knyga iš visų iki šiolei mu
sų išleistų veikalų, kaip pusla
pių skaičiumi taip ir nauda.

Prisilaikydami savo . senos 
tradicijos, dovanos skiriame ir.

■ Amerikos geriausiam poetui ar 
, poetei rašytojui; ir Lietuvos to- 
. kio pat plauko gaivalui. •

Kontesto. išlygos yra maž- 
( daug kaip kitais sykiais. Da

rome ' tiki' tą išėmimą kad bus 
priimama ir beletristika bei ki- 

' tokie vertesni raštai, ir moks- 
• liški vertiniai.

Tik vieną ką1 aiškiai norime 
įtikrinti tai tą kad kontestan 
nebus priimama laisvos eilės 
arba “keturių vėjų” “mėšlo bo
kštų” “poezija”.: Kurie norėtų 
gali atsiųsti ir tokių eilių, ir 
gal jos bus tinkamos šiaip su
naudoti, bet už jas dovanų ne
skirsime nors ir geriausios bu
tų. ■

Mes dar vis nepersiamame 
tų ‘‘vėjavaikių” dvasia ir 
įstengiame rasti poezijos 
kuriniuose.

Raštai turį būti susiųšti 
dakcijon iki .gruodžio 15 d. 
metų. Šiuos du paskutiniu 
džiu “šių metų” dadedame • del 
Lietuvos skaitytojų, dėlto kad 
jie gali manyt (kad kitų metų 
ar dar kitų. Nors mes Ameri
kiečiai dedam tik mėnesio vai- 
cįą ir dieną prie žinių, Lietuvoj 
būtinai turi dėti ir metus prie 
mėnesio ir dienos, nes ten ži
nių rašymas toks' nesistemati
zuotas ir vėluojamas kad jeigu 
nepadėtų metų prie pratesimo 
jog liepos 15 d. perkūnas užde
gė Giručjų kaimą, skaitytojai 
manytų kad rašorpa apie kelis 
metus praeityje įvykusį atsiti
kimą, o ne šią vasarą, savaitė 
atgal.

Svarstymui bus imama tik 
tokios eiles kurios bus netrum- 
pesnęs kaip '24 eilučių ii- eilutėj 
daugįąu negu po vieną žodį, j 
Straipsniai ir beletristika gali j

ką

nen
jij

šių 
žo-

gali moksleiviai, 
ir šiaip žmonės.

Istorija” bus duo
dama apdaryta tvirtais drobės 
viršeliais, kurios kainą bus $5 
kada bus gatava.

■Eilės gali būti ir juokingo 
ii- rimto turinio. Už juokingas 
bus.duodama graži knyga “Ga
liūnas”, 100 puslapių, melodra
ma iš 'Lietuvių pasakiškų kovų 
su žmogėdžiais, kuri tuoj bus 
gatava.

Kodėl proletarijošiams nesi
seka. Komunisto lementacijos:

Labiau negu aš trokštu iš
vysti savo tėviškę ir savo seną 
motiną; aš trokštu kad Ameri
koj ateitų bolševizmas:

Labiau negu aš trokštu kad 
Amerikoj ateitų bolševizmas, 
aš trokštu kad ateitų darba va
landos galas 
darbą ir eit

ir galėčiau 
namon.

mesti

plikus žmones suMatydami
labai tankiomis barzdomis, mes 
priėjome prie tokio išvedimo: 
Plaukai turi du galu: vienas 
galas auga į viršų, kitas į apa- 

I čią. Kada viršutiniam duoda
ma augti kiek nori, tada apati
nis galas silpnas ir nykus.

Moterįs, kurios iki šiolei lei
do augti plaukams iki valiai į 

I viršų, joms plaukai žemyn ne
augo, ir užtai jos neturėjo bar
zdų nei ušų. Vyrai, kurie kir
po, plaukus ilgus laikus, tiems 
augo barzdos. Amerikos Indi-

Dept. I

r virš šešiosde- 
its septynius me 
r gydytojai išra- 
ėjo ir rekomen- 
vo Borden’s Ea- 
i Pieną motinom 
rios negalėjo žin 
ti savo kūdikių.

igle Pienas yra 
irus, saugus ir; 
ūkas maistas, ty 
, prirengtas ku
du penėjimui.

prisiusite šitą 
garsinimą į The 
rden Company, 
rden Building, 
w York, tai bus 
ns jūsų kalboje 
liškinta kaip pe- 
;i jūsų kūdikį su 
gle Pienu.

RODYKLE No. 65.
Virimo Receptas i reikia apversti nors sykį savaitėje,

j , . I Gerą dulkėms skarulį galima pasi-
A1? Plauktas , nenau-) daryti iš vieno yardo cheese cloth.

o.,™... — po nuva]ymo baitų čeveryką, rei
kia įdėti į juos tem'ptuvus -džiovi
nant. Tas neduos čeverykams nu
stoti Savo formos.

dojamas labai tankiai daugelyj na- į 
mii ir del tos priežasties daugelis 
šeimininkių nežino tų daugelio bū
dų kuriais jį galima naudoti. Cina
monas priduoda maistui apetitingą 
skonį. Cinamonus gali pirkti dvie
juose skirtinguose būduose, sumaltą 
ri įčielą. Receptas kuries paganedins 
ne tik jūsų šeiniyną bet pasirodys ir 
labai mėgiamu su draugais prie 
batos, yra Cinamonų Pyragaičiai, 
receptą lengva padaryti ir ima 
kelias minutas kepti.

Cinamono Pyragaičiai
1 šaukštukas cinamono
2 puodukai korn flakes 
% puoduko uždaro 
1 puodukas cukraus 
1 kiaušinis 
1/3 puoduko pieno

puoduko miltų 
% šaukštuko gvazdikų 
% šaukštuko druskos 
1 puodukas razinkų 
% šaukštuko sodos 1 . 
Sumaišyk uždarą, dadėkv cukrų, ir 

kiaušinius bei pieną. Dadėk sausus ' 
dalykus, razinkas ir konr flakes.. Su- šeimynai.
minkyk tešlą plonai, paskui suplaus- | maisto š_____ ,___ __ r ----------
tyk: į ritulius, ir kepk vidutiniame, taįp ir ..suaugusiems gali susidėti iš 
karštyje 4>er dešimts-minutų. ■ ’ - ■ • ■ - ssa. ■

Virtuvės Patarimai

Tą 
tik

Grožės Patarimai
Higienos žinovai visur atkreipia 

domę j užlaikymą, ir ragina kožną 
užlaikyt odą švariai užtikrinimui 
geros sveikatos ir išvengimui' ligų. 
Odą yra pilna plačiai atidarytų “žio
čių”—mažyčių skylučių riebalų ir gi
lių prakaitavimui. Kas minuta visą 
dieną tos gilės renka dulkes ir kitokį 
nešvarumą iš oro. Užlaikymui odos 
sveikos ir švarios, reikią tą nešvaru
mą nuo skylučių prašalinti. Reikia 
naudot muilą kuris turi švelnias an-1 
tiseptiškas putas. Jis prašalins dųĮ4 

i kės, purvą, ir išmatas, palikdamas 
odą švaria ir skaisčia nuo sveikatos^

Ypatišką Sveikatą
Svarbu kūdikiui gauti maistingus 

pusryčius. Šis valgis tankiai yrą
I nulėmėjas ar diena bus linksma ar 
i surugus kaip kūdikiui taip ir visai 

__ '. Geras vasarinis pusryčiu 
maisto sutvarkymas kaip vaikams

I
 slyvų; korn flakes, kiaušinių, grikių 
duonos, apkepintos duonos, pieno ar
ba kavos. Pienas ir kiaušiniai tei- 
Kuomet rengi dėženis tematęs del kia medegą augimui’; grūdiniai vai- 
valgių, pamatysi kad dadėjus biskjlgiai, kurui; vaisiai ir gruzdinta duo- 

cukraus jų skonis pagerės.
Pyragus kepant nereikia dėti tau

kus sutarpytus j tešlą, nes nuo to 
pyragai bus kieti, rupus ir sunkus. 

Lengvai sukapojimui lodo sudek 
šmotą j audeklo šmotą ir daužyk 
mažu kūjelių.

Dadant pinacų šviesto sandvičius, 
naudok rudą duoną vietoj baltos.

Naminiai Pasigelbėjimai
Matrasą reikia valyti mažiausia 

du sykiu į mėnesį. Taipgi matrosus

Į na, reguliavimo medegą. Pietums 
, ir vakarienei reikia turėt mažiausia 
vienį nevirtą daržovę ir pieno gėri
mui arba sudarytą su kiaušiniais i 
pudingą, ryžių pudingą irba aiskry- 
mo. Vietoj daryto užsigardavrmo, 
retkarčiais galima duoti saldainių. 
Geriau kad vaikai valgo saldainius 
namie tinkamu laiku—po valgio — 
ir geriau mokint juos nevalgyt sal
dainių ne namie be pavelijimo. Tin
kami7 valgymo parpočiai apsaugoja 
virškinimą ir ateities sveikatą.

MES REKOMENDUOJAME
Borden’s Evaporated Pienas yra 

arčiausias maisto vertybėj prie gry
no karvės pieno negu koks kitas pro
duktas. Jis yra tyriausias ir rie-

jonai (vyrai), kurie per amžius 
nešiojo ilgus plaukus, jiems ne
augo barzdos niekadoš.'

Pasiremiant šita teorija, drą
siai pranašaujame kad visoms 
apsikirpusioms jaunoms mote
rims ir mergoms už kelių metų 
pradės plaukai ąugti laukan 
per žandus ir smakrą, dėlto kad 
neleidžiami iki jiems reikia vy
stytis į viršų.

Tūli Amerikos katalikai tik
rina kad kunigų “seserįs” be 
pedagogijos mokslo net geriau 
mokina vaikus negu diplomuo
tos mokytojos viešose mokyk
lose, ir patikrinimui galiu da- 
dėti kad baigiantis ši pavasarį 
mokslo -metui, 15 metų Vaikas 
likosi toje pačioje klesoj kitam 
metui del pasivėlinimo klausyti 
mišių tris kartus; mergaitė irgi 
liko del nežinojimo peklos tem
peratūros. Kas dar ginčys, kad 
parapijų mokyklos negeros?

SEKANČIUS PRODUKTUS: 
blausias šviežias pienas su palikta 
jame Smetoną ir suruošiąmąs po už
vaizdą veterinarų ekspertų. Prašyk 

zsavo groseminko duoti Borden’s.

Geriausias
Skutimas

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvai? — 
'Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

$1 iki $25.

Valet 
-AikrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

DUSULYS
Blori.ttiu aunllo antpaolb Ir iiuiimhtH F«nr pilearriiuml jįj įhtf

valdomi nuo deUimtiea ietandą Ud trijų miuėit, vartojant Dr. B. SCHlFFMANN'ą 
ASTHMAPOR, Imtis tleaiorinai sulaki* Usm Šaknis, saMkdssua saldu Ir ramų 
miegą lovoje, tiems, kurie kitaip turėtu mauti kėdėje. Prbfaak suma aav» vard* lt 
ėdikiai parašyta adresą ir rausi tnusu sydym* viiiikai DYKAI. Duok mama pro r f 
įrodyti tatai xnusq kaltais. ASTHMADOB yra parduodamu per visoj aptlekoriu* 
abelnai visose dalyse, pasaulio. PrlsiQsk savo adresu del persitikrinimo
R. SCHIFFMANN CO., 1734 N. Main Street, LOS ANGELES, CAU

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

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

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

“VIENYBE”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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THE POLISH
BETRAYAL

LIFE
Waiter R. Baublis.

Our life is but a caravan
That moves along the wastes of years, 
Where every foot trod by man 
Is drenched in blood and tears!
There is no road that one might seek, 
There is no beaten path to show, 
The wastes of years are dull lind bleak, 
Still onward we

I know a man named
Michael Finnęgen,

He had whiskers on his 
chinnigen.

He cut them off, but they 
grew innegen,

Poor old Michael Finnegen.
-------- o--------

It does look sometimes as if 
everybody can spot a bootleg
ger except the police, complains 
John Brazauskas.

-------- o--------
Teacher’s Mistake

Johnny: Teacher, can
one be punished for something 
lie didn’t do?”

Teacher:
Johnny:

done

must go.

the League of 
that no such 
be recognized 
conditions of 
occupation of 
while the en

tlie attirbution 
remained sub 
elections fol-

Each for himself must forge ahead, 
Scorched in the
The • burning sands our only bed, 
The moon our only light.
Thus
Each
Until
And

day, chilled in the night,

we go on, some fast, some slow, 
seeking for his heart’s desire, 
life’s "flame is but a glow, 
slowly we expire.

The Poles have given addi
tional proof of their keen re
gard for the. international en
gagements and tehir respect 
for the League of Nations, of 
which they are a 'member, by 
holding elections early in Jan
uary 1922 for the so-called Vil
nius Seim, in topen defiance of 
the warning of 
Nations Council 
elections could 
under existing 
Polish military 
the region, and 
tire question of 
of the district 
judicė. These
lowed an ostensible withdrawal 
of General Zeligowski from 
Vilnius, but not of the Polish 
bayonets, which continue to 
control the Situation, and under 
whose stimulating ' projection 
the elections were held.

It is symptomatic of the fun
damental falsity of the Polish 
position that the Lithuanian, 
White Russian, and Jewish in
habitants, who, according to 
pre-war Russian statistics, con
stituted some 90 per cent, of 
the population, refused to take 
any part in these farcical pro
ceedings. The result is that 
of the 106 members composing 
the Diet or Seim, only four 
were non-Poles, i , — 
all the rhembers were pledged throw of 
to vote the Vilnius territory, istration. 
into Poland. jSuch is self-de- ing that 
termination as she is determin- minating 
ed in these spacious post-bel- found to 
lum days.^ Į but failing Such evidence the

In October 1921 the Polish police did not scruple to con- 
authorities of Vilnius organ- fiscate the private property of 
ized a systematic pogrom of the victims, such as money,. 
Lithuanian cultural institu-1 gold and silver articles, linen 
tions, including the well-known and clothing. Moreover, t.wen- 
Lithuanian gymnasium or high ty Lithuanian and thirteen 
school, orphanages, banks, etc. I White Russian leaders were 
The school children were brut- summarily arrested, and after 
ally beaten by the Polish po-| being kept, in solitary confine

several days, were 
! region on

February 5th of the same voar.

wives and families destitute of

participate in the January elec-1 standing, and own property 
tions, . the. Polish authorities I and business in that city. The 
gave further, evidence of their majority, too, left behind them 
deliberate resolve to extermin
ate , everything everything the means of support. 
Lithuanian in the occupied ter
ritory. With this object in 
view, on January 20th and suc
ceeding days, they raided a 
large number of Lithuanian 
and White Russian institutions, 
including the offices of the 
Lithuanian 
tee, White 
offices, as 
residences 
White
pretended 
these 
ted

COPVRIumTCd

OFFICE 
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By JuniusNational Commit- ■ 
Russian newspaper 
also many private 

of Lithuanian and
Russian leaders. The 

reason was that 
leaders were impliea- 

in espionage and Com-7 • • j k
and virtually. munist activities for the over- 

the existing admin- 
It goes without say- 

not a title of incri- 
evidence could be 

support this charge,

“What a nice large closet”, 
said the apartment hunter as 
she looked into the living room.

-------- o--------
Mr. Stingy: “Are you the 

bootblack who shined my shoes 
last?”

Bootblack (disgustedly): No, 
only been here a year.

-------- o--------
A crook, according !to .Peter 

Akšis, is a poor,, mišguided 
man who has followed the 
wrong

I

1 is 
who 
bent.

-------- o--------
: Why dai\ you call my 

“Friday” ?
Because his footprints

She
father

He:
made an awful impression on
me once.

lice and soldiery and compelled ment for £ 
to seek refuge in the neighbor-iw ,, , , „ .., , . expelled from theing woods, where classes were 
subsequently held. In the wake ---- ............. ........
of the refusal of the Lithu- A11 these exiles are residents 
anians and White Russians to Vilnius, many of life-long

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

-------- o—------
There Are Lots Of Us In This 

Crowd
“Why do you call them

Williams?’’
She asked with a puzzled 

look
The while he tucked the 

banknotes
Into his pocketbook.

.Tkis. road, is a 
disgrace! "

Wait, I 11 fix it for The poet eyed his 
questioner

And sadly shook his head.
“I do not know them well 

enough
To call them Bills”, h.e said.

—------ o--------
The burden of moving may 

be lightened, giggles A. Zdanis, 
by first taking home ,the 
things you have borrowed.

- -------- o--------
OUT O’ LUCK

A small girl asked her mo
ther, “If I grow up, will I have 
a husband like papa?”

“Yes, my dear,” mother 're
plied.

“And if I don’t get married 
will I be an old maid like Aunt 
Susan?”

“Yes”, was the reply.
The little girl thought for a 

minute, put‘her hands to her 
head, and said, “Well, I am in 
a fix.”

Clevelande teismas uždraudė 
streikuoti darbininkų unijai ku
rios nariai dirba prie naujo te
lefonų kompanijos budinko. Ne
susipratimai kilo del etninio i 
darbą paprastųjų darbininkų. '

Lakewoode, O., pereitą sa
vaitę pasikorė vienas darbinin
kas ir nerimasties dėl neteki
mo darbo.

teistumet kitų, bet turėtumei 
teisti patįs save ir savo vaikus. 
Juk musų bažnyčios mokslas 
mokina kad nereikia teisti kitų 
nes patįs busit teisiami, ir ne
daryti kitiems blogo ko neno
rėtumėt kad jums kiti darytų. 
Ar pildot tą? Kur jūsų tikė
jimas? Ar jus katalikai? — 
ne, jus ne katalikai bet judo- 
šiai, išdavikai. Juk jus aiškiai 
žinot kad choras nemokina nie
ko blogo, nei blogų dainų, nei 
teatrų, ir dar bando jaunimą 
sulaikyti nuo ištautėjimo ir iš
tvirkimo kaip'galint geriausia. 
Teatrališkas Choras nebando 
ganyt svetimų dūšių, tik savo 
žiuri neprarast, o jus neturėda
mi ųž ką kitą užsikabint tai 
nors kabinates kaslink aukų 
teismui su Garmum. Aš ma
nau kad tas Garmus ir jus visi 
esat vienodi, nes kaip Kun. Vil- 
kutaitis pasakė, geras kunigas 
turi dabot savo bažnyčią ir pri
žiūrėt savo vaikus mokykloj, 
ne valkiotis po miestus ir pra
kalbas laikyt ant pagrindų ir 
išrasti ant žmonių visokius ne- 
butumus. Ar tai kunigo dar
bas?

O jus, musų Clevelando 
tikę hipokritai ar žinot tą? 
jus rašinėjot ir užtarėt jį, 
ar gavot nuo jo parapijonų 
kią padėką? Ne. Jeigu 
butumet teisybę rašę tai 
p'arapijonai senai butų 
aukso medalį prisiuntę.

Jus patys nežinot ką darot, 
hipokritais buvot ir busit.

Priminsiu dar tuos laikraš
čius, “Robotniką” ir “Grašinin- 
ką”, kuriuose jus rašot. Jeigit 
jų redaktoriai butų dori kata
likai tai jie šmeižtų nepriimtų 
ant draugijų kurios dar nėra 
prasižengę nei prieš bažnyčią, 
nei prieš tautą, o apie dūšių iš
ganymą tai joks verbliudas ne
gali nieko sakyt, nes kiekvienas 
save gano taip kaip išmano.

Dar tie korespondentai rašo 
kad koks ten barškutis barška 
po draugijas. Tai aš esu tas 
barškutis, bet kaip pradėsiu 
barškėt tai net jūsų verbliu- 
diškos kupros šokinės.

Toliau parašysiu apie tuos 
sėbrus daugiau!

Paguželcki Draugas.

Del Tetrališko Choro 
Užkabinėjimų

(Tąsa iš pereito numerio)
Tas Paguželcki ir draugai už

puldinėja Teatrališką Chorą la
biausia už kokią tai bedievybę. 
Sako jog choras esąs bedievy
bės tiltas ir tam panašiai. Til
tas betgi nėra blogas, nes ir 
varlamušių “karaliaus” sūnūs 
perėjo per tą tiltą ir išnešė Te
atrališko Choro kelis dolarius. 
Ne tik čia jo vaikas atsižymė
jo, bet ir mokykloj: kada nu
eidavau; ten tai vis jo sūnelis 
ant žvirgždų klūpojo už “ge
rus darbelius”. Bet kūdikis ne
kaltas už tai, nes turi tėvo pri
gimtį, nes kokia obelis tokie’ 
esti ir obuoliai.

Negana dar kad chorą išbe- 
dieviuoja, bet rašinėja kad cho
ro nariai neina ant katalikiškų 
.balių. Bet štai kada buvo rug
pjūčio 2 d. |šv. Jurgio Draugys
tės , piknikas tų hipokritų nei 
vieno veido nesimatė. Jie jei
gu gauna progą dykai įlyst tai

J tada dalyvauja, o sako kad Te- 
I atrališkiečiai nedalyvauja kata- 

that I likiškų draugijų parengimuose, 
that

any-

“Of course not.”
“Well, I haven’t1 

my arithmetic.” 
---- o--------

it could be established 
man descended from 
he’d know where he

If 
that 
ape, 
his meanness. 

-------- o--------
One of these here guys 

writes
cleanliness 
but down 
we don’t 
cleanliness 
sible.

epigrams 
is next 
at our 
have a
is next to impos-

the ■ 
got

said 
to godliness, 
house where 
gas heater,

-------- o--------
Pearls come from oysters, 

says A. Žukas, but some girls
I^get diamonds from nuts.

-------- o--------
In view of recent develop

ments, it’s a good thing for the 
American public that one gov- 
ernor cannot pardon another.

-------- o--------
“Lizzie, me girl, I ain’t seen 

your Harry in three weeks!”
“Yas, an’ I reckons you won’t 

for a month or two, Gertie. He 
got life this time.”

—---- 0------- -
A curse word' for steno

graphers: “By Gum.”

Nei viena draugija Clevelan
de jums nerupi tik Teatrališ
kas Choras, dėlto kad gal musų 
narys nepataikė žodžio ten ko
kiam verbliudui. Iš jūsų nieko 
daugiau laikraščiuose nesimato 
kaip tik kad choras, bedieviai, 
dvi merginos rinko aukas, kad 
choras jau pražudė savo dūšias, 
ir tt.

Jus netikę hipokritai-veid- 
mainiai, jegu jus (turėtumėt ti
kėjimo nors biskį tai jus ne-

ANTANAS BARTKUS

Gavo
(|ilS 
Jin 
įięs

F*'

V. J. PUGHERIS
■ LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Telefonas Main 6111

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

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

ŠĘIMYNŲ GRUPIŲ
— PAVEIKSLAI —

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

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

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

Kodėl
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

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

skuta
Valet
Skus- 
viena-

$1 iki $25.

By Thornton FisherMr, 1. KnOWltt The whole damapo worn-amount to more than S230.00I

dome, 
road. "
Toller •

INTERNATIONAL CARTOON CO.

UlTH HE ■ l'tl.
OOHT

1WH6 psPPsR.T 
l|A P, 9E.COHO

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO. Wet 

AitcrStrop 
Razor

—Išsiaštrina Pats

J

to,

ne- 
Ne, 
bet 
ko- 
jųs 
tie 

jums

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vDatos
Elzė Trepočkas...........Lt. 100
Antanina Tičinskis ...'....100 
Juozas Kavaliauskas ......... 200
Kazys Rapšys ................... 100
Zigmas Vasiliauskas ..........250
Teofilius Bubnys ............. 150
Jokimas Stočkus ............. 250

“Dirvos” Agentūra
3352 Superior av. Cleveland, 0.

PIANO LEKCIJOS
Rugsėjb (Sept.) menesį atsidaro 
piano lekcijų ir muzikos teorijos 
klesa. Nauji ir seni mokiniai bus 
priimami tik pradžioje seniestro/ 
Mokinama vien geriausia muzika. 
Esti du mokinių koncertai į me
tus. Kaina lekcijų $1.00 už pusę 
valandos. Reikalaujant einu mo
kyti į stubą už tą pačią kainą. 
Pinigai mokasi iškalno už keturias 
ar daugiau lekcijų. Norintiems 
nusipirkti naują ai* vartotą pianą 
patarnauju veltui. Geidžiantiejl 
platesnių tame ildlyke informacijų 
kreipkitės: • (38)

V. GREIČIUS
7503 Myron Ave. Cleveland, 0.

Penn. 1079-J.

Rašoma Mašinėlė
(Typewriter) 

Lietuviškais akcentais, par- 
. Kreipkitės pas: 
A. J. Naunčikas

8835 St. Clair Av. Cleveland, 0,

su 
siduoda.

APŽIURĖKIT RUDENINES 
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly- 
; nyt) ar naujus pamuša-

* : lūs sudėti, Turėkit jas ga-r
|Įt~. tavas kada reikės, ir dar- 

bas bus padaryta geres- 
nis dabar.

O Rosedale Dry Cleaning Cq.
Randolph 7906 , > j

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

Rugsėjis
DUGSEJIS reiškia vėl mo

kyklą tūkstančiams jau
nų žmonių ir jų mokytojų.

įsiems kitiems mums, jis 
pažymi galą vakacijų sezono 
ir naują pradėjimą gyvenimo 
veiksmų.

Rugsėjis yra geras laikas pra
dėti dėti bankan taupymui pi
nigus, apie ką taip ilgai galvo- 
jpt ir vis nepradėjot, arba iš
statyti gyvenimą į užleistą 
apiskaitą.

incorporated

Society
tn the City of Cleveland.

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus į taupymų banką

Prospect 2420 Central 1768

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

ku o j am, isleidžiam ir sukraunami.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohia,

Jinutoi 

tokie k 
'Mi dai

j 
** m,
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IPO LIETUVAI
I P A Š I D A I R I U S

e teismas uidiaį 

larbininkų unijjdį 

dirba prie naujo lt. 

panijos budinta. Ne- 

i kilo del ėmimo į 

istųjų darbininko, !

le, 0.,. pereita s, 

jrė vienas darbiniu, 

mastiės del neteki

avo
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Vijnius vėl be Vyskupo 
r- Vilnius. — Vilniaus vysku- 
’ pas Jurgis Matulevičius, išvys- 
kūpavęs čia bevgik peptyneris 
metus, galop gavo pasitraukti 
iš Vijniaus, Tuo tarpu nuvyko 
lįynian, kur spėjama ir apsi- 

ĮAvens apimdamas aukštą viei- 
tą .kaipo vienuolių Marijonų va
das.

I Vilniaus kapitulą tuo tarpų 
įįisirinks vyskupijos valdytoją. 
Laikinu valdytojų greičiausia 
bis išrinktas sufraganas 
kįpas Michalkiewiczius, 

;nanj jau antrą -kartą teks 
(lyti Vilniaus vyskupiją,
pd valdytojo išrinkimui tegalės 
prasidėti Lenkijos (vyriausybės 
derybos dėl naujo kandidato į 
Vilniaus arkivyskupus. “V.A.”

vys- 
ku- 

val- 
Tik

Iš Rokiškio Padanges
Rokiškis. — Miestas sparčiai 

auga. Paskutiniu laiku mies
tas įsigijo puikią cementą pirtį 
ir keletą .puikių muro namų. 
Mediniai pamai visi yra aptai- 
sihėjami ir' gražinami. Kino 
teatras gerai- veikia, tik žydo 
rankose. Mieste yra ir keletas 
Lietuvių Amerikonų kurie veda 
pramonę ir yrą 'gan turtingi.

Paskutipiu laiku prie ligoni
nės įsteigę ir vaistinę. Vaistai I

M. (Lietuvoje). — Vaiz- 
“Gerai Pradėjo” gavome, 

Prie progos sunaudosi- 
“Korsarą-Tripleksą” grą-

25<*

LEKCIJOS 
it.) nienesi uisite 
ir muzikos teonįs 

ir seni mokiniiita 
pradžioje sen|(ite. 

n geriausia nuli 
nių koncertai į e-1 
kciju $1.00 .už p* 
kalaujant eini» 
už tą pači? bą: 

iškaįno už ketaiį 
iekcijų. Nėriniai; 
U ar vartau PU 
eltui, Ceidiianlitj 
dalyke infomiriį

I (Si
REIČIUS 
’e. CleveMO 
. 10794

. Gimdymo rekordas Lietuvoj, 
i Bilaišiu kaimo (Dusetų jval., 
Zarasų apsk.) piliete Lingienė 
pagimdė tris kūdikius. Du kū
dikiai mirė; vienas gi gyvas — 
sveikas ‘ir laimingai auga.

Mašinėlė 1 
ewriter) 
s akcentais, pat 
pkitės pas: -J 
faunčikas | 
Av. Cleveland,

IUDENINES
SS DRAPANAS 
išvalyt (iškk 

latijųs pamuš- 
Turėkit jas# 
i reikės, ir dif- 
padaryta gėrės-

ky GleaningGi. 
dolph 7906 ’ į ‘ j 

PERIORAVE
tuviškos bažnyfia

mo-

jau-

Jis 
ono

Iškilmingas Vagišiaus 
Nusižudymas

K' Kakeklio kaimo (Veiverių v.,, 
■! Mariamp. apsk.), Antanas Ru- 
K seckas dar Vokiečių /okupacijos 
B, metu buvo areštuotas Vokiečių 
B už vagystę gyvulių ir patupdy-
■ tas Kauno kalėjiman, iš kur 
j vėliau pabėgo. iRusecko butą 
■nemažo sportininko, nes prie 
K suėmimo Gąrhąv.oj iššoko per 
K langą nuo antro aukšto be susi- 
B-žeidimo, nqrs visgi tapo suim- 
B tas. Atsidėjęs penkis metus ir 
1 septynis mėnesius sugryžo, bet 
Į: savo Įprasto amato nemetė: tai 
t Vienur tai kitur buvo girdėti jo 
l davbehai. ’• Nesenai' žmonės; ma- 
Etė Rusėcką girtuokliaujant Vei- 
■veriuose su Mauručių keliais 
■piliečiais. Ant rytojaus atvyko 
Eiš.ję trįs f namus pas Rusecką, 
J bet apjieškoję ir neradę namie 
I išvažiavo. Pakelyje sutikę Ru- 
Ksecką pradėjo mušti reikalau- 
| darni atiduoti paimtus girtuok- 
I liaujant pinigus-. Ruseckas tris
■ šimtus atidavę, bet jie reikala- 
r ve daugiau, ir nusivežė Į Veive- 
f riu policiją. Nors Ruęeckas bu
lve paleistas, bet gerokai apkūl
us, vos parėjo namon ir pasir
gęs keletą dienų sakinėjo Savo 
.pažįstamiems neišgysiąs. Ir

į štai rugpjūčio 6 d. vakare nusi- 
' prausė, susišukavo plaukus, pa-
■ sipuošė gėlėmis krutinę, ątsį- 
Jgulė j lovą ir kada visi išėjo iš 
R buto, pasiėmęs brauningą prisi- 
I dėjęs prie galvos nusišovė.
g Ruseckas buvo 28 metų am- 

riiaus ir dorų tėvų vaikąs.
“L. ž.”

įmo Į DR.HUMPHREYS’

B

I 18- 

tįsią

pra-
i pi
lvo-

PE-RU-NA

TABLETS
BUILD YO UUP

Pagelbėjo ūmiose' negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

’Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
Jdtoniškus katarinius sto
gus.

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

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

Cental Ifll 
INČt). 

ai ir staty- 
įkandin j» 
.am.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas 

o ■ 

Plėšiko Meile
1923 metų pabaigoj, atlikęs 

bausmę už plėtimus, buvo išiė'i- 
stas iš kalėjimo Kretingos ap
skrities igyvęntojas Nėrvidas.

Pasiliuosavęs, jis įsimylėjo yfa keturis ir nėt daugiau sy- 
vietinę merginą Papereckaitę, 
kuri nuo jo pagimdė kūdikį. 
Dieną prieš savo vestuves Not- 
vidas sužinojo kad jisai polici
jos jieškomas. Kad jo numy
lėtinė neliktų su kųdįkįu. Jis 
visų akivaizdoje pasmaukė kū
dikį ir pabėgo. Bet netrukus 
jis buvo suirtitas ir patalpintas 
kalėjiman.

Šiaulių apigardos teismas už 
kūdikio nužudymą nuteisė jį 
aštuoniems mėnesiams kalėti.

“L. Ž.”

kįįj pigesni negu 'žydų vaistinė
se. Ligoninė labai švariai už
laikomą, žydytojas žemaitis 
užsitarnavo nuo žmonių pagy
rūno ir padėkoš' už savo sąži
ningą žmonių sveikatos prižiū
rėjimą. P. kriukelis.

Kuosiąi (Rokiškio v.). —' 29 
d. liepos staiga numirė Petru
lis. Spėjamą kad jį nunuodino 
broliai, nes ėjo ginčai del že
mės. Eina tardymas.

P. Kriukelis.

V. 
dejį 
ačiū, 
me.
žiname.

J. Narbutąs (Lietuvoje). — 
“Sudrumsta Ramybė” ir kitus 
sykiu siųstus rašinius gavome. 
Ačiū.

žinučių Rinkėjui. — Kadangi 
'tas pačias pastabas siuntinėja
te mums ir “Sandarai” bei 
“Vienybei”, mes jų netalpinsi
me daugiau. Laikraštininkų 
yra nutarta kad rašytojai pri
silaikytų siųsti tik vienam laik
raščiui tuos pačius rašinius.

Meldžiame padalint juos tarp 
paminėtų laikraščių, arba pa- 
rašinėt vieniems vieną ką, ki
tiems kitą.

—yar tai 
tinkama kaina

K mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

’Tarp tų yra dau- 
bėgunai kurie tris 
dienas tedirba vie- 
Kaip tenka išsikal-

laimė kunigams: Cle- 
Biblistai rengia suva- 

kur užkviečia visus 
kalbėtojus, —

Teismas už Papjovimą 
Vyro

Karui prasidėjus, ’ūkininkas 
Gurskis iš Gražaičių k., Šiaulių 
apsk., buvo pašauktas Rusų ką- 
riumenėn ir paliko namie jauną 
gražią žmoną. Jis buvo pate
kęs nelaisvėn pas Vokiečius ir 
1919 metais gryžo namon. Bet 
atvykęs tėviškėn jis sužinojo 
kad žmoną gyvena su jo bernų. 
Gurskis norėjo berną pašalinti, 

i bet jis atsisakė apleisti ūkį. 
I Per keliąs dienas žmona- su ber
nu paviliojo jį tvartąn. 
bernas .sudavė jam pagaliu per 

’galvą, bet kadangi jis dar liko 
gyvas tai žmoną peiliu jį papjo
vė ir kartu su bernu užkasė jį 
miške. Tačiau netrukus pavy
ko susekti tą; žmogžudystę (ir 
Gurskienė tapo areštuota ir pa
traukta Kariumenės Teisman.

Teisme Gurskienė. prisipaži
no nužudžius savo vyrą iš mei
lės prie berno, kuris buvo daug 
jaunesnis,ž ir .gi^ųžesųją ųuž. Joą, 
vyrą. Teišųias pasmerkė ją ka
lėti iki gyvos galvos.

Bernas' buvo pasislėpęs 'nuo 
tardymo, bet vėliau jis‘tapo su
imtas ir perduotas Šiaulių api- 
gardos teisman. Bernas nepri
sipažino esąs kaltas ir neigė sa
vo santikius su Gurskiene. Jis 
liko nuteistas 1,0 mėtų kalėti 
grąsos kalėjime., “L. ž.”

Čia

Broliškai Sėjo, Neprie- 
teliškai Pjovė

Jeznas. Slabados k. Alytaus 
ap., J. Kandrotas ir Alek. Kun
drotas buvo padarę sutartį sėti 
J. IKandroto laukę rugių iš tre
čios dalies. Kada teko rugiai 
suvežti, A. Kandrotas pasikvie
tė ’Lakstutį ir kitus ir nuvažia
vo rugių parvežti.' -Matydamas 
J; Kundrotas kad A. Kandrotas 
ima dvi dalis o jam tik dalį pa
lieka nuėjo Įneduotį vežti an
tros dalies. Pamatė anie kad 
rugių negaus, tada šoko su ša
kėm ir taip sumušė J. Kundro
tą kad tam reikėjo greitos pa
galbos. Atvykęs iš Alytaus au
tomobilis nuvežė ŲT. Kundrotą 
be žado į ligoninę. Nežinia ar 
pasveiks ar ne. -“’L.”

CyNARD
I LIETUVĄ

(Per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

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

' Prisideda Taksai
I Liepoj ų ir Atgal šiais 

Laivais — $186,
T Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
as sėreda. Keleiviai nepilieeiai 
įleidžiami be kvotos varžyrftą. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. ' Kreipki- . 
tęs prie vietos | 
agentą arba Į

cunarD Line
Union Trust Building 

1022- Chester Ave. . CleveelaiMl, JO.

Skrebiškis (Rokiškio v.) — 
Šiame dvare susitvėrė žemės 
Ūkio Draugija, veikia neblogai. 
Krikščionių “Ūkininkų Sąjun
ga” ją boikotuoja.

Seminaristas.

Aiškios Tyros, Svei- 
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana, 
Murine Valo', Palengvina, At- 

~ gaivina ir Nepavojingas.
Jis iums patiks- 

» W Knygele “Akių Užžiura” arba
MurfncCo., Dpt.H. S.,9E. ohioSt.,čhicaco “Akių Grože” Dykai.

tai pasijieškokim sau gyvų, o 
kurie turim tai taupykim cen
tus jų užlaikymui, o kunigai 
lai sau žinosi su negyvųjų kau
leliais.

Antra 
velande 
žiayimą,
savo geriausius 
Benecką iš Chicagos, Muzikan
tą iš Broęklyno, ir tt., ir kvie
čia kunigus ant debatų staty
dami jiems dešimts klausimų, 
liečiančių Rymo Katalikų baž
nyčios mokymus, ir jeigu da- 
rodys pagal biblijos kad tenai 
taip mokinta, gaus $1,000. Lai 
parapijonai priverčia savo ku
nigus ateiti ir prirodyti kad tas 
ką jų kunigai skelbia yra tikru 
švento rašto mokymu, o ne jų 
pačių išmislu. Prakalbos Įvyks 
rodos rugsėjo 4—7. Girdėjęs.

I CLEVELAND, OHIO
Čia darbai eina pusėtinai ge

rai, ir daugiausia dirbą auto
mobilių dirbtuvės, net su virš
laikiu; bet bedarbių vis matyti 
stovi prie dirbtuvių, laukia ka
da paims.
giausia tie 
ar keturias 
hoj vietoj.
būti su ’tokiais darbininkais, iš
sitaria šitaip:, į vieną mėnesį 
laiko jau man vienuoliktas dar
bas. žinoma, tokių darbininkų 
ir gerais darbų metais yra be 
darbo. ’Bet norinčiam dirbti vis 
galima gauti darbas. Užmokes
tis, tiesa, paprastam darbinin
kui visai menkas, sunku su šei
myna pragyventi.

-Bet nežiūrint skurdaus pra
gyvenimo darbininkų, musų ku
nigėliai pusėtinai gyvuoją, ir 
dar jų biznis einą geriau. Ma
čiau laikraščiuose kad Romos 
popiežius suteikė Clevelando 
vyskupui svarbią dovaną, šv. 
Kristinos kaulelius, kurie par
vežta į Clevelandą. Tas vis
kas žinoma- eina pagerinimui 
biznio. Bet klausimas, kas ge
ro iš to mums darbininkams? 
Galima spėti kad lieps klaup’t 
ant kelių, padės skarbonką kur 
reiks kišti savo centus. į Taigi 
ar ne juokus iš musų krečia 
kunigai su kokiais ten kaule
liais? Kurie neturim Kristinų

EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3%.

smulkiai pini- 
Žydus kad jie 

smulkiuosius. 
Žydai teduoda 
vargšes netur- no moterim pri-

U?9

$1-89
Sumažink
Savo

greitai
noriai pagelbsti pirkinėjimuose.jūsų kalbą

limo ir trauky-

prasto, . nepaei-

nančio nuo už-

Nuo viduriu ge-

Moterų ir' merginą v gatvines 
namų suknios daugybėj įvairių Spalį 
vų ir pasiuvimo madų. Yra kry
žiuoto audimo, plono ginghtfiho, li- 
no-vatos, importuotų ginghamų, plo
nų voiles, ir kitokių. Apvedžiota ta 
pačia materija ir mezginiais, 
seniais,................................"
gybe iš

_ su ki- 
juostomis ir kitokios. Dau- 
J:o pasirinkti.

Draudžia iš pinigų kortomis 
lošti. Paskutiniu laiku įlbadėjo 
veikti įstatymas bausti pinigais 
lošėjus. Tas labai pagirtina; 
tik pirmučiausią reikia mesti 
tą madą valdininkams ii' .klebo
nams, kurie piktina žmones.

Irgi tvarką. Lietuvoje smul
kių pinigų nebeima, žydams 
vėl pila kišenius. Dauguma val
dininkų kreipiančiuosius 
juos žmoųes su 
gaiš siųpcia pas 
nupirktu tuos 
Už penkis litus 
15 centų. Pas
tingas moterėles smulkių pini
gėlių daug randasi.

Seminaristas.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
3352 Superior A v. (Cleveland, O.

GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI
Moterims nuo Vidurių S 

Veržimo

kietėjimo.

sada turėti pa

rankiui b o n k ų

specialiai sau ir

Moteris turi vi-

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

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

skus- 
tikrai

iki $25.

Wet
^iutcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

LISTERINE
THROAT
TABLETS I

&lade by
Lambert Pharmaad Co., Saint Louis, U. S. A.

Antiseptiskos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosulius

M

iai mokanti

$2.95 iki $3.95
Namu Suknios

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 j mė
nesi iiuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass.

jlllllllllllllllllililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlĮIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllj
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Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiiekvienaim LiOtUviuS. Užsarašykit 
jį dabar ir turėsit tihudipgų laikraštį.

Reikalaujam ĮgentįĮ užrššinėt ‘^Amerikos Lietuvį”, pąr- , 
davinėti knygas iy gražiaš- laiškams popieras. Adresuo
ki!. pinigus ii' laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass,

KAINA 40c.

savo dukterims.

Nėra tai bandyift’as’ 
Naudojamą per virš 30 metų 

Patarimu ar katalogo reikaalujant rašykit:

ALBERT G. GROBLEWSKI S, CO. PLYST“ PA 
~«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiįiiiiiiiiiimiiiiiiĮiiiiiiiįiiniiiĮiiiiiiĮĮiiiiiii»imnĮiiiiiinHiii!iiin 
^lllllllllllllllllI||||||iIil||HIIII|||||f|ini|||||il(|jį!l!;|||i||i|!liIjį|Į|Į!Ht|H||ill)llh!l!iim:

X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose , 

Viennojc, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir .Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui' ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška- Laborato
rija, Jcas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- \ 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų’L Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arhd sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skdusmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip Nusiminęs buąit, “Nenuštokit 1 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tukstančiils žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus ; 
tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’d garsius Kraujo Vais- : 
tus 6C6 ir 914. • ' ;

Jeigu jusu liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu ’pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokią kaina kokią ■ 
»šgalit mokėti Aš pats ypatiskai prižiūriu visilš savo pacentus. ■ 
Yra moteriškos slauges pasitarnaviidiii.

------ Mes Kalbame Lietuviškai------

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING ’
(Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton fHotel)

Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1, ■
TiiHiniiiniiiiioiiiiiiiĮiiiiiiiinmimiiiiiiHiiiHiiniiiiiHiiiiiiĮSBiinniiHiniiiifiiiiiiiHi

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas 'tikrų Specialistų, o no 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorių* ne- 
siklausinėa kokia /liga sergi ir kur 
skauda, Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegza-minaviino. Daugyba dakta-

ults' negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jusu tikros ligos. 

SŠjj J Mano aparatas Radio-Scopo-Raggv-X- 
iį?!'U Spindulių Roėntgeno ir pilnas Bakts-

rtologiakai) egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jiis/i ligos priežaat) 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt; jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusi’pnejusiua 
nervuJ ir kenčiate nuo užnuodijijno 

Imtujo, turite išbertus Veidus, pučkus ant viso kuno^ ir burnos, zai-. 
zd&s užsisenėjusias kojose — negaišizikit ilgiau laiko ir neaikve- 
kit pinigo', tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra. jau neišgvėoma. ir tų padarysiu sųžinisr 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikajinga jums vi
siems.

DR. ŠMEDLEY, SPECIALISTAS ' 
10406 Euclid Av. Krnnoas E. L<i5th St. ' ČlevaJgad 

ANTROS GRINDYS, KAMBAH1S 4,
' Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — mu £ Iki 6 vakaoa.

■ ’ • Nedeldiuūais nuo 10 ’Šri f1 ■
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DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese s
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. į

I RISTYNES Požėla
SPORTASDAR IŠ SLA. 14 KP. PIKNIKO.

Rugp. 23 d. Kortz ukėj buvo
v ctT a -n i A i *1 _ — - _ - JllUOld F»U glil/.lU UZ In.'S U

gražus SLA. 14-tos kuopos pik- Lenkas Zawadski Suti- ta pagaminta iš Lietuve: nikas ir įseio nasakmincai. Pu-1 _ _ _ _ ' ,nikas ir išėjo pasekmingai. Pu
blikos buvo labai da,ug, kuopai 
pelno lieka apie $75.

Programas buvo įvairus: vir
vę traukė, kendes valgė, Ibalvo- 
ną mušė, už ką dovanos buvo 
grynais pinigais.

Lenktynės .vyrų ir merginų 
biivd labai įdomios, merginoms, 
net karkos nuo kurpių nukrito. 
Už bėgtynes. dovanai iahnėto- 
jus nufotografavo A. 'J. Naun- 
čikas; greičiausia buvo Vikto
rija Simonaitis. 1 
Iš vyrų bėgiko laimėtojo ne
gauta pavardės nei 
Ateikit atsiimt paveikslus 
Naunčiką, 8835 St. Clair 

Iš šios vasaros buvusių 
nikų šis buvo puikiausias, 
turėta labai puiki vieta.

Visi buvo pilnai patenkinti
Pikniko Reng. Kom. 'padarė puikią dovaną nuo Cle-

įvelando Lietuvių — laimėju
siam bus duota puiki šilkine 

1 juosta su gražiu užrašu; juos
is vėlia-

ko ant Požėlos Pa
skirtos Dienos!

Tamas Zawadskis, Toledos 
' (Ohio) smarkus ristikas, gavęs 
I žinią kad jo imtynėms su Požė- 

l 1 lą paskirta pėtnyčios vakaras 
į rugsėjo 11 d. (sekanti pėtny- 

’čia), pranešė jog jam ta diena 
atatinkama, ir pribus į ristynes 

, laiku.
i | Žinodamas kokius “triksus” 

Iš vvru bėgi- r°dė Požėla pereitą kartą prieš I 
' ristynes, Zawadskis savo jis ir- ■ 
'gi prisidės prie programo pra
ilginimo. Zawadskis keli 
viena ranka du vyru, su - 
pirštu' kels 100 svarų vogą ir 
atliks visokius kitokius atletiš- 

I kus triksus.,
Ristynes bus iki pergalėjimo.

i Jiems musų sporto mylėtojai

ant rašo, 
.pas 
avė. 
pik- 
nes

ivos spalvų.
Adomas Vidžius miklina sa

vo raumenis ir sąnarius, ryžta
si aršion kovon su smarkiu 
priešu, Graiku Andros Trikka- 
la, kuriedu risis už aukso me
dali, ir iki pergalėjimo.

Jonas Krunkaitis, kuris an- 
I dai vienu užsimojimu norėjo 
(paguldyt Požėlą, lavinasi gerai 
ir žada paguldyt bile Clevelan- 
dietį kuris prieš jį stos.

Nežinia kiek daug Cleveland© 
yra stiprių -Lietuvių, bet Krun- 
kaitis nori išbandyti ir palikti 
Clevelando čampionu.su ...............- ■ ■ ■ •• •• •

ieipi i<aj ]aijiau susirūpinę 
ristynėmis negu tautininkai 
katalikai, mat čia eina tautos 
garbė, ir jie bijo kad nereiktų

I atiduoti Lenkui Lietuvių vėlia
va.... Kiti visi deda ląlžybas 
kad Požėla laimės.

Cleveland© Lietuviai bolševi- 
šiomįs 

ar

SLA. 14-TOS KUOPOS PIKNIKIERIAI VAŽIUOJA TROKU

Fotografavo, ir klišę da -ė A. J. NeunČikas.

SVEIKINU Aš IR PACIFIKAS
Mylimi “Dirvos” skaitytojai 

ir Clevelandiečiai!
Išsimaudęs Pacifiko Vande

nyne, siunčiu jums visiems šir- 
kėjimus nuo'to milžino krantų!

Esu sveikas ir dar krutu su 
“armobilu” kuris išvežiojęs po 
Kaliforniją, veža įmanė į Mek
siką.

Jūsų A. Vanagaitis.

i Calif or nia-Meksika.
(Šis laiškas gauta jau iš Me

ksikos pusės.. Gerb. kompozi
torius turbūt nuvažiavo pasi- 
flirtuot su p-le. Chili Con Car- 
ne.... Bet mes jo laukiame

I Clevelande.)

Dvejos Prakalbos
Pelnyčio j, Rugsėjo-September 4 dieną, 1925 met.

ABELIO SALĖJ ; 7017 Superior Ave./ : Pradžia 7:30 v.v.
temoje ANTIKRISTAS?

KAIP JI PAŽINTI IR KAIP APSISAUGOTI NUO JO?
Sužinojęs kas yra Antikristas — Apsisaugosi nuo joj 
Sužinojęs kas yra Antikristas — Nesiartinai prie jo; 
Pamatęs koks yra Antikristas — Pasislėpsi nuo jo; 
Jsitikrinęs koks yra Antikristas — Pabėgsi nuo jo; 
Pasidavęs Antikristui — Amžinai žūsi;
Palikęs Antikristą — > palaimintais busi;/' 
IŠsigelbėjęs iš Antikristo .—: gyvas išliksi; 
Pergalėjęs Antikristą — Vainiką gausi.

šiose prakalbose bus patiekta aiškus įrodymai iš' Biblijos arba iš 
šventojo Rašto ir iš istorijos. Kiekvienas klauytojas galės aiškiai suži
noti kas tai yrą Antikristas, iš kur jis atsirado, kiek jis senas ir kada 
jis mirs. Ateikit ir patįs persitikrinkit. Pribuki t laiku.

Prakalbą sakys Biblijos Studentas J. R, Muzikantas, 
iš New York City, N. Y.

S. J. Beneckas

ABELIO SALĖJ

Nedelioj, Rugsėjo-September 6 d. 1925 m.

PRAKALBOS
0 Gal ir Debatai

TIEMS KAS DARODYS Iš BIBLIJOS ARBA RAŠTO ŠVENTO kad 
Rymo Katalikų Bažnyčia ir jos apeigos ir įstatymai yra pamatuoti ant 
Kristaus ir jo Apaštalų mokslo. Jums jau žinoma kad mes Biblijos Ty- 
rinėtojai Clevelande buvom paskleidę Dešimtį Pamatiniu R. K. Bažny
čios klausimų, skirdami po 100 dolarių už kožną klausimų, o kadangi 
niekas neatsirado paimti .tų .pinigų taigi pasiūlom vėl — APGINKITE 
SAVO TIKĖJIMĄ ir PAIMKIT 1000 DOLARIŲ.

Atrodo kas tas labai bus lengva juru kunigui, taigi paraginki! savo 
kunigų kad JIS PAREMTŲ KĄ .MOKINA !JOG TAI YRA TEISYBĖ, 
ir paimtų 1000 Dolarių.

Kalbėsime lygiomis teisėmis, o neatsiradus apgynėjo žemiau -paduotu 
klausimų, visi žinosime kad tai yra pramanyti p.ačių kunigu. I klau
simus atsakys garsus Biblijos Stud'entas S. J. BENECKAS iš Chicago.

7017 Superior Ave. . .: Pradžia 3 po p.

P. S. 1000 DOLARIŲ DOVANŲ
Tyrinėtojai Šv. Rašto stato 10 klausimų; kas darodys iš BIBLIJOS, o ne iš kitų šaltinių kad ištikrųjų taip 
yra tas gaus tas DOVANAS ir apgins savo stovį. O jeigu nedarodys tada žmonės galės drąsiai pasiliuo- 
šuoti iš po tų sunkių naštų ir visokių nesąmonių....

1) Parodykit kad Jėzus su apaštalais laikė mišias už numirėlius ir dėvėjo tokius rubus kaip kunigai laiky
dami pamaldas, ir kad turėjo altori is ir kitus prietaisus, k. a. žvakes, aliejus, švęstą vandenį, vyną, varpe
lius,— gausit $100.

2) Parodykit kad Apaštalai mokin) apie septynis sakramentus ir mažų vaikų krikštą, — gausit $.100.
3) Parodykit kad Kristaus Apaštilai įstatė ausinę išpažintį ir atleidinėjo nuodėmes panašiai kaip šių 

dienų kunigai daro, <— gausit $100.
4) Parodykit kad Apaštalai prisakė turėti rožančius, ir melstis prie Jėzaus Motinos, ir kad Biblijos Stu

dentai peikia ją, — gausit $100.
5) Parodykit kad kunigai nėra išmetę vieną prisakymą is Dešimties Dievo Prisakymų, ir kad Biblija ne

peikia tų kurie paveikslus garbina, — gausit $100/
6) Parodykit kad Apaštalas Petras buvo nevedęs, ir kad Ap. Povilas mokino jog vyskupai ir kunigai neve

dę butų, — gausit- $100.
7) Parodykit kad Petras, Apaštalis, buvo popiežium, ir tikėjo ir mokinė kad, ant jo vardo Kristus pakurs 

savo Bažnyčią, — gausit $100.
8) Parodykit kad yra “vienas Dievas trijose ypatose”, k. a. 1x3-1, gausit $100.
9) Parodykit kad Marija, Jėzaus Motina, paimta su kunti Į dangų, — gausit $100.

10) Parodykit kad Tyrinėtojai Šv. Raštų neteisybę skelbia, j— gausit $100.
Rengia T. B. S. 'S. Įžanga Dovanai. Kolektii niekad nebus.

Ilgi

ADOMAS VIDŽIUS, Lietuvis lengvos vogos CampionasKAROLIS POŽĖLA, Lietuvis Campionas Ristikas

Atsibus

Tamas Zawadski, Lenkas ristikas iš Toledo, risis su Požėla

Risis Trįs Poros >

Rugs.-Sept. n d. Karolis Požėla A. Trikkala (Graiku)
Pėtnyčios vrikare, nuo 8 vai.

LIETUVIŲ SALĖJE
6835 Superior! Ave. Cleveland

T. Zavadskio
Jonas Krunkaitis

su kitu Vietiniu.

Vietos sporto mylėtojai padarė 
puikią dovaną nuo Clevelando Lie* 
tuvių šioms pažymioms ristynėms: 

Lietuvos vėliavos spalvų 
tam kuris laimės — I’ožė* 
Zawadskiui.
pora risis už Aukso Medaljl 

O trečia pora — už Čampionaty 
iš Clevelando Lietuvių,
Visi turit šias ristynes matyti! i-i

puikių 
juostą

: Įžanga $1.10 ir $1.65. I 
Vaikams 50c*

A- LAPES LAIŠKAS i Atsakymas Ažiui. Kadangi 
Musų vietas' Veikėjas And- 'jau vieną ilgą aprašymą apie 

rius Lapė turi Lietuvoj gerus parapjjos reikalus talpinom, t.a- 
laikus. Atleido Dirvai atvi- , ,,.. __ ,_ „ „„„ i --i i • • - i • . umistos Akrono monologo ne-rą laiškutį, kurio pnesakis at-r & ■
vaizdiną jį Kaune ant Laisvės:';.sunaudosime, nes nors eilėmis 

, bet eiliavimas netai- 
Parašinėkit šiaip ži

nučių iš savo kampelio.

Akrono Naujienos
alėjos sėdintį karietoje šū iz-.rašytas, 
voščiku, arkliu ir lanku. Rašo< sykliškas.

šis paveiksliukas parodo ma
rio pirmą atsilankymą Kaune.' 
Čia .gali matyt )y.aip p,onus ve-, 
žioją Laisv-ža^1 alėją, Keistučio 
viešbutį ir užrašus j sulietuvinta.

Dabar esu jau Palangoj, tai
gi traukių link Amerikos. ši 
vieta yra puikiausia yišųj Lie
tuvoj, o gal ir pasaulyje, tilt 
dikčiai apleista. Čia beveik vi
sa Kauno inteligentija, susiva- 
žiavus. Laiko pagavęs daug ką 
parašysiu. Daug vįąo labo vi- , 
stems; '■ į \

KUDIRKINES NARIAMS
Dr. V. Kudirkos Draugystės 

susirinkimas atsibus .rugsėjo-6 
d., -Flynn salėj, 53'09 Superior 
avė., nuo 2 vai. po pietų. Ma
lonėkit visi nariai pribūti, nes 
yra svarbių reikalų aptarimui.

Prie progos pakalbinki't savo 
draugus-kad prisirašytų Kudir- 
kinėn, jie bus dėkingi. Kudir- 
kihė jau moka $200. pomirtinės 
ir $6 savaitėj už ligą, d tik už 
30c. mėnesinių;

Kitiems irgi patariu prisira
šyti šion draugijon, kuri tik 
viena! rūpinasi savo nariais.

Užrašų sekr. J. Ruszkis, 
31'01 Church Ave. , City.

KLAIDOS PATAISYMAS
A. M. Matthews apgarsini

me; apie Kanados ukes padėta 
klaidingas antrašas: turėjo bū
ti 165 E. Ontario ‘St. Chicago, 
Ill.. Kurie rhšysit .informacijų 
naudokit šitą antrašą.
Daugiau vietinių žinių telpa ant 
pusi. 6 ir 7.

ONA KAZĖNIENĖ
Jaunos 

dabokit 
rus, nes
te skriaudžia vy
rus, turi P. Kamin
ską paviliojus nuo 
gerų namų; jie gy
veną be divorso ir 
be laisnų. Onutė 
priklauso 1078 An
sel Rd;, o P Ka- 

79th Street, Cleye- 
(Apgars.) 

J. P. Maišelis.

minskas 1029 Ė; 
land, Ohio.

moterėlės, 
savo vy- 
šita Onu-

Požėla Risis Pas Muš
Pasinaudojant progą garsaus 

iristiko Karolio Požėlos atšilau- 
kymu Į Clevelandą ir Youngs- 

|towną, Akroniečiai sporto my-
REIKALINGA sena moteris Lietuvė Įstojai surengia jam imtynių 

globoti 11- užžiūrčti namie 4 metų!vakarą ir pas save. Taigi Ak- 
amžiaus vaiką, Lietuvių šeimynoj.! rone turėsime ristynes rugsėjo 
Abu tėvai dirba. Kreipkitės ,'3643 
E. 133rd Street.

ANT RENDOS, 5 gražus, didėli rui
mai, didelis atskiras skiepas, dide

lis kiemas, toiletas, elektros šviesa, 
muro namas. Renda $28.- 7002 
Becker Court, tarp Superior ir St. 
Člair, iš E. 71 St. Telefonuokit in
formacijų Eddy 7612R, arba kreip- 
9(307 Parmelee Avė.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ant 1410 E. 6Gth St.

netoli ' Wade Park avė., ei) 
saldainių ir delikatesų krautuvė, 
ri kambariai prie lerautuvč?. 
rantuoju $400 savaitėj ineigų. 
aiduos pigiai. Kreipkitės 8440 
dison avė. Matykit Zimerman.

g.c- 
Ga- 

Par-

(Sept.) 19 d., subatos vakarę, 
nuo 8 vai. vakare, Liberty Hou
se, 601 So. Main St.

Su Požėla atvyks ir kitas ris-, 
tiftas, Adomas Vidžius, lengvos 
vagos campionas. šalip risty- 
niu bus pilnas programas pia
nu kilnojimo, akmenų daužymo, 
ant krutinės, sunkių. vagų kil
nojimo. geležų lankstymo ir tt.

Ruošiasi žiemos veikimams^ 
Rugp; 9 d. buvo S'LA. 198-tos 

įkuriame 
Liet; 
kokį 
orui, 
pra

kalbas platesniam paaiškinimui 
apie SLA. ir apie dabartinį 

Tas pa-

kuopos susirinkimas, 
nutarta kviesti Akrono

i Teatrališką Ratelį sulošti 
Ka. veikalą, pradėjus atvėsti 
■i" |rp-':—: nutarta surengti

26 d. ir vietą paėmė del rugp. Į J 
d., o (Laisvės draugija nutarė s 
savo parengimą susirinkime 2 
d. rugpjūčio'ir (vietą paėmė ant ' 
rugsėjo 5 ar 6 d. Tai matot į 
Įdek kalti yra Rateliečiai ir ku- '< 
rie lenda už akių. Laisviečiai:] 
labai užpykę ir nenorėdami ti-4 
keti savimi kad jie kalti yri, ; 
išėjo iš svetainės ir susiėjo į į 
kitą kambarį kur atsibuvo tik- i 
ras darbiečių ALDLD. susirin» , 
kimūs. Tenai apgailestavo kad j 
negali Įtikinti kitų esant kai-1 
tais, ir kaltino Save kad negali 
Rateliečių apkaltinti. Tada pra-1 
dėjo atsiminti senovės kur ka-1 
da ir katras svietą ‘lyginę, kaip | 
pasiėmę vištų nuo to kuris daib j 
giau turėjo ir parsinešė kau, o 1 
kitas iš krautuvės pašipirkęs; j 
rakandų ir nuvežęs į- kitą na- I 
mą ne ten kur krautuvei nuroj l 
dę (pirko be-pinigų), ar kaip fl 
kokiam ten parengime numato j 
iškalno kad galės daug uždirb-J 
ti draugystė tai pasidarė tikie- , 
tų 'apie keletą idęsėtkų ir sau, | 
— ir taip vienas kitam griėkus j 
beskaitydami ir teisindami^ 1 
išrodinėjo kad jiems viskas priį I 
klauso, .jie yra darbininkai ir 1 
turi teisę prie ‘visko. Ten' liti- | 
vęs vienas pasakė kad jis neno- 
retų turėt tiek daug kad-Jani j 
viskas priklausytu, 'tai jam da-I 
vė į gaivą ir tas parpuolė ant; S 
žemės. Moterįs darbietės puo
lė prie jo ir ėmė kojom spar- | 
dyt, ir taip prispardė kad už į 
poros savaičių sutikus tą žmo-; j 
gelį, sakė dar vis gerai dvasioj; 1 
negali atgauti. Matai, sako,

Parsiduoda ant 1525 E. 66 St. cig;
rų, saldainių krautuve ir valgykla.' Taipgi 

Garantuojama ($500 savaitinio biznio, Į. .. 
parsiduos pigiai.- Taipgi cash mesi-. 
nyčia ir grosernė. Krautuves su a:- ■ 
ba be namo gyvenimui. Telefonuo- ,f 
k-it Garfield 9506 arba matykit Zi- darbininku padėjimą, 
merman, 7500 Lorain Avę. I (36) |

— I vesta pasirūpinti kuopos valdy
bai. .

Viena moteris atsistojus ėmė 
pasakoti apie Laisvės Pašalpi- 
nės draugystės pikniką, kuris 
.įvyks rugpjūčio 16 d. ir pradėjo 
rugoti ant Rateliečių kam! jie 
rengia tą pačią Jdieną savo iš
važiavimą, kam lenda Laisvės 
draugystei už akių. Susirinki
me buvo ir Rateįiečių,1 kurie ir 
paklausė katrie įiktriems lendą;_ ______ __  __ _
už akių. Ratelis savo išvažia-Į kaip tie darbiečiai vyrai ir mo- a 
vimą rengti nutarė jau liepos | terįs apsieina.

Dabar žodis Šj L. A. 198-tai 1 
kuopai, patariu būti atšargeš- I 
nei, girdėjau kad tūli nori priį.j 
rašyti prie kuopos Akrono kat a 
puciną, jisai yrą atsižymėjęs 
su -sekmų Dievo prisakymu 
darbiečių draugystėse, lygina .. 
jasį prisirašęs griebsis lyginti j 
ir SLA. kuopą. Draugas. |

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

•• PIRMOS KLESOS
S ‘LIETUVIŠKA AVALŲ

■:

s

TAISYKLA
Pataisau ir išdabinu visokius 
apavalus, skrybėles ir kepures. 
Mandagūs patarnavimas Lietu

viams.
A. NĖTZEL

Lietuvis Savininkas
7331 Wade Park Ave.

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

Randolph 126 Lakewood 9696

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

We
and Gravel

Metal
--------See

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


