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Suimtas Begėdiškas
Mergaites Nužudytojas

SUGAVĘS 15 METŲ MERGAITĘ, KURIĄ KE
LIS SYKIUS SUTIKO IR MATĖ, IŠGĖDI

NĘS PASKUI AKMENIU UŽMUŠĖ.

Kada Liko Suimtas, dar Bandė Pabėgti, bet 
Pakliuvo, ir Laukia Aštrios Bausmės.

vėl

SUIMTA ŽIAURUS 
ŽMOGŽUDIS

ir sugriebęs jos galvą po pažas
te pradėjau mušti. Rodos su
kirtai! jai per galvą šešis Sy
kius. Akmenį numečiau, jis 
buvo visas kruvinas. Kacki ją 
paleidau ji sukrito ant žemės. > 
Ji kiek išgalėdama kartojo, aš 
noriu namon. Kuomet ją pali
kau ji buvo dar gyva.”

Tokių šaltakraujų žmogžu
dysčių i'etai girdėti.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

.Užmušta du darbininkai. Pa- 
Į lei Triadelphia, W. Va., kasyk- 
’ loj eksplodavus 15 dėžių para- 
l ko užmušta du dąrbininkai ir 
I du sunkiai apdeginta. Eksplo- 
- zija atsitiko dvi mylios gilumo 
f žemėj. 67 kiti darbininkai bu- 
■ vę toj kasykloj išliko sveiki. Iš- 
[ sykio buvo pranešta kad už- 

gruvo ten 300 darbipinkų, bet 
tie gandai pasirodė neteisingi.

F New Yorke pasibaigė trokų 
įvažinėtojų streikas po trijų sa
rtaičių tęsimos!. Darbininkai 
[ sutiko ant pusantro tiek mo- 
' kesnio už viršlaikį, $1 savaitėj 

daugiau algų ir dirbs devynias 
valandas į dieną kaip pirmiau.

Detroite naujoje šv. Tamo- 
> šiauš bažnyčioje ir mokykloje 

tapo elektros užtrenkti trįs 
: darbininkai kurie per neatsar

gumą pertempė elevatoriaus 
vielas per elektros šviesos vie-

Youngstown, O. — Trumbull 
plieno kompanija iš Warren, O. 
pradėjo mažint savo raštinių ir 
šiaip baltkalnieriuS darbinin
kus, viršininkus ir užvaizdas. 
200 tokių darbininkų gavo no
tas kad jie bus paliuosuojami. 
Jau pirm to 350 buvo paleista 

j iš daugelio departments Kom
panija mažina lėšas.

s’ New Lexington, O. — 
sykloj netoli Benderville 

"plozijoj užmuštas 60 m.
žiaus darbininkas. Nelaimė at
sitiko prie šaudymo anglies.

Rengiasi konyencijon. Cleve- 
lando Amerikos darbo federa
cijos nariai rengiasi pasiųsti 
didžiausią delegaciją Į federa
cijos konvenciją kokia kada 
buvo siųsta. Konvencija atsi
bus Atlantic City, N. J., spalių 
mėnesį.

Cincinnati, O. — Tūlas John 
Henry, 37 metų amžiaus vyras, 
papildę, kaip vadinama, “žiau
riausią, šaltakraujiškiausią žu
dystę istorijoj”. Jo laukia mir
ties bausmė elektriškoj kėdėj.

Henry buvo suimtas name 
ko medžiojimo jo, skubiai liko 
nugabentas kalėjirhan, kad su- 
sikųrsčitis minia jo nesuplėšy
tų. Jis prisipažino apvogęs, 
išgėdinęs ir nužudęs 15 metų 
amžiaus 
well, iš

Henry 
kur jis
gavo žinią nuo vieno žmogaus 
kuris matė jį netoli Shady 
Lane, kur ta mergina buvo 
žudyta.

Kada jį surakintą vedė, 
staiga ištruko iš policijos ir
bėgo už eilės prekinių vagonų 
ir pasislėpė pelkėse. Paskui 
jį paleista kulkų lietus. Kada 
apsupę pelkes policistai reika
lavo jį išeiti, o jie tai šaus, jis 
suriko: “Nešaukit, aš išeisiu!”

Graudus Verksmai 
Komunistams

McNAMARA VĖL 
ISIPAINIOJO

NUKANKINTA IR 
NUSKANDINTA

Ka- 
eks- 
am-

liko nu-

Indianapolis. — Keturiolika 
metų atgal pragarsėjęs konspi
racijos dalyvis John J. MeNa- 

I niara, kuris su kitais
1 teistas kalėjlman už susprog
dinimą Times budinko 
gėlės, Kalifornijoj, kur tuo lai
ku prie statomo budinko ėjo 
darbininkiški nesusipratimai, o 
McNamara buvo geležies būda
vote jų darbininkų unijos sek-

’ Į retorius. Tada užmušta 22 dar
bininkai dinamitui sprogus.

Laike jo teismo socialistai 
kėlė baisiausi lermą ir kaltino 
valdžią ,kam persekioja, nekal
tus darbininkų vadovus.

Dabar McNamara vėl atsižy
mėjo įvairiai grasindamas ki
tos šakos darbininkui ir paga
linus išmušė jį iš darbo, delei 
ko kilo byla ir teismas atrado 
jį kaltu. McNamara dabar yra 
vietinio • geležies budiįvojimo 
darbininkų unijos skyriaus biz
nio agentu.

Vieno turtingo 
restaurantų savininko 
lavonas rastas ežere ir 
manyta kad ji nusižu- 

Bet paskui ištirta

Derybos su Lenkija Eina

mergaitę Edną Bos- 
Addyston.
liko suimtai namuose, 
gyveno, kada policija

nu-

jis 
už-

mačiau ją sykį ar porą.

Kaip Nužudė Mergaitę
Henry po biskį išpasakojo 

savo pasaką apie žudystę, poli- 
cistams vežant jį į Cincinnati.

"Aš dirbau rynų dirbtuvėj ir 
gyvenau su ‘Shortv’. Aplei
dau tą dirbtuvę savaitė .atgal. 
Tos mergaitės aš nepažinojau, 
bet
Savaitė ar daugiau atgal ma
čiau ją netoli bolių parko, ir 
prašiau jos duoti man pinigų.

“Ji sakė duosianti man pusę- 
tų kiek turi. Nežinau kiek ji 
Iturėjo, bet davė man $1.60.

"Seredoj, apie 1 valandą, aš 
pamačiau ją ateinant taku ir 
mudu veik susidurėm. Man pa
sidarė taip lyg aš nustojau są
monės. Aš pagriebiau ją ir 
bandžiau išgrobti iš jos pinigi
nę mašnelę.
aš kirtau jai per veidą, 
to

$1 iki $25.

i?-*'

ilet 
-Strop 
izor

Rusai Perka Traktorius 
iš Amerikos

Maskva. — Palengva Ame
rikos traktoriai labiau ir labiau 
lieka naudojami Rusijoj. Juos 
platina kooperativės organiza
cijos lengvomis išlygomis, ir 
kaimiečiai kurie įstengia ima 
juos į vietą medinių žagrių.

1914 metais Rusija turėjo 
tik 54 traktorius., žiu metų 
pradžioj valdžia nupirko iki 
4,835 traktorių, ir dar bus par
traukta 5,000 traktorių.

Aš paėmiau ją už 
nusivedžiau toliau 
Ji pradėjo spiegti.

Bet

Ji ėmė spiegti ir 
Nuo 

jai pradėjo iš burnos krau
jas tekėti, 
rankos ir 
nuo tako.
Tada pasiėmiau akmenį, 
dar jbs nemušiau, 

"Ji sakė pasakys 
ir broliams. Mane 

siūliau jai 
bet 
ant 
aš.

dviejų piano

mė. Aš 
lę atgal, 
kysianti

"Tada

savo tėvui 
paėmė baf- 
jos mašne- 
sakė pasaji vis

manęs.
paėmiau akmenį
kumščių 'didumo,

Washington. — Suv. Valsti
jų sekretorius Kellogg atsisa
kė Įleisti į šią šalį Anglijos ko
munistą, narį atstovų buto, Ša- 
purji Saklatvala, Indusą. Jam 
jau buvo išduota viza ir jis bu
vo gatavas važiuoti į Washing
tone rengiamą tarp-parliamen- 
tinės unijos konferenciją, bet 
staiga Suv. Valstijų sekreto
rius įsakė Apierikos konsului 
.Anglijoj vizą atšaukti., Jo ne
įleidimui priežastis yra ta kad 
Saklatvala. sakė karštas kurs
tančiais .revoliucinės prakalbas 
Anglijos parliaments ir kitur 
ir reųgėsi taip daryti atvažia
vęs į Suv. Valstijas. I 

Amerikos komunistai labai
nusiminė iš to, nes negaus gir-1 pasiūlymą Lenkijos 
dėti kalbėtojo kurstančio r” 
versti valdžią, kas jiems labai 
malonu pasiklausyti.

Sovietai Nori Pastot 
tiems Kelią

Zeppelino Sprogimo 
Tyrinėjimai

karo ir laivyno 
prezidentas Coo- 
komisiją dalykų 
Tuo tarpu pulk.

Washington. — Sprogus or
laiviui Shenandoah, ir Pulki
ninkui William Mitchell palei
dus per spaudą griežčiausius 
apkaltinimus 
sekretoriams, 
lidge paskyrė 
ištyrinėjimui.
Mitchell, kuris buvo pagelbi- 
niu 'oro laivyno komandierium, 
o paskui liko nužemintas ■ iki 
komandieriaus aštunto orlaivių 
korpuso Texas valstijoj už “ne- 
nusileįdimą vyresniems”; liko 
visai atleistas nuo tarnybos iki 
dalykai išsiriŠ, nes mat jis bū
damas po kareivio disciplina 
išdryso kelti balsą prieš savo 
viršininkus ištikus ne'aimei su 
Shenandoah.

Pulk. Mitchell vienu laiku 
per karą buvo vyriausiu ko-

(Specialiai “Dirvai” iš Kauno) I na koncesiją plukdyti mišką 
I e ' I Nemunu Lietuvos teritorijos

Krikščionis Parduoda | ribose.
Vilnių! -pa; partinis biznis.

Kaunas. — Kopengahene de-' nigų, 
Cybos su Lenkija eina
tempu. Nors oficialiai buvo 
pareiškia kad politikos klausi
mai nebus svarstomi, bet nie
kas tam netiki. Ir kaip tikėti ?

Jeigu bus susisiekimas gelž- 
liais ir vandens 
bus 
nu 
doj 
kad

Chicago, 
eilės 
žmonos 
išsyk io
de pati. 

. , i kad ji buvo žiauriai kankintaLos An- ...I ir nužudyta, o paskui įmesta j 
| ežerą. Tuo pačiu laiku vienas 
'jos vyro ąestaurantų buvo su- 
| ardytas bomba, 
| prie padidinimo 
slapties.

Išegzaminavus 
ta kad moteris jau buvo negy
va kada buvo įmesta Į vandenį. 
Jos pečiai buvo apdeginti deg
tukais, kojos- buvo nuplikytos 
karštu vandeniu, sako egzami- 
nuotojai.

Po šitokio dalyko, pradėta 
jieškot viena mergina kuri dir
bo viename iš jos vyro restau- 
i'antų kaipo patarnautoja prie 
stalų. Pirm atradimo lavono, 
(a mergina buvo pašaukta teis
man ir kaltinama už užpuolimą 
ir muštynes. Ji mat buvo su
sipešus su ta motere; ta mergi
na, kaip sako jos vyras, grasi
no moterei 
neišmes iš 
ją, Dabar 
sišalinus.

kas prisidėjo 
tragedijos pa-

lavoną patir- keliais;
patšu, telefo- 
jeigu Klaipė- k 
konsulatas ar

Bus pi- 
pasilaikys trilypis 

visu blokas prie valdžios; ilgiau pa
silaikys daugiau ' pasipelnys. 
Tai tiesioginiai jų siekiniai.

Todėl katalikai rodo popie
žiui ištikimumą, nors jis Vil
nių Lenkijai pripažino. Kun.

jeigu į Šmulkštys žino ką daro.
Jei Vilniaus nereikia tai 

kia lenktis tam asmeniui, 
jiegai kuri nuo Vilniaus 
liuosavo. Tą gi padarė želi- 
gow ris ir Romos papa.

Todėl Kun. Šmulkštys ii' A- 
merikiečius saikina ištikimy
bėj papai.

rei-
tai

ne

Ki-

Geneva. — Sovietų' Rusija 
pasirengus užstot kelią Euro
pos apsaugos užtikrinimo tary
boms' jeigu Rusija -nebus priim
ta dalyvauti tose tarybose.

Lenkų ministeris Skrzynski 
išvažiavo iš Genevos Varšavon, 
kur turi susitikimą su čičeri- 
nu, sovietų užrubežių ministe- 
riu. Manoma kad čičerin turi 

apsaugai, 
nu" gal but su minčia kad aliantai 

I ir Vokietija Įsileistų sovietus į 
apsaugos tarybos kurios prasi
dės tarp jų spalių mėnesį. ,

Po pasitarimo su Lenkija, 
spėjama kad čičerinas taipgi 
vyks Italijon pasimatyti su 
premjeru Mussolini. <.

Bolševikai nori kad jie butų 
įleisti į tarybas, nes tada nega
lės kitos valstybės sutarti nie
ko prieš juos.

Anglija, Francuzija ir kitos 
valstybės priėjo prie 
mo kaslink busimos 
mažinimo 
kurios

susitari- 
ginklų 

konferencijos, prie 
jau ir pradėta rengtis.

Valdžios Gauti Taksai
Su v. Valstijų valdžios iždas 

per metus iki liepos 1 d. šių 
metų gaV.o $2,548,140,268 tak
sų, arba $212,038,988 mažiau 
negu metai pirm to. Taip yra 
dėlto kad liko sumažinta nuo
šimtis taksų nuo ineigų.

atkeršijimu jeigu ji 
teismo skundo prieš 
ta patarnautoja pa-

Kiniečių Savitarpiniai 
“Tong” Karai Tęsiasi
Praeitą pavasari buvo prasi

dėję tarp .Amerikos Kiniečių 
Hip Sing ir On Leong partijų 
savitarpinės kovos ir žudynės. 
Bet jos tapo pertraukta pasi
rašius paliaubas. Dabar žudy
nės vėl atsinaujino ir daugelyj 
miestų vieni kitus ėmė pasalo
mis žudyti. Kelios dienos at
gal 'New Yorke tų abiejų pusių 
vadai pasirašė pilną taiką, pri
siekdami tam tikromis ' religiš
komis ceremonijomis.. Bet tą 
pat naktį dar nužudyta vienas 
Kinas Bostone, o rugsėjo, 21 d. 
rasta kirviu nukirsta galva ki
tas Kinietis Clevelande. Poli
cija tuoj ėmė sekioti kaltinin
kų ir suimta 63 Kiniečiai.

Pabėgęs iš Kalėjimo Pa
vogė Savo Pačią

Elyria, O. — Tūlas pabėgęs 
kalėjimo vyras, nuteistas 

Michigan valstijoj septyniems 
metams sunkiųjų darbų kalėji-. 
mo, dirbdamas prie kelių tai
symo, paspruko ir parbėgo į 
savo pačios, tėvų namus. Par- 
eniant pas namus, jis pamatė 
kad jo pati išvažiuoja automo-

iš

Atvažiuojant Francuzijos de-j^^*u garadžiaus, tuoj šoko į 

mandierium aliantų oro laivy- legacijai Amerikon, su Caillaux 
nų, taigi yra žymus asmuo. Jis 
irgi bus pašauktas į Washing- 
toną kaipo liudininkas kilusios 
katastrofos tyrinėjime.

Viennoj, Austrijoj, buvo su
streikavę trims valandoms val
diški darbininkai reikalaudami 
padidinti mokestis. Suvirš 10,- 
000 buvo numaršavę pas pries- 
to rotušę, kur atlaikė protesto 
mitingų.

priešakyje, tartis apie mokėji
mą karo skolų, kurių Francu
zija pasidarė šioje šalyje su
virš $4,000,000,000, nekurie lai
kraščiai pradeda kelti mintį 
kas bus jeigu Francuzija su 
Amerika nesusitars? Esą la
bai gali būti kad tarybos pasi
baigs tuščiai. Tada ir važiavi
mas ant nieko, ii- nauji galvoji
mai ko imtis, kada ir kaip, kad 
Francuzija mokėtų skolas.

automobilį, paėmė pats važiuo
ti ir laikydamas pačią paspru
ko nežinia kur.

Pati pasakojo nujautus kad 
jos vyras kada nors išspruks iš 
kalėjimo.

Ryga. — Rugpjūčio 27 d. pa
laidotas Latvijos užsienių rei
kalų ministeris, kuris rugp. 22 
d. važiuojant automobiliu liko 
mirtinai sužeistas automobiliui 
apvirtus, ir mirė.

susisiekimas 
ir telegrafu; 
bus\ Lenkijos 
ir konsuliarinis Lenkas (ar

(svarbu kaip jis bus pavadin
tas?), kaip jį neva norima pa
vadinti ; jeigu iš Lenkijos Lie
tuvon ir iš Lietuvos Lenkijon 
galės važinėti visokios rūšies 
pirkliai ir “agentai”; jeigu bus 
perkama, parduodama, daroma 
Sutartis, gaunama kreditai, pa
skolos ir 11, (tai prekybos su
tartis!) tai kas gi čia jei
normalinių santikhi užmezgi
mas?

Demarkacijos linija, savai- 
ini aišku, nustos būti demarka
cijos liiiija ir virs rubežium 
kur bus muitinės ir kiti taikos 
stovio atributai.

O Nemunu plauks iš Lietu
vos Vilniaus krašto miškas! 
Plauks miškas kurį pagrobė 
Lenkai. Tą mišką krikščionįs 
dabar jau pripažįsta Lenkijos 
mišku ir sutinka padėti Lenki
jai parduoti jį.... Lietuvai.

Tą mišką pirks vakarų Eu
ropos pirkliai ir. ... Vailokai
čiai, Petruliai, Yčai, Smetonos 
su Romanais ir kiti.

Kopenhagene krikščionįs su
manė atgiedoti egzekcijas, pas
kutinį requiem.

Visi Amerikos Lietuviai turi 
žinoti kad krikščionįs Vilniaus 
duobkasiai.

Kad viskas butų ramiau, 
Amerika nepakeltų balso, 
nuvyko Kun. šmulkšys. 
ten .popiežiumi tiešina Lietu
vius, o čia jo sėbrai Vilnių 
Lenkijai galutinai atiduoda. .

Kadeniai Žus
' Kadeniai nevisad valdys, bet 
jų darbai tautai ir valstybei 
bus pragaištingi.

Sekančios kartos keiks ka- 
demus, nes jie tautos priešai.

Burnas Uždarė
Krikščionis laiko karo stovį 

ir įvedė kitus suvaržymus, nes 
žino kad tas jiems nesveika. 
Taip sekmadienį, rugsėjo 6 d. 
uždraudė L. Valstiečių-Liaudi- 
ninkų. Kaune rengiamą viešą 
susirinkimą Vilnliaus ir Kopen- 
hagęne einamais derybų klau
simais.

Susirinkus ties sale minia
baisiausia piktinosi.

Kademai atiduodami Vilnių
Lenkijai, kasdami jam duobę,
giedodami 'requiem — ir saju
tą daro. Žinovas.

9 *
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PURICKIS IŠVAŽIAVO 
VARŠAVON.'

Kun. (Purickis-Vygandas jau 
esąs pasiųstas Varšavon atsto
vu. Taip bent ’Kaune kalbama. 
Faktas kad jis yra išvažiavęs, 
bet tikrai dar nepatirta kur. 
Kaip sakoma:
čirškia kad Lenkų žurnalistas 
Novačinskis Kaunan, o Puric
kis Varšavon.... Viskas ga
lima ....

visi žvirbliai

Toliau' Miškan, Daugiau 
(Malkų

Čia jau kalbama, o Rusijos 
spauda pakartoja kad Nemunu 
plukdymas todėl reikalingas 
kad Petrulis ir Kun. Vailokai
tis jau nupirkę (Vilniaus kraš
te didelius miškų plotus, ku
riuos reikia gi plukdyti.

Be to Ūkininkų Sąjunga 
(Dr. Draugelis ir kiti) gaus 
koncesiją mišką plukdyti iš 
Rusijos; Darbo federacija gaų-

snis matyt paleistas iš Kauno' 
biskj prieš tai kaip nutruko 
Kopenhageno tarybos, nes El
ta buvo pranešus Lietuvos Pa
siuntinybei apie tarybų per
traukimą, ir tą paminėjo “Dir
va” pora numerių atgal.

Vienok šis straipsnis atiden
gia daugelį dalykų prie ko ka- 
demai buvo prisirengę ir ko ti
kėjosi į derybas eidami: nes 
prisipirko miškų, pasidalino iš
kalno kas plukdys, ir tt. Tai
gi musų “krikščionįs” turi ga
na “prakilnius” mierius, ir mu
sų spėjimai kad del pinigo jie 
Lenkams nusileis išsipildo.

Ispanų kovose su Morokie- 
čiais žuvo' 1,500 Morokiečių lai
ke pastarų susikirtimų.

Pagimdė 30 vaikų. Ispanijoj 
viena moteris, 68 metų am
žiaus, šiose dienose pagimdė 
trisdešimtą kūdikį.

Epsom, N. H., vienas 72 me
tų senis, nušovė ir 
savo viso gyvenimo 
terj, paskui pats 
maudynėje.

Suv. Valstijose
agrikultūros departmentas ap- 
skaitliuoja, yra 400,000,000.

Garsus parubežinis rezoi'tas 
prei Meksikos-S. Valstijų sie
nos, Tia Juana, nuo gaisro ap
turėjo $1,000,000 nuostolių.

pasmaugė 
draugę-mo-

vištų, kaip
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Iš Lietuvių Gyvenimo.! MANO PATYRIMAI APSILANKIUS 
GIMTINIAM KRAŠTE

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA” = GERB. t r*
I ^Spragilo kampelio^

BROOKLYN, N. Y.
“Vienybės” Išvažiavimas

Rugsėjo 6 d. buvo laikraš
čio “Vienybės” bendrovės iš
važiavimas Forest Hill parke, 
No. 1, kuris visais atžvilgiais 
nusisekė. Forest Hill parkas 
yra padalintas į keturias dalis. 
Antroje dalyj, čia pat prie pir
mos dalies, taipgi savo išvažia; 
vimą turėjo ir Romos Katali
kų Susivienijimo 134-ta kuopa, 
kuri pasinaudojo visu “Vieny
bės” programų.

Katalikų kuopa irgi turėjo 
savo programą, kur turėjo ir 
chorą su kalbėtoju Kun. Pau
liuku, sugryžusiu iš žydų že
mės ir Romos, bet negalėjo nei 
pradėti. . Parke yra didelė sta-

luiHoje, (ik kiek žemesnėje vie
toje. . ,

katalikai gavo progos girdė
ti p. Sirvydo, “Vienybės” re
daktoriaus, platų parnešimą a- 
pie Lietuvą ir įspūdžius, kuris 
kalbėjo arti pusantros valan
dos ir daug ką pasakė. Butų 

j buvę labai žingeidi! girdėti ir 
■ Kun. Pauliuko apsakymą apie 
j Lietuvą, iš kur “nesenai par- 
gryžo”, anot “Garso”. Bet lie
tutis nedaleido.

1 “Vienybės” pikniko pirmi- 
i ninkas A. Mikalauskas buvo 
I apsirengęs kaipo “base ball” 
| lošti, kur neatšakė vieta nei 
beisbolininkų daugiau nesima- 

Itė..' XYZ.

dija su suolais ir scena muzi
kantams kurią užėmė “’Vieny
bės” dalyviai apie 3000 skaičiu
je, kaipo • pirmutiniai, kurių 
programui pasibaigus but pra
sidėjęs Katalikų kuopos, pro
gramas po 5 valandai, bet pa
gal Kun. Pauliuko “intenciją” 
pradėjo lynoti ir visa publika 
namole ėmė skubėti.

Publika mirguliavo, nes vie
ni ir antri eidami į saviškių 
pikniką pataikydavo ne į savo, 
nes antroji vieta nuo pirmo
sios yra akmenėlio metimo to-

DAYTON, O
Baisi Nelaime

vakare ne-

elektiškas

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimai su geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit ij garsų namini 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pakc-

RICHTER & CO. 
‘Berry & South Sth Sts. , 

Brooklyn, N. Y.

Pereitos nedėlios 
toli New Lebanon, šešios my- 

I lios nuo Daytono, 
tramvajus užlėkė ant automo
bilio važiavusio per reles ir už
mušė šešias ypatas, visą šei
myną. Išliko gyvas tik kudi* 
kis, kuris mažai ir sužeistas.

Tramvajus važiavo iš kito 
miesto ir lėkė wisu greitumu, 
ir kada užlėkė ant automobi- 
liaus, susimušimo garsas buvo 
girdėt per pusę mylios aplin- 

! kui. Sutrinto automobilio da- 
• lįs buvo nunešta už 1,000 pė
dų, ir tramvajus sustojo tik 
kada nušoko nuo bėgių. Visi 
negyvieji buvo išmesti iš auto- 

1 mobilio tuoj po susimušimo; 
mergaitė"* buvo nublokšta toli į 

, kukuruzus, kiti sukrito 
pėdų aplinkyj. Nelaimė

| tiko iš priežasties lietaus, delei 
ko automobilyje, važiavę nega- 

j Įėjo girdėti užlekiančio tram- 
vajaus ir važiavo per bėgius 

neapšižiurėdaini. V.

kelių 
atsi-
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DOVANAI

XRto Strop Ražo r

SUSIDEDA
Iš ŠIŲ:
1— Dėžutė
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimi)

Kas užsirašys “DIRVĄ” ant metų 
sau 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 nejsi- 
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 ši puikų skustuvą gauti privalo 
su pilna metų prenumerata prisių
sti 25c. persiuntimo lėšoms. Re- 
guliarė šito skustuvo kaina $1.00.

"DIRVA”.
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Nors aš žadėjau parašyti vi
sus įspūdžius “Dirvai” iš atsi
lankymo Lietuvoje, bet to ne
galėjau padaryti, nes važinė
jant neparanku, visur viskas 
pauja, nauji reginiai, ir maišos 
mintįs, negalima nei rašyti.

Lietuvon labai patartina va
žiuoti kurie tik nori atgauti 
sveikatą ir jaučias nuvargę 
nuo sunkių darbų.

Lietuvoje pragyvenimas žy
miai pigesnis ir gamta daug 
sveikesnė, gerai atsiliepia ant 
žmogaus. Kur eini visur kva
pas malonus; kai vasarą, ge
gutė kukuoja ir jos balsas taip 
malonus, sujudina ■ žmogaus 
jausmus kad nejunti kaip su
stoji klausytis.

Apsileidimas
Šiaip abelnas gyvenimas Lie

tuvoje beveik nepersimainęs: 
žmonės tamsus, laikraščių ne
skaito ir nenori skaityti, ir la
bai apsileidę, tingi dirbti, net 
ir barzdą nusiskusti tingi, ap
žėlę vaikščioja lyg beždžionės, 
ir tas matomai duoda priežastį 
socialistams spręsti kad žmo
gus paeina zįš beždžionės. Tuo 
atžvilgiu labai jie panašus.

Viena moteris parvažiavo 
pas savuosius su dviem vai
kais, 6 ir 8 metų. Ji pasisam
dė vežėją kad parvežtų pas gi^ 
mines. Vaikai jokiu budu ne
važiavo, jjie sako kad čia ne 
žmogus, mes nevažiuosim; pas 
mus Amerikoj tokių žmonių 
nėra. Motina turėjo daug var
go iki vaikus pertikrino kad 
čia tokie 'žmonės. Taigi visą 
kelią vaikai išbuvę prisispau
dę prie motinos, nežiūrėdami į 
vežęją.

Kaimuose ūkininkai labai ap
sileidę ir tingi dirbti. Pavyz
džiui, kiemą turi didelį ir la
bai purviną; ' lietus /prilijo ir 
galvijai minko dar labiau už- 
teršdami; tas viskas susimaišo 
ir pasidaro negeras kvapas ir 
nemalonu vaikščioti po tokį 
kiemą.

Paklausus kodėl jis neatveža 
žvyro ir nepapila kieme, nuo 
ko butų sausa ir patiems gra
žu, atsako neturįs laiko. Pa
žvelgus ką jis veikia, tai tik 
pypkę įsikandęs vaikščioja pas 
kaimynus, ir viskas.

Keliai taipgi netikę. Vieške
lius tai verčia valdžia taisyti, 
bet jau keleliai per laukus kur 
reikia važiuoti tai žmogui visi 
šonkauliai išklypsta ir prade
di manyt gal ir Adomas išsi
laužė šonkaulį tokiais keliais 
važiuodamas, tik jam suteikė 
garbę kad iš jo šonkaulio su
tverę moterį.

Paklausus kodėl nepasitaiso 
kelių, kodėl laužo savo šonkau
lius ir ratus, jie atsako: Delko 
aš taisysiu, del kitų? Aš per
važiavau ir gerai.

žemdirbystė
žemės taipgi labai nemoka 

išdirti. Kurie skaito ’’Lietu
vos Ūkininką” tie jau pradeda 
daugiau suprasti žemės išdir- 
bimą, bet nedaug tokių yra; jie 
iik nori kad tos žemės daug 
butų ir ji stovėtų dirvonais.

Dabar samdiniams moka vis 
grūdais, nes litų nėra. Beveik 
visur ta pati giesmė: litų nė
ra, ir valdžia labai apkrauna 
mokesčiais. Samdiniai visi tu
ri nešioti savais rubais; o ka
dangi rūbų neturi ūkininkai, iš 
kur turės biednieji? Taigi, ir 
nešioja labai prastai, labai su

lopytais.
I Galvijų jau įsigyveno; arklių 
taipgi, nes kožnas ūkininkas 
turi po dvi kumeles del veislės. 
Arklį jau ir už du šimtu litų 
gausi neblogiausi. Karvės ir
gi nebrangios, už šimtą ir pu
sę litų jau nebloga, karvutė. 
Ūkininkai tik iš gyvulių gauną 
pinigą, kita ko neturi, nes per
eitais metais labai buvo blogi 
metai, veik visi ūkininkai pir
ko duoną, o rugių pūras jau 
buvo 40 litų, tai jau daug. 
Biedniems ypač buvo sunku 
gyventi, nes uždarbio Lietuvo
je nėra jokio kaip tik pas ūki
ninkus. žinoma; jeigu ūkinin
kai butų apšviesti tai ir pas 
juos butų daugiau uždarbių, 
nes gerintų savo ūkį, kur šla
pios vietos kastų revus, kur 
kalneliai lygintų. Bet jie pa
lieka viską kaip gamtos pada
ryta.

šįmet jau buvo: derlius geras 
ir jau bus visiems lengviau gy
venti jei valdžia neduos speku
liantams išvežti' grudus. 'Visi 
darbininkai dirba už grudus, 
jau mokėti litais nėra mados; 
verpėjos, audėjos, šianpjuviai, 
visi ima užmokestį grūdais — 
kiek moka grudų svarui tiek 
duoda svarų.- Mokestis labai 
maža; moterįs dirba per dieną 
už litą ant savo valgio, Vyrai 
tai gauna du litu. Per rugia
pjūtę gauna keturis litus. Tai
gi pragyventi' Sunku ir pertai 
labai daug biedųų yra Lietuvo
je.

Mokyklos
Taigi iš ukes pusės aprašiau 

kaip yra. Dabar, aprašysiu a- 
pie mokyklų dalykus. Mokyk
lų Lietuvoje jau randasi daug 
ir mokinių yra labai daug; jau
nimas nori mokintis, tik daug 
sulaiko neturtas, nes biednuo- 
menė neturi nėi kuo vaikų ap
vilkti nei papenėti. Jų vaiks- 
liai namie pilvais tuščiais ir 
plikais bėgioja, net gaila'j juos 
žiūrėti. Pašalpos jokios negau
na, lišskyrus tuos kurie gauna 
iš saviškių Amerikoje — tie 
tai laimingi. Kurie mokslei
viai yra kunigų pusės tie gau
na išj valdžios stipendijas, o ku
rie ne tų niekas nešelpia, nes 
pažangieji neturi tokių organi
zacijų kad savuosius šelpti. 
Be to ir valdžia ne jų rankose.

Pažangieji moksleiviai ne 
tik negauna pašalpos nuo val
džios, nors lygiai visiems rei
kėtų gauti, bet dar jie perse
kiojami mokyklos, ir nors jie 
tūli geriau mokinas, bet juos 
vis stengiasi palikti už nugaros 
Ateitininkų ir kitų. Tą pasa
kojo mokiniai kurie nėra krik
ščionių-demokratų partijos ša
lininkai. Tas mane labai nu
stebino, nes Amerikoje moky
klos vertina mokinį pagal jo 
gabumų, o ne pagal jo partijos 
arba jo tėvų partijos. Moky
tojai irgi persekiojami kurie 
nepritaria kunigų klikai.

- Komedija Jūžintuose
Aš čia pasakysiu kas atsiti

ko Jūžintų mokykloj. Joje mo
kytojauja gana, padorus žmo
gus ir visi gėrėjos jo mokymu. 
Bet buvo mokykla Kulių kai
me, kur mokytojavo mergina, 
be abejo Ateitininkė. Kuliams 
ji reikėjo vežioti kas vakaras 
ir rytas klebonijęn ir iš klebo
nijos, taip kad kaimo gyvento
jams panelės vežiojimas įkirė- 

(Tąsa ant pusi. 7-to)

Pasarga: Visi kurie užsira- 
šot “Žmonijos Istoriją” tėmy
kit savo vardus čia, nes paski
rai laišku apie pinigų gavimą 
nerpanešam. TaipgKknyga dar 
negatava, bet baigiama spaus
dinti, todėl neprašykit atsiust.

Jonas Stulgis iš Chicagos ra
šo: Šiuomi užsiprenumeruoju 
knygą “Žmonijos Istorija” ir 
dar prikalbinau du draugu, Ir 
podraug 
už tris

V.

siunčiu pinigus $6.75 
knygas:
Jonas Stulgis,
Justinas Dudėnas, 
Kazys Šileikis.
Mithell, vietinis, atsi- 

ųžsirašė sau 
užsimokė-
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J.
lankęs “Dirvon’ 
“Žmonijos Istoriją’ 
damas prenumeratą $2.

V. Krušinskas, vietini?, atsi
lankęs “Dirvos” administraci- 
jon užsiprenumeravo sau “Ar
toją”, “Galiūną” ir dar priedo 
“Žmonijos Istoriją”.

Ad. < Lukaševičius, irgi įdėti
nis, sako kad jis turi irgi būti 
“Žmonijos Istorijos” prenume
ratorių skaičiuje, ir užsimokėjo 
paprastą sumą $2. Visi vieti
niai ateis patįs atsiimti knygą.

O čia iš Lietuvos! Juozas 
Ardzijauskas, iš Alytaus, pri
siuntė savo užsakymą “žmoni
jos Istorijos”, $2.25, pinigus 
persiųsdamas Lietuvos Kredito 
Bankui Kaune.

Visi Lietuvoj gyvenanti, -no
rėdami būti “žmonijos Istori
jos” prenumeratoriais gali pa
siųsti pinigus (22 >lt. 50c) “Dir
vos” sąskaiton Lietuvos Kredi
to Bankui, Kaune. /

Augustas Kalayis, iš Glen 
Gardner; N. J., rašot: Užsisa
kau “žmonijos Istoriją”,, pini
gus už valandėlės prisiųsiu, ba 
dabar neturiu, nes kaip žinoti 
pas ligonį visada trumpa pini
gų. Sutaupęs reikalingą sumą 
prie pirmos progos prisiųsiu.

(GERB. SPRAGILO PABAI
GA iš 7-tos kolumnos) 

kad jie važinėj® su “Dzim- 
dzi-Drimdzi” vodeviliu ir 
nepripažįsta jokių kratų, 
ba jie yra laisvos Lietuvos 
piliečiai, O' ne Amerikos 
vergai, ir policistai gražiai 
atsiprašę išėjo sau. Atsi
kėlę, sako gerb. Jankaus
kienė, jie papasakojo tokį 
sapną (kurį visi sykiu sap
navo), ir visi per pusryčius 
turėjo gardaus juoko.

Atsigulęs Vanagaičio., lo
voj (kurią man gbrb. šei
mininkė nurodė), ir aš sal
džiai sapnuoju apie Kauno 
operą, apie tris Lietuvos 
galvočius-kompozitoriųs — 
Šimkų, Gruodį ir' Tallat- 

,Kelpšą, 'kurie, rodos, maty
dami mane, glaunią asabą, 
sutaria lenktyniuot parašy
me Lietuviškos .operete ir 
sudeda pinigus pas mane 
laižyboms kad kožnas pa
rašys pirmiau už kitą, o

GERB. SPRAGILO MIL
ŽINIŠKA SLAPTA

' EKSKURSIJA ANT 
“BIRUTOS KALNO”

Dar vis antra kelionės 
diena.
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šių kelių scenerijų priver-. 
čia publiką įsivaizdint ir pi
lį, ir palocius, ir bakūžę, ir 
krautuvę, ir virtuvę, ir ka
binetą, ir viską kas tik te-, 
atrų knygose reikalinga.

Paskui nuvedė į kambarį 
kur laiko mėnesinius sei
mus Sandariečiai ir Tėvy
nės Mylėtojai ir kur teatrų 
lošėjai rengiasi ir gražina- 

| si. Parodė slaptą ineigą 
Į per kur laike šokių padau
žos įsigauna į svetainę už-- 
dyką ir naudojasi rengėjų 
nežine. ■
i. Jau buvo- apie 9 vah va
karo ir maniau apie nakvy-.,- 
nę, žadėjau keliaut toliau, 
gal rasiu kur viętą pergu- 
iet iki ryto, ale dar Orentaį 
sako kad ne viską toj tvir-' 
tovėj mačiau. Išsivedė ma
ne daukan ir apvedęs aplin-p

Atvažiavus į Lietuvišką kui parodė pamatuose sky-; 
'tvirtovę (nors išlygose sujlę į požeminį urvą, kur nu-, 
gerb. redaktorium uždrau-įsileidom ir mano palydovas 
Ista važiuot, ale jis'nematė) 
ir susipažinus su užvaizdą 
Orenta, pereito šimtmečio 
žmogum, sužinojęs atsilan
kymo tikslą, mielai priėmė, 
padavė visų rūmų raktus ir 
pasakė kad man valia atsi
lankyt ir ineit į visus ra- lazdom bilijardus po žalius 
mus. Kad nepaklysčiau, stalus, ir parodė barą kur 
gerb. Orenta pats vedžiojo I galima gaut visokių gėri
mam po visus ramus ir ap- mų ir cigarų. Klube mai- 
rodinėjo visus draugijų ir šeši visokių amžių ir išvaiz- 
kuopų garbės ženklus, 'vė-|dų veidų, vieni užsilaikė ra- 
liavas ir kitas liekanas! iš (milai,' kiti jau buvo pilnom 
kelių šimtmečių atgal. Ap- galvom. Supažindino ir su
radę kur laiko savo , slaptus klubo prezidentu Žuku, ku- 
seimus vyčiai,- kuriuose ta
ria kaip pasekmingiau pęr-į 
košt artistų ii' špertininkų 
pinigus'per Štaupienės koš
tuvą; • rodė septyniolikto . >|U; -__
šimtmečio liekaną, garsų1 kitiems ir ten gerai. ; ! 
pianą ant kurio skambin-Į; Man pradėjo'rupėt nak- ’ 
damas Greičius mokiną,,yy-įy^nėp.iir klausinėjau ’kur8 
čius dainuot;. parodė, vir-'g&ijsipjpergulėk Orentai-pa- -j 
tuvę kur per balius it tėat-.sakė žinąs gerą vietą ir nu-, 
ras vergauja moterįs ku-' rodys, ir parodė eit tolyn 
rios turi garbę nusimanan-1 mano užbriežtu keliu, tuoj, 
čios valgių gaminime. Ro-'sako, užeisi Jankauskus; ir 
dė sukrypusius stalus ir ki-1 jie _ priims pernakvot, ba 
tųs padaru^ kur vestuvnin- turi daug vietos.

--'1— 1— -1~ -----1 = i Atsisveikinau su Orenta
ir klubiečiais ir patraukiau ., 
tolyn. Pakeliu dar priėjau.^ 
Gudžiūno krautuvę, ale; 
kad man moteriškų nei ki
tokių dalykų nereikėjo tai 

____ .. . įr neužėjau, ba vėlai buvo / 
drapanos:ir buvau pavargęs po ilgos I 
“ ' ’ . Ikėlionės.

pradėjo pasakot kad čia va 
yra tai piliečių klubas, ir 
parodė stalus nusėdusius 
vyrų, kur vieni iš pinigų, 
kiti tik šiaip 'kazyras try
nė ir daužė po stalus; paro
dė kur vyrai stumdo ilgom

ris pasakojo kad'nori klubą 
rėformuot, * iškraustyt iš/ 
tos landynės ir padaryt, 
vietą tinkama ųžeįt yniems K 
ale jis vienas neįstengia, o?.

kai valgp kada kokia porelė 
sumano sueit Į šeimyninį 
gyvenimą. Rodė paslaptin
gą urvą iš kurio laike balių 
kyšo kokios nors merginoš 
galva ir kur nėr skylę už 
dešimtuką sutraukiama vi
sos atliekamos C - 
nereikalingos del šokių. ______ __

Parodė labai išaukštintą Į Pasisekė , surast nurody- 
vietą ir suolelį ant kurio | tą nakvynei vietą, ir užėjus 
daugybė garbingų žmonių į pas Jankauskus buvau (pri-- 
savo kelines zulina ir« nuži-1 imtas labai gražiai, ba jie 
ibina, kurie yra» toki garsus i mane pažinojo ir žinojo I 
veikėjai kad lieka išrenka-1 kad pro juos turi praeiti 
mi draugijų prezidentais, toks garsus keliauninkas.

Paskui užvedė į viršų ir Kada užsiminiau apie na- ' 
parodė didelę salę kur atsi- kvynę, gerb. Jankauskienė; 
buna .’teatrai, šokiai, ir Po-J pasakė kad gali duot net _ 
žėlos ristynės, kur buna I kelis kambarius, bile tik aš 
banko seimai kuriuose ei- pas juos nakvosiu, ir tuoj u 
na ermyderiai apie Žydams parengė geriausių valgių ir , 
paskolintus pinigus ir mor- garimų, ba jie turi valgo- 7 
gičius; kur atsibuna tos,mų daiktų krautuvę ir vis- 
tvirtovės palaikytojui sei-ką gauna uždyką. 
mai, kuriuose tautininkai L ■. Jankauskų vieta jau an-J 
ir parapijoriai vieni/kitiems j tru kartu pragarsi, ba .čia ® 
liežuvius rodinėja. ikitądos nakvojo “Dzimzdi- ,

1 Paskui užvedė ant jmilži- Drimdziai”,' o dabar gerb. į 
niškbs scenos ir rodinėjo I Spragilas.

Vanagaitis pasiima “Galiu- puikias scenerijas kokias! Valgėm, gėrėm ir šneke-
now 45 iv* iiAmc (nuirn Inaniai I 1CWTI 'VPlvhill DRIcP.1511 ITnaudoja teatrų lošėjai lai

ke statymo veikalų.
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jom iki vėlybai nakčiai, ir 
paskui gerb. Jankauskienė 
parodė kambarius kuriuose 
gulėjo Vanagaitis,. Olšaus
kas ir Dineika, ir lovas ku
riose jie sapnavo kad jie

ną” iš “Dirvos” ir jiems 
nieko nesakęs užsigalvoja 
apie “dolariai, dolariai, ri
tasi, šoka” ir švilpaudamas tas naudoja lošėjai kada 
nueina..... , veikalas reikalauja

Kažin ar nuo tokio gar-1 gaikščio arba 'karaliaus ra
daus valgi? o

sapnas ėmė, ką ryte apsa-Įviško kaimiečio stubelės ar- užkandinėm, ale tuoj įbėga 
kiau šeimininkams, o jie tikįba' Amerikono karčiamnin- Amerikoniški ‘drajeriai’ ir 
gardžiai pasijuokė, ba, 'pa-ko kambario. Šitą, — pa-ir užpuola juos (kaip, sapne 
ko, ne jų reikalas apie ope- rodė į kitą, — naudoja ka-| visada susimaišo), pradeda 
ras mislyt ir sapnuot. Pa-įda (reikalinga kambario pa- krėst jų kišemus ir sakyt 
pusryčiavau, pasidrūtinau, I rodymui dirbtuvės, ir taip-Į kad Amerikoj uždrausta 
dar šeimininkė Įdėjo m.an i gi kur reikia miegkamba-1 gert ir valgyt. Vanagaitis, 
dešrų ir pyrago ant kelio, Mo arba vasarnamio.. O ši- į kuris _ mokėjo du žodžius 
ir ištraukiau toliau. j tą — kur reikia miško, pel-Amerikoniškai, “alo” _ ir

(Ką priėjau trečią kelio- kių, paupio,, arba darželio, ‘“gudbąį”. _ pradeda^ krėti- 
nės dieną papasakosiu ki-Musų teatrų mokytojai to- kams aiškint savo, pasaką, 
tame num.) jkie gabus ir gudrus kad rš, (Pabaiga 5-toj kol.)

kuni-
U V VUlliU g, MCA wild ,1 - — t;

ar nuo ska-|mų vidaus, ir ją taip pat [randasi Kaune, sau gražiai 
mane tokis1 naudoja kaida reikia Lietų- U’ linksmai gurkšnoja- ir Ai
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uiiuutmiaHMiMiMį 
ecenerijų priver- 
jsivaizdint ir pi. 

ius, ir bakūžę, į 
ir virtuvę, ir ka- 
vi&ką kas tik te- 
)se reikalingą... 
uvedė į kambarį 
mėnesinius sei- 

iriėciai ir Tėvy. 
jai ir kur teatrų 
giasi ir gražina-! 
ė slaptą ineigą 
ke šokių padau- 
a j svetainę uį 
udojasi rengėją

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

"DIRVA" arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintiną dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

■ apie 9 vai. va- 
liau apie nakvj’.

keliaut toliau,| 
ur viętą ,pergii. j 
ale dar Orenta 

i viską toj tvir-; 
.i. Išsivedė na.! 
• apvedęs aph- ' 
pamatuose slj- 
į urvą, kur ii, 1 
nano palydovas 
?kot kad čia va 
ečių klubas, ii 1 
us nusėdusius 
ieni iš pinigų, 
i 'kazyras tryj 
o stalus; paroj 
stumdo, ilgom 

rdus po žalius 
rodė barą kur 

visokių gėri- 
. Klube. mai- 
mžių ir išvaiz- 
li užsilaikė ra- j 
: buvo pilnom 
ažindinb ir sir 
titu Žuku, ku- 
Sd’nori klubą; 
škraustyt iš

ir padaryti 
užeįt yisiems 
neįstengia, o, 
gerai." ’ 
o-rlipėt inalk-i 
sinėjaitkur

į vietą ir nu
de eit tolyn 
i keliu, tuoj| 
tnkauskus, ir* 
irnakvot, bal 
08.
i su Orenta 
r patraukiau. 
i dar priėjau.! 
autuvę,' ale 
eriškų nei ki- 
nereikėjo tai 
•a vėlai buvo.] 
rgęs po ilgos!

®O0VIETŲ Rusijos vado-l 
11- dovai turi užsibrėžę pla-1 

r.čius planus, ir kaip matyti 
I veikia gana gudriai.
I Gražiais ^balsiais visais 

' amžiais visokie išnaudoto-- 
Jai prisiviliojo tamsias nu-j 
I įkūrusias minias, ir štai Į 
Įateina žinios kad sovietų 
'valdžios galvos “cieliavoja”I 

I Iprisitraukti prie savęs Chi- 
I niją ir prisivilioję “krikš- 
Į čionišką generolą” Fang su j 
j i jo ąrinija į savo šalininkus.

Radek, žymus komunis- 
tas, (parodydamas komu- 

iinizmo silpnybę, pajuokia 
Angliją ir Ameriką saky

damas kad “Amerikos ir 
(Anglijos misijonieriai Pan-a |Angnjos misijonienai ran- 

I go armijai davė tik tą'bako, 
I ■ o tų įšaliu valdžios leido jo 
I Kareiviams vaikščiot be 
I ilinių.” Sovietų galvos 1* smaukę savo mužikams 

[lines nugabeno Fango 
į arijai, ir ta armija liko 
i pietų “šalininkė”...

irast nurodyk 
lėtą, ir užėjus 
as buvau (iri- 
ražiai, ba jie 
jo ir žinojo j 
s turi praeiUa 
eliauninkas. I 
iniau apie m-j 
Jankauskienėj 

gali duot nei į 
us, bile tik ai: 
vošiu, ,ir..tuoį| 
usių valgių ir J 
iė turi valo 
'autuve ir vis- j 
lyką. I 
vieta jaii’>’i 
agąrsi, ba iii J 
ojo “Dzimzdi- I 
i dabar gerti

ke- 
nu- 
ke- 
ar- 
so- 

Taip 
I tai skurdžius viliojama am

žinai. Bet Amerika ir >An- 
I Įgjija gal but nenorėjo nie- 

i ko (daugiau Fango armijai
I duoti, gi sovietų Rusija ne- 
>į [galės daugiau nieko duoti 
a kaip tik kitų kelines, o ar
į [ilgai tie. Rusijos bekelniab 
J mužikai kentės namie?
II čičerinas lošia kitoj vie- 

. toj. Jis atvažiavo Varša-
■ 'm ir parsišaukė iš Gene-(

■ ros Lenkijos ministerį' pit- 
1 įtarimui. Aliantai rengia- 
j i'sų Vokietija daryti tary
ti jas kurios užtikrintų Eu- 
į topai apsaugą, o gal but ir 
; pavojų Rusijos’ komuniz- 
, mui. čičerinas kalbina po

nus Lenkus daryti kokią 
nors sutartį su Rusija jeigu 
nori būti apsaugoti nuo 
^okietijos, nes, mat, žino 
tad Lenkai yra amžini Vo
kiečių priešai. Jeigu Ru
sija butų kviesta į tą ap
saugos konferenciją tada, 
Sovietų valdžia jaučia, ki
los šalis negalėtų nieko su
sitarti prieš Rusiją.
į Šoviętąms padai niežti.

rėm ir šnekfrl 
)ai nakčiai, iri 
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I Babelio Bokštas . . .
į Jau buvo kelis sykius “Dir- 

Bvoje” rašyta apie atslankymą
■ Kaune Lenkų žurnalisto Nowa- 
■Kynskio. štai kas daugiau ta-
■ me reikale išsivystė:
f “Lietuva”, valdžios organas, 
I num. 183-me, per Eltos žinių
■ lupas, daro užginčijimą “Lietu- 
Ivos žinioms” kurios bandė tą 
ILenko atsilankyma visuomenei 
1(Iškelti ir. padaryti dideliu da- 
Įlyku. “Lietuva” sako kad No- 
| waczynskis Kaune buvęs tik 
■Šešias valandas, niekam neži- 
|nant, o ne lankęsi pasitari- 
l inams....
Į "Vilniaus Aidas” num. 
; me prie to sako:
t ■ “Nejaugi tik apsirikimas ?, n 
| Elta pranešė kad Nowaczyn- 

skis Kaune tebuvęs šešias 
į valandas, o šis Lenkų publi-
■ cistas atviru laišku ‘Gaze-
■ tos Warszawskos’ redakcijai 
I pareiškia kad Kaune išbuvęs

keturias dienas, o savo strai- 
Psnyj mini kad trečią dieną

[ savo buvimo Kaune matęs

Ateitininkų demonstraciją. 
Elta rašo kad jis buvęs poli
cijos priverstas išvažiuoti, o 
Nowaczynskis giriasi kad jo 
policija visai nelietus.

“Kas gi čia galų gale yra?
“Atšaukė Elta ir žinelę, 

rodos Rusų ‘Ižvestija’ paleis
tą, apie Babianskio apsilan
kymą Palangoj. Iš kur ki
tur yra žinoma kad gen. Ba- 
biąnskis iš Varšavos yra iš
važiavęs Dansko pusėn. Ži
noma, tai yra vis mažmožiai. 
Bet kai visuomenė yra su
jaudinta gandais ir derybo
mis tai kiekvienas toks maž
možis esti gaudomas ir sa
vaip aiškinamas.”

Keno teisybė: ar Eltos ar 
to (Lenko ? Ir Jcodel valdžios 
organas drysta visuomenei taip 
akis muilinti dėdamas 
pirmo puslapio žinią 
jančią Nowaczynskio 
Kaune “nežiniomis” ir 
šias valandas?....

net ant 
užginči- 
buvimą 
tik še-

“Patriotizmas už 
Pinigą”

Tą . nori prirodyt “Naujie
nos”, pasiremdamos buvusio 
Sandaros prezidento J. W. Liū
to laiškeliu pasiųstu į Brookly- 
ną savo draugams, su paveiks
lu plįeno karaliaus Schwab rū
mų.

Gerb. Liūtas pasijuokė iš to 
kąlitalisto sekančiai:

“Pažiūrėjęs j šį namą at
mink jog jame gyvena vie
nas didžiausių Amerikos pa
triotų — už pusantro milijo
no ' dolarių ‘pelno’ karo metu 
jis sakydamas prakalbas lie
jo ašaras — nustebino net 
savo klausytoj us tuomi. Jis 
didesnis už Lietuvos Vailo- | 
kaiti patriotas".
“Naujienos”

tautininko, tai truputį net nuo-.' 
stabu girdėti šitokį patriotiz
mo pašiepimą”.

’ Toliau tęsia:
‘tBet kas tiesa tai tiesa. 

Patriotiškos ašaros, iš tiesų, 
dažnai yra liejamos tiktai už 
pelitą. Ir karai dažniausia 
yra keliami tiktai del to pa
ties pelno.”
Tą socialistai nuolat tauti

ninkams prikaišioja. Bet pa
klausime kokių priežasčių delet 
sociaistai ašaras lieja? Ar ir
gi ne del pelno? Kodėl “Nau
jienos” taip gabiai ir gudriai 
girdamos socializmo kromelį 
traukia žmonės į save jei ne 
kad paskui iš jų daryti biznį? 
Ar visas socialistų siekimas 
nesiremia ant to kad kada nors
— gavus į savo rankas valdžią
— karaliauti ir turėti dyką 
duoną? Kadangi dabar nacio
nalizmas turi viską savo ran
kose (išskyrus Rusiją), socia
listams lieka būti tik opozicijoj

89- to ir kelti aikštėn negerumus 
nacionalistų, kurių tūli pasi
naudoja proga ir prisigrobti.

Bet tikras nacionalizmas turi 
platesnius tikslus. Kaip doras 
tėvas saugoja ir užžiuri savo 
namus, savo šeimyną, taip do
ras nacionalistas-patriotas už
žiuri savo gimtinį kraštą.

Kokie gi Siekiai socialistų? 
Nustumti nuo sosto valdančią 
klesą ir pastoti valdovais pa-

tiems. Kalbos apie pagerini
mus darbininkų gyvenimo ir 
panaikinimus skurdo yra tik 
padengimas savo tikslų kad 
igavus juodo darbininko spėką 

I valdovų nuvertimui, o darbi- 
I ninko būvio pagerinimas paeis 
tik nuo darbininko paties.
. Komunistų darbininkų gero
vių obąlsiai yra dar skambesni 
už socialistų, o ką parodė prak
tika? Sovietų valdžia Rusijoj 
dar žiariau moka darbininkus 
išnaudoti negu išnaudojo caras, 
o viešpataut moka dar išdi- 
džiau negu viešpatavo carai.

Į VAIRI AN YBĖS

“Darbininkas” num. 81 rašo 
kad Lietuviški kunigėliai Ame
rikoje “mokslus išėję” labai bi
josi (nekenčia) Lietuvių tau
tiečių kurie savo vaikus moki
na Lietuvių kalbos. ‘Jie, kuni
gėliai Amerikonai, sako: “Ge
riau lai Lietuviai pataps Ai
riais negu laisvamaniais (tau
tiečiais) pasiliks”. Taigi Lie
tuvių vaikai-kunigai-Ameriko- 
nai yra renegatais pastoję, 
je, kurie Lietuviai pastoja 
riais tai, jau ir masonais.

Be-
Ai-

poLiepos 26 d., sekmadienį, 
pietėj, Dayton, Tenn., amžinai 
užmigo William Jennings Bry
an. Biblistai rauda netekę va
do, modernistai irgi nepaten
kinti kad Bryanas dvi savaiti 
pavėlavo.

Bryanas.' turėjo suorganiza
vęs 500 piligrimų kelionei j žy
dų žemę apvaikščiojimui Kris
taus kelių.

Bryanas turėjo planą pridėti 
priedą prie Suv. Valstijų Kon
stitucijos apgynimui biblijos— 
suvelti tikybą su politika.

Žydijoje (Palestinoje), Jeru- 
žalyje, suradę Dovydo karstą, 

sako: “Kaip iš. kaip skelbia Kun. Duncan.

Į žydų archeologijos bendrovė 
Jeruzalyje surado tris miesto 
sienas kurių viduje ir dabar es
ti Kristaus Karsto bažnyčia, 
kurią lanko visi krikščionis/ 
kas yra netikroje vietoje, nes 
Kristus tapo nukryžiavotas ir 
palaidotas už miesto sienų. Da
bar reikės surasti tikrą Kris
taus IKarstą šiaurės pusėje 
Jeruzalės miesto sienų.

UŽ

toJonas Wesley, Metodistų 
vas, Anglijoje, miręs 1791 me
tais, tikėjo kad ir gyvuliai 
smerties busią danguje.

Katalikai tvirtina kad 
jie vieni ineis j dangų.

Baptistai irgi taip tiki.
Ir visi kiti.
Bet ant šios žemelės visi

šasi-žudosi, ir pagąl paprotį 
jie taip darys ir danguje kaip 
daro ant žemės.

po

tik

pe-

Dievąs yra monarkii-vienval- 
džiu dangaus, kaip musų kuni
gėliai kad aiškina, ir todėl Die
vo vietininkas ant žemės, pa
pa, turėtų būti vieninteliu val
dovu tikybos ir politikos—taigi 
ir visi 
tuvoje 
kauja 
rapijų
kia. Tik duokit pinigus ir ne- 
reikalaukit atskaitų.

Patriotas.

kunigai, kurie jau Lie- 
ir Amerikoje monar- 

visose parapijose. |Pa- 
komitetų jiems nerei-

(Tąsa)
— Jeigu tik tiek turi atsakyti, — tarė 

policistas, — tai tuojau atidaryk savo ri
šulį ir parodyk kas jame yra.

Taip sakydamas, policistas ištraukė 
rišulį iš jos rankų, ir ptisiau atidaręs, pra
dėjo, žiūrėdamas Į ten esančius dalykus: 
— Tai velnias! paklodės, šaukštas ir šaku
tė, sidabrinis puodelis, 
tu mazgote! ncuždyką 
kus kai ubagė, o turi 
Gera tu paukštis !

— Tie daiktai tau 
kitas policistas.

— Ne, tamista, — atsakė Kupriuke, 
yisai netekus spėkų, — bet- ■ • •

— Ak tu prakeikta kupre! tu■ pavo
gei daugiau negu pati esi verta!

— Pavogiau! — nusigando Kupriuke, 
suimdama sau rankas baimėje, nes dabar 
suprato už ką ją sulaikė. — Pavogiau!

— Pasitraukit! pasitraukit! — prasi
dėjo girdėti balsai. — Ir štai per juokau
jančius ir pašiepinėjančius žmones vargais 
prasiveržė du kareiviai ir jų vadas. Vie
nas kuris iš to būrio mat pranešė arti
miausiai sargybai kad gatvėj susigrūdo 
minia žmonių ir užtvenkė kelią.

— Ei, štai jau sargyba — taigi eik 
j sargybos stoti! — tarė policistas, paim
damas Kupriuke už alkūnės.

— Tamista,. — 'tarė vargšė mergina, 
per ašaras vos prakalbėdama, baimėj su
spausdama sau rankas, ir puldama ant ke
lių, — tamista, pasigailėk, duok man pa
siaiškini.... ■ • i.

— Pasiaiškinsi stotyje! Eik!
— Bet, tamista, aš nesu joki vagis, — 

kalbėjo ji per verksmus; — pagailėk ma
nęs, nevesk manęs kaip vagies; prieš to
kią minią. Pasigailėk! pasigailėk!

— .Aš sakau tau, turėsi laiko pasiaiš-

šalikas, blanketas; 
tu bėgai. Apsivil- 
sidabrinių daiktų.

nepriguli, — tarė

tarpu, po savo žemo darbo, kuris 
Kupriukę Įpainiojo, poni Grivois sugryžo 
skubiai i Brise-Miche gatvę. Ji skubiai 
užlipo trepais Į Franciškos kambarį ir pa
matė — Dagobertą su jo žmona ir dviem 
našlaitėm!

SKIRSNIS LI.
Reikia paaiškint keliais žodžiais kaip 

Dagobertas sugryžo. Jo išvaizda buvo 
tokio militariško rimtumo ir 'teisingumo 
kad vežimų ofiso viršininkas butų buvęs 

! patenkintas tik jo pasakymu kad jis su- 
gryžęs atmokės skolą; bet tas kareivis pa
siliko pats užstatu, iki jo žmona atsiųs iš 
namų pinigų. Kuomet pasiuritinis sugry
žo ir pranešė' kad neužilgo bus atnešta pi
nigai, Dagobertas skubinosi namon, žino
damas kad atnešti įpinigai bus priimti.

Galime įsivaizdint ką pajautė poni 
Grivois kuomet, inėjus kambarin, pama
tė Dagobertą (kurį ji pažino iš girdėtų 
apipasakojimų apie jį); jis sėdėjo sale sa
vo žmonos ir tų našlaičių. Pranciškos ne
rimastis irgi padidėjo kada pamatė tą 
moterį. .Rožė ir Blančė jai pasakė apie jos 
atsilankymą, su svarbiu reikalu; o spręs
dama iš informacijų gautų iš savo kunigo, 
Pranciška tikrai žinojo jog tai atėjo ta 
moteris kuri turi nuvesti mergaites į vie
nuolyną.

Pranciška labai sujudo. Pasiryžus 
pildyti kunigo Dubois. patarimus, ji bijo
jo kad bent žodis iš ponios Grivois gali 
duoti suprasti Dagobertui kame dalykas— 
ir tada 'viskas nueitų ant nieko, ir našlai- 
laitės turėtų pasilikti mirtinose nuodėmė
se ir nežinėlės švento mokslo, už ką Pran
ciška jautė atsakomybę prieš Dievą.

Dagobertas, kuris laikė už rankų Ro
žę ir Blančę, atsistojo pamačius ponią Gri-

kinimui stotyje. Gatvė užgrūsta; eik! —|V?1S ,in^us> ^’pažvelgė teiravimosi žvilgs- 
Ir sugriebdamas merginą už ąbięjų jgęnlkų 
policistas pakėlė ją ant 'kojų.

Priėjus kareiviams ir vadui, policis
tas padavė Kupriukę vesti į stoti.

— O, ponai, — šaukė ji, verkdama 
karčiomis ašaromis, — neveskit manęs, aš 
noriu paaiškint. Aš nesu vagis, aš nieko 
nevogiau! Aš pasakysiu jums — aš tik 
norėjau kitiems pasitarnaut, pagelbėt — 
tik duokit man paaiškint ....

— Aš tau sakau, pasiaiškinsi stotyje; 
jeigu neisi pati mes vilksime tave, — tarė 
policistas.

Negalima aprašyti tos scenos, taip ne
gražios ir žiaurios.

Silpna, bejiegė, išgąsdinta, ta nelai
minga mergina buvo kareivių tempiama, 
jos keliai linko ant kiekvieno žingsnio. Ka
reiviai padavė jai po ranką atsiremti, ir 
ji pasilaikydama už jų ėjo. Tada žiauri 
minia vėl pradėjo stūgauti. Purvinose gat-lllllllCt VC1 A LIL V lllLzOC s/UlXClllUj

vėse, pilnose apdriskusių 'vaikų, girtų mo- raiša, si 
terų, nuskurusių ir paniurusių vyrų, ji bu-! 
vo vedama, ir kiekvienas norėjo ją maty
ti, pamatęs šukavo, keikė, niekino. Taip 
tai per klaidą ji tapo auka.

Klaidos auka! Žmogų net šiurpas su
krato pamanius kad tokie areštai tankiai 
atsibuna, pasiremiant ant nieko kilo kaip 
tik nuožvalgos dėlto kad jis yra skurdžius, 
arba per netikrą apsakymą. Ar galima už
miršti atsitikimą su viena jauna mergina,, 
kuri, klaidingai apkaltinta dalyvavime be- 
gėdingam darbe, rado būdą pasprukti iš 
ją vedusių kalėjiman ypatų, ir, užbėgdama 
trepais į vieną budinką, .išąpko per langą, 
iš desperacijos, ir užsimušė ant akmenų.

Iniu į Prancišką.
f“ Tas momentas buvo kritiškas — net 
lemiantis, bet poni Grivois pasinaudojo 
Kunigaikštienės de Saint-Dizier pavyz
džiu. Taigi, tuojau apsisprendus, rody
dama nuovargi kokiu užlipo keturiais lai
ptais, po begėdingo Įpainiojimo’ Kupriu- 
kės, ir perimta nuostaba pamatymu Dago- 
berto, ji prakalbėjo, pergandintu balsu, 
nuduodama apgailavimą Kupriukės: — 
Ak, madame! aš tik ką mačiau labai nelai
mingą vaizdą. Atleisk man už mano taip 
susijaudinimą, bet man pasidarė labai ne
smagu ....

— Kame gi dalykas? — tarė Pranciš
ka, drebančiu balsu, nes ji bijojo kad bile 
minutą neišeitų iš ponios Grivois kas per- 
aiškaus.

— Aš buvau atėjus pas tave su svar
biu reikalu, — tarė Grivois, — ir man čia 
būnant, biedna jauna mergina, pusėtina^ 

susidėjo į rišulį kelioliką daiktų....
— Tai musų Kupriuke, musų geriau- 
pagel'bininkė, — tarė Pranciška.
— Aš.tarp maniau, madame; bet Žiū
kas atsitiko. Kadangi tu neparėjai.

šia

rėk
aš nutariau eit pas kaimynę atsilankyt. Iš
ėjus man, daėjus iki St. Mery gatvės, pa-

I mačiau. . . . .
— Nagi? — tarė Dagobertas. — Kas 

toliau ?
— Pamačiau minią žmonių, pasiteira

vau kame dalykas — ir patyriau kad poli
cistas suareštavo tą merginą kaipo vagį, 
nes ji nešėsi pundą daiktų kurie neišrodė 
jai priklausą.

(Bus daugiau)

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigžde, kokia jūsų laime.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomi) žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Isigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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^X®kŪDI KlpsX. 
uEROVės skYRIUo

ĮT DEL APRŪPINIMO^ 
MOTINŲ IR JŲ 

| KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®

fibme skyriuj* mes laiku 
<mo Mk* gvfldeaslme r«I* 
kalas įdomias badančioms 
motinoms Ir dmUmsm Jis* 
ny kūdiki^

Kčdiklų apr^ptnlmaš tr >•> 
■fjlmas yra dalykas gyvus 
svarbos Mayna! Ir taniai

tarpiais •trlal t' lįjTiJ

STRAIPSNIS 143

r

KAIP PARUOŠTI KŪDIKIO 
MAISTĄ BONKUTĖSE

i Pirmuose straipsniuose apie šva
rumą ir svarbą ruošiant kūdikiui 
maistą buvo pabrėžta kad maisto 
švarumą ir grynumą galima visai 
sunaikinti jei bus vartojama nešva
rus indai jo gaminimui.

Greta švarumo svarbos, eina tew 
singas nusaikavimas ir tinkamas at- 
miešimas. Kada kūdikiams vartoja
ma pasaldintas kondensuotas-' pienas 
tai jį reikia iš blešinės atmieruoti 
šaukštais pilant iš blešinės, bet ne 
semiant. Tai geriausias būdas gau
ti tikrą mierą. Gali lengvai supra
sti kad sėmimas netinka, nes prie 
šaukšto prilimpa daug pieno. O ka
dangi taisyklės liepia imti tiek ir 
tiek šaukštą prie tiek ir tiek unciją 
vandens tai toki prilipimai gadina 
tikrą mierą. Atmieravus reikalin
gą kiekį svarbu išplauti stiklą su vi
rintu vandeniu kuris vartojama mie
šimui, tokiu budu visą pieną suimsi. 
Atidarytą blešinę visad reikia laiky
ti šaltoje, švarioje vietoje, drūčiai 
uždarytą su, apvožta stikline ar puo
deliu. .1

Vanduo miešimui vartojamas pir
ma turi būti išvirintas ir atvėsin
tas. Toki s vanduo šituose straips
niuose vadinamas • “virintu” vande
niu. Saikuok jį švariose graduaci- 
ios bonkose. Po to atmieruok pieną 
;ai jau aukšziau sakėme. Dėdama 
kiekvieną šaukštelį pieno į gradua- 
torių, maišyk iki jis pilnai ištirps. 
Tada supilk viską į sterilizuotą bon- 
kutę ir tuoj uždėk sterilizuotą Čiul
piką. v

Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei 
vartojama tai atmink kad svarbu ją 
/urėti isterilizuotą. Sumaišyk mai
sto tik vitmam sykiui.
1 'Ar jusų^kudikis^yerkia. Ar* jis 
-ąęrvuotąs* ir neramW? Jei tąįį^tai 
iažniausia maistas jam ne tinklo, Jei 
pati negali savo kūdikio ’žindyti ir 
jei jis neauga iš krūtų pieno, duok 
jam Borden’s Eagle Pieną—maistą 
kuris laimingai išauklėjo tukstan- 
.ius kūdikių. Jis lengvai priruošia
mas — tik dadėk. virinto vandens 
kaip nurodyta. Per 65 metus moti-, 
nos davinėjo Eagle Pieną kaipo diį 
lėlę dovaną savo kūdikiams. Jį re
komenduoja gydytojai kūdikiams 
kurie sirguliuoja ir silpni, nes jis 
.engvai suvirškinamas ir teikia pil
ną sotumą.

STRAIPSNIS 143A

Saugok .Savo Kūdikio Akis, Ausis, 
Nosį ir'Burną

Nors visada yra svarbu laikyt kū
dikio akis, ausis, nosį ir burną šva
riai, bet ypač reikalinga tas prida
boti šiltame ore. Paprastai, vasa
ros mėnesiai kūdikiui labai kritiški, 
ir reikia daryti viską išvengimui bė
dų. Sena patarlė, “Žiupsnis išvengi
mo vertas svaro gyduolių” ypač pri
rinka kūdikiams. Niekada nebus per- 
laug persirupinta, nes turi atmin- 
:i kad jų maži kūneliai nėra taip 
itiprųs. kaip suaugusių.

Reikia šaukti gydytoją del *bile 
nažo, akių uždegimo, tekėjimo >iš 
ausų^ nors jaustum kad tai menk
niekis. Greitas veikimas šitokiuose 
atvejuose dažnai apsergsti nuo ap- 
jakimo arba užkurtimo. , 

Kūdikio ausys reikia laikyti šva-1 
riąi ir sausai. Ausis lengvai užkre
čiama ir ausies skaudėjimas labai 
skausmingas. Užsikrėtus reikia tuoj 
kreiptis prie gydytojo. ,

Jauni kūdikiai turi madą viską 
kišti į nosį. Jei kūdikis pūsdamas 
nosį negali jų paskui išimti reikia 
tuojau ; kreiptis prie gydytojo.

Jei kūdikis butų sveikas tai rei
kia laikyti Jo akis, aušis, nosį ir bur
ną švaroje. Taipgi reikia kad visi 
indai kur jam maistą gaminama bu
tų švarus. Darbas ir rūpestis mais
to gaminime bus bergždžiai išeikvo
tas jei bonkutė ar čiulpikas bus ne- - 
duoti kūdikiui tik 
švarus, 
taipgi ir čiulpikas, 
myti ir duoti kūdikiui tik gryną, 
šviežią. 
vasaros t..»
nas turi būti laikomas šaltoje vie
toje, kad nesurugtų. — • 
motinų vartoja kondensuotą pieną, 
dėlto kad jį lengvai ir greitai pri
rengia.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo į stiprius ir vikrius berniu
kus bei mergates kuomet motinos 
sukombinavo gerą priežiūrą su Bor
den’s Eagel Pienu. Supažindinimui 
Lietuvių motinų kaip Borden’s Pie
ną vartoti, The Borden Company iš
leido Lietuvių kalboje pilnas .maiti
nimo instrukcijas, kur pasakoma 
kaip priruošti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikiams visokių metų. Jei no
rit tų instrukcijų, tik išpildykit ku
poną bent vieno iš paskelbimų ir pa
siuskit kompanijai, o j mielu noru 
dykai jums jas pasiųs kartu su gra
žia knyga apie, kūdikius.

Bonkutes reikia išvirinti, 
__ r___  Pieną reikia tč- 
2_ _____
Pieno klausimas svarbus 

pietų. Karštame ore pie-

Tukstančiai

Skait.'k atidžiai kas savaite šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.
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Skaitykit šį apgarsinimą ir naudokitės kolei dar yra laikas! Ne mums nauda iš to, bet jums! Mes atiduodame už popieros 
lėšas! Ar reikia kitokių žodžių įkalbėjimui jums užsisakyti “Žmonijos Istoriją”? Kam “dar palauksiu” sakyt? Su'kruskit!

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

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

T. M. D. REIKALAI

—FREISTORIŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSU 

PRATEVIAI?
-KUR JIE GYVENO?
—EG1PTENAI?
- NUJAUS CIVILIZACIJA > 
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
-PIRAM1D0S7 - - . ......
-FARAONAI?
—ASYR1JA?
—KAMBYZAS?
-PTOLEMIU DINASTIJA?
—ŠUMERAI-AKKADA1?
- MESOPQTAM!JĄ? 
-TIGRIS-ĖUFRATAS ?
—KUNE1FORMQS?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?
-BABILONIJA? . ' 
-BABELIO BOKŠTAS? 
—NINEVA?
—HAMMURABIS?
—CHALDEJAI? '
-M AIŽIUS?
-JEHOVA?
—FOINIKAI?
-KARTAGA?
-IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI ?
-NEBŪK ADNEZZARAS ? 
-ARIAI?
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA?
—PERSAI-MEDĄI?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI? *
-KRETA?
—KNOSUS?
-PELASGAI?
-PELOPONEZAS?
-HELEN AI-GRAIK AI ?
-ZEUSAS?
-OLYMPAS?
-SOLONAS?
-FORUMAI?
-ATTIKA?
-LYDI JA?
-MARATONO MUŠIS?
-SPARTENAI?
—ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
-ROMĖNAI? i
-CEZARAI?
—ROMULUS-REMUS?

-PONIŠKAS KARAS? 
-HANIBALAS?
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA? 
-ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
—POMPEJUS?
-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
-MESIJUS-JEZUS? 
-PILOTAS?
—BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
-ODO AKRAS?
—LONGOBARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
—POPIEŽIJA?
—KLIOŠTORIU PRADŽIA? 
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS?
-KONSTANTINOPOLIS 
-MOHAMETAS?
-ALLAH AS?
-KORANAS?
-MEKKA?
-MEDINA?
-HEGIRA?
-MUSULMANAI?
—ISLAMAS?
-FATIMA?
-GIBRALTARAS?
-GRENADA?
—CHARLEM AGNAS ?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA? 
—BARBAROSSA?
-TAMSIEJI AMŽIAI? 
-GERMANŲ PRADŽIA? 
—NORSENAI-ŠIAURENAI ? 
-SLAVAI?
-TOTORIAI?
—KAVALERYSTE?
—FEUDALIZMAS?
-VIDURAMŽIAI?
-POPIEŽIŲ VARŽYTINES? 
-KRYŽEIVIU KARAI?
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS? « 
-INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO?
-PETRAS PUSTELNINKAS?
-ŠVENTOJI ŽEME? 
-PARAKO IŠRADIMAS? 
-RUSIJOS PAKILIMAS?

-HANZOS MIESTAI? 
-RENESANSAS?
-DANTE-ALIGHIERI ? 

. -PETR ARCH AS?
-JONAS HUSAS? 
-JOANNA ARK? 
—MACCHIEVELLI? 
-MICHAEL ANGELO? 
-TOHANN GUTEMBERG? 
-SPAUDOS PRADŽIA? 
-MARCO POLO? 
-ZIPANGU? 
-MONGOLAI?
-MAGELLAN AS? 
-KOLUMBAS? 
-ATRADIMAS AMERIKOS? 
—BUDDIZMAS? 
-KONFUCIJUS?
—BRAHMINAI? 
-RIG VEDOS? 
-REFORMACIJA? 
-MARTINAS LIUTERIS? 
—KALV1NIZMAS? 
-KRIKŠČIONIU SKILIMAS? 
—PROTESTONIZM AS ? 
—PRESBYTERI JONAI ? 
-AN AB ARTISTAI? 
-IGNACAS LOYOLA? 
-JĖZUITU ZOKONAS? 
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?
-DIDŽIOJI ARMADA? 
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA? . 
-HAPSBURGAI?
-30 METU KARAS? 
-DŽINGIS KHANAS? 
-RURIKAS?
—BORIS GODUNOV? 
—PETRAS DIDYSIS? 
-KATARINA DIDŽIOJI? 
-ROMANOVU PRADŽIA? 
-POLTAVOS MUŠIS? 
-HOZENZOLLERNAI ? 
-PIGLRIMAI?
-AMERIKOS REVOLIUCIJA? 
^WASHINGTON AS ?
f-DIDEJI FRANCUZŲ 
J REVOLIUCIJA? 
■LKOMUNA?
—FRANCUZU RESPUBLIKA? 
-BASTILIJA?
-VOLTAIRE? 
-ROBESPIERRE? 
-TERORIZMAS? 
-KOMUNOS , GALAS ? 
-NAPOLEONAS? 
-RESPUBIKOS GALAS? 
-MASKVOS SUDEGIMAS? 
-NAPOLEONO GALAS? 
-ŠVENTOJI SĄJUNGA? 
—DIDŽIOJI REAKCIJA? 
-GARIBALDI? > 
—INŽJNO GADYNE? 
-PIRMAS GARLAIVIS? 
-TELEGRAFO PRADŽIA? 
-SOČIALE REVOLIUCIJA? 
-BAUDŽIAVŲ GALAS? 
-MOKSLO GADYNE? 
—GALILĖJUS? 
-NEWTONAS? 
-DARVINAS? 
-LAPLACE? 
-GRAVITACIJA? 
-GOTIŠKA ARKITEKTURA? 
—SHAKESPEARE? 
-MOLJERE? 
-REMBRANDTAS? 
—STRADi VARIUS? 
-JOHANN SEBAST. B ACH? 
—MOZARTAS? 
—DIZRAELI? 
—BISMARKAS? 
-NAUJASIS PASAULIS?

Viskas tas ir d Aug kitų išaiškina
ma “ŽMONIJOS ISTORIJOJ”.

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

: Pinigus su užsąkymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

Į ‘DIRVOS" KNYGYNAS omT”

Nariai, Saugokitės Me
lagių ir Ardytojų

Bolševikų “Vilnyje” koks tai 
“TMD1 61 kp. Narys” begėdiš
kai meluodamas, to laikraščio 
num. 74-me daro nebūtų prie
kaištų TMD. centro valdybai ir 
pirmininkui K. iŠ. Karpavičiui.

Iš to straipsnio lengvai gali
ma pažinti jog bolševikų tiks
las yra Sukurstyti TMD. na
rius ir griauti Draugiją.

Tas begėdis “pišorius” rašo 
kad “....savo nepasitenkini
mą norėjau pareikšti draugijos 
organe, bet kad ten neradau 
vietos, priverstas kreiptis j 
‘Vilnį’.”

Tai reiškia: buvau parašęs 
Į TMD. organą “Dipvą”, bet ne- 
talpino..

Bet tik begėdiškas melagis— 
kokiais 'komunistėliai atsižymi 
— galėjo šitaip sugalvoti ir 
paskleisti melą kitiems akliems 
komunistėliams. /

Nuo jokio “TMD. 61 kp. Na
rio” organas niekad negavo jo
kio nusiskundimo kurį butų at
metęs, ir jeigu iš ten (Dayton, 
Ohio) Kas rašinėjo tai buvo J. 
A. Urbonas, kuris niekad tokių 
kaltinimų prieš Centro Valdy
bą nedarė kaip daro šis komu- 
nistpalaikis melagis.' Organo 
redakcija nėra tokia demago
giška kaip komunffitų komisa
rai .čia ir Rusijoj: ji priima 
visokius raštus ir talpina,
ir šiam komunistpalaikiui teko 
matyti J. Skinderio užmetimus 
Centro Valdybai, kas tilpo, ži
noma (Skinderio atsiprašant) 
aptrumpintai, nes jis savo il
gam laiške pakartojo veik tą 
pati ką pasakė pirmuose ke
liuose paragrafuose.

Šis komunistpalaikis prie pa
baigos sako: “TMD nariai, ai' 
mes tylėsim ? Ar leisim kad 
musų viršininkai laikytų mus 
mažais vaikais ?”

Gabaus vėl prideda kad jis 
rašė į organą, ‘ “i... Bet ką pa
darysi kad man teisybė bran
gesnė už musų viršininkų ona- 
rą ir kad negavau vietos TMD. 
organe ‘Dirvoj’.”

Kas esi toks, melagi bolševi
ke, kurs drysti šitaip kalbėti?

Pagaliaus, ar turi tik vaiko 
protą kad meti ant valdybos 
kaltinimus tokius kurie net 

• vaikui išrodo be parhato?
“TMD. 61 kp. Narys” visą 

tulžį išlieja ant Draugijos cen
tro valdybos kam ji “už dolarį 
žadėjo duoti tris knygas, o da
vė tik vieną, ir tai reikalauja 
$2.50.”

TMD. seimo nustatyta narių 
metinė mokestis $1. Ar aiš
ku? Seimams įnešimus duo
dami nariai rfeikalauja ikad vi
sos knygos butų su tvirtais 
viršeliais, ir kad už viršelius 
nuo kožnos knygos butų moka
ma kada .nariai knygą gauna, 
arba kada moka metinius mo
kesnius. Taigi panaudok biskį 
ąrtitmetinio proto ir suprasi 
kad: $1 metinės, ir 50c. už vir
šelius pasidaro $1.50. Bet jei 
išeiną tris knygos tai už virše
lius pasįdaro tris sykius po 50 
centų arba $1.50, p dadėjus 
metiiy? mokestį pasidaro $2.50. 

To nariai iš seimų ręikalavo 
per daug sykių, taip centro val
dybos ir vykdoma.

Nariąi nuolat buvo raginami 
rašytis primenant kad už do
larį ąieįįnęs gaus tris knygas, 
bpt ne už $1 gaus tris knygas.

“PasauĮio Istorija” išeis per

tris atvejus, ne vienu sykiu, ir ii 
taigi nariai vistiek turės mokė- a 
ti $1 metinės, o ne užsimokėję į 
$1 gauti visas tris istorijos ■ 
knygas.

Knygos viršeliai yra kitas J 
dalykas. Seniau Draugija. da- j 
vė pasirinkti, ar mokės už vir- ’ 
šelius ar ne, ir kurie mokėjo j 
gavo drobės viršeliais, kurie ne, a 
gavo popieros viršeliais. Bet j 
tie vis apsigavo, nes knygos j 
greit nusidėvėjo, ir seimų pra- j 
dėjo reikalauti kad daugiau j 
nebūtų leidžiama knygų be vir- 1 
šelių, nes nariui už knygą už- ?| 
simokėti 50c (už viršelius)1 yrą 1 
tik niekas.

Reikia tik' įsivaizdint kokį 1 
lermą butų pakėlęs šis bolševi- '■] 
kelis jeigu šįmet Draugija bu- .1 
tų išleidus šešias knygas ir bu- į 
tų reikėję mokėti už kožnos-1 
viršelius po 50c.

Kame šuo pakastas
Šis bolševikas iškelia aikštėn | 

mintį visų bolševikų, su kokia 1 
jie puolėsi prie Draugijos iš- i 
girdę kad leidžiama “Pasaulio 3 
Istorija”: jie galvojo kad štai 1 
už $1 gaus $10 vertės veikalą J 
ir paskui atsukę kuprą Draugi- 1 
jai nueis sau. Taip jie, būdami -.I 
dar socialistais, padarė su K u- j 
dirkos Raštais: už 60c nusinešė 1 
elidžiausį glėbį knygų ir juoką-.. 1 
si iš TMD. negudrumo. '

Kad šįmet ’TMD. nariai gau- 1 
na pirmą tomą ‘’Pasaulio Is- j 

už 1924 metų mokestį, j 
o taipgi atsiųsta kitos dvi kny- i 
gos (Princas lir Elgeta ir Eu- I 
ropa ir Senovės ’Rytai) ir jas J 
gauti norėdami turi mokėti iri 
šių metų mokestis ir už virše-1 
liūs,' tai šis komunistpalaikis J 
tų kitų knygų visai nemini, jos J 
jam nereikalingos; tik rėkia į 
kam už dolarį neduoda “Pašau- | 
lio Istorijos” trijų knygų.

Nekurtose , kuopose nepasi- į 
tenkinimų pasirodė kad centro. | 
valdyba nesiuntė joms “Princo! 
ir Elgetos” ir “Europa ir Seno- J 
vės Rytai” dėlto kad jos nėra i 
mokėjusios mokesnių už 1925 ] į 
metust Tas buvo praktikuoja-?j 
ma iš seniau, ir nei šis komu- į 
nistpalaikis nei rimtesni na|-3 
riai negali tikėtis kad centro ! | 
valdybos nartai už savo pinigus 1 
leistų nariams knygas ir daliu- j 
tų. TMD. yra pačių narių ko- į 
operacija užsiimanti leidimu į 
knygų, nartai patįs sumoka 1 
mokesčius, išsileidžia knygas, 1 
jas paskui ■ išsidalina, pavesda- J 
mi valdybai leidimą ir dalinimą į 
aprūpinti. Tai viskas. 0 ši^į3 
komunistpalaikis lai įsitėmija 3 
kad centro valdyba visada sa- 1 
kė kad “Pasaulio Istoriją” ir J 
kitas knygas nariai gaus už SI 9 
metinės, o ne už vieną dolarinę 3 
kurią net'komunistėliai pasikė- j 
sino tokiai buržujiškai-patrio- 1 
tiškai organizacijai, TMD., pa- I 
aukauti.

Pagaliaus paprašome to “pi4 1 į 
šoriaus” pasakyti kur jis gir- ! 
dėjo ir kokia įstaiga iš Lietu- a 
vos 1924 metais buvo prisiun- | 
lūs Draugijai knygas ir kokia j 
jas gavo atgal Lietuvoje, o jei j 
negavo tai ko neatsišaukia?

Jeigu to neprirodys tai pasi- ® | 
liks toks pat melagis kaip pra- j 
džioj pasakėme, kad savo rasi- j 
nėlyj drysta sakyti kreipęsis į..j 
organą, bet jam buvę neduotą 
vietos.

K. S. Karpavičius, C. P. I

kaip | torijos’

TMD. KUCI’OS, UZSIRAKVŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T.
M. p. REIKALUS ATIDŽIAI
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• RUSIJOS IŠKILIMAS 
šis-Tas apie Paslaptingą Maskolių Impe

riją, Netikėtai Pasirodžiusią Didelėje 
Europos Politikos Scenoje.

1492 metais, 'kaip žinote, Kolumbas at
rado Ameriką. Tais pačiais metais tūlas 
Tyrolietis vardu Šniipsas (Schnups), va

dovavęs Tyrelio arcivyskupo išsiųstoje 
mokslo ekspedicijoje, turėdamas kuoge- 
riausius rekomendacijų laiškus, bandė pa
siekti nežinomą Vakarų Europos gyven
tojams Maskvos miestą. Bet jam nepasise- 

■ kėi Kai priėjo prie plačios Maskolių val
stybės sienų, bematant buvo atstumtas ir 
į priverstas gryžti atgal, — čia niekas ne- 
į .norėjo įsileisti svetimšalių atėjūnų. Eu- 
: ropiečiai vakaruose įsivaizdino, kad Mas- 
. kvos valstybė buvo pačiame rytiniame Eu- 
Į’ropos pakraštyje! Šitaip kelionei Mask

von nenusisekus, Šnupsas vyko pasižiūrėti 
.Stabmeldžių Turkų Konstantinopoly, kad 
galėjus nors šį tą papasakoti Jo Ekecelen- 

į pijai iš savo kelionių.
Už šešisdešimts metų po to Ričardas 

’ kancleras (Chancellor), bandydamas su
rasti žiemių-rytuose kelią į Indijas, didelių 
yėsulų blaškomas Baltose Jurose, prįplau-' 
kė Dvinos žiotis ir užėjo Maskolių kaimą 
Cholmogorai, visai arti tos vietos, kuri 
1584 metais buvo, įkurtas Archangelsko 
miestas. Šiuo kartu svetimšalis svečias 

' buvo pakviestas Maskvon pas Didį Kuni
gaikštį. Kancleras su savo kelionės drau
gais gryžo Anglijon su pirmutine preky
bos sutartim, sudaryta tarp Rusijos ir va- 

į karų pasaulio'. Netrukus po' to Rusiją 
I pradėjo lankyti ir kitos tautos.

Geografijos atžvįjgiu, Rusija yra di- 
dieiiausis lygios ženiės plotas. Uraro kal
nai yra žemi ir negali apsaugoti krašto 

| nuo svetimšalių puolimo. Upės yra pla- 
i cios, bet dažnai negilios, ir nedaug jų te- 
js tinka laivams plaukioti.

Tuo laiku kai Romos Imperija buvo 
‘ sukurta, kai ji augo ii’ žlugo, Slavų gimi

nės, senai išėjusios iš savo senovės buvei- 
- nių Azijoje, klajojo po girias ir slėnius 

tarp Dniestro ir Dniepro upių. Graikai 
kartais pasitikdavo tuos Slavus, ir kai ku- 

I rie trečiojo ir ketvirtojo amžių keliaunin- 
| kai mini juos. Šiaip gi apie Slavus visai 
I nedaug tebuvo žinomą; vakaruose net iki 

1800 metų.
Per šitų primityvių žmonių kraštą ėjo 

I labai geras prekybos kelias: tai buvo svar- 
fc. biausis vieškelis iš Žiemių Europos į Kon- 
[ stantinotpolį. Jis ėjo- Baltijos Jurų pakraš- 
■ čiu iki Nevos upės; iš čia, per Ladogos 
E ežerą jis ėjo Volchovo upe; paskui per II- 
į menio ežerą iki nedidelės Lovato upės. Iš 
fclčia — iki Dniepro upės ir paskui Dniepro 
■kupė iki Juodųjų Jurų.

Nordai, arba žiemių žmonės, senai jau 
Kžinojo tą kelią. Devintame amžiuje jie 
; pradėjo apsigyventi žiemių Rusijoje taip 
į- jau, kaip ir tie Nordai, kurie užtiesė pa- 
Į matus nepriklausomoms valstybėms Vo- 
[■ kietijoje ir Prancūzijoje. Bet 862 metais 

trys Nordai, broliai, persiyrę per Baltijos 
į Juras ir įkūrė tris dinastijas. Jų vardai, 
Į sako, buvo Sineus, Riurik ir Truvor. Tik- 
. tai vienas iš jų, Riurikas, gyveno kiek il- 
; giau. Jisai užvaldė savo brolių teritorijas 

ir į dvidešimtį metų <po to 'kai atvyko Rusi
jon šis pirmutinis Nordąs, susikūrė Slavų 

‘ valstybė su sostine Kijevu.
• Iš Kijevo į Juodąsias Juras nelabai 

L toli. Netrukus ir Konstantinopoly sužino
ta apie šitą naują Slavų valstybę. Tai rei- 

\ škė, kad Krikščionių tikybos uoliems mi- 
; sionieriams atsirado nauja, darbui dirvą. 

Bizantijos vienuoliai leidosi Dniepru į žie- 
-• itiius ir pasiekė Rusiją. .Čia jie rado žmo

nes garbinusius keistus dievaičius, kurie, 
jų supratimu, gyvenę miškuose, upėse ir 
kajnų urvuose. Misionieriai pradėjo pa-] 
šakoti jiems apie Jėzų. Romus vienuoliui 
fia dar nebuvb, taigi Bizantiečįai neturė-|

jo jokių konkurentų. Romos .apaštalai 
mokė tuo metų stabmeldžius Tetuonus, tad 
ir neturėjo Įaiko eiti pas tolimus Slavus. 
Tokių tai budu Rusija gavo savo tikybą, 
savo alfabetą ir (pirmutines pamokąs apie 
meną ir architektūrą nuo Bizantijos vie
nuolių; kadangi Bizantijos imperija (Ro
mos imperijos liekana rytuose) buvo per- 
siėmus rytiečių papročiais, tad ir Rusija 
neišvengiamai turėjo jais užsikrėsti.

Politiniu' atžvilgiu, plačios Rusijos- 
valstybės nelabai tegalėjo tarpti. Nor- 
dų papročiu buvo dalinti kiekvieną pavel- 
dybą lygiomis dalimis tarp visų sūnų. Su
sikūrus kokiai naujai valstybei, žiūrėk ji 
jau ir suskilo Į kokias astuonias ar devy
nias dalis taip naujų Įpėdinių ir paveldė
tų, kurie, savų keliais, vėl skaldė savo te
ritorijas, dalindami jas savo vaikams. Tai
gi neišvengtinai kildavo tąrp tų mažų ir 
mažiukų valdovų visokie ginčai ,ir nesusi
pratimai, Anarchiją ir betvarkė, žinomą, 
buvo kasdieninis dalykas. Ir kai gaisrai 
rytuose paskelbė, kad Rusiją puola lauki
nės tautos, atėjusios iš Azijos, mažiukės 
valstybės jokiu budu negalėjo atsilaikyti 
prieš žiaurų priešą.

1224 metais Įvyko pirmas didis Toto
rių . puolimas; milžiniškos Čingiz-Chano 
gaujos pirmu kartu pasirodė vakaruose. 
Jis jau buvo užkariavęs Kiniją, Bocharą, 
Taškentą ir Tųrkėstaną. Slavų armijos 
buvo nugalėtos ties Kalkos upė, ir visa tų 
laikų Rusija liko Mongolų malonėje. To
toriai, netikėtai pasirodę, netikėtai ir pra
sišalino. Į tryliką metų po to, 1237 me
tais. jie ir vėl sugryžo. Į penketą metų jie 
užkariavo visą Rusijos slėni. Totoriai val
dė ir smaugė Rusus iki 1380 metų, kuo
met Didis Maskvos Kunigaikštis, Dono 
Dimitras, sumušė Totorius Kulikovo slė
nyje.

Visą suėmus krūvon, Rusai kovojo 
per du šimtu metų, iki nusikratė Totorių 
jungo, — ir tai buvo skaudus pažemini
mo jungas. Slavų kaimiečiai buvo paver
sti vergais. Joks Rusas negalėjo likti gy
vas, jei nenorėjo šliaužioti prieš purviną 
geltonveidį, sėdėjusį gėtrpje, kur nors Pie
tų Rusijos Stepuose ir spjaudžiusį į nusi
žeminusio Ruso veidą. Žmonėse visiškai 
išdilo savęs pagerbimo ir nepriklausomy
bės pajauta. Normalė žmonių gyvenimo 
padėtis buvo badas, vargas, skurdas ir 
smūgiai. Ir beveik visi Rusai, taip didžiū
nai, taip ir kajmiečiąi, žiurėjo savo reika
lų, jausdamies kai tas šunelis, netekęs nuo 
dažnaus mušimo prigimto savo linksmumo 
ir nedrystąs net pavizginti uodegą be- tam 
tikro leidimo !

Nebuvo išeities. Totorių chano raite
liai buvo greiti ir žiaurus. Joks žmogus 
negalėjo pereiti, nepastebėtas, plačių slė
nių ir ste-pų, kad pasislėpus saugioje kai
mynų teritorijoje, Turėjai arba tylėti ir 
kentėti žiaurius gel'tonveidžio barbaro per
sekiojimus, arba žūti'., Žinoma, vakarų 
Europa butų galėjus Įsikišti., Bet Europą 
turėjo pakankamai savo reikalų ir rupes
nių, — ji vis dar žiurėjo, kaip kovojo im
peratorius su papą, ar kaip papa sielojosi 
nuslopinti vienokią ar kitokią ereziją, ar-į 
ba ątskalunybę. Taigi vakarų Europa pa
liko Slavus patiems rūpintis del savo liki
mo1 ir jėškoti išganymo savo jėgomis.’

Tikrasis Rusijos išganytojas buvo tai 
nedidelė valstybė, įkurtą senovės Nordų 
atėjūnų, Ji buvo pąčiame Rusijos slėnių 
vidury. Jos sostinė Maskva buvo ant auk
što kalno prie Maskvos upės. Šitą mažiu
kė valstybėlė kartais nusilenkdavo Toto
riams (kai to būtinai reikėjo), kartais pa
sipriešindavę jiems (jei nebuvo pavojinga 
tai padarytį) ; tokiu būdų apie keturiolik
to šįiptmęčip vidurį ji liko tautinio kitų 
Rusijos valstybių gyvenimo' vadove. Rei
kią atsiminti, kad- Totoriai visiškai nemo
kėjo kurti politinės valstybės, — 'jie temo
kėjo grįąuti. Vyriausia jų užkariavimų 
tikslas buvo lupti mokesnius ir duokles. 
Kad gąlėjus rinkti mokesnius, prisiėjo pa
likti dąlį buvusių krašte politinių orgąni- 
zacijiį. Ačiū tad tam, Didžio Chano malo
nę, pąsiliko neišgriautų mažų miestų, ku
rie turėjo rinkti mokesnius ir plėšti kai- 
mypus Totorių iždo naudai.

(Rus daugiau)

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

GIRTUOKLIO DAINA
Kinku-linku, kinku-linku, 
Pilni laukai darbininkų, 
O man švente karčiamoj 
Vakar, šiandien ir rytoj. 
Kinku-linku, kinku-linku, 
Pilni laukai darbininkų, 
O aš miegu patvoryj, 
Čia man niekas nerupi. 
Kinku-linku, kinku-linku, 
Pilni laukai darbininkų, 
Aš sau giedu kaįp gaidys, 
O kas mane pabaidys!

Nuo Juokų-Regi.: Čia 
liaudies dainele iš Telšių 
raščio “žemaičio”. Ją visi mo
ka'.(kurie mokėjo), o kurie nėr 
mokėjo tegul išmoksta.

Telšių “žemaitis” yra savai
tinis -laisvos dvasios laikraštis 
ir labai mylimas kunigėlių, ku
rie pamanę jį prarytų nekram
tė. Nors žemaičių krašte, bet 
tas laikraštis nežemaičiuoja, iš
skyrus jei kartais įdeda Že
maitiškas pašaipas ar dainas, 
kurių betgi net patįs Žemai
čiai. nemoką skaityt, ba turbut 
padlos “ištautėjo”....

■ ’-i '
Kada traukiniai atsidaro, jie 

galėjo vaikščioti tik kuomet 
“oras pavelijo”.

Kada pradėta statytį geleži- a]tjSi paskui rašyk 
niųs laivus, žmones juokėsi j raštas kai vištos koja; pribraų- 
kad jais negales juras perplau-!kymas, pirmiau pasimokyk ra- 

paimt ganaįgyti”. Ir tt. ir tt. ir tt. ..
Dabar atsakymai manda

giausi, kad neatstumus} žmo
gaus bet palaikius prie savęs;

vo, “tikri mokslininkai’’ sakė 
jog reikės išbūdavote aukštas 
akmenines sienas abiem kelio 
pusėm, kad “baisus vėjas nuo 
25 mylias j valandą bėgančio 
traukinio neužmuštų šalia sto
vinčių”. Taipgi tikrinta kad 
jeigu traukinis eis tokiu dide
liu smarkumu po 25 mylias Į 
valandą to negalės dalaikyt pa- 
sažierįai ir gaus galą.

|b
Dabar kada laikraščių -ben

drovės rengia balių, koncertą 
ar pikniką, kitų laikraščių ben
drovės mano kad tas laikraštis 
jau bankrutija ir rengia visuo
menišką sueigą kad 
gauti.

Paveizdan, kada 
viena diena ‘Draugas’
jienos’ rengia koncertą!, vieni 
ir kiti džiaugiasi kad va jau 
tie bankrutija.... 
" Bet , ne. - 
nori būti su 
miau žmonės 
laikraščiais, 
nepaisė.

Atsimenat kaip kitados re
dakcijos atsakymuose redakto
riai jus pajuokdavo jeigu pa- 
rašėt ką netinkamo talpinti? 
Būdavo: “Tamista peržioplas 
poezijas rašyti”; “Ne tamistos 
makaulei apie tokius daiktus 
rašinėti”; “tamistos raštas ti
ko tik i gurbą, verčiau eik dar 
kiaulių paganyt”; “Kiaulė dau
giau nusimano apie tai negu 
tamista”-; “Išsikrapštyk pirma 

“tamistos

kad nenusmerkus bet pagyrus. 
Ir tt. ir tt. ir tt. ir dar tt.

Po kam kvailiai?
Drūtas ponas susitinka žy

delį gryžtantį iš mugės, ir pą- 
j nokdamas klausia:

— Na, Mausa, po kam šian
dien kvailiai turguje?

-r- Niu, tokie kaip aš men
kas žydelis tai po tris auksi
nus, o tokie didelį ir drūti kaip 
ponas — po Šimtą, rublių.

laik-

pasipini-

Chicagoj 
ir ‘Nau-

Dabar laikrSmčiai
žmonėmis.- Pir-

i norėjo buti
o laikraščiai jų

kti, nes negalės 
reikalingos anglies, nes ir taip j 
sunkus.

Kada pirmu kartu pradėta
kalbėti apie statymą lokomoti- kad nejžeidus bet paaukštinus,

RODYKLĖ No. 69

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui vandens' pletmų nuo 

linipių užtiesalų, sušlapink visą au
dimą ir visada prosyk daiktą visai 
drėgną arba pilnai sausą.

Pirm mirkymo kojų garstyčių 
,P1 .^"denyje.- reikią garstyčias ištar-

stą galit gaut pirkti tandžiai uždą- šaltame vandenyje- Tas ne- 
rytuose pakeliuose, prirengtą .grei- (luos frąrstycioms lipti prie odos ir 
tam vartojimui. Plačiausia naudoja- Padaryti pūsles.
ma rūšis yra tai “Suplotos Avižos” I . duotas velveto įklijuotas j vidų 
(Rolled Oats). Sekantis receptas cevęryko kulno neduos paneiakoms 
parodys jums kaip padaryt skanius, | ! suply st L _
sveikus kukulius, kitokius negu kadai Sulietinimui_ sluotukes smilg-ų ku

rios suminks.teja, pamerk į karstas 
muilo putas, Į kurias reikli 
biskį kepamos sodos.

Grožės Patarimai
Abęlnai, yra žinoma kad 

Valgo daugiau maisto kuris __ r~
nėra tinkamas, o moterįs valgo per- 

i mažai. Jeigu pradedi apmažint val- 
I gymą kad neriebėtum, laikykis to 
| iki manai jog reikalinga. Reikia 
vengti višii maistų kurie turi krak
molo ir saldumo. . Su *kava ir arba-

I ta (nereikia naudot cukraus. Duoną 
Užnilk nni «n-1 reikia apkepint ir naudot visai nia- uzpuk ant su | _ sv!c^to? ?cik va]gyfc dik-iai yaj 

šių ir daržovių. Gerk vandęns kiek 
daugiausia galima. Vienas' iš syar-

Virimo Receptas
Avižines košes populiariškuinas 

kaipo pusryčių maisto didinasi kas
dien. Mokslininkai atrado kad ‘‘avi
ža’’ ne tik turtinga proteinais bet 
joje randasi daugiau riebalų negu 
1-ziHniYY ' Vi !•> iSy crvuzlo Sti cvniVn

saldaus pieno

įdėti

vyrai 
jieips

Oatmeal
1 puodukas 

-1 puodukas
2 šaukštai moliasų
1 kiaušinis 
!4 šaukštuko druskos
2 šaukštai riebalų 
1 puodukas miltu 
4 šaukštukai kepamo pauderio 
Užkaitink pieną, 
otų avižų, ir lai

Dadėk moliasus, riebalus ir su- 
aktą kiaušinį. Sumaišyk į krūva.

ir kepamą pauderį. Dadėk blausių dalykų ko reikia vengti lai- 
mišinj. Dėk kukulius j tau- ke apmažinto valgymo tai vidurių 

blokines. Kepk karštamo sukietėjimo ir nevirškinimo. Ban- 
apic 20 minutų. Iš šio ini- jd-vk buti, vc.lkli kiek galima, gauk 

■ užtektinai miego ir anksti kelk.
Ypatiška Sveikata

Mokyklų atidarymas reiškia kad 
augiau vasaros laisvė pasibaigė—vaikai ir 
pridės mergaitės turi atsiduoti vienodam 
111 veikimui kur kiekvienas veik žings

nis užžiurima—išskyrus valgį. Vi
sų i'vasarą motinos žiurėjo kad per 
pietus ant .stalo butų daržovių, ir 
iš jų vaikai stiprėjo. Dabar vaikai 
arba nešasi savo valgį arba perka 
mokyklos valgykloj. Pastaram at
sitikime turėtų būti tinkamas suda
rymas valgio kad butų užtektinai 
maistingai." Jeigu reikia užkandį 
neštis, motinos žino ką Įduoda, bet 
netikros ar bus suvalgyta. Jos tik
slu turi buti prirengti valgį taip kad 
butų skanus ir patraukiantis, ir duo
ti Įvairų, turintį medegas reilcalin- 
gas vaiko augimui.

miltus

pečiuje
sinio išeis 15 kukulių.

Virtuvės Patarimai
ysit kad <|veji ar 
pagaminami sykiugrudų, .

naują skanų valgį .prie pusryčių.
Kopūstai geriausia supjaustyti 

pirm davimo į stalą, jeigu jie duo
dama kaipo salotai arba žali pri- 
smokai.

Kuomet darai vaisių gėrimą, jei
gu dar nėra gana skanus, dadėk 
biskį šalto ginger ale.

Uždarymui vaisių košių indų len
gvai, iškirpk šmotą sugeriamo po- 
pierio lead tiktų į užvožą ir paskui 
pamirkyk alkoholyj. Sutarpyk bis- 
kį parafino ir užleisk ant košių apie 
ketvirtdalio colio storio. Parafinas 
sustings ir turėsit uždangalą per 
kurį oras nepereina.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra Į biausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto vertybėj prie gry- jame Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- jvaizda veterinarų ekspertų. 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-1 savo groserninko duoti Bordenį.

Prašyk

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių Žurnalas.
“Gydytoj‘ą” leidžia Amerikos Lic- 

e tuvių Daktarų Draugija,
Redaguoja Dr. A. J. Karalius ir 

Dr. S. Biežis.
“Gydytojas” mokina kaip upsi- 
saugot nuo ligų, duoda tinkamų 
patarimų sveikatos dalykuose ir 
suteikia tinkamai prirengtų mok
slinių straipsnių, talpina gražių 
pateiksiu. Kaina metams zume

ri koje’ar Lietuvon $2.
Pavienis numeris 20 centų.

“GYDYTOJAS”
2201 AV. 22rid Št. Chicago, Ill.l

|jųs
| Galit

išaštrinti savo Į 
skustuvo gėlę- | 
žtes į dešimts I 
Sekundų jeigu | 
naudosit Valet j 
Auto Strop Į 
Skustuvą, vie- Į 
natinį skustu- ! 
vą kurs pats i 
išaštrina savo į 
geležtes.

$1 iki $25. Į 

Wet j 

| AukrStrop | 
.Razor 

—Išsiašt’rina Pats

Amerikos Milijonų
Pienas

/"'AIL BORDEN pastatė naują myliaak- 
menį ant kelio link gero maitinimosi 

savo originaliu išradimu proceso išėmimui 
perviršio vandens iš .riebaus, tyro pieno, ir 
taip sterilizuoti ir uždaryti tą sukoncen
truotą skystimą kad jis neapribotam lai
kui išlaikytų savo maištingumo vertybę.
Borden’s Evaporated Pienas yra šviežias ir ty
ras. Jis yra patogiausias ir ekonomingiausias iš 
ivsų pieno formų, ir valgių gaminime jis yra ly
gus ..skonių geriausiam šviežiam pienui. Diduma 
maisto vertybė? kokį turi šviežias pienas pasili
kę jame. Ir atsargumas koks yra prie jo priręn- 
gtmp užtikrina tyrumą ir gerumą tirštos srovės 
kuri piląsi kaip smętona iš dėžės.

Tai yra tas pienas kokio jums reikia smetoni
nėms zupėms ir kitokiems smetoniniams val
giams; pyragams, ir biskvitams, smetoniniams 
pudingams, zupęms ir pajams visokios rūšies, ir 
begalinei daugybei sosų, ” kurie paskanina kas
dieninį valgį ir .prideda maisto vertybės faktišr 
kai ■ kiekvienam pieno reikalui.

Jeigu iųs norit žinoti kaip gaminf valgius su Borden’s 
Bvaporated Pienu, išpildvkįj. kuponu pažymint kokių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building ' New York

unsweetened - ffl^APORATE? f

MILK

Padažams
Duona
Saldainiai
Žilvis

Budingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

Vardas

Adresas . __ 3 (Lithuanian)
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The Younger Set Du Viršininkai Nušauti

PEORIA, ILL.

THE VICTOR
Walter R. Baublis.

,. I stood on verdant hills of youth 
And gazed upon the fruitful earth, 
While lightly strumming on the lute 
Ant singing songs of blissful mirth.
I stood on manhood’s distant heights

. And gazed upon the earth below, 
The lute that leaped in raptuous flights 
Re-echoed faintly, solemn, slow.
I stood on snow-capped peaks of age 
And gazed upon the earth beneath, 

. iffhe lute spoke seldom, like a sage, 
tit* tone was mournful and discreet.

hausted clerk, “why don’t 
hide behind a chair and 
<Roo’ at him?” 

-------- o--------
Some try to do something 

and be somebody and some try 
to do somebody and be 
thing.

you 
yell

some-

’And aS I stood . bowed-down, forlorn,11
A hand reached out and stopped my breath;

• ’My lute in tiny shreds was torn, 
? And lo—arose the 'victor—Death.

KodėlMarshall apskrities šerifas 
Toluca, Ill., policijos viršinin
kas liko nušauti kuomet' jie 
norėjo suimti tūlą Spenraz, bu-1 
vusj angliakasį. Po nušovimo. 
Spenraz apsibarikadavo savo 
namuose ir atsišaudė prieš ki
tus atėjusius ji suimti. Ru. 
ris vyrų, gerai ginkluotų, ap
supo namą kuriame Spenraz 
apsidrutino, bet nesirengė iki 
dienobrėškio bandyti namą pul- 
ti. Spenraz pasinaudodamas 
nakties tamsumu iš to namo 
paspruko ir dingo.

Tie nužudyti viršininkai bu
vo atvykę Spenrazą. suimti ka
da jis pradėjo kaimynams gra
sinti nušovimu jeigu kas prie 
jo bandytų artintis. p, D

ir

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

Pradžia Priguli 
Nuo Tavęs

(^UNKIAUSIA dalis bile ko
kios užduoties yra tai pa

ti pradžia. Taip yra ir su pra- 
dėimu taupyti pinigus.

-------- O--- -----
Dishwater has been 

to whiteh daughter’s 
when applied to mother’s.

-------- o--------
A genius, thinks Helen Gri

gas, is a man who shoots at 
something no one else can see, 
and hits it.

------- -o—------
Physical strength is a stran

ge thing. Many a man who is 
unable to lift a spadeful of dirt 
in the garden -is able to ro'w a 
boat all day long on a hot lake.

-------- o--------
A. Zdanis: — I ordered 

Strawberry shortcake. Where 
are the strawberries ?

Waitress: — That’s what 
it’s short of.

-------- o--------
. V. P. Banionis thinks the on
ly time some people seem to 
lack nerve is when they need 
it.

known
hands

$1 iki $25.

Valet
-dutarStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

Bet jeigu turi gana valios pa
daryti pradžią, paprotis tuoj 
paims ant savęs sunkiausią 
užduoties naštą ir jau bus len
gva.

that
pay

you were a dear your-

slam-

with 
need

order-
hauled

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c. 

Š21 St. Clair, arti E. 9thiSt. ___________ h_______ - t."

------ o--------
no!” said the devil as 
down the receiver and

There’s many a slip ‘twixt 
the tonguė and the truth. 

-------- o--------

Woman 
word, 
how 
ming

“Hell, 
he took 
proceeded to tell St. Peter that 
there was no more room in 
Hades.

me that 
self.”

i

FHimi &Pum

^Thornton Fisher 
but” 

MX HOST
wave atvesi vou ths 
FHotos op 
Cff B'r MISTAKE • r

OFFICE CAT A practical ’joke is one 
an editor is Willing to 
money for. 1

-------- p------ —
If a man knows where he is 

going you can tell by his walk. 
---------p--------

“Pardon me! We are not 
acquainted!”

“Yes, I know, but I thought
“The way that dress looks lit might be all right. You see, 

she mušt have put it on in the I’m an Elk, and it seemed to 
dark.”

Šis bankas yra biznyje pagel
bėti žmonėms Įgaut paprotį 
taupyti pinigus.

• -------- o—;-----
“I’m being played for a 

sucker”, said the . vacuum 
cleaner as it ran over the rug.

—;----- o—------
The poor who need hospital 

service can’t get it because the 
hospitals are always filled 
the well to do who don’t 
it.

r—--------0— - - >■
F. J. Zuris thinks the trouble 

with committee work is that 
nobody does any work.

. ; ../• ,.. o--------
We hear- the' kitest styles are

That cjothes will match 'the 
hair.' ,. -

We wonder what will happen i 
-theil—

Oldį-BŽldy^—Will he dare? I J. I

-------0------------

may get the last 
says J. V. Mitchell, but 

many does enjoy 
the door!

------0-------- —
shopper had 
everything 
the shelves.
see just the right 
decided at last. “I

The lady 
ed' about 
down' from 

“I don’t 
i thing”, she 
i want to surprise my husband 
Ion his birthday.”

Well”, suggested . the ex-

SH3IHJL S4A7I0DIM aiDNfl

Mr. I? Khowftt

'''m’htmwts 
'■mt Best" 
uksV'** ' 
EZVE.CL W-O 
-iw<eU-

Dante heard the wailing of 
the damned, but the saxophone ■ 
itself was invented later.’

Telefonas Main 6111

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

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

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

PIRMOS KLESOS
LIETUVIŠKA AVALŲ 

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

viams. j

A. NETZEL
Lietuvis Savininkas ' 

7331 Wade Park Ave.

‘^KELtOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

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

' Some day th** guy’s uoinb to make an awful blunder!

•MXW! }
Itaks. vour.
iworo For. «v*

Gera 'Sveikat

Tėvai neturi pavelyt vai
kams užleisti jų. ūnntis, 
kadangi taip darant, jie 
Pakenkia savo sveikatai. 

Tėvai turi mokinti juos 
valyti jų pantis su Col
gate s Ribbon Dental 
Cream, nes Colgate’s ne
turi savyje jokių kenks- 
m>ngų vaistų, ir todėl 
nuvalo dantis saugiai ir 
Pilnai. Pirkit jiems triu- 
belę šiandien.

v *“««*<■ Liu<Jymas

M Uiki'«ita>o, " Bambino
4 dieglio, viduriavimo

Bambino paw»ri- ,

-vt thk,erio »-
korijo., ’ Win* gluU

BeX^’^HTER&CO.
S0Uth 5th S“'. Brooklyn NY.

Barnbinc

!ncorporafeč.

Society
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus į taupymų banką yAMERIKA
IR

AMERIKOS LIETUVIAI

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

veikėjų,

Knyga 
didelio

miestų, demonstracijų ir tt.

turi išviso 325 puslapius, 
formato, gražiais kietais

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

“DIRVA”
3352 Superior Ave, Cleveland, Ohio

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specioliitą, • M 

prie kokių Aeiilavintų daktarų. Tik
ras Specialistai arba prqfisoriui ne- 
liklausinėe kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums psgijįyi, 
po iiegzaminavimo. Daugybi debts' 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lijfoa 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Koentgeno ir pilnas Bskti-
nelogiškas egzaminavimas kraujo M* 
dengs man tikrą jūsų ligos pnolseą 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt; jums 

1 . tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpniUuiius 
nervus ir kenčiate nuo uinuodlfnal 

kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nsaitere- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir ta padarysiu sąšintn- 
gai.' Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. Cl«v«iaa4 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte ild 4 — nuo 6 fid • vahMn 
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: Prospect 2420 Central 1761

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
I 3400 St. Clair Avenue Cleveland. OMa.
Illllllllllllilllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllli^

^UfUNE^ Aiškios Tyros, Svei. 
kos, Puikios Ak}S 

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, At- 

j* gaivina ir Nepavojingas.
Jis jums patiks.

BvVR E.1 Knygelė “Akių Užžiura” arb* 
Murim;Co.,Dpt.H.S.,9B.OhioS«.,adCTgo “Akių Grožė” Pykti.



A

tt.
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“L,

Babies love lt

T

sidabrinį Rusų 
metų Romanovų

moti-
neap 
sten- 
grei-

3.
4.

Padegus Kluoną 
(Mosėdžio v., Kre-

Rugpjučio meni

brangus ba- 
dvi auksinės 
Greitai pra- 

“L.”

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

lavonas. Darant 
prie lavono neat- 

dokumentų įrodan- 
asmenį, ir iki šiol

bausmę patvirtino.
“L.”

muią, šiaip taip išlsigelbėjo, o 
Antanas prigėrė. Kūnas nesu
rastas. ' "L.”

Mylimoji
Kulalial 

tingos apsk.). 
pradžioje čia sudegė pil. Be-
niušio kluonas su suvežtais ru
giais. Spėjama kad padegta iš 
keršto. Įtarta jo buvusi myli
moji E. Bertulaitė iš to paties 
kaimo, kufi ir areštuota. “L.”
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PLĖŠIKŲ GUDRYBĖS
Pakunigės viensėdijoj, Anta- 

: lieptės vai., Ežerėnų aps., nak
tį iš rugpjūčio 8 į 9 d. nežinomi 
piktadariai padegė pasiturin
čio ūkininko Jurgio Jozėno pir
tį. Visa šeimyna palik.us na
mus tuščius metėsi gesinti gai- 
-srą. Tuo tarpu' piktadariai in- 
ėjo į Jozėno gyvenamą butą ir 
pavogė 840 litų, 900 rublių Rū
sy caro auksu, apie 210 rublių 
sidabru, vieną 
caro-rubli 300 
sukaktuvių ir kitus brangius 
daiktus. Piktadariai nesusek
ti, bet policija jiesko.

Geras Derlius
Iš žemės Ūkio Ministerijos 

pranešama kad šįmet žemai
čiuose 
derlius, 
miežiai 
žeikių, 
valsčiuose.
kia kad del gero derliaus šįmet- 
nebereikėsią pardavinėti gyvu
lių. \ “L.ž.”

laukiama labai gausus 
ypač rugių. Rugiai ir 
geriausia nusisekę Ma- 
Viekšnių ir Akmenės 

Ūkininkai pareiš-

F A R M A

i. ■; Išplėšė Bažnyčią
Mąriatnpolė. Naktį iš rugp, 

11 į ■ 15 d. vagįs po mišparų 
prieš - “žolinės” atlaidus pasili
kę bažnyčioje apvogė parapijos 
bažnyčią. Pavogta 
žnytijįiai daiktai: 
kupkos(kielikai). 
nešta policijai.

Suėmė Banknot ii Platintoją.
Darbėnai. — Nuovados virši

ninko pad. Danauskas ir šaulių 
skyriaus vadas B. Matulaitis su 
trimis policininkais suėmė ar
timam kaime senai j ieškomą 
ijėtikrii banknotų po 5(J«dolarių 
platintoją Antaną Galdiką?

^Nelaimingas Atsitikimas
Rumbonys (Alytaus apskr.) 

Rugp. 16 d. Nemune prie ‘ pat 
Rumbonių bažnytkiemio prige
rėjo metų Vaikinas Antanas' 
Dereškevičius, kilęs iš Bronius 
nę?'k., Antnėtalinio

-Tą dieną jis kartu su savo 
broliu keliavo į šv. Roko atlai
dus Punios miestelyj, kitoj Ne
muno pusėj. Keliantis per Ne
muną, valtis prisisėmę vandens 
(nįlatyt buvo kiąura) h’ apvir
tu Jaunesnis brolis su kitu 
vaikinu, kurs juos kėlė per Ne-

Brolžudystė
Kaunas. — Rugp. pradžioje 

Vyriausis Tribunolas nagrinėjo 
bylą Felikso Lumžinskio, kalti

namo nužudyme savo tikro 
brolio Antano Lumžinskio.

Pereitą metą Antanas gry- 
žęs iš Rusijos į Rukonių kaimą 
(Smilgių va., Panevėžio apsk.) 
rado savo tėvą jau mirusį, o 
nedideliame (15 ha) ūkyje, te
bešeimininkaujant jo brolį Fe- 

lliksą Lumžinskį ir našlę 
ną. Feliksas pradėjęs 
kęsti sugryžusio brolio ir 
gėsi visokiais budais jį 
čiau pašalinti iš namų.

. šįmet sausio mėn. Antanas 
Lūmžinškis be jokių pėdsakų 
pražuvo, ir tik už savaitės jo 
lavoną rado su perskelta galva, 
užkrautą malkomis ir šakomis. 
Feliksas Lumžinskis visą laiką 
buvo ramus -ir kartu su šeimy
na jieškojo dingusio brolio. 
Bet radus nužudytą, Antaną 
•įtarimas krito ant jo (ir teisme 
jis prisipažino kad kai jo bro
lis ėjo per daržinę, jis su kirviu 
pribėgęs perskėlė (jam galvą, o 
lavoną nuvilkęs už trobų ir iš
ėmęs iš jo kišeniaus piniginę, 
apkrovė malkomis ir šakotais.

Panevėžio Apigardos teismas 
Feliksą (Lumžinskį nubaudė iki 
gyvos galvos sunkiųjų darbų 
kalėjimam

Vyriausis Tribunolas paskiru 
tą Feliksui

Atrastas lavonas
Kėdainiai. — Rugp. 27 d., 

pusantro kilometro atstu nup 
Kėdainių, Kraujo upelio pa
krantėj, tarp krūmelių, polici
jos buvo atrastas gulintis. ir 
jau labai apipuvęs nežinomas 
moteriškas 
apžiūrėjimą 
rasta jokių 
čių velionės
išaiškinti velionės asmuo nepa
vyko, nes matyti ji ne vietinė.

> Prie lavono atrasta nosinė su 
i monograma “H. H.” 

nės 
tyt 
kė. 
tiek 
ma 
veido. Nors gydytojui nepa- f 
vyko konstatuoti velionės mir- į 
ties priežasties, be#t pati lavono j Į 
padėtis ir apie jį išmėtyti ve
lionės daiktai aiškiai liudija ne
žinomo piktadario smurto dar
bą.

Ši nejauki žmogui prisiminti 
vieta — Kraujo upelio pakran-| 
tė — matyti ne veltui yra ga
vus šį vardą, nes šioje vietoje | 
ne pirma išgirstama piktada
rystė. Praeitų metų rudenį, 
nakties metu, nežinomas pikta- 
daris peršovė policistui koją.

Apie šią vietą žmonės ir dau
giau pasakoją visokių dalykų.

40 akrų farmą parduosiu arba iš
mainysiu ant namo Clevelande. 
akrų dirbamos žemes, 10 akrų miš
ko s ir ganyklų, upelis., bėga pęr? far
mą, kas padaro gerą ganyklą. Geri 
budinkai, 50 vaisinių medžių sodas; 
-pusė mylios nuo miestuko ir mokyk
los. Didžiausioj Lietuvių kolonijoj 
Amerikoje, Fountain, Mich.

Platesnių žinių kreipkitės pas sa
vininką laišku arba ypatiškai vaka
rais:

' FRANK JANUŽIS
6120 Glass A v. N. E. Cleveland, O.
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Iš yęlio- 
rubų ir atrastų daiktų ma- 
birTo ne prasta moteriš- 
Tačiau- lavonas jau buvo 
sugedęs jog nebuvo gali- 
atskirti nei amžiaus, nei 

Nors gydytojui

Streikas
Kaune rugp. 16 d. sustreika- 

j vo “Raidės” spaustuvės darbi- 
j tankai, 29 žmonės. Priežastis 
streiko nemokėjimas darbi
ninkams laiku algų. "•L.ž.”

GARSINIUS
“DIRVOJE

mo.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Skausmas? Kur? 
\ Atminkit! S

'Atsargiai prižiūrimi sagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda, 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
Jarazitai gadintų jūsų gra- 

umq. Naudokite ■ I

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonks arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos. '

T. AD/RICHTER & CO 
Berry & South 5th Stf,

Brooklyn, N. Y, <

Iš Kelionės Lietuvon
(Pabaiga nuo 2-ro pusi.) 

jo. Jie padavė prašymą minis
terijai kąd mokyklą pridėtų 
prie miestelio mokyklos. At
važiavo valdininkai, apžiurėjo 
ir išklausinėję viską tą pąnelę 
įkišo, prieš visų tėvų ir moki
nių norą, Jūžintų mokyklon, o 
tą vyrą mokytoją iškėlė kitur. 
Bet jam labai širdį suskaudo 
ir jis visai atsisakė nuo mo
kymo, o ta panelė ir dabar mo
kytojauja, nes prabaščiui gera.

Jūžintų prabaščius labai ne
mandagus ir matyt labai mažo 
mokslo žmogus, nes jis nesu
pranta gyvenimo kitų, tik jis 
nori gyventi ir turėti ką jis no
ri; kitų visai nepaiso. Pavyz
džiui, jis labai smarkiai agituo- 
ja-veisia davatkas; jau turi jų 
apie 300, tarp, jų randas ir ūki
ninkų žmonų, kurios labai rei
kalingos šeimynoj; bet jos ap
leidžia šeimynas ir sėdi bažny
čioje. Jų namai beveik eina 
ant šono, nes gaspadinės na
mie nesant labai pasidaro be
tvarkė namuose.

Kurie nenori prigulėti prie 
prabaščiaus būrio tuos , vadina 
bedieviais ar bolševikais., 
vyzdžiui Mižiškių kaime 
vena šeimyna Mekuškų, 
pavyzdingai veda ūkį. Jų
gaitė dalyvaudavo procesijose 
prie nešimo karūnų per atlai
dus. Bet jų nelaimęi, atsiba- 
ladojo Jūžintų miestelin koks 
tai misijonierius sakyti savo 
pasakų, o Mižiškių kaimas ne
žinojo kad jis atvažiuos, ir iš 
seniau buvo nutarę ir rengė 
vakarėlį šu perstatymu. Ta 
Mekuškiutė buvo lošėja. Suži
nojo klebonas kad ta /mergaitė, 
dalyvauja vaidinime, sulaukęs 
nedėldienio klebonas taip ją iš- 

’’kėikė iš sakyklos ir iskowevei-’ 
kė ir išmetė iš procesijų daly
vių. Motina buvo prašyti kad 

veltui, 
išstu-

komis. Ten yra’Agnieška Me- 
kuškaitė, jau nebejauna, bet 
visų (davatkų karalius ir kleboL 
no pirma ranka.

Aš nespėjau įkelti kojęs pas ■ 
savo seserį kaip ji atbėgo kaip ‘ 
galvon mušta ir įbėgus gryčion 
ėmė mane mokinti kad klausy
čiau kunigų. Aš pradėjau juo
ktis ir ją pajuokti, o ji ėmė 
pykti ir dar smarkiau rėkti. 
Aš jos klausiu, ar kunigo klau
syti ir tada kai jis liepia žmo
gų užmušti 
daryti ?

nes mes esam 
jos klausiu, ar 
būti visi mela- 
Ji sako kad pa- 

Aš

ar kitokį kerštą 
Ji rėkia apsiseilėjus 

kad visko reikia klausyti ką 
kunigas sako, 
katalikai. Aš 
katalikai turi 
giai ir vagįs ?
doriausi žmonės kunigai.
jai atsakiau kad tau padoriau
si tai tu klausyk jų tol kol ateis 
vergijos valanda ir sniaugs ta
vo brolius. Jau popiežius Vil- 

i atiduos ir 
Ji

Pa-

labai 
mer-

Mrs. Winslow’s 
Syrup

YKA GERAS NUO
1. Reuniatiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėji 

Neuralgijos Skausmo. 
Mėšlungiško Traukymo.. 
Sprando Suštyvėjimo.

6. Skausmo Šonų,1 Krutinės 
Pečių.

7. ApsideglhimoSjp^Įžaiždų.
8. Apsaugojimo "nijb, Uodų.
9. Skaudančių Muskulų.

10. Apsaugojimo /rįuo užnuodiju, 
mo nuo mažų Atsitikimų įsi-, 
drėskimo, ir tt.

Kaina 35c 65c. ir $1.25
Del patarimų arba knygutės ra
šykit j
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co 
Dept? 16 . f ^Plymouth, Pa.

/^/BILIOUSNESS
ir Imk BEECHAM’S ~ 

PILLS nuo vidurių ir 
kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomelio 
Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutės

BEECHAMS
DR. HUMPHREYS’24

■•H-

TABLETS
BUILD YOU .IIPI

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

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

, Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar’nenoroms turėsite ta

- kaipo užmetimą tam’ žmogui. O 
;tuo tarpu gal-but toks pat už- 
įmetimas yra daromas ir jums. 
| Litterine, dantų tepalas, valo 
■dantis nauju buriu. Musu che- 
, milai pagalios surado sustato 
•kurs iŠ tikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus UŽdavinis pagalios tapo iš
rištas.
.‘Didele tuba Listerine dantų* 
tepalo kąinuoja tik 25 centai; 

įgausite per savo aptiekoriu.
Lambert P bar macai Co., Saint 

.Louis, U. S. A.

Pagavo Lenkų šnipą
Policija Kaune sulaikė Len

kijos karininką! gydytoją-po- 
ručniką R. Marazauską, kuris 
perėjo demarkacijos liniją. 
Tardymas parodė kad Mara- 
zauskas atvyko Lietuvon špio
nažo tikslais. Teko patirti kad 
šnipas bus perduotas karo lau
ko teismui. “L.ž.”

Sumažink 
Savo

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

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

MONCRIEF švarus
FURNACES PATOGUMAS

Dvi priežastis kodėl oras Moncrief 
Furnase. Manių šildyme, nedulkėtas:
1. ' Sąnariai, Moncrief Eurnasų labai 

gerai šUtaikyti ir nepraleidžia' pro
savo tarpus durnus.
2. Šalto Oro Švarpa npįleidžia į fur* 

našą iš skiepo dulgių visai.
Moncrief Fiimaces parsiduoda.’ ant 

Lengvų Išlygų.

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

sesuo

Verta Pagalvoti
I

K j
iiTamstos vaistai yra kaip 

tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
joj prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

t

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero-: 

yese kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts' metu.'

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

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas
-°

$1 iki $25.

All druggists—35o and 65c jars and tūbos. 
Children’s Mustcrole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster &uade vy 
Pharmacal Co., Saiat Louia, U, S. A.

Valet 
•AikrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina

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

Jeigu biednas, ar beveik biednas žmogus galėtų sutau- 
pyt biskelj, nors dolarį Į savaitę, jis jau butų kelyje pir- 
mynžangos.

Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką,- drąsą ir 
galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt Šiandien ir užsi
tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.

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

Net keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt jums 
prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku.

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

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

X
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klebonas dovanotų, bet 
jis’ ir motiną iškeikė ir 
mė iš klebonijos.

Davatkų klika
Taipgi gyvena mano

Jūžintų miestelyje ir turi dvi 
gražias dukreles. Jos vadova
vo mažas mergaites kurios bar
sto gėles kai kunigas eina apie 
bažnyčią. Kunigas jas kalbi
no kad prisirašyt prie kunigo 
davatkų būrio, ir sykiu motiną, 
bet jos vis išsikalba kad idar 
paspėsią, nes motina vis atkal
ba. Davatkos tuoj pradėjo kal
bėti ir pravardžiuoti jas, girdi 
neištikimos klebonui ir bolše- 
vikės. Aš joms pasakiau kad 
davatkų klikos neklausytų ir 
butų geros katalikės ir be da
vatkų globos. Taip Jūžintų 
klebonas smarkaują su. davat-

nių atidavė, greitai 
visą Lietuvą, smaugikams. 
rėkia, kad mes . bedieviai ir 
meluojam ant kunigų. Aš 
kau: Sustok ir- pasakyk ar 
nežinai kad Vilnius jau ne Lie
tuvos? Ji sako kad . nežino. 
Taigi aš sakau: Eik lauk čia. 
nerėkus ir nekišk nosies ten 
kur nereikia, pirma sužinok da
lyką, o paskui šnekėk ir neuž
gauliok bereikalo žmonių. Ji 
išbėgo ir visoms savo karalijos 
vergėms pasakė kad' aš esu be
dievė ir mažo proto, ir kai aš 
eidavau pro šalį ji nusisukdavo 
šonan, nežinia kodėl, turbut 
sarmatijos iš savo paiko rėka
vimo.

Dar vienas juokas iš klebo
no. ' Mes su savo' vyru nuėjom 
raštinėn pas raštininką Petra
vičių užregistruoti laiškus. Jis - 
labai mandagu s ir padorus 
žmogus, bet klebonui nelabai 

’ 'taalonus. Mes šėdltat'- ir šne
kam. Tuo' tarpu ineina klebo
nas, gryždamas nuo kapinių* 
palydėjęs numirėlį. Inėjęs, nie
ko nesekęs nei kepurės nenu
siėmęs, paklausė ar nėra jam 
laiškų. Raštininkas atsakė jog 
nėra. Kunigas apsisukęs išėjo, - 
nieko nesakęs. Mat, kas ne su 
juo tai jis nei nešneka. Ar gal 
buvo piktas, gal mažai gavo 
mokėt už mirusį.

Tai toks Jūžintų bažnyčios 
galvą ir save vadinantis Die
vo tarnu. K; širvydienė.

, są
ri ar

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;

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

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

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY
3354 Superior Ave.
A. B. Bartoszewicz, Pres.

Cleveland, Ohio
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1 Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
S Mano ypatiškas ištyrimas hietodų naudojamų Europos Klinikose = 
3 Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykių su mano 25 = 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų E 
z t davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. .'Mano 5 
5 ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais' aparatais, E
2 Quartz Ultra-Violet šviesa. Chemikale ir Mikroskopiška Laboratb- S
2 rija, kas leidžip man. padaryti teisingą klinišką diagnozę arba nu- = 
s spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. * S
Z “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų*7. Nauju metodu as paliuosuoju E 
g nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 2
g Jio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo; «
2 Aš taipgi prašalinu TonsįĮus be skausmo arba kraujo nubėgimo. x
2 Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustbkit S
3 Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš . pagydžiau tūkstančius žmonių ku- =
S rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galių pa- E
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus = 
g tiesiog į Kraujo Srove, taipgi Prof, Ęhrlich’o garsius Kraujo Vais- S 
g uis 606 ir 914. • ■ * • • ' 5
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu, jums tai. Jeigu pagy- 3 
E 4oma aš išgydysiu jus trumpiausių galimu laikų tokia kaina kokią 3 
E ’šgalit niolceti' Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo paccntus. S 
g Yra moteriškos slauges pasitarnavimui. £■

------Mes Kalbame Lietuviškai------  =

Dr. B'ĄILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue
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Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Lietuviams parankios Vaka
rinės mokyklos kuriose moki
nama. Angliškos kalbos ir kitų

Akrono Naujienos
Išguldymas temoje 

1-ma STRIUKA ARPOS DIEVO
Ev. Jono 1:1 — Pradžioje buvo 

Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, 
ir žodis buvo Dievo.
Nedėliojo 3:00, 7017 Superior Ave.

Kalbės G. Bielinis.
CLEVELANDIEČIAMS LIN

KĖJIMAI
Kompozitorius A. Vanagai

tis, gryždamas iš ekskursijos 
po Vakarų Ameriką, kur išbu
vo tris mėnesius (dabar jau 
Chicagoj), buvo sustojęs Oma- 
hoj (Nebraska) koncertuoti, 
siunčia Clevelandiečiams linkė
jimus ir prašo pranešti kad dar 
gyvas išliko nuo visokių nelai
mių. Meškos, vilkai, lapes, 
tiuleniai (jurų šunes), zuikiai, 
voverės, uodai, musės, ■ svirpliai 
ir gyvatės dar neįstengė A. 
Vanagaičio suėsti....

Mes linkime kompozitoriui 
laimingai ir energingai dar
buotis Chicagoj ir neužilgo at
sivežti “Dzimdzi-Drimdzi”, nes 
jau issiilgom.

Sugryžęs Chicagon, komp. 
Vanagaitis imasi vadovauti 
“Birutės” Chorą, kuris rengia 
koncertą ant spalių 11 d.

davo nuolat girtas, o Jb dėdė 
duodavo šeimynai didelę para
mą.

VAIKAS IŠGELBĖJO NAMUS
Jurgis į Samuolis, 11 metų 

sūnūs Petro Samuolio, 7917 
Drover ave., užsisapnavo baisų 
sapną ir iškrito iš lovos. Ka
da pažiurėjo prasivėręs kama
ros duris iš ten mušėsi durnai 
ir ugnis. Tuoj jis prikėlė mo
tiną ir kitus du brolius, ir visi 
išbėgo laukan, namui degant. 
Pribuvo ugniagesiai ir gaisrą) 
sulaikė. 'Spėjama kad gaisras 
kilo .tėvui išeinant į darbą nu
metus neatsargiai degtuką.

SPORTAS

TRUMPA ŽINUTĖ Iš COL
LINWOOD KOLONIJOS

Šis Clevelando miesto kraš
tas labai tirštai apgyventas 
Lietuviais ir visi pasiturinčiai

TURI PAŽADĖT KARIAUT
Svetimšaliai kurie prisiekia 

būti šios šalies piliečiais, dabar 
turės prisiekti jog eis kariaut 
už savo naują tėvynę karui ki
lus. Kurie to neprisieks nega
lės gauti pilietybės popierių. 
Pereitą savaitę jau pirmu sy
kiu taip pasielgta. Laike pri
ėmimo 69 naujų piliečių du at- 
sisąkė prisiekti, ir jiems pilie
tybės teisės neišduota.

gyvena, bet biznierių visai nė
ra, visi ramiai gyvena. Pas 
mus politikos visai nėra, visi 
sutikime gyvena, daugiausia 
čia- laisvi Lietuviai, ir katali
kai čia geresni negu tie ką apie 
Lietuvių bažnyčią gyvena. Čia

PERDAUG MOKYTOJŲ

daugelis skaito laisvus laikraš
čius.

Kai Clevelande rengia gra
žius parengimus ten atsilanko, 
štai kada buvo surengtas ant
ras maršrutas “Dzimdzi-Drim
dzi”, man kas tai įkišo apgar
sinimą, kurį parvežiau pas vie
ną biznierį ii’ pakabinau. Iš 
to vieno apgarsinimo, po jų va
karo man važiuojant namon 
buvo pilnas karas Collinwoodo 
Lietuvių ir visi važiuodami na
mon jautėmės linksmai, tik ėjo 
natos “Dolariai, dolariai, suka
si, ■ sukasi”.

Štai surengia ristynes Požė
la rugs. 11 d., ir vienas Collin- 
woodo galinčius,' išsitraukęs 
penkias razinkines sakė vadins 
Požėlą eiti Su juom ristis, ir tt. 
Važiuodami Collinwood karu 
namon ir vėl juokiamės iš jo 
pasakų, ir visiems ant liežuvių 
tik pinasi, “Požėla, Požėla, ri
tasi, tranko....”

Colli n woodo Pažįstamas.

Ohio valstijoj yra perdaug 
mokytojų, j ieškančių vietų, bet 
prašai kur jų reikalaujama.

Clevelando mokyklų valdyba 
gavo apie 5,000 aplikacijų iš 
vyrų ir moterų mokytojų, arba 
virš 1,000 daugiau negu papra
stai aplikantų buna.

Nuvežė pačią policijon. Tū
las W. Bucholder, 23 metų, nuo 
E. 37 st., peršautas, pasišaukė 
taksi ir paėmęs su savim savo 
pačią ir revolverį kurį ąako at
ėmęs iš jos, ir^nuvežė polici
jos stotin, pasakydamas kad po 
susipykimo ir barnių pati grie
bus revolverį ir šovus jin iš už
pakalio. I

Naujas Kosienskio teismas. 
John Kosienski, suimtas už nu
žudymą S. Lewandowskio, ku
rio pačią jis mylėjo, bus antru 
kartu teisiamas, kadangi po 
pirmo teismo sprendėjai nesu- 
sitaikė ir teismas atkelta.

Kosienskis įtaisė bombą Le
wandowskio automobilyje, ir 
kada Lewandowskis sėdo, va
žiuoti ir paspaudė papėdę bom
ba sprogo. Tas atsitiko perei
tą pavasarį.

Numirė ant 'pačios kapo. A. 
Kosky iš 'Clevelando, atsilan
kęs Toledo, O., kapinėse ant 
kapo savo žmonos, išgėrė nuo
dų ir griuvęs skersai kapą nu
mirė. /

UŽMUŠĖ ŠVOGERĮ
Harry Kuzo, 85 metų amž., 

nuo 2128 W. 5th st., suimtas 
ir kaltinamas užmušime savo 
švogerio Juoz. Marcinerzek, 36 
m., kuris sykiu su jais gyveno, 
žmogžudystę matė Kuzo su
nns, 11 metų vaikas. Kuzo, 
kaip vaikas apsakė, parėjęs na
mon girtas 10 vai. vakare, pa
matęs Juozą sėdintį virtuvėj, 
paliepė jam eit gult, ir paskui 
užlipęs į viršų atsinešęs base
ball kuolą, rėžė Juozui per gal
vą, visiškai jį sumušdamas. Po 
to prasišalino iš namų, bet po
licijai pribuvus ir apsakius da
lyką, žmogžudis rastas kitoje 
gatvėj ant trepu sėdintis. Jis 
liko suimtas. Jo sūnūs liudijo 
prieš tėvą ir sakė norįs kad tė
vas butų pakaras, dėlto kad bu-

PROGA PASIMOKYTI
Šią žiemą Goodrich House, 

1420 E. 31st 'St., atidaro mo
kyklą mechaniško piešimo, ku- 
ris pritaikyta dirbtuvių darbi
ninkams. Mokykla atsidaro 
spalių 5 d., nuo 7:30 vakare. 
Už pamokas bus imama tik 
mažas atlyginimas. Kreipkitės
į Goodrich House utarninke ar
ba seredoj, rugs. 29 arba 30, 
tarpe 7:00 ir 10:00 vakare.

Taipgi bus klesos suaugu
siems pasimokinimui Angliš
kai, pilietybės klesos, gimnas
tikos, siuvimo, valgių gamini
mo, šokių ir dramos. Užsire
gistravimas į tas klesas tais 
pačiais vakarais kaip viršuje 
minėtą.

Clevelando “Poznančikai” Iš
stato prieš Požėlą kokį nors 

“Juodą Arklį” — Nesako Ką.

Atsargiau Kur Dedat 
Savo Pinigus

Dale Brown, vedėjas The Cle
veland Bet t et Business 

Commission, Inc., 
Persėrgsti:

Futgolo žaismėj minia gali 
būti pasidalinus į tris dalis; 
vieni už vieną pusę, kiti už ki
tą, treti už tą kuris pralaimi 
tuo laiku. Daug dabartiniu lai
ku rodomas užjautimas krimi
nalistams teisme yra pasekmė 
musų prigimto palinkimo už
jausti įkliuvusiems.

Greit pralobti užsigeidę suk
čiai kurie parduoda viltis ir 
sapnus gabiai moka pažinti tą 
žmonių silpnybę. Per daugybę 
metų tokie sukčiai turėjo ru
giapjūtę tarp nesuprantančių ir 
minkštaširdžių.

1 Literatūra apie jų aliejaus 
kompanijas arba kasyklų kom
panijas paprastai siuntinėjama 
paštu. Joje telpa ašaras trau
kianti pareiškimai kaip Wall 
strytas nori išmušt juos iš biz
nio. Aprašoma kaip “dideli 
piniginiai interesai” iš visų pu
sių supa ir nori suspaust juos. 
Kompanai per ašaras skundžia
si kaip jų kompanija — kom
panija sutverta duoti papras
tiems žmonėms progą pasida- 

iryt didelius pelnus — bus nu
stumta prie sienos kapitalistų 
užsimojimu, jeigu žmonės ne- 

! ateis pagalbon pirkdami šėrus.
Jie apsako kad jie patyrė

Nedėlioj Clevelande lankėsi 
Akronietis J. Ramoška ir tarp 
kito ko užsiminė kad Akronie- 
čiai labai buvo susižingeidavę 
Požėlos ristynėmis ir apgaila
vo kad Požėla negalėjo pas 
juos atsilankyti. Ramoška lan
kėsi pas Banionius ir Karpavi
čius.

New Yorko interesų paslaptis. 
Jie žino kodėl kapitalistai gali 
važinėti puikiuose automobi
liuose, ir žinant tą, jie bando 
duoti paprastam darbininkui 
progą pralobti, kurią progą vi
sados jam užkirsdavo “didieji 
interesai”.

Trumpai sakant, jis kreipia 
domę į jūsų jausmus norinčius 
lengvai užpelnyti pinigų ir iš
kelia argumentus nurodančius 
jog jie yra skriaudžiami, spar
domi ir persekiojami darbo 
žmonių priešų.

Geriausia but atsargiu ir ap- 
sižiurėt nuo tokių propozicijų 
atėjusių jums taip puikiai iš
dabintų.

Pirmu negu pirksit — persi- 
tikrinkit!

VIETOS LENKAI NORI “AP- 
LAUŽYT POŽĖLAI RAGUS”

Pereitos Požėlos imtynės: su 
Lenku Zawadskiu ir paguldy
mas to Lenko dviem atvejais 
labai sukiršino musų “Pozna
nės” Lenkus,, kurie už savo 
“Polską viarą” gatavi eit muš
tis su Lietuviais^ Jų tik keli 
buvo imtynėse, nes nebuvo 
garsinta, tarp 'Lenkų — atėjo 
tik tie kurie pažinojo rengėjus 
vietos sportininkų ratelio na
rius. Bet ir jų užtenka prida- 
ryt lermui kam Požėla ėmėsi 
su keturiais svarais lengvesniu 
už save jų drutuoliu ir jį pa
guldė, o nepasidavė jam.

Jie sujieškojo kelis savo ris- 
tikus ir dabar kiršina Lietu
vius ar Požėla eis ristis su jų 
pastatyti riskitu, jeigu jis toks 
smarkus, ir, kaip musų Lietu
viai girią, neparitamas (nes 
daugelis Cleveląndiečių žino a- 
pie Požėlos veikimą Chicagoj 
ir apielinkėj). Mūsiškiai (Po
vilas Vasiliauskas, kuris Bosto
ne irgi buvo ristikas ir prigu
lėjo prie garsaus milžino Pet
ro Žilinsko ristikų klubo, ir ki
ti) taip pat kiršinančiai Len
kams atsako":? “Duokit šlari sa
vo drutuoliusp Požėla dar nei 
vieno nenusigando.”
Požėlai Pasiųsta Užklausimas

Lenkai klausia1: Kaip greit 
galit susižinot su Požėla ar jis, 
sutiks. pribut ir imtis su musų i 
pastatyti ristiku? Jiems atsa-į 
kyta jog kad ir šiandien, pasių- i 
sim telegramą, ir žinosim ar jis 
sutinka. ",

Iš poros praeitų, ristynių ži-l 
nodamas prietikius sų, sveti-, 
reikalavo kad Lenkai užstaty-1 
tų depozitą kad jų smarkuolis 
kartais nenusigąstų ir Požėlos 
atvažiavimą nepadarytų tuš
čiu. Lenkai • tą pažadėjo pa
daryti, išgauti iš savo risti- 
ko reikalingiis pinigus, ir pa
reikalavo kad Požėlą irgi užsi- 
statytų depozitą jog nesuvils. I

Sutarta depozitui po ^75, nes 
tiek atsieiną Požėlai atvažiavi
mas ir sugaišimas iš Chicagos.

Del laiko dar tikrai nesusi
tarta, bet pasiųsta Požėlai laiši- 
kas, ir kaip greit bus gauta at
sakymas ir ir depozito pinigai 
taip greit bus nuskirta diena.

Taig i neužilgo gal gausim 
vėl Požėlą pamatyti imantis; il
gai paskutinį kartą Clevelande.

Iš pereitų imtynių Clevelan-l 
diečių sporto mylėtojų ūpas la
bai pakilo: visi kurie dalyvavo 
tik kalbą, tik didžiuojasi kad 

I Požėla Lenką ‘paguldė, ir nebu
vusiems aiškina kaip musų, 
drutuolis Lenką mėtė.

Nežinia kokį ristiką Lenkai 
išstatys, nes jie sako pasakys 
jo vardą ir priduos paveikslus 
kada gaus nuo Požėlos atsaky
mą ir depozito pinigus. Jie 
“filozofuoja” šitaip: Jeigu pa
sakysim musų ristiko vardą, 
Požėla gal jį žino iši seniau į:r 
atsisakys imtis, pranešdamas i 
kad “turi sutarti imtis kitur’1 
“arba liko sužeistas”.

Taigi kada Lietuviai turi eit 
su atvirom kązyrom, Lenkai, 
veikia pasalomis.

--- —---- I
Nedėlioj užėjus smarkiai au

drai po didelio karščio, Erie 
ežere vėjas apvertė žėgliui lai
velį, kuriame buvo septyni vy
rai. Juos išgellbėjo pakraščio 
sargai.

dalykų yra šiose vietose ir at
sidaro panedėlį, rugsėjo 28 d.:
Collinwood High, St. Clair avė. 

ir Ivanhoe rd,
Corlett, Corlett ave. ir E. 131 

street.
Glenville High, Parkwood drive 

ir Everton ave.
Memorial, E. 152nd St. ir Wa

terloo rd-.
Sowinski, Sowinski aye. arti E. 

79th st,
St. Clair, St, Clair avenue ir, 

ir E. 17th street.
• Šalip fų yrą ir kitos mokyk
los kurios -visur išsimėčiusiems 
Lietuviams parankios, lankykit 
jas. Mokestis už mokslą yra 
tik $2 už 12 savaičių. Pamo
kos buna tris vakarus/savaitė
je nuo 7 iki 9 valandai.

Gali lankyti vyrai .ir mote
ris kaip ateiviai taįp ir čia au
gę-

Supažindins Ameriko
nus su Musų Muziką.

Clevelando Simfonijos Or
kestras rengiasi prie milžiniško 
koncerto spalių 11 d., nedėlioj 
vakare, nuo.8 vai., Public Au
ditorijoj. Tam tikslui buvo su
šauktą įvairių ■' Clevelande gy
venančių tautų atstovai į Stat
ler hotelj, kur buvo pareikšta 
kad. tą vakarą bus- grojama 
daugelio tautų muziką ir rei
kalinga kad . svetimtaučiai ap
silankytų ir apsipažintų su sa
vo miesto Simfonijos Orkestru 
kuris garsus visoj Amerikoj ir 
atsižymėjo Londone ir kituose 
Europos miestuose.

Nuo Lietuvių tame priren
giamam susirinkime dalyvavo
J. Čižšuskas ir “Dirvos” 
daktorius Karpavičius.

Gerb. Čižauskas užsiminė 
kestro vadovui Nikolai Šoko-, 
loff apie tūlus (svarbius Lietu
vių muzikos kuriniuš, ir Soko- 
loff prašė jam juos parodyti.

Gėrb. čižauskas stengiasi su- 
pažinti Sokolovą, o per jį ir 
visą Clevelandą, su M. Čiurlio
nio kuriniais, ypač dabar, nau
jais išleistomis sonatomis, ku
rių , yra net penkios. Gerbt či
žauskas taipgi paduos ir. Šim
kaus kuriniuš, ir kadangi or
kestro vadovas pasiryžęs savo 
repertuaran paimti įvairių tau-, 
tų geresnę muziką, reikia, tikė
tis kad galėsime girdėti su pa
sididžiavimu kaip, Clevelando 
Simfonijos Orkestro programa I 
bus įkergta kuriniai musų žy- 

pats geriausias laikas pardavi- n)j(| muzikos vyrų.
namus; tai jūsų proga; miisų ' 

i ii'žflirhn mm StEUO i Vi Ž7A1) npr - -

150 UŽMUŠTA
Clėvėlando gatvėse automi- 

liais suvažinėta nuo pradžios 
metų iki praėjusio utarninko 
15Q ypatų, 
pat
110 ypatų.
ginasi; su daugėjimu automobi
lių.

Pernai per tieji; 
laiko tebuvo suvažinėtą 

Mirties aukos dau-

APGARSINIMAI
2 šeimynų namas parsiduoda. Ran

dasi 1385 E. 66th Street. Lotas 
didelis, 40x167 pečių. Kreipkitės in
formacijų .tuo pačiu antrašu, 1385 
E. 66th St. <

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, raudasi prieš teat
rą. Uždarytas nedėliomis. Dau
giau žinių gausit pas Zimerman, 
5907 Scoyill ave. t • (39)

re-

or-

LINKSMAS VAKARĖLIS
Subatoj, rugsėjo 26 d., šv. 

Stanisolvo draugija rengia lin-. 
ksmą vakarą su šokiais ir pro
gramų, išleistuvėms medicinos 
studento Antano Kalvaičio mo
kyklon. Viskas atsibus Lietu-; 
vių salėje, 1414 East avenue, 
nuo 6:30 vai. vakare.

Programe dalyvaus žymi so
listė iš Clevelando, 'Stasė Grei- 
čienė, akompanuos V.. Grei
čius. Bus ir kiti gabus, artis
tai Vietiniai ir iš Columbus.

Ateikit visi, turėsit gerus 
laikus, neš dailė ir vakarėlis' 
rengiamas panašiam tikslui ne
turi partiviškūmo.

Šokiams grieš puikus Lietu
viškas orkestras ir galėsit šok
ti iki vėlumai visokius šokius.

Pereitą savaitę Akrono vi- 
durmiestyje kilo gaisras kuris 
pądarę nuostolių už $250,000; 
Nukentėjo Pettit geležinių dai
ktų krautuvė,1 Hub avalų krau
tuvė, J. Harry Wiener, budin- 
ko savininkas, ir kiti.

Redakcijos atsakymai: Ra- 
teliečiui 'ir žvaigždei. Jūsų ap
rašymų netalpinsime, neš labai 
ilgį ir kalba apie vieną dalyką, 
Iš to išeis tik polemikos ir vie
tiniai nepasitenkinimai. ‘Mel
džiame ..trumpų pranešimų.

Rdika tingi ‘Pardavėjai
PATYRĘ ARBA. NEPATYRĖ 

5 smarkus vyrai reikalingi pardavi
nėjimui namu, Mes turime daugiau 
namų negu galim apdirbti; dabar j 
jlri ] 
nėti , į .... ............. .
vyrai uždirba nuo $500 iki $700 per I 
menesi, ir jus tą galit padaryt. At- 
sišaukil tarp 9 ir ii ryte. (38) I

T. G. PERREN CO. . I 
14132 Euclid Avė. Eddy 2323' policistas persovė

At(lara vakarais. I ]ęUrjs su atlenkta
vijosi kitą vyrą.
lenktynę pamatęs 
vejančiam sustoti, bet tas ne-, i 
stojo, tada policistas šovė. Tas 
dėjosi po numerių 2444.

PARSIDUODA ant 1410 E. 66th St.
netoli Wade Park ave., cigarų, 

saldainių ir delikatesų krautuvė, ge
ri kambariai prie krautuvės. Ga
rantuoju $400 savaitėj ineigų. Per
siduos pjgiai. Kreipkitės 8440 Ma
dison ave. Matyki t Zimerman. (39

Ant Lakeside ave. panedėlį 
vieną vyrą 

britva gatvę 
'Policistas tą 

įsakė besį-

A. S. BARTKUS 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistus 

F o t o g r a. f a s 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. 

Einam traukti paveikslus laidotuvių i na
mus ir ant kapinių.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus viena dideli pui
kų, spalvuota 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- 

1 tografijas’ visokių kitų traukimų.

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

THE A. B.
Savings & Loan Co,

3351 SUPERIOR AVE.

$1472.99
Y ra tai Pasekme Pa- 
sidejimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 % j

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

5%

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

APŽIURĖKIT RUDENINES i 
IR ŽIEMINES DRAPANAS | 

gal reikia išvalyt (iškly- • 
nyt) ar naujus pamuša- į 
Itis sudėti. Turėkit jas ga- į 
tavas kada reikės, ir dar- • 
bas bus padaryta gėrės- | 
nis dabai;.

Rosedale Dry Cleaning Co. i
Randolph 7906

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

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 also Sell Roofing Material & Supplies
Tar and Gravel Asphalt—Prepared lor Build tip Roofing—Sheet 

Metal and Furnace Work—General Repairing.
-------- See Ua First for Economy and Quality--------

Geriausias
Skutimas

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

$1 iki $25;

Wet
-Auto-Strop

Razor
—Išsiaštrina Pats


