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Anglija Bijo Karo Su Iš Lietuvių Lenkti Derybų
Turkija

risis su Pozeb

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Čampionas

- $2.00
2.50 
3.00

Honolulu. — Rugsėjo 10 d. 
Amerikos kariškas submarinas 
užtiko beplukantį Suv. Valstijų 
orlaivį išlėkusį iš San Francis
co į Hawaii' salas, kuris' paskui

$2.00
2.50
3.00

kokios bus 
atvadavimo 
nenugalimų

Oriai-. dovyste
lajevičo.
slaptame
jasi to Rusų suvažiavimo Įkū
nijimui.

Paryžius. — Visame pasauly
je išblaškyti Rusai rengia di
deli 
apie 
bus
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AMERIKOS LAKŪ
NAI ATSIRADO

RUSAI RENGIASI 
PRIEŠ SOVIETUS

SKUNDŽIA JURKUS TAUTU SĄJUNGAI 
UŽ NEPILDYMĄ SUTARČIŲ.

Esą Prie Irako Sutraukta 70,000 Turkų Kariu- 
menės kad Tautų Sąjunga Butų Palanki 

Turkams. Turkas tą Užginčija.

I ANGLIJA NUJAUČIA 
KARĄ SU TURKIJA

Tautų Sąjunga Neprita
ria Konferencijai

mylėtojai pAi 
nuo Cle velando U-l 
žymioms ristynod 
)s vėliavos spihji 
ris laimės — Poi?-1 
<iui.

s už Aukso Medį 
,— už čampiomlį 

Jetuvių.

ristynes matyti!

10 ir $1.65. :Į 

us 50c.

FOWN, 0JĮ 
anešama vai 
o jų žiniai 
š po ristyniiM 
>as mus irgi 
is ir atletiškai 
■ibus Požėla s-B 
ainė paimtaiM 
ta, Klubo sali 
ites ateiti tsl 
■ pamatyti i® 
irutuolius. T. K

Angliakasių streikas pradėjo 
trečią savaitę , ir vis nei viena 
nei kita pusė nerodo palinkimo 
kalbėti apie streiko pabaigimą. 
'Nors angliakasių unijos pre

zidentas Lewis turi pasikalbė
jimus su vienais ir kitais, bet 
-kad butų kalbos apie sušauki
mą konferencijos apkalbėjimui 
baigimo streiko tai dar to nė
ra, Lewis turėjo pasitarimą 
ir su Pennsylvania valstijos 
gubernatorium.

Youngstown, Ohio, nekurtos 
pilėno įšdirhys|tės 

hjekurios dirba 
norma lio, kitos

geležies ir 
veikia gerai. , 
85 riiiošimčiais 
mažiau.

Lorain, Ohio, 
darbai National 
tuvėj. iDrbo iki šiol 
dabar dirba 90 nuoš.

Akrone, O., biskelį
automobilių šinų darbai, ypač 
mažesnėse dirbtuvėse. Didžio
sios keikia veik pilnu saiku.

biskį apmažėja 
Tube Co. dirb-

92 nuoš.,

aplėtėjo

East Liverpool, O., puodinin- 
į kystės industrija pajuto page- 
Į rėjimą pradėjus didėti užsaky- 
Į mams reikalingiems pristatyti 

anksti rudenį.
. — Rugsėjoll 
vakare, -Poiž 
ir kitais apa 

koloniją ir m 
4os Lietuviui
tąr ko MhHLčius kasyklose už kitokias al-
Z į.. gas negu buvo unijos 
skos Lietau B , . . . ,B. nustatyta tarybose su 
•YNĖS 25t ■ riais Jacksonville, Fla. 
r, arti E, Sthil

* Bloomsburg, Pa. — 
į kai šioje srityje nutarė neim- 
1. ti į darbus streikuojančių an- 

gliakasių, nes sako tuomi tik 
TimflG S prailgins kasyklų neveikimą. 
Llllldo I WeHington, O., 

jK smith kompanija 
■ ant 10 nuoš;

dirbantiems 
gi padidina 
dvigubai.
' Paryžiau^

f Pomeroy, O., teismas uždrau- 
l dė unijištams angliakasiams 
■ atkalbinėti darbininkus dirban-

atstovų 
operato-

Ukinin-

tausias

Walter Gold 
pakėlė algas 

darbininkams
Taip-

kasiden jeiĮi!
turit nupusi? B 
tas. . geležtei®
Bet tik vienM K 
skustuvas -w
Valet Allt*®" janti tarnautojai sugryžo į dar- 
Strop Skiislvį® bus po septynių savaičių strei- 
vasr-pusto S'!
vo geležtes. ;j

savo 
nuo štuku 
darbininkų įkaičių

bankų streikuo-

$1 iki $

Valet

tazor
siaštrina M j

I ko reikalaudami padidinimo 
E gu. Algos jiems padidinta 
1/biskelį.
■į, Londonas. — Anglijoj

Įį darbe žymiai didėja. Rugpju- 
r čio 81 d. bedarbių buvo t,354,- 
į, ,100, arba 10,362 daugiau negu. 
B savaitė pirm to, ir 191,220 dau
gį. giau negu tuo laiku pereitais
II metais.

al- 
tik

be-

Geneva. — Anglijos valdžia 
1 pridavė formalį nusiskundimą 

Tautų Sąjungos Tarybai įrodi- 
1 nedarna jog Angoros valdžia 

nepildo Brusselyje padarytos 
sutarties kaslink padėties Mo
sul teritorijos, nors abi pusės 
yra prižadėjusios laikytis su
tarties kolei Tautų Sąjungos 
taryba išneš nuosprendį tos te
ritorijos klausime.

Savo proteste prieš Turkiją 
Anglija sako jog Turkiški kar
eiviai apsupo krikščionių kai
mą Baijo ir, prašalino gyvento
jus i Keroar, o kitas pulkas 
Turkų apsupa krikščionių vie
nuolyną Zarawake.

120 krikščionių kurie ištru
ko iš to at ako pabėgo į Irako 
teritoriją. Rugsėjo 10 d. 260 
krikščionių pribuvo į Zakho, 
Irak teritorijoj, dideliai nusi
kamavę ir nuskurę, ir pasakoja 
jog Turkai deportuoja visus 
8,000 krikščionių iš Gbyąno į 
Baškala.

Anglija savo proteste išrodo 
jog del tokių pat Turkijos el
gesių pereitą mėtą Anglija bu
vo priversta kreiptis Į Tautų 
Sąjungos tarybą, iš ko įvyko 
Brusselio konferencija.

Turkų atstovas kalbėjo 
Turkiją, pareikšdamas kad 
glijos kaltinimai negali but 
singi, nes metai laiko kaip 
nimose teritorijose nesą jokio 
krikščionio.

Pasklido gandai kad Turkija 
turi sutraukus 70,000 kareivių 
Irako parubęžyj su tikslu kad 
Tautų Sąjungoj butu išspręsta 
Mošulo teritorijos paskyrimas 
patinkamai Turkams.

už 
An
tel
ių i-

Krassin Išsikraustė iš 
Paryžiaus

Paryžius. — Sovietų amba
sadorius . Krassin apleido Fran- 
cuziją ir išvažiavo Maskvon, 
tik nežinia ar ant visados. Vie
name vasariniam rezorte pajū
ryj, kur Krassin už darbininkų 
pinigus nuvažiavo paturėt ge
rus 
jam 
bet 
mas
tikiu.

laikus, Francuzai . sukėlė 
priešingas demonstracijas, 
sakoma kad jo išvažiavi- 
neturi bendro su tuo prie-

Francuzijos finansų 
ris Cailloux atvyksta 
nytas Valstijas apkalbėti karo 
skolų atmokėjimą.

minište- 
į Sųvie-

Geneva. — Tautų Sąjunga 
nemano bėgyje sekančių dvyli
kos mėnesių turėti ginklų ma
žinimo konferenciją, ir gal but 
neįvyks jokia kitokią tos rūšies 
konferencija tuo laiku.

Turint šitą mintyje išeina 
kad jeigu Suv. Valstijų prezi
dentas Coolidge ir šauktų gin
klų apmažinimo konferenciją, 
ką jis turi mintyje, bėgyje se
kančio meto, sąjungos narės 
ras priežastis nepriimti užkvie- 
timo, o nedalyvaujant sąjun
gos narėms mašai kam konfe
rencija bus verta.

buvo dingęs ir per dešimts die- ofensivo 
nų manyta kad žuvęs. C.L.2 J 
vis su penkiais lakūnais užtik
tas 15 mylių nuo vienos salos 
.krašto, visi vyrai buvo sveiki, 
tik nuvargę. Jie nusileidę j ju
ras nupjovė orlaivio sparnus ir 
plukavo belaukdami pagalbos. 
Ant jų būvės radio davė jiems 
žinoti kad jų jieškoma ir kad 
laikoma juos žuvusiais, bet jų 
žinių leidimo aparatas buvo su
gedęs ir jie niekam negalėjo 
apie save pranešti.

Panašiai' atsitiko su Anglu 
lakūnu Hawker kuris 1919 me
tais bandė perlėkt Atląntiką be 
sustojimo, ir nukrito 300 mylių 
nuo Airijos krašto. Jį tuoj pa
ėmė vienas laivas, bet neturė
damas radio aparato negalėjo

susirinkimą, kuris įvyks 
vidurį lapkričio, kuriame 
apkalbama planai naujo 

prieš Maskvą, po va- 
didkunigaikščio Niko- 

Išrinktas komitetas 
susirinkime darbuo-

Amundsen vėl Skris 
j Šiaurės Polių

Roma. — Amundsen vėl ren
giasi skristi orlaiviais į šiaurės 
polių sekantį gegužės mėnesį.! 
Jis mano lėkt vėl nuo Spitsber
gen ir atlik't kelionę j 45 valan
das. Italijoj pagamintas diri- 
žablis N-l bus Amundseno pa
naudotas tai kelionei.

Tai Turi (Gerus Laikus!
Tautų Sąjunga kreikia do-|njekam pranešti iki nepasiekė

mes į apsaugos sutartis pirm 
giriklų mažinimo. Nori' kad pa
skirų sričių valstybės viena ki
tai neliktų pavojingos. O kada 
tas bus užtikrinta tai Tautų 
Sąjunga nevyks skersai Atlan- 
tiką. -atiduot garbę Washingto- 
nui už ginklų mažinimą, bet 'pa
ti stengsis tą padaryti.

Dabar Genevoj eina Tautų 
Sąjungos tarybos posėd^ai ir 
apkalbama Įvairus klausimai.

po šešių dienų Anglų laivą. Vi
si manė kad Hawker buvo jau 
dingęs jurose.

Taip buvo atsitikę nesenai ir 
su Amundsenu, bet jie irgi lai
mingai išsilelbėjo ir sugryžo po 
keliolikos dienų.

Nors Dievulis Mato, 
Ale—

ba Follette Laimėjo

Milwaukee, Wis. — Mirusio 
senatoriaus, La Follette suims 
laimėjo nominacijas į senato
rius iš tos valstijos užbaigimui 
savo' tėvo termino. Jaunasis 
La Follette gavo nominacijose 
balsų apie 175,000, kuomet kiti 
trįs kandidatai negavo tiek su
dėjus jų balsus į vieną. Tiki
ma kad La Follette ir rinkimus 
laimės. Tai butų didelė rete
nybė kad žmogus neturėjęs 
mesnių valstybinių vietų 
tektų tiesiog į senatą.

že-
pa-

New Yorke ėjo didelės poli
tikos už nominaciją ant miesto 
majoro. Majoras Hylan liko 
sumuštas ir nominacijas laimė
jo Walker, remiamas valstijos 
gubernatoriaus Smith’o. Hylan 
gal kandidatuos heprigulmių- 
gai, be partijos.

Suv, Valstijose 1924 metais 
buvo daugiau susirgimų rau
pais negu kitoje kurtoje šalyje. 
Suv. Valstijose buvo 55,538 su
sirgimai, Britiškoj Indijoj bu
vo 46,374, Europinėj Rusijoj 
24,064.

Kalifornija buvo pirmoj eilėj 
iš visų valstijų su 9,425 susir
gimų, Ohio antra su 5,344 su
sirgimų.

Sųv. Valstijose rugsėjo 1 d. 
gyventojų skaičius siekė 114,- 
340,000. Pinigų cirkuliacijoj 
biivo $4,784,024,000, arba po 
$41.84 nuo galvos.

prieš
nepa- 
vieno

Pąpos pradėta kova 
moterų “nuogybę”, arba 
dorų rengimąsi pasiekė 
griežto žygio kai rugsėjo pra
džioj šv. Marijos Magiore bazi
likos valdyba prikalė prie baž
nyčios ęlurų tokią iškabą: “'Mo
terims kurios neapsivilkę tin
kamai, j šią bažnyčią ineiti už
drausta. Tai yra tokioms ku
rios nepadengę savo galvų, ne
dėvi aukštais kahiieriais jekių 
ir ilgų rankovių”.

Nors apie trumpus andaro- 
kus nieko nemini, bet supran
tama, ir galim gerai žinot kad 
šių dieni: Amerikos moteris ir 
didžiausia griešninkė norėdama 
ineiti bažnyčion “meditavoti” 
nebūtų įleista.

Nors Dievulis 'viską mato ar 
bus ilgi ar trumpi andarokai 
ir rankovės, bet davatkoms ne
patinka kam tokiose drapanose 
moterįs piktina jų kunigėlius.

planai sukėlimui 
dolarių kapitalo, 
žydus kolonistus 
pietinėj Rusijoj

Žydai Neapleidžia 
Rusijos

Amerikos žydai turėjo kon
ferenciją Philadelphijoj, kurio
je apkalbėta 
15 milijonų 
kuriuo gelbės 
gyvenančius
kad jie galėtų tvirtai ten šak
nis įleisti kada Rusai mužikai 
bolševikų nukankinti neturi iš 
ko nei ožką nusipirkt nei įna
gį laukus dirbt.

Žydams Rusija perbrangi ap
leisti.

Turkijos gyventojams įsaky
ta pasirinkti pavardės. Iki šiol 
prasčiokai gyveno be pavardžių.1

Washington. — Lietuvos Pa- 
Isiuntinybė Amerikoje gavo El-i 
tos pranešimą iš Kauno, paleis
tą rugsėjo <4 d., kuris skamba 
sekančiai:

ILietuvosJLenkijos derybos 
miško plukdymui Nemunu su
tvarkyti prasidėjo Kopenhage
ne (Danijoje) rugsėjo 1 d.

Pirmame posėdyje išrinkta: 
plukdymo, susisiekimo, konsu- | 
larinės protekcijos ir redakci
jos komisijos.

Rugsėjo 2 d., plukdymo ko
misijos posėdyj Lenkai griež
tai reikalavo leisti sielininkus 
iki Klaipėdos ir duoti tam tik
rą plotą uoste laivams 'ir sie
liams laikyti. Kitais plukdymo 
technikos klausimais prieina
ma prie susitarimo.

Rugsėjo 3 d., konsularinės 
komisijos (posėdyje Lenkai rei
kalavo Kąnsulato Klaipėdoj.

Lenkams įteikta Lietuvos 
paruoštas pašto, telegrafo, t 
lefono susisiekimo projektas.

Plukdymo komisijoj nebaig- gantai”,

RUGPJŪČIO 31 
DIENA

Kaunas. — Rugpjūčio 31 die
na svarbi, atmintina Lietuvos 
valstybės egzistencijoj diena.

Rugp. 31 d. Kopenhagene su- 
! sitiko ‘Lietuvos .ir 'Lenkijos de- 
\ legacijos oficialėms deryboms, 
kurių programo esmėj yra pre- . 
kybinių-ekonominių santikių 
užmezgimas.

Vyriausybė ir atsakomingas 
"Krikščionių” blokas gali kaip! 
nori derybas aiškinti, gali tvir
tinti kad politikos klausimais 
derybų nebus, bet tai bus tik 
žodžiai. Visa tauta jaučia kad 
ir tokios derybos 
vedamos, Vilniaus 
klausimą pastatys į 
apistovų padėtį.

Jeigu iki šiol Lietuva nesti
go Lenkijos šnipų tai po to kai 
Klaipėdoj atsiras ‘'Lenkų kal-Tarp New Yorko ir Francu-1 —— —-------  xxiuiyeuuj ttosnas ■jueiinų nui-

zijos be perstojos laivais važi-1 paruoštas pašto, telegrafo, te- bos jr teisės žinovai”, kai Lie- 
nėja vienas žymus komunistas lefono susisiekimo projektas. tuvą užplūs “pirkliai ir jų a- 
agitatorius, visai nieko neveik- Plukdymo komisijoj nebaig- gentai”, Varšava greičiau 
damas. Nei Amerikos valdžią pa diskusuoti sielininkų, paly- nos įąS Kaune dedasi negu 
nei Francuzija jo neprisiima ir!^ov,l *r Lietuvos nustatytų plu-,pats Kaunas.- 
neleidžia išlipti. Kaip' tik lai-!^-VI’10 taisyklių klausimai. j • ■ • ■ 
vas atplunkia į uostą, tas “na-j Lietuvos delegacijos P,rm!* Kjja j • ; ;
geistinas pilietis” 
atgal,

Tas komunistėlis taip važinė-] 
ja jau devyni mėnesiai!, 
laivo .gauną gerą maištą ir 
ko neveikia. Tolei dykaėdį 
leivį rodos, reiktų išmesti 
vims, bet tai butų -nežmoniška, I įos pranešimą -iš Katino leistą į kastiškas iš 
ir viso pasaulio' komunistai pa-jrugs§j0 7 įjįi kuris skamba: 
keltų baisų riksmą. Jo kojos * > , . ••
jau turbut užmiršo kaip jau-1 
čiasi vaikščiot žeme.

Tas komunistėlis , turi tikrą Į ir kitl}> Bet !spiriasi del konsu^ 
rojų, nes, nors turėtų būti pa-' ]aį0, Klaipėdoje miško reika- sprendžiamas.' 
statytas bulvių skųst ai- bliudų ]ams. Su tuo mūšy delegacija p_- 1 ■ ■■ ■
mazgot, kaipo pasažieris jis įs- neSutiko. Pirmininkas Sidzi- menės nuomone nesiskaito, 
tatymais apsaugotas nuo ver- kauškas ir ekspertai išvažiavp 
timo dirbt. į Kaų,naįi rugsėjo 7 d.

Niekad jokis kapitalistas ne
išnaudojo tiek darbininko kiek 
šis proletarijošius išnaudojai 
kapitalistus:

ži

Kaip tik iai-ikdymo taisyklių klausimai.
| ’ Lietuvos delegacijos pirm: 

yra , Sidzikauskas, 
Naruševičius, 
Norkaitis.
pirmininkas yra Wasi- bu“’ ktaidtoa’™.

I Ir štai po visų šauksmų ka- 
Derybos Skilo j ran.... Kopenhageno derybos.

Pasiuntinybė gavo antrą El-1 Tai pasityčiojimas, tai sar- 
1 visuomenės, tau- 

: i tos pasijuokimas.
Lenkų delegacija Konenha-Į Mažiausia ko visuomenė ti- 

gene atsisakė nuo savo reika-Į kėjosi, ant ko ji turi teisės — 
| lavimų del gelžkelių, sielininkų | tai kad Vilniaus klausimas be 

jos žinios, be Seimo, nebūtų

grąžinamas I ninkąs 
; j riais 

kas ir
Ant įvijos 
nie.| lewski. 
H 
zu-

Juk taip buvo gi vakar. Len- 
ja geriau žinojo kad derybos 

lla' i-su Lietuva eina' ir jau pasiekė 
Skardins- tikslo; Lietuvos gi visuomenė 

Lenkų dele- jautė, bet visą laiką oficia-

Bet kademų blokas su visuo-

Kaip gi sarkastiškai 'skambės 
dabar Vilniui vaduoti rinklia
va, kuriai galės prisidėti.,..

I Eksplozija ir Gaisras į Lenkijos pirkliai, agentai.... 
Mt. Vėrnon, O. — — Rugs.

14 d. čia eksplodavo 200,000 bama ikad sieliai nuo demarka- 
galionų gazolino arti biznio dis-|cijos linijos plauks patįs vieni, 

Važiuoja Temyt Saules trikto, iiuo ko kilo didelis gai-1 šiandien juos jau lydi Lenkijos 
Užtemimą j įras. Vienas iigniagesis laike | pirkliai ir Klaipėdoj pasitinka

Amerikos astronomai rengia-j gesinimo žuvo, 
si važiuot į Sumatrą, rytų In-1 nas vaikiščias 
dijose, tėmyt. saulės užtemimą srą mažinti'.
kuris įvyks sekantį sausio mė- Pirmam tankui eksplodavus j ruošiamės vaduoti....
nesį. Tūkstančiai dolarių kai- plyšo ir kiti aštuoni tankai ir Taip, Vilniaus vadavimui 
nuos nugabent ten reikalingus gazolinas užsidegė, nuo ko vi-! “krikščionis” stato kryžių, bet 
moksliškus įrankius ir sustaty-Įsi gyventojai atsidūrė baimėje tauta — tauta kuri tiek jam a ' ... , • I

aukojo ‘— tikime, kitokios yra 
nuomonės: ji Vilniaus neišsiža
dės. “Krikščionįs”, kurie ne
nori skaitytis su tautos valia,

I nustos valdžios, bet tauta pa- 
I siliks tauta ir niekas neprivers 
i jos nusilenkti 'Lenkams.

“L. ž.”

ti juos tinkamai naudojimui. |ir terore.

Hotel Cleveland Bldg.

Juk tik metai atgal buvo kal-

ir užmušta vie- ‘’Lenkijos teisės žinovai”; o ry- 
gčlbėdamas gai- toj ?....

Ir vis iš Vilniaus, kurį mes

S. S. • '

LEVIATHAN 
išplaukia 
spalio 3

"Plaukite po Amerikos vėliava” 
Papiginta ten ir atjat kelionė | 

LIETUVĄ 
Tik ir daugiau per Bremen ar Cherbourg

Dabartinis laikas yra ideališkas atlankyti Tėvyne O 
ypatingai kad važiuojate vienu iš pasaulio geriausių laivu 
priklausančių Amerikos valdžiai.

Erdvus trečios klesos kambariai, puikus .maistas ir vieta 
ant denių, greitas susisiekimas Su kelionės galais yra užtik
rinti keleiviams, ant bile iių laivų : . Leviathan. George Wasli- 
ingtou, America, Pres. Harding, Pres. Roosevelt, Repub’ic 
Pasiklauskite pilnų informacijų pas savo vietos laivakor
čių agentą arba

United States Lines
45 Broadway . New York City

Cleveland, Ohio

Suv. Valstijose per 1924 me
tus gelžkeliais pravažiavo 931,- 
000,000 pasažieriai, o užmušta 
tik 149, arba viena nelaimė iš 
6,314,000 pasažierių.

Automobilių nelaimėse už
mušta 19,000 per tuos metus, 
ir 450,000 sužeista.



DIRVA

PITTSBURGH, PA.
Vėl šimtinė Politiniam 

Iždui
Vietos Sandaros kuopų sąry

šis turėjo pikniką per Labor 
Day Amšiejaus farmoj, kur už
dirbta šimtas dolarių.

Šis piknikas rengta sumany
mu ir pasiulymu paties Amšie- ■ 
jaus fr jis tam tikslui davė dy
kai vietą. Prie surengimo ir 
laike pikniko darbavosi šios y- 
patos: J. Amšiejus, P. Savic
kas, J. Virbickas, ŪB. Lapeika, 
J. Grigaliūnas ir T. Bubelis; 
p-lė B. Kupkšplaukaitė, A. Vik- 
toravičienė ir O. Virbickienė — 
visi 36-tos kuopos nariai, iš
skyrus Amšiejų, kuris yra 43- 
čios kuopos pirmininkas. Vi
siems darbuotojams reikia tar
ti didelė padėka už jų tokį pa
sišventimą Politinio Iždo nau
dai.

Negalima užmiršt nei -biznie
rių 'rėmėjų, kurie dalyvavo, k. 
t.xF. Pikšris, V. Volungevičia, 
P. Pivoriūnas, J. Rodžeris, J. 
Kazlauskas ir kiti, kurie atsi
lankė ir rėmė naudingą |Sanda- 
riečių darbą.

Taigi užbaigus, vakare su
skaičius . visas ineigas ir išei
gas. pasirodė (kad pelno nuo šio 
pikniko lieka $91.17. Tada g. 
Amšiejus sako: Vyrai, turim 
padaryt lygiai šimtą! Ir tuoj 
išėmė $2. B. .Lapeika irgi iš
traukė $2, J. Virbickas $2, F. 
Savickas $1, XX ■$!, P. Marmo- 
kas $1, taip ikad labu pasidarė 
$100.17.

Tai jau antras šimtas nuo 
Pittsburgo Sandariečių, šią va
sarą, ir tie pinigai skiriama 
Lietuvos Seimo rinkimams pa
žangioms srovėms.

Sandarietis.

Lankysis Ristikas Požėla?
Pasklido gandai kad mus dar 

sykį žada atlankyt garsus ris
tikas Karolis Požėla. Vietiniai 
sporto mylėtojai mano parsi- 
kviest jį čia už keleto savaičių.

Viet.

YOUNGSTOWN, O.
Musų Lietuviai labai nusimi

nę kad čia rengtos ir lauktos 
Požėlos ristynės neįvyko, ir tai 
iš Dievulio priežasties.

Kelias dienas pirm ristynių 
buvo labai šilta, o tą patį va
karą kaip pradės lyt kaip iš 
viedro, kad nebuvo galima jo
kiu budu žmonėms išeit katras 
ir labiausia norėjo. Atėjo tik 
patįs drąsiausi, -ir buvo atva
žiavę ristįkąi Požėla ir Vidžius, 
bet del kelių desėtkų publikos 
jie nenorėjo ristis. Nors esan
tieji ir labai pageidavo, vienok 
neužsimokėjo ristikams darbas 
pradėti.

Prie šių ristynių rengimo ge
rokai darbavosi |J. P. Sabel ir 
J. G. Saročka bei kiti, bet gam
tiška aplinkybė darbui paken
kė.

Vėliaus vistiek norima Požė
lą čia matyti ir stengsimės pa
sidarbuoti kad Požėlos apsilan
kymas apsimokėtų. Sprts.

SANDARIEČIAI, UŽ
BAIGSIM LAISVĖS 

DARBA!

LONDONAS, Anglija.
Lietuvos litų kursą jau senai 

įgarsina Anglų laikraščiai, tik- 
rtai toli ne visi. The Star ir ki
ti tam panašus, kurie žymiai 
yra skaitomi vakarų centre, 
neteko pastebėti kad jie garsin
tų litų kursą. Taip 'tai vaka
rų centro gyventojai, kuriame 
yra tirštai ir įvairių svetimtau- 
taučių apsigy  vehusių, mažai, 
kas žino apie Lietuvos litų va
liutą.

-Man teko girdėti nekuriuos 
svetimtaučius kalbant, girdi 
-Lietuva verčiasi • Vokiškomis 
' markėmis. O girdėti teko dar
gi nuo Lietuviškų žydelių. Ta
čiau įvairus džentlemanai ir 
bankieriai jau bė abejo -žino 
apie litus, nes jau tūli ir dide
li bankai turi savo languose iš
statę vieną kitą litą.

Anglų spauda mažiau terašo 
ir apie kitus Įvairius nuotikius 
Lietuvoje; kuomet apie Estus, 
Latvius, Suomius plačiau rašo-

Sandariečiams ir Pažangiajai 
Visuomenei.

Brangus broliai ir sesutės! 
Laikas jau butų mums rimtai 
pradėti galvoti ir imtis darbo? 
■Su kiekviena prabėgančia die
na artinasi rinkimas į Lietuvos. 
Seimą. Kadangi mes mylime 
savo tėvynę Lietuvą, tai dabar, 
pasilsėję per kelis metus, ir vėl 
galime padirbėti, nes dar mūšų 
darbas neužbaigtas, mes susto
jom pusiaukelėj savo tikslų. 
Nors nuveikčm milžinišką ‘dar
bą, paliuosavome tėvynę iš po 
Rusų h- Vokiečių jungo, bet 
mus'ų broliai gyvenanti tėvy
nėje ir vėl pateko į .vergiją — į 
savųjų vergiją, klerikalų nelai
svę, ir šiandien jie kenčia kle
bonų baudžiavą. Ten šiandien 
spauda suvaržyta, laisvės žo
džio nėra; Seimo atstovai mė
tomi policijos spėka; redakto
riai varomi' į kalėjimus. To vi
so akivaizdoje, ar mesi Sarida- 
rįečiai galime leisti taip kleri
kalams žaisti su musų broliais? 
Turime tarti žodį. Bet musų 
žodis bus be .vertės, nes čia rei
kia pinigų kad galėtų laimėti 
laisvesni žmonės, Valstiečiai- 
Liaudininkai, kad jie ineitų i 
valdžią.

Kiekvienas iš musų privalo 
aukauti nors po kelis dolarius 
Į Politinį Iždą. Lai nebūna nei. 
vieno kuris neaukautų. Kas 
negali dolarių lai aukauja nors 
centais. Turime pradėti darbą 
tuojau, neg neužilgo gali būti 
pervėlu. xJau musų priešai dir
ba išsijuosę ne tik Lietuvoje, 
bet ir čia Amerikoje. Jų apaš
talas Šmulkštys rėkia, kad kle
rikalai turi Seimą laimėfi, o tas 
reiškia ir Vėl varginti Lietuvos 
gyventojus.

Tai ar ne laikas butų ir

mums pradėti' darbą ? Klerika
lų davatkos ir visos senmergės 
kloja šimtines, p ką mes vei
kiame? Diduma musų dar nei 
cento nedavėme, o, norime kad 
mūsiškiai laimėtų. Norint iš- 
laimėtį reikįą dirbti.

Gana mums iš savęs juokus 
daryti ir kalbas bereikalingas 
garinėti del tų našabninkų 
“frontų”-. Mes tuojau tarp sa
vęs padarykime visišką frontą 
— duokime kožnas po $10 į Po
litinį Iždą, ir tas frontas atlai
kys prieš viską. (Tokiame svar
biame momente tuščios kalbos 
apie “frontus” tik labiau gai
šina musų rimtą darbą. Musų 
broliai Lietuvoje žiuri į muš ir 
laukia pagalbos jų pasiliuosa- 
vimui iš klerikalų vergijos;

Jau netoli ta valanda kurioj- 
gali užšviesti jiems ar mums 
skaisti saulutė ant visados, ar- 
bą vėl juoda tamsą viešpatau
ti, Todėl neturime likti kur
čiais, bet atsiliepti į jų šauks
mą ir paduoti; jiems brolišką 
ranką su keliais dolariais per 
Politinį Iždą-, šitaip darydami 
pilnai atsieksime tikslą, ir mu
sų vienminčiai Valstiečiai-Liau- 
dininkai laimės rinkimus, o 
kunigėliai gryš tenai kur jie 

Į priklauso; už. ką mums amžinai 
I pažangioj i liaudis dėkavos.

Užbaigimui darbo, atgavimui 
.pilnos laisvės- Lietuvoje, negaK 
lėkime bent kelių dolarių, star 

| kime visi vyrai, moteris į dar
bą; , ir surėmę petis į petį paju- 

■ dinkime klerikalų trūnijančią 
galybę^

Sandaros kuopos stokite į 
frontą. Geriausia dirbti San
daroje ir už laisvę brolių Lie
tuvoje.

S. K. Qrišįųs, 
, i t. P. L Pirmin.

“DIRVA" arlia“ ARTO JAS” 
(ar abu) buą jųjų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams 'Lietuvoje.'- Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašyki!.

DIDELIS. SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

I GARSINKIS ' į 

“DIRVOJE”
Į___________________________ I

ma. Ar čia negalėtų Lietuvos 
valdžia per savo pasiuntinybę 
labiau painformuoti Anglų 
spaudą? Kaina vert is.

AHUvŠtropRazoP.

DOVANAI

SUSIDEDA 
Iš ŠIŲ:

1—Dėžute
. 2—Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

J—Dėžutė 
geležtėms

geležčių 
pustymui,
(pusto
savaimi)

Kas, užsirašys “DIRVA” antmetų 
saū arba užrašys saviškiams į Lie
tuvą ir prisius pilnai prenumeratą 
($2 Amerikoje, $3 i Lietuvą), 
gaus VISIŠKAI DOVANAI vir
šuje atvaizdintą VALET AUTO- 
STROP Skustuvą, pagarsėjusi vi
soj Amerikoj, plačiai naudojamą 
del jo patogumo, nes juo nei neįsi
pjausi, nei turėsi vargo skutantis, 
prie to kožnas skustuvas turi pus
tymui diržą, kuris lengvai geležtes 
išaštrina.

Gaus jį kiekvienas kas užrašys ir 
savo draugui “Dirvą’: Amerikoje.

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

“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland,. Ohio,

PASTABA: Dovaną gauna tik tie prenumeratoriai, se
ni ir nauji, kurie užsirašo po pasirodymo šio skelbimo.

M. Mozuraitis iŠ Chicagos 
lankėsi" ‘‘Dirvoje” ir užsirašė 
‘^Žmonijos Istoriją” ir atnauji
no savo prenumeratą už “Dir
vą”, užmokėdamas $4.25.

L. Staškunas, iš Chicago, Ill., 
prisiuntė $3.7.5' ir rašo.-: Mel
džiu atsiųsti man “Sapninyką” 
ir užrašyti “žmonijos Istoriją”.

Jonas Skinderis iš Clinton, 
Ind., rašo: Aš nesu praleidęs 
nei vienos knygos leidžiamos 
prenumeratos keliu, tai ir to
kios knygos kaip “Žmonijos Is
torija” yra leidžiama negaliu 
praleisti neužsirašęs. Šia jums 
leidėjai $2.25, ir kaip tik knyga 
bus gatava tuoj man ją prisiųš- 
kit. — 'Senas' laikraščių ir kny
gų. mylėtojas Jonas Skinderis.

Antanas Gudaužis, iš- IBenton, 
III., rašo: Malonėčiau kad pri- 
siųstųmet man knygą"' vardu 
“žmonijos Istorija”, už ką pri- 
siunčiu $2.25.

V. P. Banionis, vietinis, bu
vo vienas iš pirmučiausių už
sisakyti “Žmonijos Istoriją”, 
jis pereitą savaitę pridavė sa
vo $2 ir ateis knygą atsiimti 
kada bus gatava.

Petras Gudelis iš Rochester, 
N. Y., rašo: Malonėkit man 
prisiųsti “Žmonijos Istoriją” 
kada jį bus gatavą. Siunčiu 
prenumeratą $2*25.

Vincas Januška iš Oakfield, 
N. Y., rašo: Siunčiu $2,25 už 
“žmonijos Istoriją’’, kurios la
bai lauksiu ir noriu kad grew 
čiau išeitų iš spaudos.

Marė Jucaitis iš Lawrence, 
Mass., ritšo: Siunčiu prenume
ratą už: knygą “žmonijos Isto
rija” $2.25,.taipgi pridedu 25c. 
už; dramą “Galiūnas” ir meldžiu 
patalpinti mano vardą knygose 
tarpe gkitų' prenumeratorių.

Stasys Baublių, iš Lawrence, 
Mass., rašo: Lai buna ir mano 
dvigrašis prie išleidimo to 
brangaus veikalo, “Žmonijos Is
torijos”, už ką prisiunčiu $2.25. 
Kaip išeis iš spaudos meldžiu 
žąibo greitumu man knygą 
pi-išiųšti.

S. Baublis užsirašė ir dra
mą .“Galiūnas”.

Jurgis Andriuškevičius, iš 
Brooklyn, N. Y., rašo: Siunčiu 
$2.25' už ‘’žmonijos Istoriją”, 
ir meldžiu įdėti knygon mano 
vardą kaip yra garsinamą kad 
bus įdėtą; Kada knygą bus 
gatavą meldžiu man prisiųsti,

Juozas židžiunas, vietinis, at
silankė “Dirvon” ir užsirašė 
saū “žmonijos Istoriją”, linkė
damas kad kuogreičiausia ją 
išspausdintume."

Jtioz, Kazakevičius iš South
bridge, Mass., rašo: Prisiunčiu 
$2.25 už .knygą “žmonijos Is
toriją” ir prašau kad prisiųs- 
tūmet man ją kuogreičiausia 
jai bus gatava.

GERP. SPRAGILO PA
BAIGA (iŠ 7-tos 'kol.)

Sakiau 'kad aš norių apžiū
rėt tą budinką, ale, 'sakau, 
gal jau pervėlai, gal nieko 
jau negalėsiu matyt. Ale 
jis sako kad vakare geriau
sia viskas matyt, ba ten at- 
sibuna visokie kermošiai 
vakaro laiku.

Jeigu taip tai gerai, sa
kau jam. Ir apsirikęs pra
dėjau apžiūrinei viską.

Kitą syki pasakysiu ką 
mačiau, regėjau ir girdėjau 
tuose palociuose.

| GERB. .-a
! M^pragilo kampeu^^ |
^iuiminiuuiimmniinMiiiiiiiinuiiuinianiiiiiiiniiininniiuiutuuMHaH«lliMM

Jąu koją jautėsi gėriąra 
taigi už 25 minutų dakelia-J 
vau .iki Lietuviško bankoj 
išsimąinyt kelionės čekį, bą.į 
jau pradėjo pritfųkt pini-j 
gų. Čia radau du savo pai-1

GERB. SPRAGILO
į ŽINIŠKA SLAPTA 

EKSKURSIJA ANT
• “BIRUTĖS .KALNO”
Antra kelionės diena.

Užėjęs pas Petraičius, 
daviau išvalyt drapanas, ba 
kelionėj jau buvo susipur
vinę. Kolei pietavom, Pet
raičio darbininkai išdrai- 
klynijo. ir išprosijo mano 
drabužius, o tuo tarpų Pet
raitis pasakojo apie šiaudi
nius ir molinius katalikus, 
E|pie davatkas ir kitokius la
bai svarbius, dalykus. Pa
sakojo kad vyčiai nori jį iš
mest iš parapijos kam pro- 
siją drapanas ir bedieviams 
ir šiaudiniams katalikams.

Iš Petraičių lango, per 
laukus, matyt klebonija ir 
bažnyčią, kur pirmą buvau 
apsilankęs.

Ilgai netrukęs, atsisveiki
nęs su Petraičiais, iškelia- 
vab toliau. Po pusės valan
dos keliąvimo priėjau vyčių 
generalio štabo ofisą, ku
riame užtikau Štąųpą tai
sant vyčiams laikrodžius 
kad galėtų reguliariai ir 
visi vienu sykiu sueit ant 
muštro. Štąupas ir Štau- 
pienė apsakinėjo ką jie ren
giasi ateinančią žiemą da
ryt ir prie ko vyčius muš- 
travoja. Sako, kai prasi
dės Lietuviški vakarai, vi
sos salių duris bus nusta
tyta vyčių gvardijos skad- 
ronais ir į bedievių paren
gimus nebus Įleista nei vie
nas parapijonas. Štaupienė 

I parodė dideli, koštuvą per 
kurį vyčiai košia visų į šią 
koloniją atvažiuojančių ar
tistų ir sportininkų renka
mus nuo parapijonų pini
gus. Parodė surašą 'kurie 
gvardijos nariai stovės ga
tvėse ir gaudys bi'blistus ir 
kitokius plakatų dalintojus 
kurie norės garsini savo 
vakarus. Padėkavojęs už 
draugišką priėmimą, lei
dausi toliau.

Dar už pusvalandžio pri
ėjau Štampo (kaimyną barz- 
daskntlį. Inėjau apsiskust 
ir pradėjau kalbėt ir klau- 
sinėtis, ale jis nesakė savo 
pavardės, ba bijojo, mislį- 
no kad koks “drai” atėjo..

Šlubuodamas besiūbuo
damas, šiaip taip priėjau ir 
Tamkaus vaistinę, ir sku
biai padaviau Dr. Vitkaus 
,išrašytą receptą' liekars- 
toms 'del kojos. Tamkus 
sudarė liekarstas, ir paskui 
uždavė man jų, ir tuoj at
leido skaudėjimas. Pradė
jom kalbėtis, jis pasakojo 
kaip Lietuviai nelabai lan
ko jo vaistinę, parapijoųai 
Sako geriau eit pas Žydus 
negu pas. savus, ba Žydai 
juoką geriau ąpgaųt.

MIL
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žĮstąmus, Urbšniti ir Za-®|>bi 
borski,x kuriuos vyčių juoJT 
das lapas turi užrašęs tarpSįju-du 
šiaudinių katalikų. JiediB^ 
supažindino .mane su p-leSjati i 
čeporaičiute, ir užvedėm ftsrda 
kalbas apie orą, bizni, ir pa-'«Mt 
skolas. Prašiau kad, pasko-W|ji'ty 
lintų man pinigų nusipiiM®jj81<i 
kelonei automobilį, ba 'bijo-'.F 
jau kad pėkščias galių ne-į 
pasiekt Birutės Kalno,' 
jie atsakė man kad dabar” 
negali paskolint iki neat-| 
gaus iš mirusio • Municipal1] 
banko $50.000 depozitą irlLfe į 
kitus morgičiųs. Sužinojęs j 
kad ąš. keliauju aplankyda- | 
rnas visus Lietuviškus biz71 
nierius pakelyje i BirutėS-| 
Kalną, Zaborskis pasiūlei 
atlankyt dar dvi vietas ku-| 
rios nebuvo mari pakeliu™ 
Nors priešinausi ką,d, reiks | 
valandą suvirs kelio dykaf.1 
numesti, ba man Įsakytą ęila 
tik Superior avė., ale ZgH 
borskis prižadėjo sąyo, airi 
tomobilju nuvežt ir atvežta 
atgal iki Superior, kad O| 
ir ten apsilankyčiau,

Susėdom ir. nuvaziavopia 
Po penkiolikos minutų; va-'| 
žiavimo pasiekėm Muliolis 
ir. Meškai real estate ir 
Szukys drukarnią, kur dru- 
kavoja. parapijonų' švęnĮtą:| 
diehĮ. Jąpąv RędaktprjuOU-1

Spragilas, tuojau numusf^ 
fotografiją ir žadėjo-padėti 
į tą lapą, ale ir po šiai die-1 
nai nemačiau tilpus, ba tur-1 
but nunešė klebonui pana 
dyt, ir klebonas pažino 
tai didelis bedievis, o nei 
geras katalikas čia užkelia-į 
vo, ir sucenzurąvo. a

Muliolis apsakė ąpiejjąyol 
nelaimes, kaip jis norėjoj 
but Žydams geras ir ragino.^ 
■Lietuvius1 nešt Į Žydų ban-^ 
ką pinigus;' o paskui tie Zy-j 
dai ėmė ir , 
dabar žmoneliai jam nekal-, 
tai paskutinius plaukus iš] 
galvos baigia raut. Pasą-į; 
kojo kaip norėjo banką ig 
gelbėt ir
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’r paskolino iš Lietu-] 
visko banko pinigų, alę nifel

s*, ;kas negelbėjo. UžsiĮninė^ 
’ buk ir -su vargonų pinigai?] 
■ norėjo Žydus išgelbėt, ąle| 

ir tie negalėjo daug jiemš^ 
paremt. Išpasakojo kaip m _ 
daug sykių norėjo" trą$K| ibį-jiy; 
“Dirvą” į sūdą ir ją suban-

. krutyt, ale vis nerado prie- _ 
kabės, nors visokie šiaudil

( niai katalikai jį ten klaibi-į 
nėjo. Pažadėjau mušt re
daktoriui telegramą ir pa-į 
ragint jo daugiau neužka-'^

, binėt. Mulolis pasakojo kad" 
jų krašte namai labai pigųš’j į _

. ir ragino persikelt Į jų pa-'; 
rąpiją. '

Paskui pats pasisiūlė pay 
vėžėt mane iki Lietuviškos 
salės, sučėdydamas man su-j 
virš porą valandų kelionės^ 
pėkščia.

Kada pasiekiau tą Lietu
višką palocių, 
temti. Sutikau 
nį Orentą ir

(Žiųr. 5-toj kolumnoj)

jau pradėjo, 
užveizdą se< 
Isikalbejim.|
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jautėsi geriau, 
minutų dalelį

r. ■ .
l'Sandariečių veikėjų, |laikrašti- 
| ninku, organizacijos vadų. Tai 
esą dumi, paiki, neišmanėliai, 
ir tam panašiai.

Jeigu ištikro Sandariečiai va
dovai tokiais yra kaip sociąlis-

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) tu, sustok! sustok! — Iš to riksmo, tuojau
jtuviško banįo, ,1 
eliOĮiės čekį, k > 

pritr'ukt pįė.. į 
lau du savo 1 
Jrbsriitį ir Za. 
Inos vyčių j#, į 
iri užrašęs taip 
latalikų. Jiedu 
.mane su pį 

, ir užvedė®: 
>rą, bizni, irjd 
šiau kad. paiį.1 
inigų nusipiiį 
mobilj, ba bij» i 
įsčias galiu tė
tės Kalno. iį 
tian 'kad dalį] 
olint iki neat 
■usio ■ Munich 
00 depozitai; 
:iųs. Sužinoję1 
uju aplankydi 
aetuviškus fc 
dyje Į Birutį 
orę’kis pasinį 
dvi vietas ku- 
man pakelia 

ausi 'kad.reįĮ 
rš kelio dyka' 
tian Įsakyta ai 

aye., ale Ža
idėjo savo at 
vežt ir atveži 
>erior, kad tį; 
kyčiau. .J 
f; nuvažiavo^ 
is minutų ri
ekėm Muliolii 
d estate ir P. 
mia, kurdra^rtj 

BISKIS PO B1SKĮ. . .
IZAUNO viešpačiai, žygis' 

|* po žygio eina artyn į 
( sutartis su Lenkais. Nors 

vieni jų šūkauja kad rankų 
I nenuleis iki Vilniaus neat1 
gaus, bet kitiems tuo tarpu 

BLenkai gali paduot pasira- 
įšyt tokią sutartį kur bus 
i pasakyta kad vardan abie- 
jų kaimyniškų tautų gero-| 
vės, šios dvi -valstybės su-1 ... . .,• , .... vo ne tik neuztarvtoja, bet irtaria viena pries kitą ran-| . . .I 1 ’ pati skriaudėją, išnaudotoja ir

teriotoja. Krikščionybė ište- 
riojo šimtus tūkstančių žmonių 
ne vien del religijos skirtumų, 
bet ir dėlto kad yieni krikŠčio- 
nįs vienaip mąnė, kiti kitaip; 
dėlto kad krikščionių vadai no
rėjo turėti savo globoj visus 
žemiškus skarbus.

Ir po šiai dienai taip yra, ir ; 
nuskriaustiejį dar labiau vargi- 1 
narni tų "krikščionybės apašta- I 
lų” kunigų ir 'jų sėbrų, kurie i 
kur nors išvien šalį valdo.

šieji gudruoliai reikia tik ste-
■ bėtis. Bet iš kitos pusės, kiek: 

nukentė, pernešė vargo ir krau
jo 'praliejo prastoji minia pol 
letena tų krikščioniškų vadų!

Krikščionybę tegul buvo už-j 
'tarėja nuskriaustųjų, imant jąl 
l žodžiuose. Bet darbuose, ku-1 
Iriuos turėjo vykinti žmonės

bolševikais susieiti niekad ne
gali, klerikalai irgi neprisileis, 
Sandariečiai geriausia jiems iš
rodo prieinami, ypač kad Lietu
voj Sandariečių remiami Vals- 
tiečiai-Liaudininkai su Social -

tų laikraščiai juos mato, tai iš
eina kad socialistai nori tiktai 
Sandariečių visuomenę sau pa
sigauti, o ne su |Sandariečiais 
vadovais į darbą eiti.

Bet kadangi .Sandariečių vi-
I demokratais kaip kada bend-lsuomenė dar savo vadų nema- 
Iraująsi. , j. —L-

Bet kam tas negražus-nešva- kiais socialistai j 
rus būdas siekimo to “bendro!rimisia bus Sand 
fronto”, savo išganymo?

ir “Naujienose”

Įkos nekelti, — ir Vilnius 
palaidojamas Lenkų glė'by- 
je amžinai....
[ Kad prie to gali prieiti 
Skaitytojas lengvai gali iš- 
siaiškinti iš oficialių Lietu
ms Pasuntinybės praneši- 
miĮ telpančių pirmame pus
kapyje, apie Lietuvių-Lenkų 
darybas Kopenhagene.
| Pirm to buvom rašę kad 
Lenkai lankosi Kaune, it‘ 
kad už pranešimą Lietuvos 
žmonėms apie tai net laik- 
raščiai cenzūruojami. Da- 
bar paaiški kad tie Kauno 
viešpačiai Lenkų nesibijo 
H eina su jais mielais į kal
bas kaip Lenkai geriau ga
lėtų per Lietuvos vandenis 
įplukdyti Lietuvos miškus nią parodo sekantis faktas, 
j užsienį.... n—•_
I Nors buvo pareiškimų 
kad su Lenkais neis į jokias 
grybas iki jie neišpildys į kad “užkrėstų” Amerikonus, o 
uvalkuose pasirašytą su- ypač jaunimą, komunizmo pe- 

_ . — 'kuri atidavė Vii- rais.
ijony šventa-įjjų Lietuvai, — dabar mu- “Daily Worker" 

 

idaktoriu# sii-Lįį valdovai jau pradeda 
tsiląnk*4;W®uos 'pareiškimus pairtintl.-?'' 

'Visuomenė turėtų pagal
ėti kgkiu kitu tikslu mu- 

b kįerikališka valdžia taip 
|ilėtą daryti jei ne parši- 
iuodama Lenkams?

; Ar. ilgai Lietuviai kentės 
po tokia išdavikiška 
[ja, kąri tuoj užleis 
:anis Klaipėdą?

tė ir nemato esant tokiais ko- 
juos piešia, ge

riausia bus Sandariečių visuo- 
“Ke- menei būti su senais savo vei- 

pasivadinę krikščionimis, ji bu- kivyje ir Naujienose nieko Akėjais, o socialistai tegul sprau- 

kito nematysi kaip tik šmeiži- džiasi savo rugiapjūtę pradėti 
mą, žeminimą, iškoneveikimą'tarp klerikalų arba bolševikų.

Bolševizmas Bankrutija
Kad bolševizmas neturi vie

tos tarp kultūringesnių ir ge
riau materialiai stovinčių šmo

Amerikoje komunistai per| 
kraujus nori įgyvendint komu
nizmą ir leidžia ,tam dienraštį

KUN. A. ŠMULKŠČIUI LANKANTIS 
AMERIKOJE

o jau num®, 
žadėjo-pa# 

ir ipo šiai dit 
tilpųs, ba to- 
dębonuį paro
tas pažinotą! 
tedievis, o u 
as čia užkels 
urąvo. u 
sakė apie r 
-ip jis norėji 
geras ir ragino 
st Į Žydu be 
i paskui tielf 

subankrm 
diai jam nekal 
ius plaukusi! 
a raut. Pass 
arėjo banką į 
kolino iš Lie® 
pinigų, ale® 
)ėjo. Užsius 
argonų pinige 
iš išgelbėt, | 
ėjo daug || 
įšaltojo kaip f

.norėjo 
idą ir ją sub* 
vis nerado pš- 

visokie šiai 
ai ji ten klair 
dėjau miišl 
degramą ir b 
langiau nei® 
is pasakojo P 
linai laibai $ 
irsikeltįo

val-
Len-

Lietuvių Katalikų Federaci
jos kongresas parsikvietė Kun. 
A. Šmulkštį, Lietuvos Seimo 
atstovą, pranešimams apie Lie
tuvos politiką, ekonomiją, ir tt. 
bent didesnėse Lietuvių kolo
nijose.

Kun. Šmulkštys yra pozici
jos partijos narys, tai yra val
dančiosios partijos atstovas, 
kuri, tai partija save vadina 
‘Krikščionimis-Demokratais’, o 
kurioje krikščioniškumo ir de
mokratizmo nėra -nei šešėlio, 
vien tiktai katalikiška diktatu- 

I ra, kaipo ir Kun. A. Šmulkštys 
yra tituluojamas Lietuvos dik
tatorium.

Todelei visiems yra svarbu 
girdėti Lietuvos diktatoriaus 
pranešimus iš katalikiškos pu
sės, kaip kad girdėjome p. Ma- 
kauskio pranešimus iš demo
kratiškos (opozicijos) pusės.' 

Ir to delei visi Lietuviai be 
skirtumo eikime į susirinkimus 
kur tiktai Kun. Šmulkštys kal- 

kituose *r visur reikalaukime viešo- 
publiško atsakymo bent į* šiuos 
klausimus:

1) Koks pavojus gręsia Lie-

Kunigai Su savo Tavoru 
■Kunigų (“Draugas" pradėjo 
ilosofuot apie socializmo bjau
rime ir krikščionybės kilnu- 

nus. šitai kaip 
riybę sako: 
f “Krikščionybė 
pradžios buvo 

[skriaustųjų užtarėja, 
dotojus visuomet smerkė 

.smerkia.” 
'Nieko nesakydami prieš 
čią krikščionybę, kuri turi 
fakolinus iš kitų religijų 

lUs obalsius kaip “Mylėk arti
mą savo kaip pats save”, “Ne

ryk kitam to kas nemiela 
U", norime tik priminti žm'o- 

bėms kad pažvelgtų kas tą 
krikščionybę savo rankose turi 
Ir kaip ją sunaudoja.
t Ant sienos išrašyti gražus 
sakiniai aklam Pieko nereiškia. 
Geras akis turinčiam jie gelbs
ti prisišaukti aklus žmones ar
tyn, o paskui iš jų daryti sau 
maldą.

Niekas negali >užginčyt kaip

apie krikščio-

nuo savo 
ir yra nu- 

Išnau-

pa- 
pa- 
to-

Bet tąs jų dienraštis, 
nors rėmin

imas visų tautų darbininkų pi
nigais, vistiek pepasilaikp.

“Daily Worker” leidžia Dar
bininkų Partija (komunistai) 
Amerikoje. Bet štai''viešai ir 
atvirai “Vilnyje” 
Lietuvių ir kitų tautų .komu
nistiškuose laikraščiuose pa
skleista paraginimas proleta- i 
rijošiams sudėt tuojau $10,000, ’ tuvai kad katalikiška valdžia 

“musų partijos dienraščiui jsu ®eimo diduma įvedė karo 
! stovį” vieniems metams—bū
tent Seimo atstovų rinkimo 
metais? Su kuomi kariauja- 

i ma?
2) Kokio parliamento-sęimo 

pavyzdžiu vadovavosi katalikiš
ka pozicija aprobodama Seimo 
atstovų diskusines kalbas pen
kiomis minutėmis, kada viso 
pasaulio seimuose atstovai kal
ba be apribavimo? Kalbant at
stovams Griniui,' Bieliniui ir 
Lapinskui virš penkių minutų, 
jie tapo ginkluotos policijos iš- 

iš 'Seimo, kada ten pat 
Šmulkštys kalbėjo apie 
parceliaciją be apribavi- 
Apribavimas diskusinių 
penkioms minutoms lai- 

užčiaupimą lupų

nes 
grūmoja rimtas pavojus”.

Lietuviai darbininkai, kurie, 
dar turi bent kiek sveiko pro
to, turėtu atsisakyt aukaut ko-1 
munistams ir ragint kitus neį
duoti. Visokie komisarai susė
dę sau gerus laikus turi, o 
darbininkas turi jų palaikymui 
.pinigus (duoti.

Šalin išnaudotojai!

its pasisiuĮfrjĮ
iki Lietini^ J paraleliškai stovi krikščionybės 

ydamas 
liaudy kelk^

iekiąu tą 
lų, jau |R 
:au užvem
ir Įsikam 

;oj kolunrf

fražus obalsiai su bolševizmo 
ūbaisiais, kurie ir vieni ir kiti 
davė geriausios progos (prisivi
lioti gudragalviams vadams mi
nias į save, o paskui lupti žmo- 

fhėtns kailius.
I Kokius skarbus sukrovė kri- 
| kščionybės obalsius pasigriebu-

Kam Prieyąrta?
Musų socialistai nori 

mest per prievartą Sandarie- 
čiams į “kamarotus”, ir tą sa
vo prievartą vykina negražiu 
budu.

Kad prievartą Vartoja tai ai
šku iš “Naujienų” ir “Kelei
vio” pastangų prirodyt kad pa
žangiesiems, sykiu ir Sandarie- 
čiams, reikalinga esą sueiti su 
socialistais į “bendrą frontą”.' 
Nepaisant kad 'Sandariečiai tą 
jau senai atmetė, jie vis nesi
liauja kalbėję kad tas reikalin
ga, . Kad kam nors reikalinga 
“bendras frontas” tai mums se
nai aiškų: socialistai likę be vi
suomenės turi kur nors blokš
tas kad gautų kur prisiglausti.

Idėja be pasekėjų neturi ver
tės. Mūsiškių socialistų keleto 
vadų skelbiamas socializmas 
yra be prasmės kada pas juos 
nėra kam to socializmo klausy
ti. Va, jeigu prieis prie Sanda
riečių tai jau bus kas kita. Su

prisi- vesti 
Kun. 
dvarų 
mo. 
kalbų
ko reiškia 
opozicijai — visai pusei Seimo 
atstovų, kuomi suminta parlia- 
mentarizmas.- Seimas su puse 
užčiauptų lupų tai ne seimas.

3) Kun. A. Šmulkštys viešai 
kaltina Lietuvos žydus, jog jie 
telegrafavę Amerikos žydams 
daryti pastangų |kad Amerikos 
valdžia nepripažintų Lietuvos 
d e jure. Kas tas telegramas ir 
koks jo turinis, kuris turėjo ei
ti sykiu su apkaltinimu?! Lie
tuvos Žydai konstatuoja to ne
darę ir priešingai tvirtina kad 
žydas Sabath iš Chicagos, kon- I 
gresmonas, buvo iniciatorium i 
rezoliucijos Kongresui pripaži- i 
me Lietuvos de jure. j

(Kaltinant Lietuvos žydus i 
negalime aplenkti ir Amerikos

katalikus, Kun. Bučį ir Kun. 
Jakaitį, “Garso” redaktorių ši
mutį ir “Darbininko” redakto
rių, kaip ir tūlų parapijonų 
“protestus” prieš Lietuvių Su
važiavimą Washingtone, kur 
tapo įteikta Prezidentui Har- 
dingui prašymai su virš milijo
no parašų link pripažinimo Lie
tuvos de jure. Tie katalikų 
‘protestai’ tilpo “Garse”, “Dar
bininke" ir “Drauge”. Taigi 
minėti katalikų vadai yra darę 
pastangų prieš pripažinimą 
Lietuvos de (jure ir pagarsinę 
tą niekšišką darbą savo i orga
nuose, kada apie kaltinamus 
žydus nėra prirodymų iki šio
lei.)

4) Kas autorizavo karo cen
zorių išbraukti iš 'Seimo proto
kolo aprašymą įvykių Seime 20 
d. birželio, kur ginkluota poli
cija po įsakymu Vidaus Reika
lų Ministerio JSndžiulaįčio išve
dė. iš Šeinio tris opozicijos at
stovus, kada Lietuvos Konsti
tucija garantuoją Seimo at
stovų neliečiamybę?

5) Kokiam tikslui katalikiš
ka opozicija sulaužė Lietuvos 
Konstituciją panaikindama lai
svę žodžio, spaudos, ir susirin
kimų aikštėse, turguose ir net 
giriose (Aukštojoj Panemunėj) 
kada pozicijos asmenims visur 
valia laikyti kalbas ir susirin
kimus? Toks reaktiškas pozi
cijos darbas privers liaudį da
ryti susirinkimus bažnyčiose 
kaip daro kunigai.

6) Kokiu tikslu žemės Ūkio 
miništeris 
pardavė 
prieglaudą su mokykla Gelgau
diškio dvare, kaipo ir atėmė 
nuo Tauragės apskrities valdy
bos našlaičių prieglaudą su mo
kykla Adakavo dvare ir perlei
do tą vietą vienuolėms? Ar tai 
Lietuvos našlaičiai yra nepa
geidaujami piliečiai kad jų įs
taigos ir prieglaudos yra nai
kinamos ?

7) Kas yra Kun. Klikno, ku
ris, kursuoja su Lenkų pasu 
tarp Varšavos, Romos, Ameri
kos ir Lietuvos, dabar gyvenąs 
Nemakščiuos pas kleboną Kun. 
Aleksą ir vedąs agitaciją už 
pripažinimą konkordato Lenki
jos su Vatikanu 'kaipo tėisin- 
go ir neklystančio papos darbo?

8) Keno įsakymu Seinų ap
skrities švietimo Komisija po 
vadovyste Kun. Gustaičio pa- 
liuosavo dešimts cenzinių mo
kytojų,. palikdama vietose be- 
cenzinius (be pedagoginio mok
slo), net su Apšvietios Ministe
rio Jokanto papeikimais, kaipo 
netinkami būti mokytojais?

P. Mikolainis.

Kun. Krupavičius
Lietuvos jnašlaičių

— Prakeikta kuprė! — pamanė sau 
poni Grivois, paslėptu rustumu, — ji vis
ką sugalvoja. Be jos, mes butume išven
gę pasekmių kokios bus DAgobertui su- 
gryžus.' Kas lieka daryti?' Tos mergai
tės neis su manim, iki nepribus namon ka
reivio žmona: ragint, jas eiti, išstatytų ma
ne keblion padėtin, jos atsisakytų, ir gali 
sugadint viską. Dar syki, 'kas reikia da
ryti?

— Nenusiminkit, moterjs, — tarė pa
siuntiniu išeidamas; — aš ten tuojau einu 
ir pasakysiu tam geram žmogui kad jam 
nereiks ilgai užstatu stovėti.

Kupriukei berišant savo pundelį ku
riame ji turėjo sidabrinį indą, šakutę ir 
šaukštą, poni Grivois išrodė giliai mąstan
ti. Staiga ji sujudo. Jos išvaizda, kuri 
laikinai rodė neramumą ir rūstumą, stai
ga prasiblaivė. Ji pakilo, vis dar laikyda
ma savo Lordą glėbyje, ir tarė mergai
tėm: — Kadangi poni Baudoinienė dar 
neparėjus, aš eisiu apsilankyt pas kaimy
nus, ir tuojau sugryšiu. Meldžiu pasakyt 
jai taip.

Taip tarus, ji išėjo, keliom minutom 
pirm Kupriukės išėjimo.

SKIRSNIS L.
Apsireiškimai.

i Dar pabandžius pralinksmini našlai- 
1 tęs, Kupriuke nulipo trepais žemyn, bet ne 
l be keblumo, nes šalip rišulio kuris jau bu- 
i vo sunkus, ji dar iŠ-savo kambarėlio pa

ėmė savo vienintelę užklodę, taip pasilik- 
1 dama šalčio mielaširdystei tame šaltame 

kambarėlyje.
Vakare (prieš tai, kankinama- nera

mumu del Agrikolos likimo, ta mergina 
negalėjo dirbti; susigraužimas ir laukimas 
nedavė jai dirbti; dabar vėl kita diena dy
kai nueis, o visgi reikia gyventi. Nusimi
nimai ir nelaimės kurios sulaiko biednuo- 
sius nuo darbo yra dvigubai baisesni; jie 
suparaližiuoja spėkas, ir nuo to paeina ne- 
dateklius ir tankiai padidina susigrauži
mą.

Bet Kupriuke, ta visiškas atvaizdis 
šventų pareigų, dar turėjo gana spėkų pa
sišvęsti pasitarnavimui kitiems. Nekurie 
silpni ir menki sutvėrimai yra apdovanoti 
nepaprastu vikrumu sielos, i

Taigi, per praėjusias 24 valandas Ku
priuke nei miegojo nei valgė;, ji kėntėjo 
nuo šalčio visą šaltą naktį. Ryte ji per- 
kentė didelį nuovargį išeidama, lyjant ir 
sniegtint, jieškoti Agrikolos, dusyk perei
dama Parisą skersai, ir vis jos spėkos ne
išsibaigė — tokia milžiniška yra žmogaus 
širdies spėka! i

Ji dabar pribuvo ant kampo gatvės 
Saint Mery. Nuo pastaros Rue dės Prou- 
vaires konspiracijos, tenai toj tirštai ap
gyvento]’ vietoj buvo pastatyta daugiau 
policijantų negu paprastai. Čia jauna siu
vėją, nors prispausta rišulio, pagreitino 
savo žingsnius veik iki bėgimo, ir kuomet 
ėjo pro šalį vieno policijanto, jos užpaka
lyje nukrito du pinigai po penkis frankus, 
kuriuos numetė juodai apsirengus storoka 
moteris, kuri ją arti sekė.
_ Staiga po to, ta stora moteris parodė 
tuos pinigus politikui, ir ką tai 
sakė jam apie Kupriukę. Paskui 
biai gryžo link Rųe Brise-Miche.

Policijantas, nugirdęs ponios 
žodžius (nes tai buvo ji), pakėlė pinigus, 
ir, bėgdamas paskui Kupriukę, šaukė: Ei,

skubiai 
ji sku-

Grivois

ten atsirado keliolika ypatų, kaip visada 
ten pasitaiko, ir tuoj iš penkių ar šešių 
žmonių suaugo didelis buris.

Nežinodama kad policijantas ją šąu- 
kia, Kupriuke tik pasiskubino greičiau ei
ti, norėdama kuogreičiau pasiekti krautu
vę, stengdamosi neužgauti praeivių, nes 
jie buvo tokie žiaurus, ypač kada pasitai
kydavo silpnam susidurti.

Staiga ji išgirdo kad paskui ją bėga 
buris žmonių, ir štai ji pajuto ant savo pe
čių sunkią ranką, Tai buvo policistas, ku
rį sekė ir kitas policistas, kuris tapo pa
trauktas ton vieton žmonių sumišimo. Ji 
atsisuko, ir liko nugąsdinta ir nustebinta.

Ji pasijuto būryje žmonių, daugiausia 
tų žemos rūšies niekšų, apdriskėlių, žiau
rių ir beširdžių, tamsių padaužų, visada 
besisukinėjančių apie gatvių kampus. Dar
bininkai retai su jais susiduria, nes jie be
veik nuolat užimti dienos darbu.

— Ei tu, ar negirdi? ar kurčia. — ta
rė policistas, pagriebdamas žiauriai kup
riukę už rankos, kad ji net numetė savo 
rišulį ant žemės.

Pamačius nelaiminga mergina aplink 
save tokius žiaurius žmones, pašiepiančius 
ir keistai žiūrinčius, pradėjo drebėti ir vi
sai nubalo. Be abejonės policistas su ja 
rūsčiai kalbėjo; bet kaip jis galėtų kitaip 
kalbėti su ja, vargše raiša mergina, išba

lusia ir drebančia iš baimės — tokia nu
skurusia, kuri net žiemos laiku dėvėjo tik 
ploną užvalkalą, purviną ir šlapią nuo tirp
stančio sniego — nes ta vargšė šį rytą la
bai daug išvaikščiojo. Taigi policistas pa
kartojo labai žiauriai, prisilaikydamas įs
tatymų jog išvaizda visada padaro bied- 
riystą nužiūrima: “Sustok biskelį! tu taip 
sku'binies kad net numetus savo pinigus 
riesustoji pasiimt!”

Vienas vaikėzas, niekšiškos išvaizdos, 
‘ pasakė: “Žiūrėk kaip ji traukiasi į savo 
kuprą!”

Toks patėmijimas iššaukė iš visų juo
ką, rėkavimus ir ujimus ant tos merginos, 
Ir ji visiškai sumišo. Ji vos tik galėjo at
sakyt, silpnu balsu, kuomet policistas pa
davė jai pinigus: — Tie pinigai, tamista, 
man nepriguli, — tarė ji.

— Tu meluoji, — tarė antras policis
tas, — viena poni matė kaip tie pinigai iš
krito iš tavo kišeniaus.

— Aš užtikrinu tamistas kad netiesa, 
— atsakė Kupriuke, drebėdama.

— O aš tau sakau kad tu meluoji, — 
atrėkė policistas; — nes ta poni, matyda
ma tavo išgąstingą ir kaltą ūpą, patėmijo 
man: “Matai va ta kuprė, bėganti su dide
liu rišuliu, net išmesdama savo pinigus ne
sustoja pasiimti — tai nenaturališka.”

Vaikėzai vėl pradėjo ją įvairiai pa
šiepti ir užgaulioti del jos nesveikatos. O 
minia ,vis didėjo ir didėjo. Sunku įsivaiz
dinti ką ji perkėntėjo, ta geros širdies, 
prakilnios sieloj mergina, kuomet stovėjo 
yiena prie dviejų (policistų ir didelio būrio 
niekšų, kurių negražių kalbų ir patėmiji- 
mų turėjo klausyti.

Bet ji vis dar nesuprato už kokį prasi
žengimą ji kaltinama. Ji tuojau suprato, 
kada policistas sugriebė jos rišulį, kurį ji 
laikė drebančiom rankom, ir užklausė: — 
Ką tu turi tame rišulyje?

— Tamista, tai yra, aš einu.... — 
Tik tiek ji tegalėjo- pasakyt, visa baimės 
perimta, negalėdama rast žodžių.

(Bus daugiau)

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir. jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND



Skaitykit šį apgarsinimu ir naudokitės kolei dar yra laikasj Ne mums nauda iš to,- bet jums!- Mes atiduodame už popieros 
lėšas! Ar reikia kitokių žodžių Įkalbėjimui jums užsisakyti “Žmonijos Istoriją”? Kam “dar palauksiu” sakyt? Sukruskit!

KAS TAI YRA

Galutinai nustatyta: P opi 6 ros viršeliais kaina $4, Audimo $5. 
Kurie iškalnb užsirašo Visi gdus Audimo viršeliais už $2 ir 25 c.

—PRĖISTORIŠKAS ŽMOGUS?
^ANKSTYVIEJI MUSŲ 

PRATEV1A1?
-KUR JIE GYVENO?
- EG1PTENAI?
-'MILIAUS CIVILIZACIJA 
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
-PlRAMlDOS^'^W:^
-FARAONAI?
—ASYRIJA?
-KAMBYZAS?
—PTOLEMIŲ DINASTIJA?
—SUMERAI-AKKADAl?
-MESOPOTAMIJA? .
—TIGRIS-EUFR ATAS ?
IIkuneiforMos?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?

^BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
-NINEVA?'
-HAMMURARIS?
-CHALDėJAI?
—MAIŽ1U5?/- 
-JEHOVA? 
-foinIKAi?
—KARTAGA?
-iš KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-I NDO-EUROPIEČI AI ?
-NEBŪKADNEZZARAS? - 
-Aki AI?
-Karalius kyras?
-ZARATUSTRA?
-persalmedai?
-TROJOS KARAS?
—TITANAI?
—KRETA?>
-KNOSUS?
—PELASGAI?
-PELOPONEZAS?
-HELEN AI-GR AIKAI?
-ZEUSAS?
-olymPas?
-SOLONAS?
Bforumai?
-ATTIKA?
-Lydija? "
-MARATONO MUŠIS?
-SPARTENAI?
—ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
-ROMĖNAI?
-CEZARAI?
-ROMULUS-REMUS ?
KAS IŠ LIETUVOS norit išsirašyti 
gą, pasiuskit -22 litu 50c. Lietuvos , 
Bankui,; Kalinas/ “Dirvos”sąskaitori,'opaš- 
te gautą kvitą prisiųskit mums, pranešdami 
Už ką pihigus sMiičidt.

$

■ -HANZOS MIESTAI?
-RENESANSAS?' j 
-DANTE-ALIGHIERI? , .
-PETRARCHAS7 
A-JONAS HUSAS? 

t—JOANNA ARK? 
„ -MACCHIEVELLI?
-MICHAEL ANGELO? < 
-JOHANN GUTEMBERG? 
-SPAUDOS PRADŽIA? 
-MARCO POLO?

HžiPANGU? ' 
-MONGOLAI? 
-MAGELLAN AS? 
-KOLUMBAS? 
-ATRADIMAS AMERIKOS? 
—BUDDIZMAS?

•^KONFUCIJUS?
—BRAHMINAI?
-RIG VEDOS?

'• -REFORMACIJA?
—MARTINAS LIUTERIS?
—KALVINIZMAS?
-KRIKŠČIONIŲ SKILIMAS? 
—PROTESTONIZMAS? ... 
-PRESBYTERI JONAI ?
-AN AB ARTISTAI?
-IGNACAS LOYOLA?

JĖZUITŲ ŽOKONAS? 
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?

JBdidžiojt ARMADA? 
IS-RICHELIEU?;
-MARIJA TERESA?
-HAPSBURGAI? , > U
—30 METŲ KARAS?

LADŽINGIS KHANAS?
—RURIKAS? .
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS? 
-KATARINA DIDŽIOJI? 
-ROMANOVŲ PRADŽIA? 
-POLTAVOS MUŠIS?
-44OZENZOLLERNAI ?

„-PIGLRIMAI?
.-^AMERIKOS REVOLIUCIJA?^ 
‘j^WASHINGTQNAS?
-UIUeji prancūzų

REVOL1UČŲA? G, 
jglkOMUNA?, C ■ 
’^kRANęUZŲ RESPUBLIKA?
-BASTILIJA?

llfVOLTĄjRE?
^ROJBESPIERRE? "■
-TERORIZMAS?
-KOMUNOS GALAS ? 
-NAPOLEONAS?
-RESPUBIKOS GALAS? 
-MASKVOS SUDEGIMAS? 
-NAPOLEONO GALAS? 
-ŠVENTOJI SĄJUNGA?
—DIDŽIOJI REAKCIJA?
- GARIBALDI?, 

IflNžiNO GADYNE?
-PIRMAS GARLAIVIS?
-TELEGRAFO PRADŽIA? • 
—SOCJALE REVOLIUCIJA? ’ 
-BAUDŽIAVŲ GALAS? 
—Mokslo gadyne?
-GALILĖJUS? 
-Newton as? 
-DARVINAS?
-LAPLACE?
-GRAVITACIJA?
-GOTIŠKA ARKITEKTURA? 
-SHAKESPEARE?
-MOLJERE?
-REMBRANDTAS?
—S7 RADI VARIUS? . 
-johann sėbast: BACH? 
—MOZARTAŠ?
—DJZRAELI?
-BISMARKAS?
-NAUJASIS PASAULIS?

• ^PUNIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
—ANTIOCHAS?
-ROMOS RESPUBLIKA?
—ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
-POMPE JUS?
-KLEOPATRA?
—ANTONIJUS?
—MESIJUS-JEZUS?
-PILOTAS?
—BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI? • 5
-GOTAI fe J > — *
-ODO AKRAS?
-LONGOB ARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
- POPIEŽIJA?
-KLIOŠTOR1Ų PRADŽIA?
-TURKAI?

■ -.BAŽNYČIOS' SKILIMAS?
^^KONSTANTINOPOLIS

-MOHAMETAS?
-ALLAH AS ?>
-KORANAS?
-MEKKA?
-MEDINA?
-HEGIRA?
-MUSULMANAI?
—ISLAMAS?
-FATIMA?
-GIBRALTARAS?
-GRENADA?
—CH ARLEM AGN AS ?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPĘRIJA?

> -BARBAROSSA?
-TAMSIEJI AMŽIAI?
-GERMANŲ PRADŽIA?

. —N.ORSENAI-ŠIAURENAI?
-SLAVAI?
-TOTORIAI?

J -KAVALERYSTE?
-FEUDAL JZMAS?
-VIDURAMŽIAI?
-POPIEŽIŲ VARŽYTINĖS?
-KRYŽEIVIU KARAI? <

r -LEONAS LIŪTAŠIRDIS?
•INKVIZICIJA?

-KAS JĄ PRADĖJO?
' -PETRAS PUSTELNINKAS?

—ŠVENTOJI. ŽEME?
-parako Išradimas?
-RUSIJOS pakilimas?

Kredito.-fSU dž$dkyriiąis sjijskit.,pH4ėdąjtii ąiškij/š.ąvo ėdrea^dr adfesuQ^i^

'‘DIRVOS" KNYGYNAS oZnue

Viskas tas ir daug kitų išaiškina
ma “ŽMONIJOS ISTORIJOJ”.

T. M. D. REIKALAI]
Racine, Wis.

Iš TMD. Apskričio Pikniko
TMD. apskričio piknikas vi

sais atžvilgiais pavyko. Pikni
kas buvo] rengtas rugsėjo 6 d? 
Midway parke. Svečių dalyYa- 
vavo nemažai iš, , visų aplinki
nių ‘miestelių, būtent Wauke- 
gano, Kenosha, Racirijų 'Mil- 
waukes, So., Milwaukes, ir keli 
automobiliai net iš Chicagos. 
,!; žaismių programas buvo to-;. 

■ kis: ,, 1) į,J^rvų traukė Rąci- 
■■ bp /Lietuviai pu Waukeganie- 

čiais; šie pastarieji Raciniečius 
visu. smarkumuVapgalėjo,’ Yem- 
pė ir nutempė. Ir kas prieš 
tokius aršūolus gali atlaikyti! 
2) Kumštynės ant bačkų — vi
sus apgalėjo ir liko vyriausiu 
kumštininku p.

' 3) Merginos pute balįohus tĄ 
kuri didesųį. išpus., / Visos putė,; 
rkitai bepučiant /sprogo,, o.; su7 

, sprogimo balsu ką širdis neiš
krinta — tai žaislas, baimė, ir 

: sykiu pr a laimė j imas. * ■ Laimi
kis teko p-lei O. MalinąuskaL

Rengėjai , tūrėjo .ir daugiau 
j dalykėlių prirengę atlikimui, 

bet nesiraduš norinčių kjti liko' 
jiėišpildyti. Pilnai buvo juokų 
iŠ 'išpildytų žaislų.

Šiaip svečiai pirm ir po pro- 
< gramo šoko prie Grimailų 
] smo orkestro ;ikį.. welybgi' 
? čiai. '
; ; Siamę>ĮpįįęUiiev,daiyvąVb; 

rių įsitikinimų Lietuvių, 
mums f tięYįsitįkinimąi!
nės (meilė ir apšvietos reikalai 
aukščiaus1 visko ,ir - jie mus. ye^ 
da prie santaikaus broliško gyų

. venimo. J-’J, ■
Dalyvavę svečiai turėjo, 

gos pasilinksminti, o mes 
j nyti • apšvięlai. ' Vieni ir 
I pilnai esam patenkinti.

, Vardan rengėjų ištariu
širdingą ačiū publikai,, darbi
ninkams ir patiems rengėjams.

Ąpivartps piknike- padaryta 
už $230.66. Išlaidų buvo $154.- 
14, gryno .pelno apskričiuiliko 
$80.52. j-;

’ Tą parėngiftią užbaigę su pa- 
sekmėiiiiš, turime rūpintis pra-’ 
dėti tučištis prie kitb. Sekantis 
T. M. D. apskričio parengimas 
bus ruošiamas Waukegan, Ill.,
-turės įvykti šįnlet prieš Kalė- 
das. Apie tą spektaklį savu 
laiku bus laikraščiuose iškalno 
smulkmeniškai pranešta. Mes' 
jo, taip laukiariiė, trokštame va-J 
žiuoti i Waukegana pasisve-

TMD. Centro Valdyba •
K. S. Karpavičius- — Pirmininkajj 

3352 Superior Ave. Cleveland, 0,'M 
P. A. Dėdyhas — Vice-PimiiniiiwM

96 Millbury St. Worcester, Mass. ,1 
V. Sirvydas — SekrctomM

193 -Grand .St. Brooklyn,.bl Y J 
Mrs. F. L. Bernat Stowe rr Iždininkėj 
. 62—23rd St. Jackson Heights, NM 

J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždai 
, Globėjai — Worcester, MassM 

Juozas Solis — Knygiai
903 W. 33rd Street, Chicago, I1J.®

čiupti,'. įf mums bus gera progai 
sugipažinti, užmegsti draugiai 
kup; ryšius. sV geraširdžiais 
Waukegano Lietuviais. Ji

M. Kasparaiffl

Petrauskas.

.X«H<ŪDlKlų'V\ 
Gerovės sKYRiuy 
f DEL APRŪPINIMO^ 
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[kūdikių sveikatoj
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Šiame skyriuje mes laikas
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motinoms Ir motinoms jfe 
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STRAIPSNIS, '142^
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Kpndeiisuotūš' pienas, turi na 
įkatšiĮi'ihs' iT mėsinius vitaminus/M 
o galima atsidėti dėl, vienodos š| 
kybės. Tas tiesa tik kalbant s| 
gerešngją rūsį;' Kaip tjr įjj! ■ kįį| 
maištais, yra visokių rūšių. MOfc 
uos turėtų vartoti tokį pieną klU III, V< 
firma yra pripažinta. Didiiiltjjm F"“ 
sirenga Borden’s Eagle BrimLdi L 
kad ji -geresnė už kitas nišiju^ 
tartina vartoti ta pačių nišj visad į 
Suprantama, kūdikis turi teisųffl M/Kį 
ti geriausią, ‘o thį'elmid nėra tSip fl “' " 
bū kaip maistas, ypatingaišiltai 
ore.

M

įsusiii

įtari. 1 
pro mu 
s nelaKūdikio Dantįs kg

Sveikam kūdikiui dantis, juri M 
sikalti tarp šešių ir septynitį « 
šių. Pirmutiniai dantis vadini Bjfeij 
“pieniniai'. Jų pasirodymo lai p . 
dabah' įyairiuoja. Priežiūra tų da ffl JUK 
yra labai svarbiu ‘ Juos reikia duj 
p kJiėiių • Wuvalyti švelniai trinantį! 
y,ęlnqš, ar Vątosgųmulėliu, kuri ru 
pašlapinti /į borines rujcst'iS ® k 
padarytų iš pusės šaukštuko’iiitdĮį1 IVlkO 
to viena puskvorte verdančio J _ 
dens. Antrųjų dantų -veikumMJ C1J0S 
stiprumas daug priklauso nuo pį 
žiūros teikiamos pieniniams dantiB
'Antrieji, arba amžini, AMįlH 

prastai pasirodo apie šeštus-jln L, t 
tus metus. Jų yra 32, Labai $ B(J, Df 
bū' juos tinkamai prižiurėtij^įgM Kp®*5 
11 ligų galimą išvesti iš blogi! daM 11 
Gerai prižiūrimas dantis vaMOT m 
dū genda. Patartina kūdikio dg jj 
duoti išegzaminuoti geram 
tui kas šeši' mėnesiai, taip-—. 

pinų.; galima butų tuoj sustabdyti 
stebėjus.

I Atminkite kad “žiupsi 
gimo vertas svaro gyc/

Ar Jūsų Kūdikis NedasveriaS !$«1S 1’1 
I Labai patenkinamų pasckrhiil gitais 

ta nesenai gydant nedapenejimį’S 
kyklos vaikų su Eagle PieniOM 

] gai maitinami kūdikiai tuoj.Ą^O 
taišy.tąšjgavę, ;®jaglę< Pięno į savo jį feL- 1
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gj. Nekurie augo dusyk nėgu į 
prastai. Visa gi grupė gavo 

’ timškai po septynis svarus <f 
negu kūdikiai p1 /ii. 
iš bonkų. O nuo to laiko mok™ 
pastebėjo kad kūdikiai netik sveu 
toje ir vikrume paūgėjo, bet,ir sM 
čiai mokintis ėmė.

[hrali 
i, . 2 S dali J ®io, Į

penėti ‘ paprastu M įil," 
įuo to Įaiko Mįi^M , ‘ ‘ 
■■■I fdirbd.

ĮĮteo v
Skaityk atidžiai kas savaite O m a 

straipsi.fus ir pasidėk* ateičiai -

Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden' Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
.penkti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Nuo 1857 trys gentkartės kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Gydytojų Rekomenduojamas
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I .DIRVA 8

LALAI
Centro Valdyt 

■pavičius ą 
perior Avė. įleveujl 
lynas — Vice-pSįj 
ury St. Worcester, 

nd St. Brooklyn/?^ 

B.ernat Stowe 
! St. Jackson 
kas, A. Knaučialis;?

.— Worcester, 

33rd Street, Chiaį^

I PASARGA: Istoriški straipsniai, kaip šis 
i apačioje tėlpaiitiš, kurie ėjo per “Dirvą” 
| jau ilgaš laikas, yra tai raštai iš “ŽMONI

JOS ISTORIJOS”. (Žiur. jiūsl. 4-tą.)

JĖGŲ BALANSAS

mums bus geraįJ 

ti, užmegsti 

ius su gerašį^ 

no Lietuviais, ' i

M. Kasplnj|į

dar Ilgam Laikui. ( Valdovų 
ir Ambiciją Dalinai Aprėžė 
Išgalvotas Įstatymas apie 
Balansą”, arba Lygsvarą.

j |
^OVes skYRWiJ i
- APRŪPINTO 

OTINŲ IR jn 
'IK1Ų SVEIKATOSJ

Bume ukyriajt Bti hiu 
mo Hta> rtata rd 
kalu |ta!u btata

ay IrtdiWy. '

IMUdy iMpUmi k » 
tijlaua jntahatm 
wbas teisynai ir luU 
r BHa janfiase, k>4 tf 
to dalytai karį m te*

irpiiis atolai!rIta

PRAIPSNIS M2

iotas _ pienas tori lįjl 
mėsinius vitanias.i« 

atsidėti del vienoda į.] 
s tiesa tik kaitau] 
mšį. Kaip ir su bšl 
ra visokiu rush, jį 
vartoti tokį pieną ta 
pripažinta. Dieta p. 
•den’s Eagle Brand ik 
;snė už kitas mik b 
toti b? pačią rusi vi« 
, kūdikis turi teis; pr 
, o niekas nėra taip s® 
aistas, ypatingai įlag

kurį jis gavo nuo Antano šal
dote; ir aš siunčiu jį tolyn taip 
.kad nepertraukus to geros lai
mės retežio.

“Tarp kitų aš siunčiu jums 
,m it prašdu, kaip maiięš prašė, 

nepertraukt jį.
“Nurašyk šį laišką ir pasiųsk 

devynioms ypatoms kurioms 
linki geros laimės, šis retežis 
btivb pradėtas Amerikoniško 
oficierio ir turi apeiti aplink 
pasaulį tris sykius. Nepertrauk 
šio retežio, nes kas taip pada
rys’ turės nelaimes.

“Parašyk devynis laiškus ir 
pa'siųsk juos bėgy j 24 valandų. 
Suskaityk devynias .dienas ir 
turėsi gerą laimę. Pažymėtina 
kaip daug sykių ši pranašystė 
išsipildė nuo to kaip šis retežis 
pradėta.”

(Laiškas rašytas Angliškai.)
Jeigu dar niekur tas retežis 

nebuvo nutrauktas tai pas mus 
jis-pakliuvęs pokšt! ii* nutrau
kiamas. Mes gavome jį nuo 
Jono Sekio.

Pamislykit tik kokį baisų 
darbą mes padarėme. Imkit tik 
laiške minimas devynias die
nas. Laiškus liepia išrašyt de
vynioms ypatoms bėgyje dvi
dešimts keturių valandų. De
vyni musų laiškai per devynias 
dienas butų padarę šitokią bai
sią skaitlinę: 3,400,000,000!

Kaip daktarai sako: mušk 
musę, ba iš jos per vasarą pasi
darys milijonai musių. < Taip ir 
su tais laiškais, žinoma, jeigu 
kiekvienas kas juos gaus vis 
išrašys devyniems savo pažįs
tamiems.

O parhąstykit kiek iš kitų 
suvirs desėtko žmonių galėjo 
išplisti tų laiškų, kurie irgi 
savo draugams rašė.

Blogos žinios labai greit pla
tinasi. Kada mums biskį su- 
šlubo koja, tuoj per miestą per
ėjo žinia: “Ar girdėjai, tas h’ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

tas serga!” O. kai išgijome, 
nei viefias iš jų nepaleido gan
dų: “Ar girdėjai, tas ir tas iš
gijo!”

TIK SAPNAS....

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kozriai Lietuvei šeimininkei.

K Prancūzijoje Dieviškos Karalių Teisės' 
B/ Užsilaikė 
H| Puikybę 

' Naujai 
“JėglJ

K ClčIA pakalbėsime aipie tai, kas atsitiko 
Ik. Prancūzijoje tuo metu, kai Anglijos 

gyventojai kovojo už savo laisves. Labai 
! retai tepasitaiko istorijoje, kad susidarytų 

L gera tikro asmens tikru laiku ir tikrame 
į. krašte kombinacija. Kas liečia Prancuzi- 
L ją,. Liudvikas XIV buvo tikras šitokios 
p ideališkos kombinacijos pavyzdys; bet li
tį;kušiai Europos daliai butų buvę geriau, 
B jei jo visai nebūtų buvę.

I Tais laikais Prancūzija buvo labiausia 
U'apgyventas ir toliausia pažengęs pirmyn 
p kraštas. Liudvikas užėmė sostą tuomet, 
Į kai du didieji kardinolai Mazarinas ir Ri- 
tįšelje (Richelieu) iš senos Prancūzijos ka
ži, Talijos buvo . jau nukalę visųtvirčiausią 
k centralizuotą septyniolikto amžiaus vals- 
r.tybę. Jis pats buvo nepaprastai gabus.

Dar ir šiandien, dvidešimtame amžiuje, ne 
s vienur jaučiami yra to Saulės Karaliaus 
I atminimai. Štai, draugijinis gyvenimas re- 

mlasi manerų tobulumu ir išsireiškimo ele* 
? gancija, atsiekta Liudviko rūmuose. Tarp- 
į.tautiniuose ir diplomatiniuose santi'kiuose 

Prancūzų kalba vis dar skaitoma oficialine 
:> kalba, vartojama tarptautiniuose diploma- 
: tų susirinkimuose, nes pirm dviejų amžių 

ta kalba pasiekė tokios elegancijos ir ty
rimo, kokių joki kita kalba iki šiol dar 
rifeturi. Karaliaus Liudviko teatras vis dar 
rtioko mus daugelio dalykų, tik gaila, kad 
iries nelabai tesimokome. Jo viešpatavi
mo metu, Rišeljo įkurta Prancūzijos Aka
demija užėmė mokslo ir. raštų pasaulyje 

'■itbkią aukštą vietą, kad' kitos tautos skai
to sau garbe galėdamaš pamėgdžioti ją. 
Daug ko dar butų galima čia surašyti, — 
Liudviko XIV gadynė buvo tai grožės, ele
gancijos ir gracijos laikai.

Bet šis grąžus paveikslas turi ir kitą 
pušį. Prancūzija buvo garbinga užsie
niuose, bet ne namie, pas save. Liudvikas 
XIV užėmė savo tėvo sostą 1643 metais; 
jis gi pasimirė 1715 m., — reiškia Pran- 

įvctizijos valdžia buvo vieno žmogaus ranko- ! 
so per septynisdešimts du metu, t. y. be
veik per dvi gentkarti. Gera butų aiškiai 
suprasti, ką reiškia valdžiai būti “vieno 
žmogaus rankose” . Liudvikas buvo pir- 

L mutinis valdovas, įkūręs ypatingą labai 
^veiklios autokratijos formą, kuri vadina

ma “apšviestu despotizmu”. Jisai nemėgo 
tokių karalių, kurie, būdami valdovais lyg 
del žaislo, į savo, pareigas žiurėjo kaipo į 
“pikniką”.' Karaliai šituo “apšviestu am
žium” dirbdavo sunkiai ir daugiau už bent 

■kurį savo pavaldinį. Jie keldavo anksčiau 
it guldavo vėliau už kitus, jausdami savo 
“Dievišką atsakomybę” taip jau gyvai, 
kaip ir “Dieviškas teises”, leidusias jiems 
valdyti kraštą, nepasitariant šu pavaldi
niais.

: Aiškus dalykas, karalius negalėdavo 
pats asmeniškai viską pridaboti. Jis tu
rėdavo laikyti prie savęs keletą padėjėjų 
ir patarėjų. Pora generolų^ keletas eks
pertų tarptautinėje politikoje, keletas gud
rių finansininkų ir ekonomihinkų — tai 

■jo padėjėjai, ir jie visi galėjo veikti tiktai 
savo valdovo vardu ir sutikimu. Jų, kaipo 
įndividumų, nebuvo. Žmonių masėse val
dovas, savo šventu asmeniu, ir buvo vie
nintelė teisėta ir Dievo Malonės duota jų 

/krašto valdžia ir vyriausybė. Visų bend- \ 
ros tėvynės garbė virto vienos dinastijos J 
garbe. Prancūzija buvo valdoma Burbo- J 
nų namo, Burbonų namui ir del Buj-bonų ( 
itamo.

Jokios tvarkos nepatogumai yra labai J 
aiškus. Karalius buvo viskas. Visa gi ki- 
'ta buvo niekas. Iš senovės didžiunijos ' 
laipsniškai buvo išveržtos teisės dalyvauti . 
(savo provincijd vaildžioje.- Mažiukas ka-| ' 
rąljškas biurokratas, rašalu išvoliotais ' 
pirštais, sėdėjo kur tolimame Paryžiuje ir

vudikio Danijs 

kūdikiui dantįs- turi p- 
šešių ir septynis nsa 

įtintai dantjs raita
Ju pasirodymo labi, 

oja. Pmežitra (į du|Į 
irki Juos reikia du id Įį 
alyti švelniai titaitie lį 
ilosguniulėliu, kinį redk į 

burinės rakšties (irpį F 
pusės šaukštuko itaia E 

uskvorte vertam nj į 
ųjų danty .sveikumu s į‘ 
aug priklauso nuo j 
.mos pieniniams dantim I 
arba amžini, liautis į» j 
rodo apie šeštus-seta f 
Jų yra 32. balni sw į 
amai prižiūrėti. Duse į 
a išvesti iš bh>«a dus. i 
rimas dantis varysi b į 
Patartina kūdikio ta : 
minuoti geram spsifr i 
mėnesiai, taip radini ' 
jutų tuoj sustiMjti Įt- .

kad “žiupsnelis į*į i

Kūdikis Nedarom! J 

tnkinamų paseknb 
ydant nedapenėjim »■ 

su Eagle Pienu. į- 
ii kūdikiai tuoj 
Eagle Pieno j savu iš
augo dusyk neb J> 

a gi grupė gro w 
ęptynis svarus 
i penėti paprastu pfl 
nuo to laiko mokjv* 

1 kūdikiai netik 
ne paūgėjo, bet ir sj* 
ėmė.

ui
tižiai kas savaitę šta 

pasidėk ateifiai J

Kūdikių 
ibandy ■

į The 
ig, Ne* 
e.žaip

idaoj*®*3

pasi- 
savo 
laikė 
apsi-

O

atlikinėjo tuos žygius, kuriuos pirm šimto 
metų atlikdavo feodaliai ponai. Tie ponai 
dabar, netekę jokio darbo, kraustėsi Pary
žiun ir linksminosi, kaip kurs galėjo, ka
raliaus rūmuose. Netrukus jie pajuto, kad 
jų dvarai, likę be ponų priežiūros, pradėjo 
silpnėti ir irti. Į kelias dešimtis metų iš 
tų kitąkart darbščių feodalių administra
torių susidarė būriai gerai mokančių už
silaikyti, bet niekam nebetikusių padaužų 
prie karaliaus rūmų Versajuj (Versailles).

Liudvikas buvo dešimtų metų am
žiaus, kai buvo sudaryta Vestfalijos taika, 
sekusi Trisdešimties Metų Karą, ir kai 
Hąpsburgų šeimyna nebeteko savo vado
vaujančios įtakos Europoje. Tad aiškų, 
kad kitas ambicijos žmogus turėjo 
naudoti patogiu, momentu ir iškelti 
dinastiją ton vieton, kurią pirma 
Hapsburgai. 1660 metais Liudvikas
vedė su Marija Teresa, Spanijos karaliaus 
duktere., Netrukus po to jo uošvis, pus
kvailis Spanijos Hapsburgų Pilypas IV pa
simirė. Bematant, Liudvikas pareikalavo 
sau Spanijos Nederlandų (Belgijos), kaipo 
Savo žmonos kraičio. Šitoks Belgijos pri
jungimas butų buyęs pavojingas Europos 
taikai ir Protestonų valstybėms. Ir štai 
1664 metais susidarė pirmutinė tarptauti
nė sąjunga, Trilypis Švedijos, Anglijos ir 
Olandijos Aljansas,-po vadovyste Jono de 
Vito (Jan dė Witt), Jungtinių Septynių 
Nederlandų užsienių reikalų ministerio, 
arba Raadpensionario. Šis aliansas neišsi
laikė ilgai. Pinigais ir visokiais pažadėji
mais Liudvikas papirko karalių Karolį ir
Švedijos valstybes. Kai matome, aliantai 
suviliojo Oldndiją ir paliko ją vieną sau. 
1672 metais Prancūzai įsiveržė į slėnius ir 
ėjo į 'patį krašto vidurį. Ir vėl Olandai iš- i 
griovė šliusus, užliedami savo kraštą van- i 
deniu ir priversdami Prancūzus gryžti at- ■ 
gal. Nimvegen’e sudaryta taika 1678 me- 1 
tais nepadarė nieko gero, tik parengė dir
vą naujam karui.

Antras puolimo karas buvo 1689 iki 
.1697 m., užsibaigęs Rysviko (Ryswiek) 
Taika, bet ir dabar Liudvikas dar nebuvo 
atsiekęs tos pasaulio politikoje vietos, ku
rios siekė. Jo seną priešininką Joną de 
Vitą nužudė Danai mušeikos, bet de Vito 
paveldėjas Vilimas III (apie jį tik nesenai 
kalbėjome) sustabdė visas Liudviko pa
stangas padaryti Prancūziją visos Euro
poj valdove.

Didysis karas už Spanijos paveldybą 
prasidėjo 1701 metais, tuoj po to, kai mirė 
Karolis II, paskutinis Spanijos Hapsbur- 
gas, ir užsibaigė 1713 metais Utrechto Tai
ka. Tas karas taip jau neišaiškino nieko, 
tik visiškai ištuštino Liudviko iždą. Ant 
saufežemio Prancūzijos karaliui .sekėsi ka
re, bet jurose Anglijos ir Olandijos laivy
nai sunaikino visas Prancužijos viltis. Be 
to, ilga kova davė pradžią naujam ir pa
grindiniam tarptautinės politikos princi
pui, kurs jau nebeleido vienam kuriam 
kraštui valdyti visą Europą, arba visą pa- , 
šaulį.

Tas principas — tai taip vadinamas 1 
“jėgų, balansas”. Tai nebuvo koks rašytas 
įstatymas, bei per tris amžius -visi laikėsi , 
jo, lyg kokio gamtos įstatymo. Žmonės, 
sugalvoję šitą idėją tvirtino, kad Europa, 
savo nacionalistiniame išsivystymo laips
nyje, gali išsilaikyti tik tuokart, jei išlai
kys absoliuti daugybės priešingųjų viso 
kontinento interesų balansą. Neprivalo 
būti leidžiama viešpatauti vienam kuriam 
kraštui ar vienai kuriai dinastijai. Laike 
Trisdešmties Metų Karo Hapsburgai buvo, 
gal ir patys to nenujausdami, šito įstaty
mo taikymo aukos. Šitos^ kovos išdavos 
buvo taip užtemdytos tikybos ginčų ir ko
vų, kad ir šiandien dar sunku aiškiai per- 
matysi vyriausias šito didelio konflikto 
kryptis. Bet nuo to laiko jau mes aiškiai 
įžiūrime kad visuose. tarptautinės reikš
mės klausimuose viešpatauja šalti ekono
miniai išskaitliavimai. Jaii susekame at? 
siradimą naujo Valstybininkų typo, valsty
bės vyro su asmeniniais palinkimais, su li
nija ir pinigams skaitliuoti mašina. Jonas 
dc Vitas buvo pirmutinis šitos naujos po
litikoje krypties reiškėjas. Vilimas III bu
vo pirmutinis didis mokinys. Gi Liudvi
kas XIV, su visa savo garbe ir didybe, bu
vo pirmutinė tos krypties politikoje auka.

Bus: RUSIJOS IŠKILIMAS.

Kalbinu aš tave, 
Glaudžiu prie krutinės, 
Dainuoju dainelę 
Meilės pirmutinės;

Rodos lyg vaikelis, 
Juokiuos ir vėl budžiu, 
Lyg jausdam’s pavojų 
Prisiglaudęs gludžiu.
tu su maloniu 1

Žvilgėsiu akelių
Lyg žvaigždė padangėj 
Rodai man takelį;

Maloniom Juputėm 
Lyg bučkį man teiki, 
Tai (vėl apsisukus 
Rodos mane peiki.

Rodos lyg norėčiau 
Maldaut atleidimo, 
Nestumti nuo savęs 
Man’ Į nubudimą — .

Bet tuo tarpu audra
Kokia baisi kaukia — 
Aš akis pramerkiu, 
Eit dirbtuvėn šaukia.... I

Meilės Dievaitis.

Virimo Receptas

Jeigu kas paklaustų jūsų kokis 
maistas! yra tipiškai Amerikoniškas, 
obuolių pajus be abejo gautų garbin
gų paminėjimų. Pajus yra mėgia
mas Užkalnis ir obuolių pajus yra 
ypač skanus kada darytas iš anks
tyvų obuolių. Mes tankiai teiravo- 
mes delko obuolių pajus valgomas, 
dėl“ lukštų ar dęl viduriu! Tiktai 
patėmiję valgyklose užkandų prašy
tojus galit pamatyti kaip pajus tan
kiausia atmenamas. Sekantis recep
tas yra toks kuris pataps mėgiamu 
valgiu jūsų šeimynoj. Išbandykit 
šiandien.

Nuo Juoku Red.: Poetai la
bai retai pasaulyje gema. Ir 
retai mes (naujų (sulaukiame su 
jų dainomis. Gerb. Meiles Die
vaitis yra visai naujas musų 
poetas, ir prašome jo nesumai
šyti su .čia dainavusiu gerb. Ju
rų Dievaičiu. Ir jiedu yra iš 
visai priešingų kraštų: Jūrių 
Dievaitis gyvena Pacifike, o 
Meiles Dievaitis netoli Atlan- 
tiko. Nors senovėj tarp Meilės 
Dievaičio ir Jūrių Dievaičio 
vo artima giminystė, tarp 
dviejų (mes pilnai tikime) 
sai pažinties nėra.

Gerb. Meilės Dievaitis apsa
ko vieną savo atsitikimą kokių 
daugybė mes turime: sapnuo
jame (naktį’ arba dieną) apie 
mergelę (ar bernelį) ir džiau
giamės ta išsapnuota meile, bet 
kaip pasidairom tikrenybėj, pa
sirodo nieko nėra....

Tankiai nez tik meilę, bet ir 
nuliūdimą ir net skausmą sap
nuose (ir dieniniuose) pergyve- 
nam, tik gerai kad iš sapnų ga
li išbusti, ir kada apsidairai 
tuoj nieko nesimato ir nesijau
čia.

bu
siu 
vi-

Jus 
Galit

Nutruko! Mes gavome laiš
ką, taip vadinamą “retežinį lai
šką”, kurio siuntėjas prašo ne
nutraukt, beti mes tyčia nu
traukiame. Raiškas skamba:

“Aš gavau nuo Dr. J. Paša- 
karnio ši. geros laimės retežį j

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosi! Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtės.

$1 iki $25.

Wet 
Aut<rStrop 

Razor 
—Issiaštrina Pats

Vengk Dantų Negerovių
Naudok Colgate’s

Colgate's yra toks dantų valytojas kuris 
valo taip gerai, kad tvirtus dantis lengva 
turėti.

Jis prašalina priežastį danty gediirio-taip 
pagelbėdamas užlaikyt dantis sveikais. 
O sveiki dantįs taip reikalinga prie gro
žės kaip gražios akįs ir švelrii oda.

25c.
Didelės Nieros

3 už 70c.

SSK33S

Obuolių Košės Pyragas

1 puodukas obuolių košės
1 puodukas sėlenų (all-bran)
16 puoduko riebalų
1 puodukas rudo cukraus
1 puodukas razinkų

' puoduko kurrantų
2 puodukai miltų
1 šaukštukas sodos
1 šaukštukas druskos ,
'4 ' šaukštuĮįų gvazdikų
1 šaukštukas imbiero (ginger) 
Vi ’šaukštuko cinamono
Suleisk /riebalus ir cukrų.

lių košę.
su soda, druska ir prieskoniais, 
maišyk gerai. Kepk taukuotoj 
kinčj vidutiniškam karštyje.

RODYKLĖ No. 68
Naiiiinlai Pasigelbejiniai

; Nuvalymui suteptų rakandų, nu- 
f šluostyk] medj su skaruliu nugręžtu 
. karštame vandenyje. Nušluostyk vi- 
. siškai kitu skaruliu ir. nušveisk kaip 
L paprastai.

Sausa /druska arba actas trinamas 
. ant marmuro plėtmų prašalins plėt- 

nius lengvai.
Labai svarbu kad grindys butų vi

siškai nuvalytos pirm dėjimo ant jų 
skysto vaško, nes kitaip vienos dalys 
bus tamsios, kitos šviesios.

Užlaikymui šluotos gerame 
jc reikia pamerkti į karštas 
pamazgas sykį savaitėje kad 
tūtų šiaudai.

Grožės Tatarimai
Blogas kraujas, kaip dauguma 

žmonių tiki, nėra tai paprastai prie
žastis blogos 'odos ir išvaizdos; tas 
paprastai paeina nuo išlaukinių prie
šų vadinamų parazitais kurie užsi- 
veisia odos skylutėse. Jeigu jūsų 
oda yra šiurkšti ir suaižėjus arba jei 
pilna pučkų ar dėmių, tai rčskia kad 
odos škyliitės užsikimšę, kas neduo
da skylutėms tinkamai kvėpuoti, ir 
taip pasidaro tinkama dirva, taip 
sakant, ■ bakterijų augimui. Kožno 
žmogaus oda nuolat keičiasi. Kožnų 
syki mazgo jant veidų, jus nu trina t 
mirusių odų. Tai senai odai mirš
tant nauja susidafo. .

Ypatiška Sveikata
, Daugeliui musų žodis grudai reiš
kia pusryčių valgj, bet tas žodis tu
ri platesnę reikšmę. Žodynas paro- ' 
dd kad grudai yra tai iš žolių išau
ganti javai kurie duoda mums mais
to visam 'metui — o ar tie grudai 
nėra tai kviečiai, kukurūzai, rugiai, 
avižos, ryžiai, ir miežiai? Kviečiai 
nueina j malunUs ir gryžta pas mus 
j virtuves kaipo miltai. Kukurūzai

ji muilų 
sukie-

Suleisk /riebalus ir cukrų. Daelėk 
razipkas, kurtintus, sėlenas ir obuo- 

Paškiži miltus . sumaišytus 
..............Sū- 

ble-

Virtuvės Patarimai
Vaisių košių indai ir stiklai ir 

lėliai turi visada būti sužymėti 
juose randasi kad nepadarytumet 
klaidos laike Valgių rengimo.

Ryžiai, - grudai ir krekiai reikia 
laikyti sausai kiek galima ir todėl 
turi būti padėti aukštai ant lentynų.

Rudasis cukrus reikia • " ‘ -

bu-

i •! " j - f virtuves uaipu unitai. iyukutuzui
• • x r—dreg- ^trinami į gatava valgyti padarų,

noj vrntoj arba ledų šėpoj kad nesu- • sudaromi j miltus arba krakmolų ar- 
kietetų i grumstus. ka pakeičiami j kitokį valgonių daik-

Actų reikia, laikyti atokiai nuo tų. Reikia priprasti valgyti grudi- 
šviesoš kada jis buho -pilnam, štip- niuš valgius. Jie priduoda spėkų ir 
rūme. j energijų dirbimui.

su palikta

. . Prašyk
savo groseminko duoti Borden’s.

MES REKOMENDUOJAME - SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas graibiausias šviežias pienas s,- 1E.L.

arčiausias maisto vertybėj prie gry- j jame smetona ir suruošiamas po už
do karvės pieno negu koks kitas pro- ivaizda veterinary ekspertų. ' 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie- J savo groseminko duoti Bor

Jūsų Gimtinis 
Kraštas

AR jus ilgitės vėl kada nors 
nors pamatyti šavd senus 

iiamelius užjūryje jūsų, senoje 
tėvynėje ir atlankyti savo' jau
nystės draūgus?

Šimtai Clevelandiėčių svetim
šalių žmonių kas metai va
žiuoja aplankyti savo.tėviškę 
ir kitus miestiiš užrUbėžyje.

Pinigus kelionei galima susi
taupyti per ihetus arba du jei
gu imsitės reguliariai dėti ant 
tavo knygeles šiame Banke 
ypatingai tam tikslui;

f incorpoi^itėA i^4Si ■ 

<5acietg foršaubms 
tite City of Cleveland 

* 
PUBLIC SQUARE

DUSULYS
Blogiatniu dusui id untpuolii ir dusinintli simptomai palengvinami ir •«-
valdomi nuo dedimtiea adrandq iki trifa minucią, vartojant Dr.- R. ŠCHIFFMANN’8 
ASTHMADOR, kuria tieaiprinai pasiekia Liros šaknis, suteikdamas saldu ir ramų 
miegą lavoje, tiems, kurie kitaip turėtą snausti kėdėje. Prisiąsk mums iavd vardą ir 
aiškiai parašytą adresą ‘ir rausi musų rydymą visiškai. DYKAI. Duok mums progą 
(rodyti tatai musų kaštais. ASTHMADOR yra parduodamas per visus aptlekorius 
abelnai visose dalyse pasėnlm, Prisiąsk savo adresą (del persitikrinimo

SCHIFFMANN CO.; 1734 N. Main Street, LOS ANGELES, CAI. v



The Younger Set
TO ONE DEPARTED

Walter R. Baublis.
She was a rose,
A half-blown rose,

Within my vale of'dreams, 
Whose tenderness 
And soft caress

Were like the golden beams.

She was a rose,
A full-blown rose,

The beauty of the field,
A flower fair
Of fragrance rare,

Pure Virtue’s virgin shield.

She was a rose,
A heav’nly rose,

Within that vast domain, 
Where angels sing 
And cherubs bring 
The sweet celestial strain.

------- «-o--------

AJXOFFICE
I#) CAT

C/pATOMFSy TRADE MARK RCO.

By Junius

“You say”, repeated the 
druggist, ' “that you want a 
quarter’s worth of candy and 
a nickel’s worth of stomach
ache medicine?”

“Yes, sir,” replied the small 
boy, “an’ mix- ’em, please.” 

--------o--------
A Collinwood boy was ar

rested foi- stealing milk. The 
judge released him on the 
ground that he had been al
lowed to take milk when he 
was a baby and did not know 
it was wrong. 

-------- o--------
If a husband is given a kiss 

when he arrives home, instead 
of a lecture, the chances are 
that he’ll arrive home oftener.

-----  o—------
The office grouch declared 

that if the houses in Cleveland 
were painted just half as well 
as the faces, we’d be known 

I UNCLE WIGGILY’S TRICKS

all over the nation as Amer
ica’s “City Beautiful”.

-------------0--------:— '
The height of fashion this 

fall, muses A. Žukas, is about 
15 inches from the ground.

-------- o----- *—
Two people fąll in love with 

each other. They have joint 
affection; Why, then, isn’t 
rheumatism the same as love?

-------- o---------
Troubles, seldom shrink; 

they just seem smaller as you 
grow larger.

-------- o--------
Doctor — What did you do 

with the patient’s tempera
ture ?

Nurse (frightened) — Oh, 
gracious; I left it in the ther
mometer.

-------- o--------
C. F. Petraitis says even in 

the smallest towns there is al
ways something going on. For 
instance, the interest on mort
gages.

-------- o--------  
Probably there are not more 

affinities nowadays than there 
were when Victoria was living, 
but folks are becoming more 
careless with them. 

-------- o--------
A fellow will be forgetful. 

As many bills as we have re
ceived in the course of our 
existence, we spelled arrears 
with one r the other day. 

-------- o--------
The Laziest Man in the 

World: Took the sulphuric acid 
bottle off the shelf by mistake, 
noted the error, but drank it 
rather than reach again for 
the syrup. . 

-------- o--------
The only thing, says "John 

Netn-a, that mars the pleasure 
of some fishermen is having 
to stop to dig bait. 

-------- o--------
“It isn’t the cost,, its the up

keep that worries me”, said

the flapper as she rolled her 
hose.

-------- o--------
MOST IMPORTANT

The question should mean the 
most

Of anything to you
| Iš not “Where did you spring 

from?” but
“Where are you going to?” 

j Houston, Tex., Post-Dispatch.
-------- o--------

Even when a man wants, 
[the earth he doesn’t want it 
| thrown at him in' the form of 
mud.

— APGARSINIMAI -
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS PAR- 
SIDUODA, 6 kambariai viršuje ir 

apačioje, po 3 rniėgkambarius kož- 
noj. Pilnas skiepas, kombinacijos 
furnasai, skalbyklos, didelis atikas, 
eleitų stogas. Išrenduota už $95 j 

i men. Nėra garažiaus, bet gang vie
tos geražiams ir įvažiavimui. Arti 
Superior Through ir St. Clair karų. 
Kaina $10,000. Be agentų. Telefo- 
nuokit savininkui Lakewood 6781W.

SALIUNAS IR RESTAURANTĄS
Parsiduoda, puikioje vietoj, Lietu

viais apgyventoj. Parsiduoda visai 
pigiai. Kreipkitės “Dirvos” krautu- 
vėn platesnių informacijų.

i Ant 969 E. 123rd St. prie Supe
rior through karo, gerai biznį da
rantis bulvių druožlių biznis (pota
to chip), biznis garantuoja $200 pel
no kas savaitė, randasi prieš teat
rą. Uždarytas nekėliomis. Dau
giau žinių gausit pas Zimevman, 
5907 Ęcovill avė. (39)

ANT RENDOS
G kambarių pavienis namas,, elek
tros šviesa, maudynė. Renda $35 
mėn. Atsišaukit 1453 E. 65 Street 
po 5 vai. vakare

REIKALAUJU PARTNERIO
Ar jums reikalingas pusininkas 

gyvenimui viename kambaryje ? Esu 
apysenis Lietuvis, noriu gyventi sy
kiu su kitu. Kreipkitės Jos. Minski, 
547 Woodland avė.

Reiikalingi Pardavėjai
PATYRĘ ARBĄ NEPATYRĘ 

5 smarkų? vyrai rįpikąMngį-įpąrdayt- 
nėjimui namų. Mes turime daugiau 
namų negu galim apdirbti; dabar 
yra pats geriausias laikas pardavi
nėti namus;* tai jūsų proga; musų 
vyrai uždirba nuo $500 iki $700 per 
mėnesį, ir jus tą galit padaryt. At
sišaukit tarp 9 ir 11 ryte. (38)

T. G. PERREN CO. » 
14132 Euclid Ave. Eddy 2323 
______ Atdara vakarais.
PARSIDUODA ant 1410 E. 66th St. 

netoli Wade. Park avė., cigarų, 
saldainių ir delikatesų krautuvė, ge
ri kambariai prie krautuvės. Ga
rantuoju $400 savaitėj ineigų. Per
siduos pigiai. Kreipkitės 8440 Ma
dison avė. Ma(ykit Zimerman. (39

| Kodėl | 
skustuvas trau- į 
kia? Tai atšipus | 
geležtė. Visai aš- į 
tri geležtė skuta Į 
puikiausia. Valet į 
AutoStrop Skus- į 
tuvas yra viena- Į 
tinis ką turi vi- į 
sai aštrią gelež- i 
tę kožnam skuti- į 
timui.

i i
$1 iki $25.

I

| AutcrStrop |l 
i Razor ii

—Išsiaštrina Pats

Don’t talk like a Red. That 
lingo is always the vocabulary 
of a failure, who is jealous of 
others.

-------- o--------
“I had a good joke the other 

day that I wanted to' tell”, 
grumbles J. V. Mitchell, “and 
went into all the barber shops, 
but there were so many women 
there I could not tell it.”

i Didžiausia Pasaulyje
I

Dveją Centų Verte
pu CENTAI YRA TAI VIS- 

KAS KIEK (JUMS ATSIEI
NA PER SAVAITĘ UŽ ELEK
TROS SPĖKĄ REIKALINGĄ 
VARYMUI JŪSŲ SKALBIA
MOS MAŠINOS.

TIE DU CENTAI PALIUO- 
SŲOJA NUO JŪSŲ PEČIŲ VI- 
SĄ SUNKU DARBĄ TRYNI- -w. 
MĄ IR GRĘŽIMĄ IR UŽDE- ' 
D A JI ANT PASS1TIKETINOS 
SPĖKOS ELEKTRIŠKO MO
TORO.

TAS SUMAŽINA LAIKĄ REI
KALINGĄ SKALBIMUI IKI 
DVIEJŲ AR TRIJŲ VALAN
DŲ. ’ • - ' ■ - -y ' t

TAS PADIDINA JŪSŲ LIUO- 
SYBES VALANDAS, APSAU
GOJA SVEIKATĄ, PRAILGI
NA JAUNYSTĘ.

KUR JUS GALIT GAUT KO 
DAUGIAU UŽ DU CENTU?

Norėdami įsigyti savo namuose elektriški) skalbia
mi) mašiną pasitarkit su pardavėjais kurie yra na
riai šios Electrical League of Cleveland. Duodama 

' ant išmokesėio lengvomis ilšygomįs.

9MLECTRICAL 
LEAGUE of CLEVELAND

14-tas Aukštas, Hotel Statler 
Prospect 3466.

A Zebra, according to Helen 
Baltrukonis, is a horse in a 
bathing suit.

-------- o--------
Many a last year’s straw hat 

covers a head full of sense— 
and a pocket full of the neces
sary coin.

-------- o--------
Tile world’s easiest task is 

baffling a policeman.

F A R M A
40 Tikrų farmą parduosiu arba iš

mainysiu ant namo Clevelande. 30 
akrų dirbamos žemės, 10 akrų miš
ko ir ganyklų, upelis . bėga per ■far- 
mą, kas padaro gerą ganyklą. Geri 
budinkai, 50 vaisinių medžių sodas;

Ar Buvot
Užrubežyj

JŪSŲ draugai kurie lankėsi 
šią vasarą Europoje papa

sakos jums jog ta jų kelionė 
užrubežyje buvo didelis paty
rimas—toks kurio verta laukti 
i r taupyti pinigus.

Ar jus manote važiuoti užru- 
bežin sekantį metą, ar dar ki
tą metą?

Kviečiame jus susidėti šiame 
banke sau kelionės fondą kad 
galėtumėt gerai pasivažinėti.

Incorporated 184$

^odetg tor Ratings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus į taupymu banką /

Valet
AutoStrop

Razor
—Sharpens Itself 

AMERIKA
IR

AMERIKOS LIETUVIAI

Naujas puikus veikalas apie Ameriką. ir 
Amerikos Lietuvius, talpinantis vien tiktai 
paveikslų 167: tai yra paveikslai draugijų, 

veikėjų, miestų, demonstracijų ir tt.

Knyga turi išviso 325 puslapius, 
didelio formato, gražiais kietais

viršeliais, kaina ............ $3.00.
Pinigus siųskit su užsakymais.

“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

M

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniu. Pašalpą išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘*H- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus, kainai.

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

. Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

į I .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
t 307 W. 30th Street New Yerk, N. T.
M ' ' • (
tinmntnmnrimiimnnuiiixiixuuHtniin1

Prospect 2420 Central 1786
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

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

kuojam, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, OMa.

pusė mylios nuo miestuką ir mokyk-j 
los. Didžiausioj Lietuvių ’ kolonijoj 1 
Amerikoje, Fountain, Mich.

Platesnkr žinių kreipkitės pąą sa-. 
v įninką laišku arba y pa tiška i vaka
rais.

FRANK JANUŽIS
6120 Glass Av. N. E. Cleveland, 0.

Saugus Skustuvas kurs pats 
Išaštrina Savo Ašmenis 
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

*



D I R V A

Pirma, tai kad uki-

[po LIETUVAI
Į PASIDAIRIUS
| - t—r-: t—-——————:——|
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiįiiuiuiiiiiuiiuuiuiiiiiiiii(iiiiiiĮiiiiiiiiiuiiP 

Kaslink Švenčių Jstąty-, 
mo

' Pirma kada švenčių įstaty
si bebuvo. vykdomas žmonės

i manę1 kad tąme įstatyme -nieko 
bloga nėra,, Bet kada įstaty
mas ,patapo darbu, žmonės pa-
'mate) kad tai paikiausis ir ne- 
nąudingiausis Lietuvos liau
džiai‘įstatymas ir pradėjo mur- 

.•mėti’prieš valdžių.
Bet ištikro ir yrą prieš ką 

'murmėti.
ninkąms į savaitę padarė dvi 
šventės.

I ir vieną ■ dieną turį sugąišti į 
I miestelį šiaip su įvairiais rei
kalais; nes nedėldienį jiieko ne- 
i gali atloti. O ūkininkui vasa

ros laiku brangi ir minuta.
I Antra, tas žydams pilą kiše- 
’ nius; • ir pasekmingai jie galį 
i žmones išnaudoti.! Dabar daug 
[daugiau į jomarkus žmonių su- 
| važiuoja, nes šyentadiehį mote- 
įjėlėsf.ir dažų nusipirkti negali 
I ir kitokių smulkių dalykėlių.
I žydai į kermošius suvažiuo- 
Mančįtį žmonių daugumu labai 
f pasinaudoja, nes kas perka 
t smulkins, dalykus tai su tuo ir 
I nesikalba, ‘ o kainą žinomą be- 
E veik kita tiek padidintą.

Trečia, žmonės negaudami 
I nedėįioj pirkti laikraščių, kny-
j gu,*šventadienio vakarą pralei- žiaųs, iš Šventų kaimo, Kvėdar-
I džia prie kortų, o jaunimas 
. w padūkusių vakaruškų, 
| Kai kur žmonės jau pradedą 
I šventadieniais dirbti, 6 turgaus

^pfląšyęsti.
..^Keistai išsižiuri kad dvide- 

I šinitame amžiuje dar tokie įs- 
■ tatymai yrą leidžiami.'; :

’Seminaristas,.

Šventądienį nedirbk,

Įstatymai Kovai su Ve
ngriškomis Ligomis

Kaunas. — Mįnisterių kabi
netas rugp. 27 d. priėmė įstaty
mo projektą kovai su venerinė
mis ligomis. Einant tuo įsta
tymu, venerinėmis ligomis lai
koma lues, gonorea ir minkšta
sis šankeris. pydyti "sergan
tiems venerinėmis ligomis vi
daus reikalų ministerija steigia 
ligonines ir ambulatorijas. 
Prie kiekvienos savivaldybių 
lėšomis išlaikomos ligoninės tu
pi būti atidaryta ambulatorinis 
Venerinis gydymas. Visi ser
gantieji venerinėmis ligomis 
privalo gydytis arba gydymo 
įstaigose arba pas privatinius 
daktarus. Asmenįs žiną apie 
susirgimą venerinėmis ligomis 
privalo apie tai pranešti apskri
ties gydytojui. Nepranešę apie 
tai baudžiami. Vengią gydytis 
asmenis talpinami į gydymo 
Įstaigas prievarta. Sergantie
ji (pakartotinai, taip pat prosti
tutės sergančios venerinėmis li
gomis, talpinama į venerikų 
kolonija^. “L.”

Šeimynos Nesantaikos 
Vaisius

Kvėdarna (Tauragės apsk.) 
Antanina Butkaitė, 19 m. am-

^Lietuvos 'Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus

- MAUDYNĖS 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.

pražuvęs
.Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 

H daiktu.
yra piuku Jeigu gali taip 

$£ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 

j{. dalikas gali neleisti jums eiti 
'■’;-pirniin.

pavyzdžiui, v jeigu žmogaus 
į dantis yra nešvarūs, tai jus no- 
Jfroms ar nenoronfc turėsite ta 

-kaipo užmetimą tam žmogui. O 
: *- /tuo tarpu gal-but toks pat uz- 

t.ipietimas yra daromas ir jums., 
g? Listerine, dantų tepalas, valo 

dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado su stata 

> kurs ištikro šveičia nedrasky- 
damas dantų e males —- tas sūn- 

. kus uždarinis pagalios tapo .iŠ- 
g rištas.
f Didele/tūbą Listerine dantų 
įf)tepalo kainuoja tik 25 centai; 
’‘gausite per savo aptiekoriu. 
t Lambert Pharmacal Co., Saint

nos vai., nesugyvendama su sa
vo brolio žmona Veronika But
kiene sumanė ir padarė štai ką.

Nuvažiavus Lanku vos mies
telin nusipirko nuodų buk tai 
išnuodinti namuose žiurkėms. 
Kada rytmetį brolio žmona Vę-, 
fonika v virė arbatą, Antanina 
pasinaudodama jos nepastebė- 
jimu Įdėjo stiklinėn nuodus ir 
pati pasišalino iš buto. Nelai
mingoji išgėrus pusę stiklinės 
arbatos pajuto skausmą ir puo
lė negyva žemėn.. Skubia gy
dytojo pagalba ji buvo atgai
vinta ir dabar tebegyvena.

Suimta kaltininkė prisipaži
no policijoje kad ji tą padarė 
keršindama, ir labai gailisi. Da
lis nuodų surasta stiklinėj. By
la pas tardytoją. “(L,"

" VISKAS SUDEGĖ
Kvėdarna1 (Tauragės aps.r). 

— Naktį iš rugp. 16 į 17 d. 
žaibas uždegė gonaičių kaime 
Nasvičio ir Raudonienės trobe
sius. Sudegė ne tiktai nejudi
namas turtas, bet padargai ir 
vežimai ir gyvuliai, “L.”

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

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

PE-RU-NA
/.Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
tper Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
’■viduriu if žarnų pagedima ir 
'kitoniškus katarįnius sto
vius.

Parsiduoda visur 9 
Tablėtuose ir kaip skystimas

Nauji Studentai
Iki rųgp. mėnesio jau paduo

ta 335 prašymai priimti į Kau
po universitetą. Fakultetais 
busimi studentai šiaip skirsto
si: teologijos-filosofijos — 25; 
humanitarinių mpkslų — 48; 
teisių — 107; gamtos-matema
tikos — 45; medicinos — 64; 
technikos — 41; evangelikų fa
kulteto — 5. Jų tarpe yra 93 
žydai ir 76 moterįs. “L.”

Nelaiminga Meilė
Kalnėnuose, Raseinių apskr., 

nesenai mirė vietinis turtingas 
ūkininkas V., palikęs jauną 22 
m. amžiaus žmoną. Našlę buvo 
įsimylėjęs darbininkus K. ir 
norėjo ją vesti, bet ji griežtai 
atsisakė," nes mylėjo kitą.

Moteris pareikalavo kad 
dąrbininkas tuoj apleistų 
ūkį. Tuomet darbininkas
traukė revolverį' ir ' vietoje ją 
nušovė, o paskui pats persišo-

tas 
jos 

išsi-

25*
—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

vė. Sunkiai sužeistą jį rugp.
22 d. atgabeno Kauno ligoni- 
pėn, kur jis mirė. “L.ž.”

J. G. SAROČKA
Vienatinis “Dirvos” ir “Ar
tojo Agentas Youngstowne. 
Kas nori užsirašyti tuos laik
raščius, ar pasiskaityti kreip
kitės pas

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave. ‘ 
Youngstown, Ohio.

SKAUSMAS! KUR?
ATMINKIT

YRA GERAS NUO
1. Reumatiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4f Mėšlungiško' Traukymo.x 

Sprando Suštyvėjimb. 
Skausmo šonų, Krutinės ir 
Pečių.

Apsideginimo ir Žaizdų. 
Apsaugojimo nuo Uodų. 
Skaudančių Muskulų. . 
Apsaugojimo nuo ūžnuodiji- 
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
určskimo,

5.
6.

7.
8.
9.

10.

ir' tt.

• Kaina 35c 65c. ir $1.25

arbą knygutės ra-Del patarimu 
šykit j
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth, Pa.

REIKALAUJAM 
AGENTU

Platinimui “Dirvos” 
Duodama, geras už-, 
darbia nuo kiekvie
no metinio skaityk 
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

DR. HUMPHREYS*24“
TABLETS
BU 1 LP YOU UP

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

Mrs. Winslow’s
Syrup

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

forBILIOUSNESS

BEECHAMSWKS
Lietuvos Konsulatai

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

t Aiškios, Tyrios, Svei- 
kos, Paikio,š Akįs 
'Yrą Puikiausia Dovana?

Mūrinė Valo, Palengvina, At- 
gaiviną ir Nepavojingas.

F % Jis jums patiks-
i CPU K, SLv Knygele “Akių Ūžžiura” arba 

Murine Co., Dpt. H.IS., 9E. Ohio St., Chicago “Akių Grožė” Dykai. i

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almarta- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

“Vienybe”
Tas kuris turį 37 metui “VIENYBĖS” kompietus, 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 “Vienybes” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio krašty ir Lietuvos.

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

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

| Pranešimas Sergantiems |
1 X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 |
E Mano ypatiškas ištyrimas' metodų naudojamų Europos Klinikose E 
H Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romp j sykiu su mano 25 E 
Z metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų E 
5 davė man daug progų jų. išgydymui ir greitas pasekmes. Mano — 
įs ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, ’Elektriškais aparatais, E 
E Quartz Ultra-Violet' Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Ląborato-X S 
E rija, kas leidžia man padaryti teisingų kliniškų diagnozų arba nu- = 
~ spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. . . E
= “Mano Darbe Nėra Spčjinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju ~ 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- ~ 
E ko, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavinto* nuo darbo. g 
•5 Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. z:
2 Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E
~ Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- s 
X rie yra mano geriausi liudininkai. Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiojika metų aš leidau serumus = 
S tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich'o garsius Kraujo Vais- E 
S tus 6C6 ir 914. E
— Jeigu jūsų ligą nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- ~ 
X doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokiai X 
E ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškąi prižiuriu visus savo pacentus. X 
E Yra moteriškos slauges pasitarhavimui. E
E • ------Mes Kalbame Lietuviškai------  «

Dr. BAILEY, Specialistas
E 1104 Prospect Avenue =
| ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =

= (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) —
= Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedeliomis 10 ryte iki 1. ~

Verta Pagalvoti

Sumažink
Savo

greitai

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
Cleveland, Ohio

Net. keletas šimtų doląrių bus didelė pagalbą padėt jums 
prasidėt biznį yionas sau ar su geru pusininkų. .

Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- 
spirtjnai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekmėmis.

Pradėk savo pasisekimo taupymą The A. B. Savings and 
Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti 
5% nuošimčiai.

Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- 
sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur
tingu.

Ateik pas muš ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba 
pąšiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok iki rytojaus tą 
ką gali padaryt šiandien.

Jeigii biednąs,. ąr beveik biednas žmogus galėtų sutau- 
pyt hiskelj, nors dolarį i savaitę, jis jau butų kelyje pir- 
mynžangos.

Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę įžengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsi
tikrink savo ajeičiai nepriklausomybę ir laimę.

TOEILSSCBorM
Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labeliuotas 
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

$1 iki $25.

fflade by '
Lambert Pharmacal Co., Sam! Lotus, U. S.

Valet 
-duterStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

3354 Superior Ąve.
A. B. Bartoszewicz, Pres.

Ž

Į
£

X

3.

£

X

Kiekvienas žmogus jaučiasi, kad gali sutikti gyvenimą 
tiesiai jeigu jam bus duota teisinga proga. Taupomi 
pinigai duoda, jums progą reikalauti teisingo atsinešimo.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

š£Hillllllllllllllllllllllllilll|IIĮIIII>OIIIUIII!lll|IIIIIIIIIIIIIIIIIIllliltUllllllimilllllllllHIĮ:

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

Better than a Mustard Plaster

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

(.ISTERINEI 
THROAT I 
TABLETS j

H Antiseptiškos |

■ Prašalina.
į ir Pąliuosuoja B 

Užkimimą B
Gerkles 

H Skaudėjimą B
1 J

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

S 
S

Eikite paa tikrą Specialistą, b M 
prie kokią aeiklovintų daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesoriui ne- 
Biklausinos kokia liga sergi ir kur 
skaudą. ^Jįsai pats tą jums pasakys, 
po išegzatninavūno. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji* 
neturėjo užtektinai'apsipažiuimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos; 
Mano Aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roontgeno ir pilnas Bakc?- 
riologiėkas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu ašį paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj Būgry’ž senoji' jūsų sveikata ii 
tvirtybė. Jeigu turite iiusilpnė.tUĘiui 
nervus ir kenėiątą nuo ušnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkut ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikve- 
kit pinigo,‘tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagėlb ėjimas reikalinga jutas vi
siems.

DR. SMEDLEY; SPECIALISTAS 
1940.6 Euclid Av. Kampas Ė. lOSth Si. 

ANTROS GRINDYS, KAMBARĮ?
Ofise; valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 

Nedėldiėniąis nuo 10 iki 1.

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

Cleveland

nd 8 vasara

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių g 
pasiskaitymų, naudingų mblasliškų straipsnių, ir svarbių g 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit g 

■v jį dąhąr jir'turėsit naudingą lailcraštį. - ■ H
* Rėlkataiijam agentų ūsšrašin.ėt “Amerikos Lietuvį”, pąr- g 
davinėti knygas ir gražias laiškaiųs. popieras. Adresuo- n 
kįt pinigus ir laiškus ęiųsdamiL . ' g

“AMERIKOS įįĘTUVIS" x |
14 Vęvųon Street ; ^Worcester, Mass- |

iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiililllliiiiliiiiliiiiiiiiiiililiiiilliiiiiiillliliillinilliiiiiinii^  M

$27 E Street
SANDARA”

Boston 27, Mass.
I H



Kas Girdėt Cievelande-Apielinkese š
? Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. k ?
r __________________________________ ■_______________________________________________________?

SKANDALAS
Andai “sausieji” buvo užpuo

lę Ohio valtsijos senatoriaus 
George H. Benderio namus su 
neva keno nurodymu kad pas 
ją są slaptai alaus ir degtinės. 
Bet po iškrėtimo nieko nerado. 
Bender patraukė tuos krėtikus 
teisman reikalaudamas 100,000 
dolarių atlyginimo, nes jis yra 
didžiausias blaivybės šalinin
kas ir pravedė kelis Įstatymus 
varžančius • net šmugelninku 
veikimą.

Bender kaltino agentus kad, 
jie krečia privatinius namus, o 
palieka karčiamas kuriose nuo
lat degtinė pardavinėjama, ir 
sakė turi surašą 500 yietų kur 
degtinė Clevelande pardavinė
jama, o tų vietų niekas nekre
čia. Tada valstijos agentas pa
reikalavo tų 500 vietų surašo 
iš Benderio, o kada Bender at
sisakė jam duoti, Bender liko 
areštuotas ir kaltinamas kaipo 
atsisakantis liudyti apie tai ką 
jis žino. Nuo savęs valstijos 
agentas dar apskundė Benderj 
ant $150,000, taigi iš to kilo 
didelis skandalas. Teismai ne
užilgo prasidės.

“honey moon”, už vogtus pini
gus, kaip detektivai jį susekė. 
Jis penki mėnesiai kaip paleis
tas iš pataisos namų, ir jj de
tektivai sekiojo. Kada pamatė 
važiuojant automobiliu, sulai
kė ir ėmė klausinėti, jis parode 
kad automobilį pirko, bet paai
škėjo kad pinigai buvo vogti. 
Tada areštavo.

I 
j

Panedėlį du banditai užėjo i 
brangmenų krautuvę ant kam
po E, 9th ir Euclid ir pagrobė 
$23,609 vertės deimantų, bet 
kada juos pradėjo vytis ir gau
dyti, jie tuos brangmenis pame
tė gatvėse,. ■ tik .-gelbėjo savo 
kailį. Jie šoko apt. automobi
lių ir Įsakė žmonėms vežti juos 
be sustojimo, paskui pasišali
no. Jie buvo atvažiavę vogtu 
automobiliu, bet jo negalėjo 
naudoti, nes negalėjo išvažiuot 
pro susigrudušius automobilius.

SPORTAS
Požėla Lenką Paguldė.

; Pereitą pėtnyčią buvo labai 
karštos imtynės ‘tarp Požėlos ir 
Lenko iš Toledos, Tamo Zawad- 
skio. Nors del karšto vakaro 
publikos nesuėjo tiek kiek ga
lėjo sueiti, bet sporto mylėtojų 
buris iš apie/200 žmonių labai 
entuziastiškai sutiko Požėlą ir 
kitus ristikus.

Išsykio buvo perstatyta abu 
ristikai, Požėla ir Zawadskis, 

i po to Zawadskis parodė keletą 
drutuolių triksų kokius pirmiau 
nei Požėla su Vidžium neparo
dė, Zavadskis kėlė viena ran
ka du vyru, taipgi du vyrai jam 
ant' krutinės stovėjo, ir tt.

Visi nekantriai laukė imty
nių. Lietuvių upas' buvo labai 
įtemptas, o keli buvę Lenkai 
tik ir troško kad jų tautietis 
padarytų Lietuviams Sarmatą 
ir laimėtu Lietuvos vėliavos

Gavo Akrono Naujienos

A. LAPĖ SUGRYŽO
“Vienybė” praneša kad lai

vu America” j Brooklyną par- 
gryžo G. ir Andrius Lapė, kurie 
buvo išvažiavę Lietuvon. “Vie
nybė” sako kad Clevelandietis 
Andrius žada apsigyvent ten, 
Brooklyno apielinkėj.

Jeigu taip tai Clevelandiečiai 
nustotų vieno gero veikėjo.

MARĖ ČIŽAUSKIENĖ AT
LANTIC CITY

Plačiai žinoma dainininkė M.
Čižauskienė jau penkios savai
tės kaip vieši rytinėse valstijo-
se ir randasi Atlantic City, N. 
J. Rugsėjo 26., nedėlioj, visi 
galės girdėt ją dainuojant per 
radio iš WHAK stoties. Ji yra 
pirmutinė 'Lietuvė kuri dainuos
Atlantic City.

Superior gatvė bus geriausia 
apšviesta visame mieste. Jau 
baigiama rengti naujos didelės 
liktarnos kurios stovi 100 pėdų 
viena nuo kitos ir ant stulpų 
12 pėdų aukščio. Superior prie 
to yra ir plačiausia gatvė vi
same mieste, imant iš miesto 
centrb iki E. 55th St.

Mieste pradėta kova prieš 
žiurkes. Apskaitliuojama kad 
Clevelande žiurkių populiacija

.spalvų juostą paskirtą tų risty- 
nių laimėtojui.

, Iš publikos buvo parinktas 
.refery,. Adv. V. J. Pugrehis, 
kuris pareiškė kad ristynės eis 
bešališkai ir viskas atsibus be
šališkai. Adv. Pugheris prane
šė kad Požėla sveria apie 175, o 
Zawadski apie 171 svarą.

Visi laukė kada jiedu susi
kibs. C kada susikibo, publika 
labai nekantravo kas dėsis, nes 
Lenkas pradėjo labai sniarkiai

yra apie 2,000,000, arba nuo 
kiekvieno žmogaus po dvi žiur
kes. Kova pradėta nuo upės 
ir einama Į visas puses, žiur
kes nuodijama barium karbo
natu. Kožną dieną žiurkių pri
viliojimui sunaudojama apie 
800 švarų mėsos. Kova eis

Požėlą atakuoti ir tankiai su
griebęs už galvos smaugti. f 

Ristynės tęsėsi apie pusva
landį laiko, ir gailaus Požėla 
sugriebęs Lenką, iškėlęs augš- 
tyn, kelis sykius apsukęs ap
link galvą, paguldė. Publikoj 
pasigirdo didžiausias šauksmas

apie šešias savaitės. už Požėlą.
Reikėjo antro karto imtis, iš-

sprendimui kas pergalėtoju lie-

CIVILIZACIJA PASMERKTA
Pranašas Jeremijas 9:5: Priete- 

lius prieteiių klastuoja ir nei vieno 
teisaus žodžio nekalba; ie mokinasi 
ant to, kaip kits kitą prigautų, ir 
gaila jiems kad pikčiau negali pada
ryti. Jie savo burna meilingai kalba 
su savo artimu, ale širdyje jie tyko 
jo.
.Nedėlioję 3:00, 7017 Superior Ave.

Kalbės F. J. Diglis.

pat antru kartu, ir publikoje 
buvo didelis entuziazmas, visi 
tik ragino Krunkaitį, kaipo sa
vo vietinį sportininką-mėgėją 
laikytis, nepasiduoti.

Garbė mums Clevelandie- 
čiams turėt tokį narsų vyrą ku
ris kimba' į čiupryną net gar
siems ■ profesionalams risti- 
kams..

Antru kartu susikibo Požėla 
su Zawadskiu, ir vėl visų upas 
įsitempė. Kada tik Požėlai te
ko gulti aukštieninkam visi ne
kantravo kad Lęnkas nepriplo
tų, nes tas naudojo visus gud
rumus, dar ypač kad Požėlos 
viena ranka buvo sužeista iš 
imtynių Detroite. Bet ir antru 
kartu Lenkas neatsilaikė ir ke
lis sykius Požėlos trenktas per 
galvą liko priplotas.

Prie baisiausio entuziazmo 
sprendėjai padavė Požėlai juos
tą, kuri yra pirmutinė tokia 
dovana kokią Požėlas kur ga
vo. Nors turi daugybę medalių 
ir kitų šalių juostų, bet Lietu
viška juosta buvo pirmutinė, 
iŠ kurios jis labai džiaugiasi ir 
laikys ją sau kaipo talismanu: 
ta' juosta padės jam pergalei 
visus jo priešus.

Lenkai Zųrza ir Pyksta
Keli buvę imtynėse Lenkai 

real estate agentai nuo ?. ist 
79 st. ir iš Lenkų banko, kurie 
buvo kaimynais su “Dirva” 'Se
noj “Dirvos" vietoj, matydami 
kad jų tautietis pralaimėjo, la
bai nepasitenkĮnę liko. O ant 
rytojaus vieną “Dirvietį”, Po
vilą Vasiliauską, susitikę Len

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

tūrą šios vDatos 
ėleonora Rusteikienė ■ ■ Lt. 250
Karalina Treinauskiėnė ... 100
Kazė Kleveckaitė ...... 200
Robertas Alenčįkas ...........    50
Antosė Vilimaitė ................100
Petras Pranokus' ..,. a .... .300
Stasė Vaitkunienė ....... .250

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

tūriais svarais, lengvesnis už' 
Požėlą, todėl Požėla galėjo jį 
paristu Vasiliauskas sako kad j 
tie keli svarai nieko nereiškia, Į 
bet “ponai” nenusileidžia ir rė
kia sakydami: Kad jūsų Požėla

RISTYNĖS NEĮVYKS.

Kaip buvo rengta K. Požėlos 
ristynės ant šios fsubatos tai 
jos neįvyks, nes Požėla liko ne
tikėtai telegramų iš CĮevelando 
atšauktas į Chicagą ir apleido 
šį kraštą, negalėdamas sugryž- 
ti atgal į čia ristynėms ant su- 
batos, rugsėjo 19 d.

Požėla labai atsiprašo Akro- 
niečių, ir pasižada kitu laiku 
pribūti kada nors vėliau. Ka
dangi apie lapkričio pradžią 
imtynes Požėlai rodos rengia 
Pittsburgiečiai-tai kaip tik tuo 
laiku bus patogu ir Akrone su
rengti. -. Viet.

VAKARĖLIS
Rugp,'3O d. šv. Petro pobaž-

nuveikti kelis kartus geresnius 
veikalus, bet vargas iš klebono 
pusės, kuris neduoda Lietuj 
viams progos, neatjausdamas 
Lietuviams bet dar papeikčiau 
mas juos.

Tą vakarėlį užbaigiant kle
bonas atsistojęs prieš publiką 
pasakė trumpą kalbą raginda
mas Lietuvius imti pavyzdį ir 
stengtis taip atlikti kaip tie 
svetimtaučiai. Bet tas klebo
no patarimas' yra labai pras
tas. Aš patarčiau kad klebe
ns* liautųsi šu tokiais savo vei
kiais ir tokių patarimų Lietu
viams neduotų. Jeigu klebonas 
negali rasti geresnių veikalu ir 
tinkamesnių veikėjų tai geriau 
su tokiais daugiau lai nepasiT 
rodo. žvaigždė.

toks narsus, ar jis sutiks iiu-inytinėj salėj {klebonas {surengė
tis su bile Lenku kurį mes pa-i vakarą manydamas Lietuviams
statysim? i parodyt ką svetimtaučiai gali

Vasiliauskas paaiškino kad nuveikti su savo gabumais, ir 
Požėla niekad dar neatsisakė I įįesa Lietuviai nėra tiek pri- 
imtis su jokiu ristiku kuris yra brendę kad galėtų atlikti to
jo klesos. Jei turit kokį, pa- kius veikalus.
statykit. Vienas iš. Lenkų at- (£>eį tuomi klebonas parodė
sakė Angliškai, “We’ll let you 
know”, ir Lenkai sportininkai 
išėjo.

Lankėsi Kitas Ristikas
; Utarnipke lankėsi "Dirvoje” 
kitas pragarsėjęs Lietuvis ris- 
tikač, Juozas Šimkus, 170 sva
rų.
Mass.
,’cirkais po pietines 
Dabar sugryžo šiaurėn. 
kus yra plačiai žinomas ir tarp 
svetimtaučių.

Jis paeina iš- Worcester, 
Per vasarą važinėjo su 

valstijas. 
Sinfc

Painesville, O., užbaigta bu-
davoti didelė $2,000,000 vertės 
cemento dirbtuvė, kur gauna 
darbus daugybė darbininkų, šis 
miestelis visai greta' Clevelan- 
do.

PIANO LEKCIJOS

kiškoj vaistinį ant kampo E. 
179th ir SuperioR kur jis buvo

. . . 1 — 1 z . 1 . J J ■

lietuviams savo užsispyrimą ir 
tokius dalykus kurie Lietu
viams neneša {jokios naudos.

Rugsėjo (Sept.) mėnesį atsidaro 
piano lekcijų ir muzikos" teorijoj 
klesa. Nauji ir senį mokiniai bus 
priimami ,tik pradžioje semestro. 
Mokinama vien geriausia muzika.

Clevelando majoras Townes 
atsistatydino, nauju majoru iš- La. 
rinktas John D. Marshall. Mą- Pertraukoj ėmėsi A. Vidžius nuėjęs iškolektuot pinigus už 
joraS dabar yra daugiau dėl ce- su vietiniu, Jonu Krunkaičiu,, parduotas “Dirvas”, užsipuolė 
remonijų, kada miesto biznio nes Graikas nepribuvo. Vidžius prikišdaini kad imtynės buvo

Telefonas . Main 6111

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

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

Tie svetimtaučiai tinka tarp 
savų žmonių. Klebonas norėjo 
parodyt ką gali civilizuoti žmo
nės, arba kurie nieko neprotau
ja. (Musų Lietuviai kiek žino
ma daug daugiau supranta ne
gu tokie vaikėzai, kunigo artis
tai, kurie ant gatvių kampų 
švilpauja per naktis. Kunigas 
manė kad užganėdins Lietuvišt 
ką publiką pastatydamas su to
kiais artistais ir artistes su 
pusnuogėm blauzdom.

Klebonas paskui išgirdamas
1 . Ji ‘ v f T .tuos svetimtaučius, žemina Lie

tuvius {kad jie neatkreipia do
mės į tokius dalykus.

Lietuviai savo gabumais gali

Esti du mokinių koncertai t me
tus. Kaina lekcijų $1,00 už pusę 
valandos. Reikalaujant einu mo
kyti j stubą už tą pačią kainą. 
Pinigai mokas! iškalno už keturias 
ar daugiau lekcijų. Norintiems 
nusipirkti naują ar vartotą pianą 
patarnauju veltui. Geidžiantieji' 
platesnių tame dalyke informaciją, 
kreipkitės: . (38)

V. GREIČIUS
7503 Myron Ave. Cleveland, 0. 

Penn. ,1079-J.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

administraciją veda
■ Jos dainų programas tai die- manadžeris.

samdytas | turėjo gana darbo iki Krunkai- neteisingos, kad Požėlai pasta- 
I tį paguldė, pirmu karfu, ir taip tytas ne jo vogos vyras, net ke-

nai yra sekantis:
Aria iš operos Traviata, Ita

liškai,
“Vilanelle”, Del Aquo, Pran

cūziškai,
“La Partida”, Ispaniškai, 
“April Morn”, ■ Angliškai, 
“Kur Bakūžė” ir “Mano Ro

žė”, Lietuviškai. Viso penkio
se kalbose.

Rugsėjo 27 d. rengiama jai 
koncertas Worcesteryj, vėliau 
bus surengta koncertas ir Wa
terbury j.

ELEKTRIŠKI PADARGAI NAMUOSE

Nusibodo gyventi. Viena 21 
m. amž. jaunavedė, nuo 2209 
Payne avė., išgėrė nuodų po su
sipykimo su vyru. Ji nuga
benta i ligonbutį ir išĮgelbėta 
nuo mirties.

Vincas Radušis, 4233 W. 100 
St., liko paimtas kalėjiman už 
paniekinimą teismo, kai penkis 
sykius gavęs įsakymą atsiskai
tyti gautais už brolio sužeidi
mą pinigais to nepadarė. Bro
lis, kare sužeistas, randasi li
goninėj Daytone. Vincas Ra
dušis, kaip sakoma, gavo iš val
džios $11,462 brolio pinigų.

Pateko kalėjiman. Tūlas C. 
Hook, 23 m. amžiaus, nuo E. 
175th st., pateko kalėjiman sa
vo vestuvių išvakarėj. Jis nu
sipirko automobilį važiuot ant

Žymiausias įspūdis Amerikos gy
venime koki padaro ant atsilankiusio 
i šią šalį svečio iš užrubežio yra tai 
tas kokią didelę rolę lošia elektra 
dirbtuvėse, krautuvėse' ir namuose. 
Kur tik reikia šviesos, spėkos arba 
šilumos Amerikonai naudoja elektrą.

Svečias mato elektra duoda šviesą 
kuri didelių miestų gatves nušvie
tus kaip dieną. Mato ją naudojant 
nušvietimui lankų ir vidaus krautu- 
vių> didelių ir mažų. Jis patiria jog 
net ir biedniausi miestų namai turi 
elektrą.

Toli gražiau ir stebėtiniau negu 
Šviesa yra tai spėka gaunama iš ele
ktros. Elektra suteikia energiją ku
ri suką ratus milžiniškų mašinerijų 
dirbtuvėse; ji traukia traukinius ve
žančius tūkstančius tonų medegos į 
dirbtuvės ir taip pat užbaigtus pro

duktus išgabena.
Elektra nuolat naudojama daugiau 

ir daugiau dek šilumos. Duoną da
bar kepa elektra didelėse keptuvėse; 
plienas tarpinama elektros karščiu 
plieno dirbtuvėse; ir plytos išdjrba- 
mą-kepama su elektra.

Bet nei vienas iš tų didelių elek
tros naudonių nėra taip stebėtina 
kaip kad elektros atliekami dalykai 
namie. Beveik kožni namai Ame
rikos miestuose ir daugybė ukėse 
turi elektrą ir panaudoja ją bile ka
da reikia tik paspaudus sagutę pile 
laiku dieną ar naktį.

Apšvietimas nartių yra svarbiau
sias naminis elektros .naudojimas. 
Namų. apšviętimo lėšos nuolat ėjo 
mažyn ir mažyn ir dabar daug pi-' 
giau apšviesti namus elektra negu 
butų naudojant tam tikslui žvakes.

Bet elektros srovė namuose pa
naudojama daugybei kitų tikslų ša
lip apšvietimo. Ji naudojama spė
kai sukimui elektriškų darbą sutau
pančių padargų, stebėtinų moder
niškų išradimų kurie atlieka darbą 
namuose kurį pirmiau atliko vyrai 
ir moterįs. Nekurie tų elektriškų 
darbą taupančių dalykų yra elektriš
ka skalbimo mašina kuri prašalino 
sunkų drapanų trynimo darbą ran
kom; elektriškas prosas kuris nuo
lat buna karštas ir nereikalauja dė
ti ant pečiaus kaitinti; elektriška 
prosijimo mašina kuri suprosija šei
mynos skalbinius trečdalių laiko ką 
ima prosyt rankom; taipgi elektriš
kas šlavikas ir elektriškas stotkų 
/mazgotojas. Eletra taipgi apšildo 
namtis, sykiu gi ja galima gaminti 
valgį.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso- vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Suimtomis 9 iki 2:30 po. pietų. ‘ 

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

I
S PIRMOS KLESOS 5

į LIETUVIŠKA AVALUS 
S TAISYKLA S

Pataisau ir išdabinu visokius į 
apavalus, skrybėles ir kepures. J 
Mandagus patarnavimas Lietu- 5 

viams. ?

A. NETZEL SLietuvis Savininkas ' S 
s 7331 Wade Park Ave. į
■///.■AWZAW.WAV.V.VZ

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS, GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Einam traukti paveikslus laidotuvių į na
mus ir ant kapinių.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

A. S. Bartkus-Bartkevičius
1197 E. 79th St Cleveland

APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

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

Rosedale Dry Cleaning Co.
Randolph 7906

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

I I
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 Furnaee Work—General Repairing.
Us First for Economy and Quality-------- .

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

The
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

5%

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St

Geriausias
Skutimas

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

$1 iki $25.

Vdet 
AuUrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats


