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Včl Aliantų ir Vokiečių RUSIJA PRIEŠINGA | 400 MILIJONU DUO- 
TAUTŲ SĄJUNGAI NOS KOMPANIJA

Konferencija
KELIOSE JAU KONFERENCIJOSE NEPRI

EITA PRIE NIEKO-DABAR TIKIMA 
UŽTIKRINT EUROPAI TAIKĄ.

Vokietija Pirmu Sykiu Susiėjo su Savo Priešai: 
kaipo su Lygiais Sau.

TARYBOS TAIKOS 
UŽTIKRINIMUI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Atlantic City, N. J. —Spa
lių 5 d. prasidėjo Amerikos 
Darbo Federacijos konvencija. 
Ją vadovauja naujas pirminin
kas Green, kaip pirma vadova
vo Gompers, ir konvencijoj šis 
naujas vadovas neturi priešų. 
Green tiki likt prezidentu ir 
toliau ir mano kad konvencija 
jį išrinks, nes jis neturi priešų 
net ir tarp

Superior, 
eksplozijoj 
šiai. Kiti 
bėjo,

radikalų.

W. Va., kasyklos 
žuvo du angliaka- 
dąrbininkai išsigel-

kasykloms lenktyniuoti.

Ohio Valstijos angliąkasyk- 
los susiduria su nauja kompe- 
ticija iš šiaurinės dalies Wėst 
Virginia. Pirmiau labiausia bi
jota kompeticijos iš pietinės 
W. Va. dalies. Ta sritis dirbo 
su ne-unijištais ir sunkų buvo 
Ohio
Dabar šiaurinė dalis W. Va. di
dumoj 
o ta dalis arčiau prie Ohio.

Ohio valstijos kasyklose uni- 
jistamsĮ darbininkams reikia 
mokėt $7.25, o tuoj už valsti
jos rubežiaus darbininkai ne- 
unijistai dirba už $3.36 į dieną.

dirba su ne-unijistais.

Richmond, Va. — Kasant po 
kalnu gelžkeliui tunelį, žemėms 
įgriuvus užmušta du darbinin
kai ir du sužeista. Išsykio ma
nyta kad užgriuvo visą 100 ten 
dirbusių darbininkų.

Ohio valstijos kasyklose bė
gyje rugsėjo mėnesio užmušta 
tik šeši darbininkai, arba daug 
mažiau negu kitais mėnesiais.

Dvi unijos susitaikė. Atlan
tic ,City, pirm Amerikos Darbo 
Federacijos konferencijos, su
vesta į taiką tinkavotojus. su 
mūrininkais — dvi budavojimo 
unijąs, nares federacijos, tarp 
kurių ėjo kova nuo 1921 metų 
ir per visą Ameriką turėjo su
laikius $250,000,900 vertės bu
davojimo darbų. Tinkavatojai 
ir mūrininkai negalėjo pasida
linti darbais.

Anglijos darbo partija savo 
konferencijoj Liverpoolyj su-

Italijoj Medžioklė ant 
Komunistų

Roma. —• Italijoj prasidėjo 
medžioklė ant komunistų, ir 
kelių dienų bėgiu suimta ar
ti 1,500 komunistų.

Riffai vis Spiriasi prieš 
Europiečius

 Targzuit, Morokka. — Fran- 
Locarno, Šveicarija. —Spalių'elizija išstatė 200,000 kareivių 
d. čia suvažiavo svarbiausių 

’ Europos valstybių atstovai su 
' oficialiu tikslu bandyti sutvar

kyti dalykus taip kad daugiau 
nekiltų pasaulinių karų ar nors

1 butų "prašalintą neapikanta ir 
• noras keršyt už praeito karo 

pergales ar pralaimėjimus.
Septyni metai jau praėjo nuo 

pabaigos pasaulinio karo, ku
riame milijonai žuvo ir liko su
žeisti, o Europa, vis dar nepri
ėjus prie galutinos tvarkos — 
imant nors svarbiausias valsty
bes — Vokietiją, Fruncuziją ir 
kitas, tarp kurių vis buvo pa
laikoma keršto ugnis.

Europa dabar atvyko į 
car no apšaukti taiką.

Šios konferencijos techniška 
priežastis yra pagaminti Rein- 
lando sutartį k tiri užikrintų ap
saugą Francuzijai nuo Vokieti
jos., Bet ta konferencija gal 
reikš ir daugiau jeigu pasek
mingai praeis t— ji gal reikš 
galą pasaulinio karo.

Ši konferencija yra pirmuti
nė po karo kurioje nėra skirtu
mo tarp pergalėtojų ir nugalė
tų, visi suvažiavo kaipo lygtis 
su lygiais. Pirmiau gi buvo ki
taip: vis buvo norėta Vokieti
jai pagaminti išlygas ir reika
lauti kad ji jas priimtų, o ji 
vis rado budus išsisukti ir pra
dėjo drutintis aplink 
derinėdama sutartis 
riontis valstybėmis.

Konferencija nori
Reinlando apsaugos klausimą. ir 
prikalbint Vokietiją į Tautų 

Jeigu čia bus susi- 
sausio mėnesį gal bus 
Tautų Sąjungos suva- 
priėmimui Vokietijos

o

Lo-

save, su
su neku-

užbaigti

Sąjungą, 
tarta tai 
specialis 
Siuvimas
į sąjungą.

Vokietijos atstovas, Strese- 
mann pasakė: “Mes visi esam 
čia ant lygios papėdės ir Vokie
tija nori parodyt jog ji nori 
nuolatinės taikos lygiai kaip ir 
kitos tautos.”

Viskas išeis gerai jei Pran
cūzai nesuardys tarybų.

MacMILLAN GRYŽTA 
ŠIAURĖS

Iš

davė skaudų smūgį komunis- ’ Amerikietis MacMillan, 
tams atsisakydama priimti su
važiavimo dalyviais. ‘ Komuni
stų sapnai užvąldyti Anglijos 
darbininkų organizacijas Mas
kvos naudai subirėjo.

kuris 
orlai- 

sričių,
vasarą išvyko laivu ir 
viais tyrinėti šiauriės.
jau gryžtą atgal, nes užtiko la
bai aštrius šalčius ir ilgiau ne
gali ten būti, žada kitą metą 
vėl vykti.

prieš Riffus, kurių apie. 18,000 
vyrų pasekmingai priešinasi ir 
nesutinka pasiduoti. Riffų pa
dėtis yra labai kebli, bet vadai 
vis dar nenusimena. Riffų lau
kia blokada ir karas iš visų pu
sių, bet jie tęsia savo apsigy
nimo 
doja
karo, pabūklus prieš Riffus iš
skyrus gazųs. -Riffai vienok ti- 
kiti laimėti.

Spalių 2 d. Ispanai užėmę 
Riffų tvirtovę Ajdir..

kovą. Francuzija nau- 
įvairiausius naujausius

Votka! Votka!
Maskva. — Spalių 4 d., po 

metų “sausumos”, Rusija 
liko “šlapia”. Sovietų valdžia 
leido išdirbti ir pardavinėti al
koholinius gėrimus 60 laipsnių 
stiprumo, o votka 40 laipsnių 
stiprumo. Valdžiai reikia pi
nigų, užtai degtinė vėl leidžia
mą viešai 
ti. Nors 
kaimiečiai 
del rasta 
viešai ir paimti už degtinę mo
kesnis. Nekurie įtekmingi ko
munistai buvo priešingi tam.

ii
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Berlinas. ■— Rjisijos užrube- 
Ižių komisaras Cicerinas skelbia 
šitokį Rusijos nusistatymą, ka- 

| da kitos valstybės' suvažiavo į 
Locarno tartis apie garantijas:

Rusija yra prieš Angliją, nes 
Anglija boikotuoja Rusiją eko- 

' nominiai ir finansiniai ir nori 
prie ‘to'privesti iivkitas šalis.

Rusija priešinga tautų są
jungai, nes sąjunga išrodo tik 
laimėjusių karą tautų sąjunga. 
, Rusiją priešinga Vokietijos 

įstojimui sąjungom nes tas pa
statytų ją po Anglijos globa.

Rusija patenkintą augančiais ii 
biznio sąryšiais su Amerika ir i 
pagerėjusia Amerikos opinija 
biznio, finansų ir politikos ra- I 
teliuose bei spaudoje, bet tiki i 
jog reikalinga atnaujinti diplo- i 
matiškus

Rusijai
j reikalinga kreditų,'. Tas turi bu
itį pamatu, visų prekybos sutar
čių. l

Rusija stovi už laisvę ir ne
priklausomybę Azijos žmonių 
ir už taiką su Japonija.

Rusijos oficialiai agentai ne
veda jokios propagandos nie
kur.

Taip tai sovietai jaučiasi. Ką 
Rusija darys kada Vokietija 
įstos tautų sąjun'gon Cicerinas 
nesako.

santikius.
labiausia, reikalinga

Submarine Žuvusieji 
Pagerbta

New York. — Šiose dienose 
susidėjo į vieną trįs milžiniš
kos visoj Amerikoj veikiančios 
duonos kepimo korporacijos — 
Ward, Continental ir General, 
kurių bendras turtas siekia į 
$400,000,000. ši kombinacija 
bus didžiausia duonos kepimo 
įstaiga pasaulyje, turinti 157 
kepyklas įvairiuose Amerikos 7----------- -------—
miestuose, kuriose dirba 20,500 kė Prezidentui Stulginskiui at- 
darbininkų. įSiisidėję kompani
jos sako kad tą daro ne pa
branginimui duonos, bet padi
dinimui saVo pelnų; kadangi 
bendrai galės daug pigiau vis
ki} pirkti.

Nors tai milžiniška įstaiga, 
bendrai imant, ji nepagamins 
daugiau kaip dešimtą dalį vi
soj Amerikoj naudojamos duo
nos, nes daugybė kitų įstaigų, 
didelių ir mažų, duoną kepa ša
lip jų.

Krizis Lietuvos
Ministerių Kabįnete

Gudrus Politikieriai Prasišokę Savo “Diploma
tijoj” Kaltę Meta ant Žemesnių Žmonių

(Specialiai “Dirvai”)

Kaunas. — Rugsėjo 19 d. 
Ministeris Pirmininkas ir Fi
nansų Ministeris Petrulis įtei-

Krikščionjs” Lenkams 
Pardavė Vilnių
(Specialiai “Dirvai”) \

sistatydininio raštą.
(žinovo pirmesnis pranešimas 

pirm Kabinetą krivio)

Dingo Pašto Lakūnas — 
Niekaip Nerandama

Krizio priežastįs
Kaip žinoma, Ministerių Ka

binetas buvo sutikęs išpildyti 
visus Lenkijos reikalavimus iš
statytus Kopenhagene Lenkų 
delegacijos musų delegacijai.

Tokia prasme matyti buvo 
įgaliotas p. Sidzikauskas, Lie
tuvos delegacijos pirmininkas.

Tačiau Valstybės Preziden
tas 
tada 
kui 
šios
jos posėdžių protokolas jau bu
vęs pasirašytas.

Sąryšy j su susidėjusią padė
timi rugs. 19 d. 9 vai. ryto įvy
ko nepaprastas kabineto posė
dis, km* kabinetas nutarė at
sistatydinti.;
Petrulis įteikė Prezidentui ut- kabinuio 
sistatydininio raštą. Atsista
tydinimas neužilgo liko priim
tas.

Su Lenkija susitarta
Kaunas. — Rugsėjo 15 d. 

Kopenhageno derybos, kaip 
praneša oficialus šaltiniai, pa
sibaigė principialiu Lietuvos- 
Lenkijos delegacijų 
mu.

Ne visai užbaigtos 
smulkmenos gelžkelių
kijos konsulato Klaipėdoj klau
simais. šiais klausimais dary
bos, abiejų delegacijų susitari
mu, turės įvykti per tris savai
tes ten pat, Kopenhagene, kur, 
žinoma, galutinai bus susitar
ta.

susitari-

derybų
Len-ir

užprotestavo. Kabinetas 
buk pasiuntęs Sidzikaus- 
naujas instrukcijas, bet 
buk pavėlavę; sutartis ar

Kademai plaunasi rankas
Tuo tarpu kai delegacija ei

dama kabineto instrukcijomis 
O už valandos p. pasirašė derybų protokolą, kai 

,wtnikei jomis susi
derėta, kademai randa priežas
čių buk delegacija peržengus* 
ribas jiems duotų instrukcijų.’ 
Taip kademai mulkina žmofies.

j ieško j i-

apeigas:, Gailaus paleista šešiolika cr-
ir plačiai pardavinė- 
buvo uždrausta, bet 
patįs darydavosi, to- 
praktiąkesniu leisti

Ir Kepurių Išnaudotojai!
Konstantinopolis. — Turki

jos prezidentas Mustapha Ke
mal užvedė kampaniją kad visi 
Turkai pradėtų dėvėti visame 
civilizuotame pasaulyje dėvėja- 
mas kepures ir skrybėles ir 
naikintų senoviškas Fez ir Kal
pak mučes. Taip atsitikus, ke
purių ir skrybėlių pardavėjai 
tuojau sumanė išnaudoti žmo
nes ir iškėlė dideles kainas už 
tas prekes. Valdžia turėjo įsi
kišti ir įsakė krautuvninkams 
imti tik 15 nuoš. pelno nuo pa
prastų, o 25 nuoš, nuo branges
nių skrybėlių ir kepurių.

Pereitą savaitę naktį į penk
tadienį dingo pašto lakūnas su 
orlaiviu, skridęs iš Clevelando į 
New Yorką. Manoma kad jis 
žuvo Allegheny kalnuose, užsi- 
mušdamas, nes jam išskridus 
buvb prastas oras ir kenkė ma
tymui. Jeigu ir išsykio neuž
simušė tai sužeistas, nukritęs 
kur neišeinamoj ir neprieina
moj vietoj mirė. Visu keliu 
tarp tų stočių kur buvo matyt

New Haven, Conn. Rugsė- jis pralekiant ir sekančių kū
jo 26 d. nuskendusio submari- rių nedalėkė pradėta 
no žuvusių ; jūreivių paminėji- mąi, liet vis be pasekmių, 
mui atlaikyta
jūreiviai atidavė 
bų garsais.

Tik trįs . iš 37 
tame submarine
jie buvo ant viršaus ir susidū
rus su laivu jie sukrito j van
deni, paskui liko išimti. Visu 
laiku buvo bandoma iškelt nu
skendusį submariną ir tikėtasi 
kad dar bus galima išimt kitus 
gyvus, I užsidariusius landžiose 
kamarose. Bet iki šiai dienai 
dar iškelti nepasisekė. Rasta 
dar penki lavonai kitų jūreivių, 
ir menama kad visi bus negyvi 
nors ir užsidarę butų.

gedulo
pagarbą triu- laivių ir pasisiūlė 1,000 kolegi

jos studentų padėti jieškoti ne- 
vyrų buvusių1 dėldienį, taipgi jieškojo šimtai 

išliko gyvi —| šiaip žmonių, ir vis neranda.
Pennsylvanijos gubernatot 

rius iššaukė valstijos kariume- 
nę lakūno jieškoti.

Kitas Rengiasi j Šiaurės 
Ašigalį

Žmogžudžiui Mirties
Bausmė

Amerikon pribuvo Ceko-SIo- 
vakijos pasiuntiniai taryboms 
atmokėti Suv. Valstijoms karo 
skolų. Ceko-Slovakija skolinga 
$117,697,095.

Cincinnati, O. — James Hen- 
, 37 m. negras, kuris aną sa

vaitę išniekino ir nužudė 15 
metų mergaitę, liko nuteistas 
ant mirties elektriškoj kėdėj 
sausio 9 d. Negras rastas kal
tu vagystėje, išžaginime ir nu
žudyme. Teismas buvo pilnas 
žmonių, ir kada bausmė pareik
šta minia pradėjo šūkauti.

Dr. Nansen, žymus šiaurių 
tyrinėtojas, irgi Norvegas, ža
da skristi į šiaurės polių gazi- 
niu orlaiviu. Jis mano leistis 
kelionėn su dideliu zeppelinu 
kuriu tilptų apie 40 žmonių.

Jeigu planai įvyks, ekspedi
cija prasidės pavasarį 1927 
iš' Murmansko, Rusijoj, ir 
perskris per šiaurės polių 
atsidurs Alaskoj. Kelionė 
ko truks keturias savaites.

m. 
tfie 
ir

sa-

Gandai
Del krizio eina įvairių gan

dų. Kalbama buk busiąs pa
leistas Seimas ir paskirta nau
ji trinkima*. Kiti sako kad pak 
vėlavimas instrukcijų tyčia pa
daryta ir esąs jėzuitiškos poli
tikos išdava.

Kiek tie gandai turi nors ko
kio rimtesnio pagrindo parodys 
ateitis.

Tuo tarpu reikia konstatuoti 
kad Lenkija Isavo atsiekė. Lie
tuva gi Vilniaus atvadavimoI 
klausimu pastatyta prieš nau
jas sunkenybes. Kademai pa
neigė tautos valią.

Kabineto krizio laukta, bet 
dabar visai netikėtas ir įvai
riausia įvertinamas ir komen
tuojamas.

Įdomu žinoti kuo pasibaigs 
šios "krikščionių” komedijos.

Upas gyventojų įtemptas.
Prieš Ropenhageno derybas 

einu protestai. žinovas.

Kalti jiešmininkai
Nusiplaudami rankas, kade

mai visą bėdą verčią ant.... 
Sidzikausko, delegacijos pirmi
ninko. Be jo surasta dar vie
nas jiešmininkas, užsienių rei
kalų ministerijos valdininkė 
Vitkauskienė. Kaltinama buk 
ji pavėlinus telegramą Sidzi
kauskui. ‘Telegrame buvę įspė
jimas kad derybas .... galima 
atidėti tik vienai 
ne trims.

savaitei, bet

lai- 
de-

Japonijoj pereitą savaitę 
ke smarkių lietų žuvo keli 
sėtkai žmonių. Daug sužeista. 
Prie Yokohamos vandeniui nu
plovus kalno šoną, žemė slink
dama sugriovė 50 namų.

Londonas. — Suomijos 
riškas laivas nuskendo 
manevrų ir prigėrė 47 jūrei
viai.

Texas valstijoj vėl reikės nu
žudyt apie 4,000 galvijų delei 
prasiplėtusios kojų ir snukių 
ligos.

ka- 
laike

Providence, R. I. —Trįs ypa- 
tos atrasta kaltais už eksplozi
ją laivo Mackinac rugp. 18 d., 
kada žuvo 53 žmonės. Apkal
tinta kapitonas, vyriausias in
žinierius ir laivo savininkas.

Netoli Lewiston, Idaho, naš
laičių prieglaudoj sudegė šeši 
vaikai. Penki jų šoko atgal į 
ugnį kada pajuto kad jų vieno 
draugo nėra lauke, išgelbėti jį, 
ir visi sudegė.

Muncie, Ind., po 39 metų ne- 
regėjimo, vienas vyras prare
gėjo ir galėjo viską matyti — 
bet tik dvi valandas, nes pas
kui . mirė nuo apopleksijos.

Komunistas Streikuoja. Mas
kva liko sudrebinta nuo žinios 
jog Rumanijoj, Doftar kalėji
me laikomas vienas komunistas 
nuteistas visam amžiui, 
1921 m. dalyvavo 
verst Rumanijos 
bar jau 50 dienų 
neimdamas jokio
badavimas esąs protesto strei
kus prieš nežmonišką komunis
tų užlaikymą kalėjime.

Ot jėzuitiška
Pątįs kademai 

bas, patįs ant visko sutiko, o 
dabar.... kąlti j iešmininkai 
kam vyriausybė susitarė!....

želigoyskio 'Vilniaus smurtą 
popiežius palaimino, o kademai 
tą palaiminimą pasirašė.

Tai padarytas partijos biz
nis.

Tos -derybos turėjo |buti ve
damos, jeigu jas reikėjo vesti, 
išeinant iš Valstybės interesų, 
bet ne partijos. Juk jeigu taip 
butų daroma tai nereikėtų !nei 
paslapčių, nei griežtų instruk
cijų tam kad jas peržengti ; bū-> 
tų daroma visą reikalą gerai 
apsvarsčius, išnagrinėjus, bet 
ne paslapčiomis. žinovas.

politika!
užvedė dery-

j

Springfield, O., paslaptingu 
buud nuo nuodų -mirė 14 metų 
mergaitė. Eina tyrinėjimai.

kuris 
sukilime nu- 
valdžią, da- 
kaip badauja 
maisto. Jo

(užregistruotų naudonei): 
Yorko valstijoj yra 1,404,- 
Kalifornijoj — 1,317,825; 
— 1,292,000; Pennsylva-

Ohio valstija yra trečia išei- 
lės turinti daugiausia automo
bilių 
New 
653; 
Ohio
nijoj — 1,205,285; Illinois — 
1,123,084. Kitos valstijos iš 48 
nei viena nepereina milijono.



DIRVA

Is Lietuviu GyveaimoJ DABARTINĖ PADĖTIS LIETUVOJE KAIP 
IŠRODĖ CLEVELANDIEČ1UI ^Spragilo kampeliS^

COL. SARMIENTO
(Chubut, Argentina.)

Nemalonus atsitikimas.
Kas priglaus (Lietuvį atvyku

sį iš Europos jei ne Lietuvis 
kuris jau užsigyvenęs svetimo
je šalyje. Bet nuo to priglau
dimo labai nuskriausti kai ku
rie pasilieka. Taip atvykęs,šį
met vienas Vaikinas, Antanas 
Butavičius, į Col. Sarmiento, 
pasakojosi čionykščiams gyve
nantiems Lietuviams jog jis 
buvęs Kauno stoties viršinin
ku. Lietuviai labai garbingai 
svečią priėmė, bet svečias' labai 
nemandagiai apsiėjo — kitaip 
sakant apsivogė.

Štai kaip atsitiko: Atvykęs 
minėtas asmuo apsiskelbė kuo 
buvęs Lietuvoje, ir kad mokąs 
kailius dirbti. Pradžiai, tam 
darbui, |K. šlapelis davė kam
barį be mokesnio ir krautuvėje 
garantavo kredito ant 300 pe
sų. Pradėjus jam dirbti, Lie
tuviai nešė kailius kad paremti 
savo pilietį. O A. Butavičius 
vis ėmė už darbą rankpinigius. 
Kailių išdirbtų niekam nedavė. 
Baigęs kreditą, Slaptai parda
vė visus kailius ir išbėgo. Nu
skriaustas daugiausia pasiliko 
K. šlapelis ir kiti Lietuviai.

Į—”—....

Geriausias
Į Skutimas
! ' ■ • I
į 1 :

kasiden jeigu į 
turit nupusty- i 
tas geležtes, i 
Bet tik vienąs į 

' skustuvas — I 
Valet Auto Į 
Strop Skustu- | 
vas—pusto sa- Į 
vo geležtes.

$1 iki $25. Į 
l| Valet Į 

| ArtcrStrop | 
Razor8 v ’ !—Išsiaštrina Pats

Nuskriaudė bendrai apie 1000 
pesų.

A. Butavičiau, negerai at
mokėjai savo piliečiams už jų 
geras širdis. Ir tuo budu su
kėlei nepasitikėjimą ir kitais 
atvykstančiais Lietuviais.

Tap turbut daro visi Kauno 
stoties viršininkai.... Jie vi
si moka tik raudonai kailius 
dirbti. J. Š-nis.

Clevelandiečio A. Lapės Paty- žiuri 
rimai Tėvynėn Apsilankius.

DIDELIS SUS1ŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

Juozas Eirošis, Chenoa, Ill., 
prisiuntė $12.25, ir rašo: Pa
siunčiu ant jūsų rankų ‘Dirvos’ 
rėdytojau $12.25, kuriuos teik
sitės paskirstyti šitaip: $2.25 
už leidžiamą knygą “Žmonijos 
Istorija”, prisiųsti kada bus 
gatava, o likusius $10 paskirt 
ant naikinimo Rymiškų aržilų 
Lietuvoje.

(Nuo Red.: $10 pasiunčiame 
Politiniam Iždui, Valst.-Liaudi- 
ninkams remti.)

Leonas Ereminas, iš Brook
lyn, N. Y., rašo: Pamatęs “Dir
voj” paskelbimą “žmonijos Is
torijos”, audimo viršeliais už 
$2.25, čia siunčiu čekį už tą 
knygą ir prisiųskit man kai bus 
gatava. , .

Vietiniai atšilau kę “Dirvon”, 
užsirašė “žmonijos Istoriją” ir 
užsimokėjo po $2 šie:

Kazimiera Poderskjenė, 
B. Jokubėnas, 
M. Savaitis.
Petras Grimalauskas iš .So

merset, Pa., rašo: . Pr.isiunčiu 
cėkį ant $2.25 ir meldžiu pri
siųsti man "žmonijos Istorjją” 
kada bus gatava.

A. K. Marcinkevičia, Law
rence, Mass., rašo: Prišiunčiu 
$3 už prenumeratą teatrališko 
veikalo “Galiūnas” 13 egzem
pliorių. Prisiųskit kai bus ga
tavos.

J. A. Urbonas iš Dayton, O., 
pereitą savaitę prisiuntė šešis 
naujus “Dirvos” skaitytojus, 
kurie visi gavo po gražų skus
tuvą dovanų.

Valstiečiai kaslink dabartinės 
politikos.

Su kuo nepakalbėsi tas yra 
neužganėdintas dabartine Kr.- 
Demokratiį valdžia, ir net da
vatkos sako gailisi kad už juos 
balsavo., Tik tuomet valdžią 
giria kada kunigas netoli jų 
yra, bet kada atsitraukia tai 
kitaip kalba; ir dabar rodos 
kad visi žada nebalsuot ūž Kr.- 
Demokratus, tik nekurie ma
žiau susipratę negali atskirt ir 
permatyt ar yra skirtumas 
tarp kitų politinių organizaci
jų: jos, jų supratimu^ skirias 
tik iš vardo, 6 principe vienas 
ir tas pats dalykas. Tas dau
gumą gal suklaidins.

Labai žmonės pyksta už per
leidimą akto nustatančio laiky
mą agitaviškų prakalbų, kur 
sako kad prakalbos gali įvykti 
nearčiau kaip vienas kilomet
ras nuo miestelio ir pusė kilo
metro nuo kelio, t. y. kur pel
kėse tegali įvykti, šis aktas 
perleista vienų Krikščionių-De
mokratų, išvaikius Valstiečius- 
Liaudininkus ir kitus sau prie
šingų partijų Seimo atstovus. 
Mat, “krikščionims”
reiks prakalbų laikyt, jie turi 
bažnyčios sakykla^, kurias pa
verčia į agitacijos sales ir ke
lionėms sau nepatinkamų'parti- 
jų ir ypatų. Kunigai matoma 
labai mažai su politika susipa
žinę, jiems atrodo ir nėra reika
lo, nes jie j ginčus neina, vis
kas ką jie žino tai kad kūne 
ne jų partijos tai visi cicilikai. 
bedieviai ir tt., o-'jei siek tiek 
sueina su daugiau apsiskaičiu
siu žmogum kuris jam aiškiai 
pasako kaip yra, tai kunigas 
pradeda kolidt tą žmogų arba 
bėga iš ten, pažiūrėjęs į laik
rodėlį saka turiu skubintis. 
Kunigus palaiko tiktai senos 
bobelės ir davatkos, kiti" dau
gumoj jau jiems netiki, 
praktikoj parodė kad yra 
kai avies kailyje.

ten ne-

nes 
vil-

nuo kalno žemyn — tary- 
matai dangų žvaigždėtą 

įvairių šviesų mirgantį, o 
kareivių benas užtraukia

neper- 
su žo-

prakil-
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kad Lietuviškoj bažnyčioj, 
tai sakau negaliu, ba mane 
klebonas išvys ba neprigu
liu jo parapijoj. Tada sa
ko, tai nors į krikštynas at
važiuokit sp savo šonkau
liu, ba mes ją irgi gerai pa
žįstam^ Sakiau pasikalbė
siu sugryžęs su ja.

Ališauskas' dar davė man 
stiklelį pasidrutinihiui, ir 
išleido toliau.

Už valandos priėjau Bin- 
doko fabriką. Bindokas su

/valdyboš-inarys' -ir • pasakoja: 
kad draugystė gerai gy- | 'J 
vuoja.*

Paskui traukiau toliau. 
Neužilgo pasiekiau vieną’ 
labai gyvybei svarbią vietą, 
'tai Dr. A. A. Ivinsko kiro- ;a 
praktišką ligoninę (už tą 
profesiją aną metą buvo ki- ‘ 
lę “Dirvoj”, dideli pasikal- ? 
bėjimai Dr. ‘Vitkaus su Dr. J 
Šemoliunu). Dr. Ivinskas . 3 
išpasakojo man apie kiro- « 
praktikos sistemą, ir aš pa-' 
klausiau, kaip, paveizdan, 
sakau, jus kiropraktikąi 
išgydytumet mano koją, ba a 
aš biskj apšlubau. Dr. Vit- ‘ 
kus (medicinos daktaras) 3 
sakau, liepė parodyt liežuvį :■ 

| ir pradėjo, mano dantis ka-

Statenient of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for October 1st, 1925 

State of Ohio 
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county- aforesaid, 
personally appeared K. S; KARPAVIČIUS, who. having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, *a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC. '
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Business Mgr.: K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr. Cleveland, 0.
2. That the owners are:
Publisher! THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC. , 
A. E. Bartoszewicz, 14853 Shore Acres Drive, CJcvcland, Ohio 
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Joknbynas, Worcester, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities arc: (If there none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the i 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary, relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner: and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities than as so 
stated by him.

5. That the.average number of copies of each issue of this publican 
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLIC ATION.
k. S. Karpavičins, Bus. Mgr.

Sworn and subscribed before m c this 1st day of October, 1925.

LIETUVOS MIESTAI
Kaunas. — Kauną palyginus 

dabar ir dvidešimts metų at
gal tai visgi didelis skirtumas, 
nors daug dar ir to paties ran
dasi, kaip tai aštrus kvapai 
tie patįs, nors jau neilgam tas 
bus, kadangi baigia vest ka
nalizaciją — tas labai miestą 
pakels aukštyn, nes dabar at
važiavęs koks žmogus is kitos 
šalies gauną labai blogą skonį.

Teko susitikt yieną Anglą 
trukiu važiuojant, iš .Kauno, 
kuris vąžinėdamąs po Europą 
buvo užsukęs ir j Kauną., Ten 
jis išbuvo apie pusę dienos, ir 
turbut perėjo visas prasčiau
sias vietas (nes geresnes sun
kiau užeit, mat mažai jų yra), 
tai jis labaį blogą įspūdį išsi
vežė kaip iš Kauno taip .ir iš 
visos Lietuvos,

Daugumas tą 
kurie apsilanko 
kui. 'Tik ilgiau
daugiau su viskuo susipažinęs 
gali aiškiau pažint Kauną. 
' Kaunas yra labai gražioje 
vietoje, iš vienos pusės teka 
upė (Nemunas, iš kitos pusės 
dideli krantai apaugę įvairiais 
dideliais medžiais. Kada užli
pi ant kaįno. (Vytauto) tai vi
sas miestas matosi labai pui
kiai; ypač vakare sutemus tai 
labai puikus reginis kada pa-

tum 
nuo 
kai 
Lietuvišką melodiją tai jautie
si tarytum kur rojuje, esi pa
skendęs meiliškose svajonėse. 
Kitur vėl tai kareiviai ar taip- 
buris žmonių užtraukia sutar
tinę kad net krantai sudreba. 
Visur vis Lietuviškai kalba, 
nors dar daug, girdisi Rusiškai 
ar Lenkiškai. Bet jau ir tie 
moka Lietuviškai; nors dar ki
ti sunkiai kalba, bet visi moki
nasi.

Miestas atrodo gana švariai. 
Gatvės nors dideliais akmenais 
išgrystos (kaip ir daugumoje 
Europos miestų), bet švariai 
užlaikoma — žiūrėk tai kur 
moteriukė su viedru laisto ga
tvę.

Visur šaligatviai sudėta, 
prie įžymesnių gatvių gėlės su
sodinta, nors matomai 
geriausia prižiūrėta — 
le drauge auga.

■Laisvės Alėja yra
niausią gatvė Kaune, kur visi 
didžiausi bizniai-krautuvės ran
dasi. Ji nors, akmenais grysta, 
bet akmenįs visgi lygesni"; o 
kitose tai labai.rupus. Kai pri
sieina kaimiečio ratais važiuoti i u Tu.
net dantįs barška.

Namai iš jauko nubaltinta, 
kas gana gražiai {atrodo, nors 
kaip kada neilgam buna, ka
dangi arti gatvių namai stovi, 
ir po lietui,.gatve važiuodami 
purvais apdrabsto, kas savinin
kui padaro daug darbo, jižląikyt 
svariai. Pąąįdpkąvojant mies
to . Burmistrui^ Jonui Vileišiui 
visgi švarumas užlaikoma, ku
rie to neprisilaiko yrą baudžia
mi.

Taip yra išlauko. ' Bet jei 
pažiūrėsim viduryje, kiemuose 
inėję tai ten atrasim įvairių 
šiukšlių, ir žmonės gyvena tie
siog lindynėse’ kad net bjauru 
pažiūrėt. Tie Žmonės yra dau
giausia žydų tarnai arba kai
miečiai' kurie atveža javus ant 
pardavimo arba atvažiuoja ko 
pirkti ir apsinakvoja. Kartais 
tokioj lindynėj guli apie de- 
sėtkas ypatų vienam kamba
ryj, kaip vyrų taip moterų.

Šulinių vanduo yra labai 
kietas, ir tarytum jame randa
si mineralų. Susipratę žmonės 
bijo jį gert, nes įgali būti ne
švarus; kadangi nėra (ki^ializa-1 
sijos tai visas nešvarumas sun
kiasi į žemės ir žinoma į šuli
nį-

GERB. SPRAGILO 
TA MILŽINIŠKA 
KURSIJA ANT BIRU

TĖS KALNELIO 
KLYVLAND, O. ■' '

Trečia kelionės diena.
Pas Stapulionį užėjęs 

pasiklaust kelio linkui eže
ro, išsikalbėjau ir apie jo 
biznį. Stapulionis skundžia
si kad žmonės mažai namų 
ir žemių perka. Sako, dau- 
gybė-turi pinigų ir gali 'pir
kti, daugybė jieško pirkti, 
ale vis laukia: kada ruduo 
tai sako pirksim pavasarį, 
o kai artinasi pavasaris sa
ko pirksim rudenį, ir taip 
metas po meto kitiems mo
ka rendas ką galėtų mokėt 
sau ant namo.

Sužinojęs kad aš keliauju 
ilgą kelionę, pasisakęs kad 
žino kur randasi Birutės 
Kalnelis, siūlėsi mane pave
žėt savo forduku, ale sakau 
kad man uždrausta važiuo
tam keliaut, turiu pėkščias 
eit ir aplankyt visus biz
nierius ir garsius žmęųes 
kurie mano kelionės keliais 
gyvena. Ale vistiek jis už
sisuko fordelį. ir- pavėžėjo 
iki’ Bražausk-ųy ba skkkr'į, tą 
kraštą važiuoja.. . i. , ■ i «au sianmen neapsirenges,taigi nuo šia mano ke- ,avVi ■ " •

!v0 šonkaulių, ba dabar ke- "" jjauju ant gjrutgS Kaine]j0.
Paskui paklausiau 'kam jis 
taip ilgai laiko musų pavei
kslus lange: jau trečias me
tas, sakau, o dar vis neiš- 
'meti, reikėjo pridėt naujų, 
Į'tų žmonių 'kuriuos dabar 
kada numušei.

Ale jis man papasakojo 
savo..........
sako, 
tavo 
fijas 
man 
nas pamatęs kad čia tokie 

|glaunųs žmones, tego, nusi- 
i traukę, tai ir jie nori ateit

SLAP- 
EKS-

vyrais siuvo drapanas ir ]ent kada pasakiau-'kad kV, < 
vis skubėjo, ale jis mane ir- jį skaūda. Ką jus reikąlau- 2 
gi pažino tai įsileido ir ap- jaį parodyt? Ivinskas sa-. j 
rodė savo įstaigą. _ Bindo- ; Mes nereikalaujam nie- 1 
kas yra geras patriotas ir k0 parodyt, ale mes čiupi- 
paremia visas tautiškas or- , -• ..................
ganizacijas, ale jain blogai žinam visus kaulus į savo 
kad neturi laiko į geimus vietas, ba jtigu strėnkaulio 
pribut, o retai kas atva- dalis’ iškrypsta tada skauda 
ziuoja pas jį išrinkt mokes- koją ar kur '
čius. Jis. rodė ^visokių ben
drovių Šerus ir klausinėjo

GEORGE W. LEDDON, 
My commission expires Jan. 21, 1928.

patį patiria 
trumpam lai- 
apsibuvęs ir

Nauji budinkai — ir seni
Nors nesenai Lietuviai pasi

ėmė šalį po savo valdžia, bet 
Kaune jau mateisi daug nau.jų- 
moderniškų budinkų, kurie pa
statyta pagal naujos mados.su 
visais patogumais. Žinoma, sto
vi dar dauguma sėnų, aplūžu
sių,. žole stogais apaugusių, bji- 
dinkų, kuriuose kituose niekas 
jau negyvena^ , Aš maniau kad 
jie gal 
bet sako 
kam jų 
visiškai.

Su. vienu Unįversiteto profe
sorium teko išsikalbėti ir jis 
sako butų gėriau jeigu but ka
ro laiku išnaikinę nekurias da
lis miesto, bujtų naujai atsi
statydinęs. Sako, Šiaulius su
naikino, užtai dabar turės šių 
laikų gražų miestuką. Kaune, 
sako, afiatš metdis sudegė daug 
/(Pabaiga: po gerb., Spragilo)'/

karo, laiku sugadinta, 
kad ne, taip sau nėra 
prižiūrėt nei sugriaut

jatia 
pat 
vis-ų

s

nėjam strenkaulį ir atgrą-

Misliū sau: ištikrd moks
las yra paslaptingas. ■ Ne*

iar jie kada nors bus geri ii*iSiginčijau su juo, ale toliau 
ar gaus dividendus už juos. Į - ....
Pasakiau kad kitų bendro
vių jau- nėra ant svieto ir 
jų šėrai neturi vertės, tik 
dar nekurie geri, ir geras 
Lietuvos bonas.

Pasirūkę, pasikalbėję tu
rėjom skirtis, ir jis žinoda
mas kad keliauju tolimą 
kelią, siūlėsi pavežėt savo 
automobiliu, nors laiko be
turėjo, ale ir jam pasakiau 
kad turiu pėkščias keliaut.

Neilgai trukus priėjau 
kitą fabriką — tai Bart
kaus paveikslų studiją,, kur 
besidairydamas po lalngus 
pamačiau kad dar stovi iš
statyta lange mano su ma
no šonkauliu veseilios ab- 
Tozai. Ipeinu pas Bartkų, 
pasisveikinu, ir .jis pamatęs 
nudžiugo, ba mislino k: d 
atėjau nusitraukt putigri-

.įfijų. ' Ale aš jam pasakiau 
j kad šiandien neapsirengęš,

I ’( atvažiuosiu su sa-

šnekant, jis užsi’kviėtė ma
ne ant vestuvių, ba saike ra
do sau šonkaulį ir neužilgo 
rengiasi ženytis. Ale kad 
veseilią rengia šiokią dieną 
tai sakiau negalėsiu pribut, 
ir išsisukau.

Jau buvo visai sutemę ir 
artėjo vėlybas vakarąs, tai
gi parupo kur nakvosiu.

Sužinojau kad netoli yra: 
Jurgilų kaimas, ir pasukau 
pas Jurgilus.

(Kitame num. pasakysiu. 
daugiau.)

šiaurę, ir jau buvau ant 
Ystseventynain.

Brazauskų kaimą priva
žiavom už valandos kelio
nės, mano vežikas nusisku
bino sau toliau, o aš užėjau 
į namus. Paskambinus du
rų varpelį, prie durų atėjo 
gerb. Brazauskienė su savo 
sunum. Ale jiedu mane pa
žinojo ir įsileido į vidų, 
nors Brazausko nebuvo.

Paklausiau kur jis ran
dasi, sakė jeigu tolyn šituo 
keliū eisiu tai už kelių va
landų i prieisiu jo skladą ir 
jį patį rasiu.

Brazauskibnėl sužinojus j. , . -
ka'd aš tokią ilga kelionę nusitraukt savo putigra- 
pradėjau, eme klausinėt aiu 

Įmano gerb. šonkaulis suti
ko leist mane keliaut. Pa
sakiau kad sutiko po ilgų 
diskusijų, todėl aš ir ke
liauju. O del garbės, sa
kau, žmogus nepaisai ką 
šonkaulis sakys,- eini ir ga
na. -

Paklausiau kokius moks
lus jie žaida savo sūnų leist, —— ,Yv. 
gerb. Brazauskienė atsakė j liu nusimušt naujas puti- 
kad ji nori kad vaikas bu-Įgrafijas, o jis pažadėjo pa
tų advokatu, ba labai linkęs daryt už pusę pinigų, ba 
prie kalbėjimo kaip jo tė-|gerb. Spragilas su šonkau- 
vas, o prie to Klyvlande' liu padeda jam priviliot ki- 
mąžai gerų Lietuviškų ad-j tus'žmones muštis putigra-j 
vokatų, Lietuviai turi eit fijas pas jį. 
pas Žydus su reikalais. Ale

biznierišką gudrumą: 
kai aš įdėjau j langą 
su. šonkauliu putįgra- 
tai, sako, tego, daug 
biznio ateina, ba kož-

fijas pas mane, ir jie nori 
[kad'ir jie tokie gražus iš
rėdytų.

Misliu sau: kokių gudry
bių tas svietelis pilnas.... 
Gatavas del biznio žmogų 
ant meškerės pakabint kad 
kitus. pritraukti....

Ale Jis labai geras vaiki
nas, todėl prižadėjau atva
žiuot kada su savo šonkau-

A. LAPĖS PATYRIMAI 
LIETUVOJE

(Pabaiga iš 4-tos kolumnos) J 
“ląužyno”, dabar tose vietose 
pastatyta ' gražus namai, tik | 
gailą kad' daugiau neišdegė. Sa- 
kp, nėra* :4iiekėį: noi*ė
prisieina pavargt,'bet už- kiek 
laiko pamiršta apie tai'ir džiau- 1 
giasi ką per vargą įgijo.'

Teko but ant rinkos, turgu- (S 
je. Kadangi teko būti seniau, 
ir dabar apsilankiau. Ta pati 
rinka, tie patįs budinkai, tik*| S 
daugiau nusenę. Kaimiečiai ‘ 
priveža įvairių įvairiausių dai-^ 
ktų, gerų ir visokių riiekniekiiji\ 
Daržovių ir Vaisių nors daug’cS 
yra, bet gerų nesimato; mato
ma auga kaip Dievas duoda, o j 
kalbėt apie švarumą, tai- Dieve 
apsaugok: kaimietės, čigonės,- 
Žydelkos tarytum savo gyve- .; 
nime / nesiprausę nei drapanų'j 
nemazgoję. ’ Vokietijoj irgi -te-|j 
ko nueit į turgų, bet ten 
didelis skirtumas. ' Taip 
Įvairių daiktų randasi, bet 

tvarkiai, ‘švariai užlaikoma'
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rėiškia ■ Apšvieta-sūsiprati-3
Švarumas mažai kainuo

ja, bet 'didelę 'reikŠin'ė/,tuiHJvpg 
same, o musų žmonės to neina-' 

(• to, nors1 laikas butų pamatyt;
(Sus daugiau)

Už $3 pralinksminsit visą kai- i 
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje, metams “Dirvą’’

F ARM OS! F ARMOSI 
kurie manot pirkti ukeįj 

pas Žydus SU reikalais. Ale Jau pradėjo temt kai iš-1 tai nelaukit- bedarbės ir nepraleisk; 
Brazauskas, sako ji, turi ėjau, toliau, ir dar suspėjau 
didžiausi norą išaugint su- užeit pas Žiūrį ir Deivį, ale 
nų Sandaros Prezidentu. pas juos dešrų nepirkau, ba 

Atsisveikinau, įdavė la-|dar turėjau iš Ališausko li- 
bas dienas parnešt mano Ausiu. Paklausinėjau kaip 
šonkauliui, ir patraukiau eina biznis, sako neblogai, 
toliau. ale išrodė pikti kam Ališau-

Lietuv

šitos progos., Galjt. pjękti ul:ę. kaip: 
dvarą Lietuvių kolonijoj:,

40 akrų, gera žemė, budinkai,^įO 
vai, gyvuliai, padargai, už $2700.,

40 akrų, gera
nas, už $1700.

40 akrų, visa
$600.

80 akrų, gera

žemė, budinkai, sod-

dirbama, sodrias,-w

žemė, budinkai,'; so-Paėjęs, valandą laiko pri- skas netoli jų atsidarė tokį dnas> giri;s> upė už į25oo.
ėjau Ališauskų mėsinyčią, pat biznį. Ale aš sakau: 
kur apsipirkau dešrų užsi- užteks visiems, ba visi ne- v 
kąst išalkus kelionėje. Jie ateis pas jus, ir nenueis pas s 
mane priėmė labai gražiailiL Jie ei? jau senas laikas 
ir net užsiprašė i laimus, I kaip 'bizniavoja, ir turėda-r 
ba tokia glauni asaba visur mi pinigų paremia Lietu“•formacijų- Tašykite: 
turi but’. Ale išsiklausinė-'viškus, reikalus. • Sužinojau I p. d. andrekus 
jus kur krikštys, pasakė tkad Žiuris yra KudirkinėsjL. b. 107 Pentwater, Mich.

80 akrų, gera žemė, budinkai, ja*į 
vai, padargai, daug gyvulių, kaina ; 
$4600.

220 akrų geros žemės, budinkai, 
gyvuliai, javai, miškas, už $700Q.A;1

Visos duodasi ant išmokėjimo; Jo* 
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Nuo Redakcijos Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

NAUJI LEIDINIAI

Į KĄ MUSŲ S. L. A. PAVIRTO

[CUSiVIENIJIMAS Lietu-
K tuvių Amerikoje dabar 
jau virto lyg kokis tampo- n-g Lietuvių kolonijos Ameri
cas maišas tarp tautininkų į k0je neužilgo sulauks savo my-. 
jr bolševikų, kurio tikroji Ljm^ muzikos mokytoją ir dai- 

r*v/KvmLr nrcrriiTH - į
j nu parupintoją, kuris per kelio
lika metų nenuilstamai dirbda
mas tarp Amerikiečių Lietuvių 
pakilėjo juos dailėje.

Gęrb. Petrauskas turi labai 
daug naujų savo dainų ir suda
rys savo koncertų programą 
visai naują, dar niekad negir
dėtą Amerikoje.

ir važiuoja uostan.
Clevelandas ir kitos dides-

i sutemę ir 
akaras, tai- 
akvosiu.
netoli yra 

ir pasukau

pasakysiu
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[nauda lieka beveik atstūm
ėta p šalį. Jau kelinti metai 
kaip musų bolševikėliai ne- 
turi kitokio tikslo prie tos 

[musų didelės 'organizacijos 
■ kaip tik ją užvaldyti, ir ka
da Centras paskelbia vajų 

į komunistėliai apsiėmę or- 
iganiza toriais (prirašinėja ir 
Įkalbina naujus narius ne 
tam kad žmonėms yra nau- 

Ida iš prigulėjimo, bet del 
to 'kad turėjus daugiau sa
vo šalininkų ir Užvaldžius 
kuopas, o paskui ir pačią 

■ qrganizaciją. Komunistė
liai org-anizatoriai nepakal
bins kokio pašalinio žmo
gaus į Susivienijimą, bet 

'traukia savus kad ir įiė-j 
į sveikus, bile tik butų nau

da jiems kaipo partijai. O 
kada Centras atmeta to
kius paliegęlius komunistė
liai kelia lermą ir protes
tus. Jei toks ir toks žmo
gelis ar bobelė tinka į pro- 
letarijošišką 'kuopolę kodėl 
jis negali tikti į SLA. na
cius, jie sanprotauja.

Tokį apsireiškimą reika- 
įlinga kuogreičiausia iš Su- 
[sivienijimo iššluoti, 
f yra savitarpinė pašaipos 
[/žganizacija, kur prisirašęs 
!ir būdamas nariu žmog-us, 
[buna aprūpinamas ligoje ir 
ineapleidžįamas po mirčiai. 
Šeimynos tėvui ar motinai 
mirus likusieji gauna šio
kią tokią paramą. Mirus 
Simui ar dukterei tėvai čia 
arba Lietuvoje gauna pa
galbą kurios negaus pana
giu budu kaip gavo vaikui 
dar gyvam esant. Pavienis 
[vyras ar mergina, be gimi- 
fnių, būna aprūpinami tin
kamu palaidojimu iš SLA. 
[Išmokamais pinigais, o ne 
apleistais lieka, kaip atsi
tinka su daugybe neprigu- 
linčių jokion pašalpinėn or
ganizacijom 

r Tokis tai yra tikslas pri- 
‘gulėjimo prie SLA. Todėl 
tautininkai, kurie Susivie
nijimą išaugino, turi steng
tis prašalinti politikas iš 
Organizacijos ir palaikyt ją 
■po senovei naudai visų Lie
tuvių.
i Tautininkai Sandariečiai 
[rašydamiesi į SLA. padės 
tą SLA. tradiciją išlaikyti.

SLA.

dt visą kai- 
saviškiams 
s “Dirvą"

ARMOST
ot1 pirkti 'jkes 
ir nepraleiskit 
jękti. ul:ę. taip, 
joji. .
, bfciinlčii,j'«- 
, ui $2700.. - 
budintai, sed-

na, sodins,'®

, budintai, so-
$2500.'
, budintai,, jr*
jyvulių, taim

nūs, budintai, 
, ui' $7000.
mokėjimo. Io-
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SKUS ', 
itwator, Alich.

Mikas Petrauskas Tuoj 
Bus Amerikoj
I ‘'Dirvos” redaktorius gavo 
laišką nuo kompozitoriaus Mi
ko Petrausko, kuriame rašoma 
sekančiai:

“Spalių 13 d. laivu (Levia
than iš Cherbourgo, Francii- 

'zijos, išplaukiu Amerikon. 
‘Manau duoti keletą koncertų 
į ir tuomi pasidarbuot Ameri
kos Lietuvių kolonijai. Pir

mas koncertas bus Chicago- 
I je, pradžioj lapkričio. Vė- 
1 liau važiuosiu linkui rytų. 
Į Pasimatysime!”

Taigi šiose dienose gerb. Pe
trauskas jau apleidžia Lietuvą

Jo rezignacija parodo kad jie 
patįs kalti ir pridirbo darbų ko
kius žinojo visuomenė atmes ir 
pasmerks juos.

Bet musų katalikiška visuo- 
suomenė, klausanti kunigų, jei 
dabar vėl paklausys kunigų ir 
jų spaudos melų ir bus paten
kinta “tėvelių” ir jų globojamų 
politikierių darbais tai tikrai 
pasirodys jog dar yra toli ne- 
išsivysčius naudoti savo protų 
ir savo aklybėje pasitenkinus 
tuo ką jai kunigėliai sako.

Ar Lietuvos Žmones 
Dar Neatbus?

Lietuvos klerikališka valdžia 
atėmus visas laisves — spau
dos ir susirinkimų i— pereitą 
birželio mėnesį, ėmė visuome
nei meluotis kad tik “pakeitė 
įstatymus” liečiančius spaudą 
ir susirinkimus.

Dabar, paslaptaj, vogtinai jr 
niekam nežinomomis išlygomis, 
užvędė tarybas su Lenkais pa
vedimu! jiems Nemuno ir Klai
pėdos. Ministerių kabinetas, po 
pirmų bandymų Kopenhagene 
Lietuvos ir Lenkijos atstovams 
nesusitarus del persunkiu išly
gų, nusileido ant lengvesnių iš
lygų, ir pasiuntė Sidzikauską 
atgal Lenkams tas išlygas .pa
duoti. Lenkai matyt sutiko ir Į 
abi pusės pasirašė tarybų pro
tokolą. Bet Kauno ministerial 
isšiblaivė kad turbut perdaug 
nusileido (ar net visiškai Len
kams galvas nulenkė), ir nu
tarė pasitraukti iš valdžios at
sikratymui atsakomybės.

Bet vėl visuomenei negražiai] 
jdul koks stcuuMa; 

meluoja ir kaltina tik pasiun- ferencija prasidėjo, 
tinius. Buk pasiuntiniai dau
giau nusileidę negu buvo pave
lyta. Bet ko tada kabinetas 
turi rezignuoti?

daly-
pus-

Ar Dalyvausim?
Ar Amerikos Lietuviai 

vaus '^Suvienytų Valstijų 
antro šimto metų neprigulmy-
bės sukaktuvių iškilmėje Phi- 
ladelphijoj 1926 metais?1

Apie tai vieną kitą sykį ne- 
kurie laikraščiai 'buvo užsimi
nę ir pabaigė.

Reikėtų kad Susivienijimas, 
Tėvynės Mylėtojų Draugija ar 
Sandara paduotų tam iniciati- 
vą ir tos tris organizacijos iš
vien susidėję, su pagalba vi
suomenės, imtų rengtis ir pri
sidėti kuo galima. Kitos tau
tos jau prisidėjo.

Lietuvos Pasiuntinybei tiktų 
irgi iniciativą paduoti, bet ne
atmename ar ji kada apie tai 
prabilo.

Locarno
j Locarno, kur dabar atsibu- 
na Vokietijos ir aliantų lygus 
su lygiais konferencija, visai 
netikėsi pąskilbo. Anglijos už- 
rubežių miniseris Chamberlain, 
norėdamas kad mažai spauda 
apie tą konferenciją kalbėtų, 
juokais pasiūlė suvažiuoti į 
Locarno. Tas mietselis turi tik 
apie 4000 gyventojų ir tik vie- 

| ną telegrafo liniją.
I Bet koks1 stebuklas: iki kon- 

_ ____________ , Locarnoj 
jau buvo įrengta dešimts nau
jų telegrafo linijų ir pastatyta

I Marconi bevielio telegrafo sto
tis. Mat, laikraštininkai nega- 

I Įėjo palikt konferencijos ramy
bėje.

KANČIOJE IR KOVOJE
I

Augdamas pas motutę vargelio daug mačiau, 
Kas vakarėlis, rytas vis alkanas verkiau.

Ne man žibėjo žvaigždės ir saulė danguje,
Ne man kvepėjo sodai ir gėlės lankoje....

Taip bėgo vaiko dienos be džiaugsmo, be vilties.... 
Vien slankiojo šešėliai ir skausmo ir mirties.

Ak kur toliau man bėgti, i kokius dar miestus?
Visuos jau mano1 butą, visur randu vargus.

II
Dabar laivelis mano per juras plaukia jau — 
Jį daužo kietos bangos, jis rodos skęsta jau....

Jau kartais rodos žusiu, nuvargęs, kaž kodėl.... 
, Bet tuoj drąsos pagautas, imuosi irklo vėl. 
Vistiek, vistiek pasieksiu aš tuos puikius krantus 
Kur žydi gražus sodai, kur vis blaivus dangus!

L. U.” Vyt. Montvila.

JŲ NUOMONĖ
(Skiriu “Kademams”) 

■Jei pažiūrėti mums j viską 
Rimtai, teisingai ir šaltai — 
Tai viskas del mus Dievo duota, 
Tai vis likimo įstatai, 
štai mes paimkim musų tvarką, 
Likimą Vilniaus, ar 'kelius — 
Tai viskas del mus Dievo duota, 
Tai viskas vis už mus griekus. 
Paimkim kad ir mus žvalgyba, 
Arba paimkim cenzūra — 
Tai viskas Diejjo yr’ galybė, 
Tai Dievo dovana yra....

Ant. Sk.

(Tąsa)
Rožė ir Blančė įlipo į karietą. Pirm 

įlipsiant, poni Grivois priėjus prie vežiko 
žemu balsu pasakė jam vežti jas j Šv. Ma
rijos vienuolyną, ir davė kitus įsakymus, 
kaip stąiga jos Lordas žiauriai suurzgė 
mergaitėm belipant į karietą, ir pra
dėjo visu rustumu loti. To priežastis bu
vo aiški: Dagobertb šuo, iki dabar nepatė- 
mytas, vienu šuviu įšoko karieton.

Lordas, perširdęs tuq ano šunies drą
sumu, užmiršdamas save, ir perimtas di
dėlio piktumo, šoko ant didelio šunies ir 
įkando jam, už ką Si'biriokas, įširdęs nuo 
skausmo, puolėsi ant ano šunies, sugriebė 
ji už gerklės, ir užsmaugė jj ant vietos.

Tas viskas įvyko trumpesniu laiku ne
gu ėmė tai apsakyti. Rožė ir Blančė vos 
spėjo dusyk sušukti ant saviškio: “Pa
liauk, liaukis!”

— Vaje tu mano! — suriko Grivois, 
atsisukdama ant šunų riksmo. — Tai vėl 
tas vilkas čia — jis tikrai užgaus mano 
nabagutį. Varykit jį lauk, mergaitės — 
tegul jis lipa lauk, negalima jo vežti su 
savim.

Nežinodamos ką jų šuo padarė, nes 
anas gulėjo negyvas po sėdyne, mergaitės 
jautė kad nepritiktų imti savo šunį sykiu, 
todėl išvarė jį piktai pabardamos, paspir- 
damos savo kojom.

Tas ištikimas šuo išsyk nenorėjo pil
dyt jų įsakymo. Nubudęs ir Įtemptai žiū
rėdamas į našlaites, lyg jas bardamas, ne
lipo laukan.
varymą, jis išlipo iš karietos, pabrukda
mas uodegą tarpkojin, jausdamas turbut 
kad jis buvo persmarkus su anuo 'šuniu.

Poni Grivois, kuri norėjo skubiai iš
važiuoti iš tos dalies miesto, atsisėdo ka
rieton ; vežikas uždarė duris, ir užlipęs ant 
sėdynės paplakė arklius. Poni Grivois už
traukė karietos langus, bijodama kad ^ar
tais pi’o šalį eidamas Dagobertas nepatė- 
mytų. Tuo viskuo apsirūpinus, ji dabar 
atsikreipė prie savo šunies, kurį ji mylėjo 
labai karštai, kaip kartais blogų palinkimų 
žmonės atsineša į gyvulius. Ji” taip priri- 
rišus prie to šunies buvo jau šeši metai, 
ir jos meilė didėjo kai šuo ėjo senyn.

Ant to atkreipėme domę dėlto, nes 
kartais visai menkos priežastįs turi baisias 
pasekmės, ir dėlto kad norime idant skai
tytojas suprastų koks buvo rūstumas, des
peracija ir susigraužimas tos moters kuo
met ji atrado savo šunį negyvą. Vežikas 
skubinai varė arklius, ir poni Grivois sė
dėdama užpakaliu į arklius, pašaukė savo 
Lordą. Šuo turėjo labai geras priežastis 
neatsiliepti.

— Ak tu, tinginy! — tarė poni Gri
vois, pasigrožėdama; — tu jau nenori ma
nęs klausyt, a? Tai ne mano kaltė kad 
tas negražus šuo buvo įlipęs į karietą, ar 
ne, panelės? Eikš, pabučiuok savo ponią, 
ir susitaikykim!

Šuo vienok jau neatsiliepė. Rožė ir

Bet join griežtai pakartojus

Lietuvių Kalbos Pradžios 
Mokslo Metodika — M. Vasi
liausko sutaisyta. Antrasis pa- 

Taip tardama, pa'kėlė šunį, labai nusi- taisytas leidimas. “Kultūros” 
stebėdama iš jo nepriestaravimo, bet ko- Bendrovės leidinys, Šiauliuose, 
kia buvo jos išgąstis kuomet, padėjus jį 1925 m. Autorius-rengėjas sa

ko knygos pradžioje sekančiai: 
“Skiriu gerbiamajam Profeso
riui J. Jablonskiui”.

Kadangi tai yra rankvedis 
pradžios mokyklų mokytojams 
skiriamas, kaip autorius įžan
goje primena, reikia pažymėti 
tą amžiną klaidą kurią musų 
rašytojai daro, kokia randas ir 
šioje knygoje, kuri užkrės ir 
kitus mokytojus ir mokinius.

Musų rašyba bus klaidinga 
tolei kolei joje bus vartojama 
vietoj paprastųjų būdvardžių 
{vardiniai būdvardžiai. Jau pat 
pradžioj autorius pasako jog 
tai yta ’‘antrasis pataisytas lei
dimas”. Bet tai yra tik antras 
leidimas, ir tie trįs žodžiai' — 
“antrasis pataisytas leidimas” 
nereikalauja atskyrimo šito 
leidimo nuo kitų, kurių, jeigu 
taip sakai, turi būti daugiau 
(kad ir penki, tik kalbi apie an
trąjį.)

Paskui, pats skirimas: “Ski
riu Gerbiamajam Profesoriui 
J. Jablonskiui”.

Naudojimas “gerbiamajam” 
reiškia Įvardinimą kuriam pro
fesoriui (o turi būti kam — 
skiriu: kam?).

Įvardinis būdvardis tuojau 
iššaukia skaitytojuje mintį 
jog tokių profesorių yra • keli, 
vienas tik iš jų gerbiamas, kiti 
ne, ir šiame ypatingame atsiti
kime veikalas skiriama gerbia
majam.

Manome kad šio prilyginimo 
užteks knygų leidėjams, rašy
bų taisytojams ir rašytojams 
dasiprotėti kur reikia naudoti 
įvardinį būdvardį, kur tik pa
prastą.

Per visą 155 puslapių veika
lo šitos rūšies klaidų yra daug, 
ir jos pereis į naujai pradėju
sius mokintis, ir terš musų ra
šybą, musų knygas, ant toliau.

( kia buvo jos išgąstis kuomet, padėjus j* 
sau ant kelių, pamatė kad jis negyvas.

— Apopleksija! — suriko ji. — Mano 
’ brangutis turbut perdaug užvalgė—aš vi

sada to bijojau.
Apsisukus atbula, ji sušuko: — Su

stok, vežike! — net nepamanius kad ve
žikas negalės jos girdėti. Paskui, pakel
dama šunies galvą, vis manydama kad jis 
tik nuomario apimtas, pamatė išgąstyje jo 
kakle kelias kruvinas skyles, padarytas aš
trių dantų, nuo ko suprato savo šuns ne
laukto galo priežastį.

Jos pirmas impulsas buvo susigrau
žimo, ir apgailos. — Miręs! — ji sušuko;— 
miręs! jau atšalęs! Ak mano geriausis! — 
Ir, ji pasipylė ašaromis.

Niekšų ašaros daug reiškia. Blogam 
žmogui verkti jau reikia daug kentėjimo 
jausti; ir pas jį verksmas vietoj suminkš
tinti jo sielą, tik uždega pavojingą kerštą.

Taigi, po pirmo skausmingo jausmo, 
to šunies poni tuoj persimetė į piktumą, 
neapikantą — taip neapikantą, žiaurią ne
apikantą ant tų jaunų mergaičių, kurios 
buvo nesavanoria priežastim jos šunies 
mirties. Jos išvaizda taip parodė ją rūs
čią kad Rožė ir Blančė persigando. Po
ni Grivois jau buvo pamėlinavus iš pyk
čio, ir rusčiu balsu bei žiuriai pažvelgus 
suriko ant jų: — Tai jūsų šuo jį nužudė!

— Ak, madame, ką mes prie to turi
me! — tarė Rožė.

— Tamistos šuo kando mūsiškiui Įpir-i 
miau, — pridėjo Blančė, skundo balsu.

Pamačius kad mergaitės nusigando, 
poni Grivoią pasitaisė. Ji pamatė kokias 
pasekmes gali sukelti leisdamos! savo rūs
tybėm Vien tik atsikeršijimo vardan, ji 
turėjo susivaldyti, kad nesukeltų tose mer
gaitėse nuožvalgos. Bet nenorėdama pa
sirodyt kad pergreit atsipfeikėjo, ji per ke
letą minutų vis mėtė rustus žvilgsnius į 
jas, paskui, biskis po biskį, pradėjo vėl per- 
eidinėti ant apgailavimo (šunies; padengė 
rankom veidą, giliai atsiduso ir nudavė 
gailiai verkianti.

“Nabagė!” — tarė palengva Rožė į 
Blančę. — Kaip ji veikia! Be abejonės ji 
mylėjo savo šunį kaip mudvi mylim mū
siški.

— Ištikro taip, — atsakė Blančė. — 
Mudvi taipgi verkėm kai musų arklys bu
vo nužudytas.

Po kelių minutų, poni Grivois pakėlė 
savo galvą, nusišluostė galutinai ašaras, 
ir tarė švelniu, veik širdingu balsu: — At
leiskit man, panelės! Aš negalėjau suval
dyt savo pirmo piktumo jausmo, arba gi
laus gailesčio, nes aš labai buvau prisiri
šus prie šio šunies, jis visada buvo su ma
nim per šešis metus.

— Mums labai gaila kad ši nelaimė at
sitiko, — tarė Rožė; — ir labiau dar gaila 
kad to negalima atitaisyti.

— Aš tik ką sakiau savo sesutei kad

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

Blančė pradėjo nekantriai viena j kitą žiu-1 mudvi galime įsuprast tamistos gailestį,
rėti, nes jos žinojo kad jų šuo buvo šiurkš-1 nes mes nesenai apraudojom savo žuvusį 
tus su juo, vienoku jos toli nenujautė kas Į arklį, kuris atnešė mus visą'kelią iš Sibiro.

(Bus daugiau)ištiesų atsitiko. ‘Bet poni Grivois, labiau 
nusistebėjus negu nerami del savo šunies 
neatsiliepimo j jos gražius vadinimus, ir 
tikėdama kad jis sau snaudžia po sėdyne, 
pasilenkė' jj paimti, ir paimdama. už vie
nos kojos ištraukė ji, ir pusiau juokauda
ma, pusiau bardama tarė: — Eikš tu, iš
dykėli! tu duosi manyt šiom panelėm kad 
tavo toks"prastas upas!

Vienuolyno Slaptybės. lodomus ir svarbus aprašymai 
iš vieruoliu gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks-* 
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ...........................................   1.00

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi...... .75
Drūtuose audimo viršeliuose ............................ $1.25

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat 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 zĮ20 Pu#IaP*U« Kaina už vieną J J 50 $2.00
Jsigykit vieną sau, Įritą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So; Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W.

- Washington, D. C. , 
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Jus 
Galit

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

$1 iki $25.

Wet
^ukrSttop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-



DIRVA

B 

fc-vAJ

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

* ŽMONIJOS ISTORIJĄ” išvertė V. K. Račkąuskas, žinomas mu
sų litetatas, DOVANAI, nereikalaudamas už darbą nei cento.
"DIRVA” taipgi sutiko išleisti tą svarbų veikalą visuomenei be 
jokio pelno sau, parkaitydama tik už popierą ir apdarymą knygos. 
Taipgi leidžia šios knygos tik vieną tūkstantį egzempliorių, o kad 
reikės pasilikti jos ir knygynams ir agentams, tai prenumerato
riai, kurie gali iškalno dabar užsisakyti, galės gauti tik apribotą 
skaičių — paskui prenumerata bus uždaryta.
KAINA "Žmonijos Istorijai” galutinai nustatyta taip: Popieros 
viršeliais bus $4; audeklo tvirtais viršeliais $5.

BET kurie iškalno užsisako, gaus tą didelę apie 600 puslapių pa
veiksluotą knygą tvirtuose audeklo viršeliuose tiktai už taip stebė
tinai mažą kainą $2, ir 25c. persiuntimo lėšų.

(Vietiniams kurie ateis atsiimti patįs — kaina tik $2.)

IR 
Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

- g/ ARBA ' n

MMF NIEKADOS | įldUol daugiau ■

(^"Paskutine Proga
DAR TIK ŠIE KELI SKIRSNIAI PEREIS PER “DIRVĄ” IR JAU “ŽMONIJOS ISTORIJA” PA7 

BAIGTA: v

1—VAIZBOS SYSTEM AS 2-PRANCUZŲ REVOLIUCIJA
3—NAPOLEONAS 4-šVENTOJ I SĄJUNGA
6-TAŲTĮ1N1E NEPRIKLAUSOMYBE
8—SOCIALE REVOLIUCIJA 9-MQKSLO GADYNE

H-KOLONIJOS IR KARAS

5—DIDŽIOJI REAKCIJA 
7—MOTORO GĄDYNE 
io-Apie MENĄ

Iš šito galit suprasti kad “Žmonijos Istorija” jau baigia eiti per “Dirvą — ir sykiu baigiama spaus
dint!. Tie kurie sako, “Dar palauksiu,” greit gali pajusti kad. jau pervėlai—kad jau užsidarė pro
ga jiems Įsigyti “Žmonijos Istorią” už taip stebėtiną kainą — tiktai $2 ir 25 centus persiuntimo.

KURIE LIETUVOJE norėtu šia knvga užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAM KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prisių
sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti.
Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “žmonijos Istoriją”, ir 
paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsi! jei skubėsit.

ŽMONIJOS ISTORIJA
niniais žodžiais, ir apsako apie žymiausius žmonijos ant žemės, 
gyvenimo prietikius, pradedant su visiems žingeidžių ir svarbių 
klausimu — žmogaus atsiradimu ant žemės ir jo tobulėjimu, iki 
paskui prieina prie pradinių civilizacijų, kur jos buvo, kur vystėsi, 
kilo, nyko , gimė naujos, ir tt. ir tt., iki tų laikų kada jau pradėjo 
atlikti milžiniškus darbus, bei atteina iki musų dienų. Taipgi kny
goj apsakomą apie visus antroj© šio lapo pusėje suminėtus žmo
nes, šalis, vietas, dalykus, kurių nežinantis yra lyg uždarytas tam
siame kambaryje, kuriam užkirsta šviesa žmonijos praeities gyve
nimo ir darbų matymui ir pažinimui.
Kas jums lieka ’daryti — ar perskaičius ši pagarsinimą padėti į šąli 
ir laukti kolei užsidarys prenumerata, o paskui užsinorėti "Žmo
nijos Istorijos” ir mokėti $5.00 ar užsisakyti DABAR ir palaukti 
kolei knyga bus užbaigta ir gauti sau tokį svarbų veikalą tik už 
$2.00 ir 25 centus persiuntimo lėšų?
Dabąr užsirašant ir prisiunčiant pinigus jus liekat sykiu ir tos kny
gos leidėju ir sutaupot sau $3.00. Visų prenumeratorių vardai bus 
atspausdinti knygoje.
NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIŲ LIETUVOJE! Jeigu patiems “Žmo
nijos Istorijos” nereikia tai atminkit kad jos trokšta jūsiškiai Lie
tuvoje! Gaunami laiškai su užklausimais tą pasako. Jaunimas 
Liteuvoje stačiai seilę ryja šį pagarsinimą skaitant, bet jie neišgali 
išsirašyti — išrašykit jiems. Kaina ta pati—$2.25 su persiuntimu.

| Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adrėsuokit

| 'DIRVOS" KNYGYNAS 33^>H^nue

T.M.D. REIKALAI
—

Bolševikiškas “Gręži
mas i Vidaus”

ti “tris knygas” dabar neduo
da....

Bolševikų laikraščiuose pra
dėti atakai ant Tėvynės Mylė
tojų Draugijos, tam tikrų nie
kšų pasislėpusių po neva TMD. 
narių vardais yra ne kas kitas 
kaip tik jų paprasta nuplyšus 
taktika “gręžti iš vidaus”. Jie 
savo darbą varo su pasišventi
mu, kaip yra išmokyti, kaip 
davatka poteriaut....

Bolševikai jau senai ėdė ir 
ėda SLA. Centro valdybą, bet 
iki šiolei dar neturėjo priežas
ties ir priekabės ūžti prieš' T. 
M. D., nes ta organizacija yra 
toli už jų reikalų ribų, yra pat
riotiška ir neturi nei jie, nei 
Draugija su (jais bendro.

Bet leidimas “Pasaulio Isto
rijos” prigretino juos prie Tė
vynės Mylėtojų Draugijos: jie 
dagirdo kad Šioje organizacijo
je nariai gaus “už dolarį tris 
tomus Pasaulio Istorijos” ir 
atgužėjo. Ndrs ne visi atgužė- 
jo, bet gana jų atėjo įsirašyti i 
TMD. kad užtektų kelti lermą 
susirinkimuose.

Ne kas kitas kaip tik tie ko- * 
munistpalaikiai išgalvojo kad 
Draugijai kadaise tai buvę at
siųsta skrynios knygų, bet vai- -> 
dyba ėmus ir pasiuntus jas at- 
gal j Lietuvą — turbut kad tik || 
ilgiau komunistai turėtų ken- 1 
tėt tokioj buržujiškoj orgaiii-' 1 
zacijoj, kurios nariais sarmati- 
jasi prisipažinti esą, bet kėši- B 
nori “už dolarį” gauti “tris; 4 
knygas”.....

Nesakome kad tarp tikrųjų ‘ 
TMD. narių nebuvo nepasiten- , | 
kinimų, užmetimų ir kaltinimų J 
Centro Valdybos. Bet tas vis- | 
kas palieka be vertės jeigu su-'į'a 
sirinkime nariai tarp savęs iš- j 
metinėję ant .valdybos apie tai i 
nepraneša organui nei niekam | 
kitam. Juk buvo raginama ir | 
turėtų būti kuopų priedermė j 
tarimus ar kalbas, abelnai kas.. J 
tik kuopose dedasi ar kalbasi, 1 
pranešti organui.

Prie nereguliariško 'kuopų 'J 
susirinkimų laikymo, mokesčiu 
užvilkinimo, Centro Valdybai |

Vienok TMD. yriai jiems sve
tima ir jie negali užvesti jokiu 
kovų -kuopų susirinkimuose — 
jie į susirinkimus nei neina,

Bet jiems rupi sugriaut vis
ką kas jie jų, ir štai rado prie
kabę del tos “Pasaulio Istori
jos”, kurios nariai negavo ’lai
ku. Taigi dabar jie, įmokyti, 
ar net jų “mokytojai” sužinoję 
nuo nekuriu narių kad jie ne
gavo “už dolarį” knygų, pasi
griebė “gręžti iš vidaus”: Tė
vynes Mylėtojų Draugijos kuo
pų narių vardu drožia ant T. 
M. D. centro valdybos issiries- 
dami. Tų jų rastų tikslas aiš
kus — pakenkti Draugijai la
biausia ir daugiausia kiek ga
lima.

Bet kas iš to: TMD. nariai 
neskaito tų komunistpalaikių 
organų, o jeigu koks komunis
tėlis atėjo prie T. M. D. gauti 
“Pasaulio Istoriją” jis neper
virto “tėvynės mylėtoju”, bet 
liko toks pat kenksmingas nie
kšas koks ir buvo. Jis skaity
damas daugiau “proto’’ negaus, 
o tikrieji TMD. nariai niekad 
nepaisys ką kas kalba.

TMD. nariams nuolatinai bu
vo pranešinėjama 'visokiais bu
dais kaip einas su Istorijos lei
dimu ir laiks nuo laiko buvo 
duodamą tai viena tai dvi kny
gos, ir jie jautėsi kad už savo 
dolarį metinės gauna gana.

Tiesa, ir jie norėjo “Pasau
lio Istorijos’’, ir tas visai na-; 
turališka. Ir jie mokėjo paru- 
goti ir pasiskųsti ant Centro 
Valdybos ar kito ko, ir parašė 
į organą, ir buvo patalpinta.

Bet musų komunistpalaikiai 
kada užvedė “ataką”, jie grie
bėsi net žemiausio nedorėlio 
melagysčių —- šaukia susikūp
rinę kad į organą “rašę, bet ne
talpinę”, todėl rašą kitur, ir 
patįs savo skaitytoj us klaidin
dami rėkia kam TMD. Centro 
Valdyba žadėjus už dolarį duo-

Save 
kada C. 
, knygas,’ 

nors ga-

daug reikia dairinėtis iki ras 
tinkamesnę vietą knygą išleis
ti ar net' apsimainyti ant savo 
senų leidinių. Jeigu nariai lai
kydami metines mokestis savo 
kišeniuose, skaitydami 
pilnais nariais laukia 
Valdyba atsiųs jiems 
tai iš ko jie tikisi kas 
Ii jiems knygų duoti?

Seniau nariai laikė už garbę 1 
būti nariais ir mokėjo mokes- j 
tis kaipo nariai. Dabar išrodo J 
liko biznieriais ir laukią tik . 
knygų ir pinigus už jas kaipo;! 
už tavorą nori mainyt. Ne to- 1 
kiu pamatu TMD. sutverta ir ] 
rie taip ji gyvuoja. Nariai -iš-1 
.renka valdybą, valdyba gauna j 
įstatus, dar paima domėn Sei-j 
inų įvestus nutarimus ir varo I 
savo darbą. Nuo narių pri-1 
klauso darbo pastumėjimas ša-1 
vo reguliarišku mokesčiui užsi- j 
mokėjimu ir prikalbinimu nau- į 
jų narių. To mes, Centro Vai-1 
dyba, iš narių ir tikimės.

K. S. Karpavičius, 
Centro Pirm. 1
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PeniTMD. Centro Valdyba |

K. S. Karpavičius — Pirmininkas J 
3352 Superior Ave. Cleveland, 0. L

P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas ■ fjjs|
96 Millbury St. Worcester, Mass. ■, .

V. Sirvydas — Sekretorius U1J7I1I
193 Grand St. Brooklyn,. N Y. p

Mrs. F. L. Bernat Stowe — Iždininkė į
62—23rd St.' Jackson Heights, N.Y'. H

J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 1
Globojai — Worcester, Mass. A

Juozas Solis — Knygius J 
__903 W. 33rd Street, Chicago. Ill ■

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamu 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojaš pajausite paleng
vinimą. ,
35c ir 70c bonka vaistinėse. Temy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaienklii 

t F. AD. RICHTER & CO. / 
i\ Berry & South 5th Sts. u 
IjK Brooklyn, N. Y. A

.DUSULYS
Blogiausias dusulio antpuoli} Ir dusinantis Hay Fever simptomai palengrinamLir 
valdomi nuo dešimties sekundų iki trijų minučių, vartojant Dr. R. SCHIFFMANN’8 
ASTHM ADOR, kuria tiesioginei pasiekia ligos šaknis, sutekdamas saldu it ramų 
miegų lovoje, tiems, kurie kitaip turėtų snausti kėdėje. Prisiusi mums savo rardų ir 
aiškią! parašytų adresą Ir gausi musų gydymų visiškai DYKAI. Duok musu prorą 
(rodyti tatai musų kaštais. ASTHMADOR yra parduodamas per visus aptiekorlui 

visose dalyse pasaulio. Prisiųsk savo adresą del persitikrinimo
. SCHIFFMANN CO., 1734 N. Main Street, LOS ANGELES, CAU,
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(Tąsa iš pereito num.)
Ir tikybos klausimais caras nepakęs- 

davo pasidalinimo valdžia. Jis neleido 
■varžytinių tarp imperatoriaus ir bažny- 
čios valdžios, kaip 'kad buvo varžytinių 
tarp Papos ir imperatorių Europoje. 1721 
metais Petras apšaukė save Rusijos Baž
nyčios galvą. Maskvos Patriarkatą pa
naikinęs, jis Į'kurė Šventą Synodą, kaipo 
aukščiausi autoritetą visais Rusų bažny- 

r čios klausimais.
Kadangi visos tos reformos nebūtų 

| pavykusios, seniems Rusijos elementams 
bruzdant Maskvoje, Petras pasiryžo per
kelti vyriausybę Į naują sostinę. Prie 
Baltijos jurų krantų, laibai žemoje, drėg-

- noje ir nesveikoje vietoje caras Įkūrė nau- 
. ją miestą. Jis pradėjo sekvestruoti že- ■ 

mes 1703 metais. Per visą eilę metų kę- 
turisdesimts tūkstančių kaimiečių tiesė 
pamatus šitai imperijos sostinei: Švedai 
puolė Petrą ir bandė išgriauti jo naują 
miestą; ligos ir vargai puolė miestą sta
čiusius kaimiečius ir žudė juos tūkstan
čiais. Bet darbas vis /buvo vedamas pir
myn, žiemą ir .vasarą, ir pamažu pelky
nuose pradėjo kilti miestas. 1712 metais 
oficialiai buvo paskelbta, kad “imperato
riaus rezidenciją” perkeliama naujan mie- 

( stall. Už dvylikos metų mieste jau buvo 
75,000 gyventojų. Du kartu' Į metus miė- 
stą apsemdavo Nevos upė; Bet baisi caro 
galybė kasė kanalus, rengė tvenkinius-ir 
dambas, kad potvyniai negalėtų kenkti 
miestui. Petras, mirdamas 1725 metais,.

!- buvo savininku didžiausio žiemių Europos 
mieSto.

'Del Šitokio netikėto ir greito galybės 
augimo smarkiai susirųpino visi Rusijos 
kaimynai. Petras dideliu susidomėjimu 
sekė ir dalboje savo kaimyną Pabaltijoje, 
Švedijos karalių. 1654 metais, Trisdešimt- 
metinio Karo didvyrio, Gustavo Adolfo 
duktė, Kristina, atsisakė nuo sosto ir nu- ■ 

' vyko Romon, kur dievobaimingai ir baigė i 
savo senatvės dienas. Gustavo Adolfo 
Protestonas giminaitis paveldėjo paskuti
nės Vazų giminės karalienės sostą. Nau
jos dinastijos pradžioje, Karolio X ir Ka
rolio XI laikais, Švedija buvo aukščiausia 
iškilus. Bet 1697 metais, Karoliui XI urnai 
pasimirus, sostą paveldėjo Karolis XII, 
penkiolikos metų berniukas.

Šito momento 'laukė daugelis žiemių 
valstybių. Laike didžių tikybos karų sep
tynioliktame amžiuje, Švedijos augimui 
prigelbėjo jos kaimynų nepasisekimai. 
Valdytojai tų valstybių galvojo, kad atėjo 
laikas suvesti galutinas sąskaitas. Bema
tant ir iškilo -kąrąs. Vienoje pusėje buvo 
Rusiją,, Lenkija, Danija ii* Saksonija; an
troje gi pusėje buvo,. Švedija.- Garsiame 
.Narvos mūšyje,, lapkričio mėnesi, 1700 me
tais, Karolis Sumušė neišlavintas Petro ar
mijas. Po šito mūšio Karolis, ypatingas 
karinis šito amžiaus genijus, atsigryžo i 
kitus savo' priešus ir per devynis metus 
'skynė ir degino sau kelią per Lenkijos, 
Saksonijos, Danijos ir Lietuvos kaimus ir 
miestus; tuo tarpu Petras tolimoje Rusi
joje lavino ir rengė naujas armijas.

1709 metais, Poltavos mūšyje, Rusai 
sunaikino pailsusias Švedų' 'armijas. Ka
rolis vis dar bandė atgaivinti Švedijos ga
lybę, bet, tai darydamas, dar labiau ken
kė savo, kraštui. 1718 metais jis liko neti
kėtai užmuštas, ar nužudytas:. 1721 me
tais, kai Nystadt’e buvo pasirašyta taika, 
Švedija neteko visų savo Pabaltės kraštų, 
išskyrus Suomiją. Nauja Petro sudaryta 
Rusijos valstybė virto vadovaujančia, ga
lybe žiemių Europoje. Bet štai jau atsi
rado ir naujas pavojus: pradėjo kurtis 
Prūsijos valstybė.

PRŪSIJOS IŠKILIMAS 
Ypatingas Nedidelės Valstybės, Vardu 

Prūsija, Iškilimas Žiemių Vokietijoje.
p RUSIJOS istorija jn'a tai pasienio sri

ties istoriją. Devintame amžiuje Ka
rolis Didysis perkėlė senovės civilizacijos 
centrą iš Viduržemių (iš Mediterano) Į 
žiemių-vakarų Europds dykumas. Jo ka
reiviai Frankai stūmė Europos sienas vis 
toliau ir toliau j rytus.- Jie užkariavo daug 
žemių iš-.stabmeldžių Lietuvių, gyvenusių 
Pabaltės krantuose ir i§ Slavų Karpatų 
kalnuose; Frankai valdė tuos kraštus to
kiu maždaug budu, kai ir Jungtinės Vals
tybės kad valdo paimtas teritorijas, iki jos 
suauga ir sunokšta tiek, kad pačios gali 
būti valstybėmis.

Karolis Didysis pradžioje Įkūrė pasie
nio valstybę Brandenburgą rytų žemėms 
ginti nuo laukinių Saksų puolimų.’ Slavų 
giminės Vendai, gyvenę tose Srityse, buvo 
pavergti dešimtame amžiuje, ir jų turga
vietė, Brenaboras, Jiko prekybos centrų; 
to miesto vardu pavadinta buvo ir naujo
ji sritis Brandenburgas.

Vienuoliktu, dvyliktu, tiyliktu ir ke
turioliktu amžiais šitą pasienio valstybę 
valdė imperatoriaus vardu visa eilė didikų. 
Pagaliaus penkioliktame amžiuje pasirodė 
Hohėnzolern’ai, kaipo Brandenburgo elek- 
toriai. Jie pradėjo keisti smiltingą, ir už
leistą pasienio teritoriją Į smarkiausią ir 
stipriausią naujos gadynės pasaulio impe-

Šitie Hohenzolern’ai, kuriuos prašali
no nuo Europos politikos scenos susiburu- 
sių Europos ir Amerikos valstybių jėgos, 
buvo atėję iš pietų Vokietijos. Jie buvo 
žemos kilmės žmonės. Dvyliktame amžiu
je tūlas Frederikas Hohenzolem’as laimin
gai apsivedė ir gavo Nurembergo pilies už- 
vaizdos vietą. Jo ainiai naudojo visas pro
gas, kad tik pasiekus galybės ir už kelių 
šimtmečių vięųas jų liko paskirtas Bran- 
deburgo Elektorium; tuo vardu 'būdavo 
vadinami kunigaikščiai, kurie neva rink
davo senosios Vokietijos imperijos valdo
vus. Reformacijos- metais jie stojo; Pro- 
testonų pusėje ir septynioliktame amžiuje 
jie jau atsirado galingiausių 
kietijos kunigaikščių tarpe.

Trisdešimties Mėtų Karo 
siją ir Brandenburgą naikino 
tiinu ir Protestonai ir Katalikai. Didžio
jo Elektoriaus Frederiko Vilimo laikais, 
protingai sunaudojus 'krašto proto ir eko
nomines jėgas, griuvėsiai buvo atstatyti ir 
buvo sukurta* tvirta valstybė.

Naujosios gadynės Prūsija, kurioje 
, individumą, jo visus norus Hr troškimus 

visiškai užvaldo ir sunaudoja visuomenės, 
kaipo visumos, interesai, — šitokį Prūsija 
pradėjo kilti ir .stiprėti nuo Frederiko Di
džiojo tėvo laikų. Frederikas Vilimas I 
buvo darbštus ir sumanus Prūsas karinin
kas, labai mėgdavęs smarkius šposus ir 
stiprų Danų tabbką, nepakęsdavęs ištižė
lių ir prabingties (ypatingai, jei tie daly
kai pareidavo iš Prancūzijos) ir vadojosi 
tiktai viena idėja, — tą jo idėja buvo'tai 
jo Pareiga. Žiaurus pats sau, jis neap
kęsdavo savo pavaldinių ir padėjėjų silp
numo, nežiūrint ar tai generolų, ar šiaip 
kareivių butą. Žiaurus tėvo būdas ne kar
ta užgaudavo švelnesnius sunaus jausmus. 
Jo sūnūs pamėgo Prancūzų papročius, li
teratūrą, filozofiją ir muziką, užtai tėvas 
jo ir nekentė. Tarp šitų dviejų asmenų iš
kilo smalki kova. Frederikas bandė pa
bėgti Anglijon. Jis buvo pagautas, teis
tas karo* teismu ir priverstas žiūrėti, kaip 
buvo nukirstais jo geriausis draugas, gel
bėjęs jam pabėgti nuo. žiauruno tėvo. Jau
nąs karalaitis už bausmę^ buvo pasiųstas 
kalėti Į mažą tvirtovę provincijoje ir čia 
mokėsi, kaip reikia-būti karalium, ši bau
sme Išėjo naudom Frederikas; užėmęs so
stą 1740 metais, žinojo visa apie krašto 
valdybą ir apie gyventojų reikalus.

(Bus daugiau')

ir Svietas Juoksis sy 
kili su Tavimi

OI VAIKINE
Oi vaikine, girtuoklėli, 
Negadink man ūpo, 
Nemylėsiu tą .berneli 
Kuris pypkę ruko.

Mano bučkiai nė tau skirti, 
Ne tau jautri širdis, 
Tu degtine nuolat dvoki, 
Neturi kuom girtis.

Tavo- žodžiuos’ nėr’ teisybės, 
Nei sąžinė gryna,
Tuoj netekčiau aš liuosybės, 
Kas yr’ negeistina.

Jeigu nori šeimą tverti
Tam reik proto tyro,
Turi degtinės negerti 
Kad tapt geru vyru.

Taipgi pypkės nerūkyti, 
Tuom švaresnis liktum, 
Bjaurios kalbos nevartoti 
Kad pavyzdžiu butum.

Tuomet vargo neturėsi
Gauti sau merg.elę, 
Į kurią tik pažiūrėsi 
Tau atvers širdelę

Petronėlė M.

trr

tarp 
vai-

Mamų Bėdos
Amerikos didėsės krautuvės 

turi įrengusios visokiausius pa
togumus pirkikams kuomi 
vilioja daugybę moterų.

Tokiose krautuvėse yra, 
kitko, puikios žaislų vietos
kams, kur motinos, negalėda
mos palikti vaikų namie, nu- 
vedusios savo vaikus paduoda 
ten pastatytoms moterims glo
bėjoms, ir vaikai suleidžiama į 
krūvą dailiai žaisti, o motina 
už vaiką gauna numerį. Tuo I 
numeriu sugryžusios atgauna 
savo vaiką. Vaikas ten gali 
but visą dieną, o motina lais
vai viena eina kur nori, pi-rki- 
nėtis arba į teatrą,

Dvi kūmutės susiėjusios vie
na kitai pasakojo. 
vienoj krautuvėj su 
tina ir vaiku.

■ — žinai, moterų
žioplų! — sakė viena.

— Na, 6 kas atsitiko? — 
klausia antra.

— Viena motina nuvedė savo 
vaiką ir paliko krautuvėj žais
ti. Gavo numerį, bet bevaikšr 
čiodama pusę dienos savo 
merį prarado. (Kada nuėjo 
siimt vaiko, užžiurėtojos
numerio jai vaiko neišduoda.

— Ar ji nepažino savo vai
ko? — klausia antija.

-— Taip, pažino, bet krautu
vės valdybos nustatyta tvarka 
užžiurėtojos negali vaiko duo
ti jeigu neturį numerio.

— O kas paskui atsitiko?
— Ji turėjo laukti iki kitos 

moterįs atsiims vaikus 
atiduos tą

— Taip 
ji laukė,?

— Taip,
paskutinis vaikas buvo juodas!

— Ištikro! Ką gi ji datė?' 1
— Pasiėmė ir vedėsi namon. 

Maitai, ji pati buvo juoduke.
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Nuo Juokų Red.: Bet mes 
netikime. Ilgo savo amželio 
patyrimu sužinojome kad mer
gelės nenori tokių kokiais gerb. 
poetė čia geidžia. Sužinojome 
taipgi kad tokių nori, bet tik 
bobelės, kada apsiveda jos no
ri kad jų .vyrai ?tf>kie butų: ne
rūkytų, negertų, nevartotų ne
gražių žodžių. Mergelėms la
biau patinką kurie turi tas tris 
ypatybes prie daugybės kitų.

Atmename kaip 'Lietuvoj sa- 
kydamo: kas do vyras jei ne
rūkai ir negeri ?d; O imk dabar 
Ameriką: čia jau ir. mergelės 
ruko tai ką norėt kad jos norė
tų kad berneliai ne?

Mes žinom daug bernelių ku
rie nerūko ir negeria, o ir šian
dien dar tebėra 
dvilinką bernelių 
venę....

Jeigu mergelės 
kiti ir degtinės tai šiandien ai- 
ba tik keli, žmonės 
dę, arba pypkių ir 
degtinės išdirbystės 
tįję būtų sustojus 
siems gerti ir rūkyti kurie už
sinori apsivesti.i

Ultra-ultra moderniška “po
ezija”. Gerb. Jurgis Išalkęs iš 
Paryžiaus prisiuntė šitokias ei
les;
sus

berneliais, po 
amžių pragy-

nekęslų pyp-

tebūtų vc- 
tabako ir 
subankru- 
tiems vi-

kurios tikrai pralenkia 
modernistus poetus:

žodžiu Poema
Morkos, miežiai, kopūstai, 
Žirniai, 
Miltai, 
Pupos, 
Šienas, 
(Linai, j
Grybai, uogos, česnakai, 
Duona, blynai, kanapės 
Kviečiai, šiaudai, aguonos, 
Vikiai, grudai, sėlenos; 
Mėsa, dirsės, avižos, 
Nosis, kulnai, davatkos.

, ropės ridikai, 
rugiai, pipirai, 
kumpiai, agurkai, 
bulvės, cibuliai, 

dešros, burokai,

4*

■ Kaipo Jurgis Išalkęs, jam 
bai pritinką pirmutiniai 
žodžiai (nors gaila kad tik žo
džiai, o ne daiktai), bet neku- 
rie įmaišyti žodžiai nei jam ne
tiktų, nors jis skaitosi prie pro- 
letarijošių: tai pipirai, ‘"šienas, 
česnakai1, kanapės, šiaudai, vi
kiai, dirsės. 10 Nosis, kulnai ir 
davatkos yra tai žodžiai kokius 
visai betiksliai dadeda kaip mo
dernistai poetai savo “eilių” 
pagražinimui....

la
bilių

bonkutę, ar kitką nusiraminimui.
Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo- 

lų be daktaro patarimo.
Neduok kūdikiui arba tošį kavos ar 

alkoholinių gėrimų.
Neduok kūdikiui šokolado, saldai- 

i nių ir t. p.
Neduok kūdikiui kieto maisto lįki 

metų, ir tada tik po truputį lengvai 
suvirškomose fonuose.

Neskupęk su vandeniu gėrimui; 
vanduo (pagelbsti vidurių veikimui.

Nepūsk and kūdikio valgio del at
aušinimo. <

Nedaryk maisto daugiau negu rei
kalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės buna kada pieno mišinis 
tik šviežiai pagamintas.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk kam kitam išvalyt in

dus ir bonkutės; prižiūrėk šitus da
lykus pati.

Nepamiršk sykį į savaitę kūdikį 
pasverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę 
ilgiau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpi
ku . burnoe. Nežaisk su kūdikiu po 
valgiui.* Lai iš ilsisi ramiai 
namas.

Neleisk kūdikiui žaisti su 
Nebandyk jo domę nukreipti ar žai
sti su juo valgant.

Neduok vai’ 
gymo laiko.

Nepavelyk
tą ryti. Lai 
kramtymui.

Neapleisk vaiko dantų. Tai svar
bi priedermė kurios nereikia apleist.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie 
kasdien atsisako valgyti prie stalo, 
pasirodavyk su ■ gydytoju.

nejudi

ni ai s tu.

IVADA
rekomenduojame sekančius 

“nedaryk” manydami kad vidutinė 
motina nėra tiek gerai informuota 
apie savo ir savo kūdikio gerovę 
kiek turėtų būti. Dideli žingsniai 
padaryta tų pinių praplatinimui per 

den Kompanija suprasdama kad tū
kstančiai kūdikių penimi su Eagle 
Brand Pienu, paduoda šituos neda
ryk, užpildymui spragos.

Mes tyčia npleidžiam patarimus 
apie gydymą žinodami kad tokius 
patarimus geriausia gali suteikt gy
dytojas kada reikia.

Nepenėk 
perdaug.

Neguldyk 
nėjbs.

Neguldyk . _ _ _
bus gerai vidurių liuosavęs per die
ną.

Neduok kūdikiui čiiulpti tuščią

atsitikimą
viena mo- valdžios įstaigas ir kitur, bet Bor-

i kam s valgyti tarp val- 

vaikams greitai mals
ima užtektinai laiko su-

yra tokių

kūdikio

kūdikio

kūdikio

pertankiai ar 

vakare nepape- 

vakare jei ne-

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
etraipsiiius ir pasidėk ateičiai.

nu- 
at- 
be

kurs liks, 
juk ir gerai.

ir jai

O ar

ji laukė. IBet pats

V. P. Banionis (vietinis), S. 
L. A. 14-tos kuopos finansų se
kretorius, vaikščiodamas ir jie- 
škodamas naujų narių į S'LA. 
ūžėjo į vieną namą kur buvosi 
jaunų žmonių, prirašyti juos į 
Susivienijimą. Priėjo prie jo 
ii- vienas 85 metų senis ir sako: 

“Prirašyk ir mane.” 
“Kiek tamista mėtų?” klau

sia Banionis.'''
“Aštuoniasdešimts penkių.”
“Tai, persėnas įstoti į (Susi

vienijimą, organizacija negali 
ant senų rizikuoti.”

“Kodėl? Jeigu pažiūrėsi j
] statistikas matysi kad mano 
į amžiaus žmonių labai mažai 
Į mirštą.’’

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno

1925 Metų

KATALOGO
“DIRVA”

3352 Superior A v. Cleveland, O.

PAJIEŠKOJIMAS. B. Gra
cas žino jos antrašą pranešti.” 
bauskas (3223 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.) rašo: “Kasparas 
šmigelškis yra miręs kokie sepL 
tyni metai atgal Pittsburge, 
Pa. Jo moteris našlė yra Cle
velande pas savo giminaitį var- 
goninką. Yra svarbus reika
las, prašau jos atsišaukti arba
__AŠ Jonas žemantauskas pajięškau 
Antano Aimana vičiaus; v _____
Clevelande 1920 m., paskui išvažia
vo į Illinois kasyklas, 
apie jį negirdėt. Jo paties arba kas 
apie ” ....... t*

33d 'E. 68 Btreet

jis gyveno

nuo to laiko

jj žino prašyčiau atsišaukti.
John Žemantauskas

Cleveland, O.

RODYKLĖ No. 71

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve 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.

Dažnai pasitaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

Virinio Receptas
Sėlenos yra skanus valgis kaipo 

grudai su pienu arnift Smetona, bet 
daugelis šeimininkių patyrė jog jos 
yra ir puikus dalykas kepimo ir vi
rimo tikslams. Sėlenos yra tvirtas, 
maistingas valais kuris budavoja 
kūną ir priduoda energijos. Pata- 
ru duoti selenų valgių šeimynai ma
žiausia sykį į dieną. Ši vakar sa
vo šeimynai padarykit selenų (bran) 
biskvitų, pagal apačioj paduoto re
cepto. Nusipirk pakelį selenų (bran) 
iš groserninko.

AH-Bran (Sėlenų) Biskvitai

’/2 puoduko All-Bran
1 puoduko miltų
5 šaukštukus kepamo pauderio
2 šaukštus cukraus
% šaukštuko druskos
3 šaukštus riebalų
’<6 puoduko pieno
Sumaišyk Sėlenas su miltais Su

maišytais su druska, kepamu pau- 
deriu ir cukrum. Sutrink riebalus į 
mišinį, ir dadėk pieną. Voliok ant 
miltuotos lentos ir sukučiok apie pu
sės colio storio. Supjaustyk su bis
kvitų pjaustytoju, kepk karštame 
pečiuje 12 iki 15 minutų. \

Virtuvės Patarimai
Jeigu kepi mėsą giliai taukuose, 

žiūrėk kad jie butų visai nukošti ir 
tik tada duok mėsą į stalą.

Kuomet darai geltonas kiaušinių 
putas, naudok kiaušinio trynį vietoj 
baltymo ir dadėk biskį orandžio sul
čių.

Pirm kepimo bulvių, sudek 
karštą vandenį ant 15 minutų. 
palengvins jų nulupimą.

Pirm dedant razinkas į pyrago 
tešlą suvoliok jas miltuose. Tas ne- 
duos razinkoms sųlipti.

jas į
Tas

Naminiai Pasigelbejimai
Nuvalymui maliavos šepečių 

rai, pamerk juos į tcrputiną arba 
benziną ir paskui numazgok minkš
tame vandenyj su muilu.

Nuėmimui rudžių nud nikelio nau
dok žvyruotą audeklą ir kerosiną.

Nenaudok muilo prašalinimui ar
batos; plėtmų, neš muilas pavert tą 
plotiną į tikrus dažus. Valyk mink
štu verdančiu vandeniu dadėjus bis- 
kį morakso pauderio.

Grožės Patarimai
Jūsų oda reguliuoja kūno karštį. 

Oda prašalina apie kvortą nušilimo 
kasdien. Nušilimas ir prakaitas už
daro t odos skylutes, ką. reikia išvalyt 
kad oda butų galima išlaikyt sveika 
ir- veidas gražūs. Prašalinimui nuo 
odos prakaito išmatų reikia naudoti i 
muilas,; kuris turi savyje švelnius, 
gydančius antiseptikus ir persigeria 
odoj išvalydamas ...skylutes ir palie
ka odą tyrą ir, gražią. Reikia kas
dien maįidytis Xie tik prašalinimui 
išprakaitaviinų, bet taipgi nuvaly
mui nešvarumų ir dulkių kur,ios su
sirenka iš paviršiaus. Vidujinė da
lis kūno turi būti užlaikoma 
švari kaip ir išlaukine.

• ' Ypątiška Sveikata
Antras po pieno, grudai yra 

biąusiaą maistas vaikams kad 
sveiki? Virti .grudai galima 
ankstyvam amžiuje. Vaikai lengvai 
prie jų pripranta, ir jų populiaru
mas paliks nuolatinis jeigu maistus 
kurie yrą saldus duosi po magiau ir 
rečiau. Kada ptiė saldumo pripran
ta, sunku esti priverst' vaiką imti 
kitokius valgius, ypač grudus — 
kurie turi būtį svarbiausi kiekvie
nos dienos valgyje. Patarimas nau
doti maišymą džiovintų vaisių su 
grūdais hera naujas ir daugybe mo
ti mij tą daro — bet jos dar dadeda 
cukraūs vistiek. Nąturalis cukrus 
gatavų valgymui grudų yra pridė
tas laike gi'udų prirengimo. Prie 
tų pusrytinių vąlgiį nereikią dądė- 
ti Jokio pasaldinimo.

taip

svar- 
butų 

duoti

MĘS REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra | biausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maišto vertybėj prie gry-1 jame ,Smetoną ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- vajzda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie- j savo groscrninko duoti Borden’s.

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktarų rekomen
duojamas d e 1 jo 
grynump ir lengvo 
suvirškinimo 
tybių.

ypa-

i
i

Jei prisiusite 
apgarsinimą į 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

šitą. 
The

i
&
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HI The Younger Set
BREAKING THE SILENCE!

Mrs: Suburb: “Your hus
band dresses so quetly.”

Babies Love It
WHILE AT THE BEACH

Walter R. Baublis.
majestic; triumphant, 
the shore, 
and sandy fringe, 
tenderness;
booming,

Onward it rolls, 
Ever onward to 
Lapping its low 
Laving it with 
Or thunderously 
Crashing upon the sun-bleached pebbles; 
How its' white-capped breakers 
Lash 
With

incessantly
a furious uncontrollable anger. I

“What is it you sit on, sleep 
i on and wash your teeth with ?” 
I “A chair, bed and tooth
brush.” (Heh, Hehh!)

---------o---------
Practice Makes Perfect

“To increase your physical 
assets take up golf and ang
ling,” says a health writer.

These sports also increase 
one’s life abilities, we’ve no
ticed.

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

Mrs. Winslow’s
Syrup

is not for them, .
the truculent rays of the sun 
to a mellow glow .

Relief
Until
Turn
And dip reSigningly
Below the far horizon.

Then comes the starry night
With its coolness, 
Enfolding the earth 
In its healing embrace.

But still the waters roll
Forward, backward, lasing, raging, 
Lapping, laving, forward, backward, 
Forward, backward..........................

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namu svininkas užganėdintas ■ 
Visi linksmi!

ybur
yes-

you

OFFICE CAT Nothing enables a woman 
to keep sweet like becoming a 
widow.

-----------0-----------
“Say, do you know that 

dog bit my mother-in-law 
terday ?”

“Huh, now I suppose
want me to pay, for the dam
ages?”

“Not at all. How much < 
you want for the dog?” 

--------- o---------
The fiddler scrathed his 

maple neck
. To fret the mandolin,
The flutist took his joints

, apart.
And the drummer stretched 

his skin.

do

Ęy Junius

Generosity ,‘is not jneasured 
by how much you give, but by 
how much you have left after 
giving.

--------------O--------------

■ The .boss is never looking 
for a man who. is looking for a 
cinch.

--------------O--------------

FAMOUS MEN
Minute------
Don’t ------tion it.—
'A------
------ding.
Gun------
Honorable ----- -tion.

---------o---------
P. Aksis notices that nature 

never grew an eyebrow to suit 
woman.a

a

--------- o---------
Speaking of Dumbbells

My girl’s so dumb she thinks 
tonsorial parlor is a throat

doctor’s office.
---------o---------

Women may not lighten 
work of men but they do 
pocketbook.

y."1t!-.-,;, -
Skausmas? Kur?
\ Atminkit! /

the 
his

---------o---------
Life is a school in which no 

pupil who violates- the rules 
escapes punishment.

---------o----- :—:
Why does' a girl Wjth’a 

shape like a bell peppęr insists 
on wearing gowns of a check
ered design?

---------o---------
She turned her back on 

so she

Tula lenkų šeimyna Ney Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku- 
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų’. P'rincipialiais liūdini ūkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 

' negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
narnų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaūs!

/■ (Paskelbimas)

love, I

Try 
power

got it in the neck.
---------o---------

to have as much 
as a sitting hen.

will-

--------------O--------------

“They won’t make a 
layer out of me”, said the hen į 
as she shoved the porcelain i 
egg out her nest.

—----- to---------

brick-1

Marcella Karuža says 
can at least see where 

is going when 
for cosmetics. 

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

money 
spent

you I 
your | 

it . I 
is I

Job for the Mortician 
dead. I killed him withHe’s

an ■axe—
I felled him with one blow.
I’m confident I’ll be set free:
I queried him, and this guy, he 
Came back with, “Yes—and 

no.”

Kodėl

YRA GERAS NUO
1. Reumatiško Gėlimo.

Nerviško Galvos Skaudėjimo. 
Neuralgijos Skausmo. 
Mėšlungiško Traukymo. 
Sprandd Suštyvėjimo.
Skausmo Šonų, Krutinės ir 
Pečių.
Apsideginimo ir Žaizdų.
Apsaugojimo nuo Uodų. 
Skaudančių Muskulų. 
Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
mo nuo mažų atsitikimų Įsi- 
drėskimo,

Kaina 35c
Del patarimų 
syki t į
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth, Pa.

2.
3.

<5.

7.
8.
9.

10.

ir tt.
65c. ir SI.25 

arba knygutės ra-

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Jump tri, 
Uncle 
Butter!

Jump in '. What do 
/ vou mea

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- 
tiinui.

' $1 iki $25.

Wet 
jfutcrStrop 

Razor
, —Išsiaštrina Pats

s

DR* HUMPHREYS*

Mrs. Next-door: “Oh, does 
he? You ought to hear him 
when he loses his collar stud!’’

TABLETS
BUILD YOU UP

THE A. B
Savings & Loan Co

3354 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

Pjūties 
Laikas

VISI planavimai ir pinigai ir 
darbas kiek buvo sudėta 

Į laukus ir daržus Ohio vals
tijoje pereitą pavasarį dabar 
atsimoka, nurenkant vaisius. 
Šis sezonas yra tai ūkininko 
metinė užmokesnio gavimo 
diena.

Visai beveik panašiai yra su 
taupymo bankais. Jus paso
dinai savo dolarius į banką; 
iš jo gaunat nuolatinius nuo
šimčius, prie to dar turit ap
saugą ir pasitenkinimą.

Incorporated 1645 

įfocUtg far 'tarings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus j taupymų banką

APŽIURĖKIT RUDENINES 
lit ŽIEMINES DRAPANAS 

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

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

Ruffles
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Rosedale Dry Gleaning Go.
Randolph 7906.

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

Main Office West Side Branch:
East 471h 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 or Build Up Roofing—Sheet 

Metal and Furnace Work—General Repairing.
---------See Us First for Economy and Quality---------A. S. BARTKUS

intelis Clevelande Lietuvis Artistas
F otografas

FOTOGRAFUOJAM visokias grupes 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jauna vadžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland

MONCRIEF METAS LAIKO 
FURNACES IŠSIMOKEJIMUI

Reikia tik kelių dolarių įdėjimui į 
savo skiepą Moncrief Fumaso, pil
nai su Šalto Oro grąžinimu ir eks
tra dideliu vandens katilu. Galit iš- 
simokėt per metus laiko.

Klauskit turinčio Leidimą Mon
crief Pardavęjo arba ‘telefonuokit į 
mus del smulkmenų.

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

Lietuvos Lietuviai ateina Į

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c. 

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

Telefonas Main 6111

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

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

.W.V.W.WAW.V.W.W.
PIRMOS KLESOS ?

LIETUVIŠKA AVALŲ?
TAISYKLA ?

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

viams. į

A. NETZEL 5
Lietuvis Savininkas ’ Į 

7331 Wade Park Ave. <

šĮlIlIllilIlIlIlIlIlIlIlIllllIlIlIlIlIllIllllilIllIlIlIlIlllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlHllllllinillIlU: 

| Pranešimas Sergantiems I 
Į X-RAY IŠEGZ AMIN AVIM AS UŽ $1.00 f 
E Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų ~ 
S davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
-j ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, = 
X Quartz Ultra-Violet šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- X 
E rija, kas leidžia rnan padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- X 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastj. E
= “Mano Darbe Nėra Spėjinejimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
X nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- X 
X Ižo, be pjaustymų ir he jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. X 
E Aš taipgi, prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgiiho. E 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- E 
E rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- x 
X daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus X 
E tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 

į X rus 606 ir 914. X
Į E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- =• 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią X 

I E 'šgajit mokėti Aš pats ypatiškai prižiurta visus savo pacentus. E 
E Yra moteriškos slaugęs pasitarnavimui. E
E -----Mes Kalbame Lietuviškai  E

1 Dr. BAILEY, Specialistas |
į 1104 Prospect Avenue |
| ANTRAS AUKŠTAS PROSPECT BUILDING f

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, • M 

prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesoriui M- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
■kauda. Jisai pati tą jums pasakys, 
po iŠegzuninavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazimmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros li|®a 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakta- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo aiir 
dengs man tikrą jūsų ligos pnelastf 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveiksta ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpniįfailM 
nervus ir kenčiate nuo uinuoiaftns

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, tat 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiiinkit ilgiau laiką ir neailrre- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąšibn*- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St Ocralaad 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue i iki I vokas* 

Nedtldianuis nue 11 M L

ĮuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiuiiiuįiiiiiiiiiiĮĮ-
: Prospect 2420 Central 1769 i

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
f Generaliski perkraustytojai, vinduotojai ir staty-
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus ps- 

. kuo j am, išleidžiam ir sukraunam.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohl*
.tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHliiiiiiiiiiiiliĮiiiiiiE

WDINF. Aiškios, Tyros, Svei- 
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana, 
Murine Valo, Palengviną, At

gaivina ir Nepavojingas.
Jis jums patiks. , • , ' 

Knygelė “Akių Už. žiūra" arba 
Murinėto.,Dpt.H.S.,9B.Obi<>Si.,Chk«so <« “Akių Grožė” Dykai. ■ ■ <
wuttfES
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(PO LIETUVĄ
E PASIDAIRIUS

DELEI PROSTITUCI
JOS LIETUVOJE

I j----—-------------------------------------------------------------- =
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di- 
m.

Gyvulių Ligos
Kaunas. — Veterinarijos 

f rekcijris žiniomis, per liepos 
įLietuvpj sirgo gyvulių: įplau-
Rtimu 5; juodlige — 29; snukio 

ir nagų liga — 41; arklių susna 
|7; kiaulių raudonlige ■— 131; 
([pasiutimu — 6. Daugelyj at- 
Į.'vejų ligos pasekmingai likvi- 
? duotos, ir rugpjūčio mėnesiui 
^sergančių gyvulių beliko: snu- 
fe kio ir/iiagų liga 1, arklių susna

4, kiaulių raudonlige 4., “L.”

iš kur. Esantieji baldai lekia 
nuo vienos vietos į kitą susi- 
mušdami, bet žmonių neliesda
mi. Užrakintoje skrynioje bu
vo sudraskyta pinigai (apie 70 
litų). Kad žmonių susirenka 
nors daugiausia, visvien
dieną tiek naktį šposus kre
čia. Pasak kaimo žmonių, 
kras velnias”, žmonės 1 
kreipęsi į kleboną, šis gelbėt: 
atsisakė. “L/

LENKAI LANDA LIETUVON 
Į Akriemiai (Zarasų 'ap., Sala- 
j ko vai.). Rugp. 21 d. demar- 

kacijoš linijoje musų pasienio 
‘ policija rado Lenkų perkeltus 

ženklus keturis metrus į Lietu- 
vos pusę, tarp Akriemių ir Ba- 
jorų kaimų. Pasienio viršdnin- 
ko įstikymu ženklai buvo Vėl 

[ perkelti į seną vietą. O vaka- 
f re einantį musų policininką už- 

puolė keturi ginkluoti Lenkai 
[ir pradėjo daužyt šautuvų buo- 
įžėniis už perkėlimą ženklų se- 
inon vieton.
[spruko, pranešė viršininkui, ir 
buvo jam duota pagalba. Len
kai pamatę ateinančius musų 
policininkus du kart šovė aukš
tyn ir 
(nuėję į

1
DIRVA

SPALIO-OCT
i

Niekas Neturi Rimtų 
Budų Kovai su tuo 

Nelabu.
Karas užnešė šį nelaimingą 

ir žalingą dalyką, —■ prostitu
ciją, — kuri kaip vėsula plečia
si . po musų kraštą ir ■ leidžia 
šaknis į musų tautos kūną.

Didesniuose miestuose yra 
tam tikri paleistuvystės namai, 
kurie' yra , prižiūrimi valdžios. 
Delko valdžia užlaiko tuos 
dorybės lizdus? Aišku kad 
tikru dalyko supratimu tas 
romą. Valdžia įmano kad 
laikydama (leisdama) prostitu
cijos namus sumažins užkrėti
mus venerinių ligų,. Tiesa kad 
valdžios užžiurimuose paleistu
vystės namuose paleistuvis ne
gaus lyties ligų (nors kartais 
gali ir užžiurinti gydytojai pa
daryti klaidas). Bet tokių mo- 
terų-merginų kurios užsiiminė
ja paleistuvyste po’ priežiūra 
valdžios nedaug tėra. (O laisvų ! 
prostitučių rasim tūkstančiais, 
kurios visos yra užsikrėtę ve
nerinėmis ligomis.

Laisvųjų prostitučių rasime 
ne tik mieste ir miestelyje, bet 
ii- kaimuose. Reikia pasakyti 
su didele gėda kad prostitutės 
turi pelningą darbą: vien bjau- 
riodamos savo kūną gyvena 
pertekliuje. Musų jaunimas 
būdamas tamsus,' aukoja savo 
turtą, ir patįs save, paleistuvy
stės smakui. Jaunikaičiai už
sikrėtę lytiškomis ligomis nesi
gydo bet slepiasi, .bet nepame
ta savo nelabo darbo, ir lyg 
keršydami kaž kam stengiasi 
savo ligą praplatinti tarp sa
vo draugų ir draugių.

Tokiu budu grąšia musų tau
tai supuvinias. *'Bfet 'gal tūlas 
skaitytojas paklaus kas čia kal
tas? (šiame dalyke visi mes 
kalti. Kunigai kalti kad apie 
šį bjaurų ir pražūtingą musų 
tautai dalyką tyli, ; Visas jų 
darbas tik tiek kad pasako jog 
už paleistuvystę po smerties 
turėsi dideles kančias.

Ilgų metų pasekmės jau pa
rodė kad tokia kunigų kova 
su paleiski vyste neturi laimė
jimo. Prie ‘Dievo, bausmės,, ar 
nevertėtų nupiešti paleistuvys
tės baisiaę pasekmes ant že
mės, ir tai tuojau: 
mą baisiomis ligomi: 
atsitolinimą nuo žmonių, 
žudystę.

Jau iš jaunųjų kunigų 
dasi tokių kurie'šiuo budu 
dėjo kovoti su paleistuvyste, ir 
rodos pasekmės geros. Bet te
ko girdėti kad tokius kunigus 
davatkos varo iš' bažnyčios.

Kaltos ir musų draugijos, 
kurios susiėmę jaunimą po sa
vo globa netnato kad jie pa
skendę paleistuvystės pelkėje. 
Bet jei kurios' ir mato tai ne
išranda budo kaip su šiuo bjau
riu (apsireiškimu pradėti kovą. 
Visi kovos ginklai tėra šie: ne
paleistuvaukite, gyvenkite do
rai, paleistuvystė yra nuodė
mė — tai yra viskas. Taigi 
tokis “mokinimas” yra tik vie
ni juokai, jaunuolis neturi ži
nių apie blaivybės baisias pa
sekmes. Tokie žodžiai jo ne
gąsdina, nesupažindina su bai
sybe ir pavojumi dalyko, 
iš susirinkimo traukia į 
stuvystės urvą.

Laikraščiai yra antra 
saulė kurie apšviečia 

ir
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ne- 
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da- 
už-

DEGTINĖS AUKA
Painusis (Onuškio v.). Rug

sėjo 3 d. keletas Pamūšio kai
mo ūkininkų gerokai Onuškyj 
išsitraukę “baltosios”, gryžda- 
mi namon iš 
kad vienas 
Rumskas — 
nežiūrint jų

Manydami
įnešė jį 
pamatė 

atsisky-

turgaus pastebėjo 
iš jų — Grigas 
gulėjo vežime ir 

raginimo nesikėlė, 
kad Rumską labai

paveikė “baltoji”, jie 
pirkion ir tik tuomet 
kad vargšas jau buvo 
ręs su šiuo pasauliu.

1921 m. šiame kaime pana- 
t, ..... , šiai nuo degtinės mirė pil. Re-rohcimnkas pa-1.

peika. “L.”

pasislėpė, o mūsiškiai 
barą nieko nesurado.

“L,”

RAGELIAI (Rokiškio ap.)
Rugs. 6 d. per Jokimo atlai

dus vietinis klebonas S. prie
varta varė žmones į bažnyčią. 
Klebonas buvo apsivilkęs kam- 
ža ir rankoje laikė pinigams lė
kštę rinkdamas aukas. Sem.

BAUBAI”
(Alytaus aps.) 
dienomis pas

Rugp. 
pil. V, 
kažkas 
nakties

I Alovė 
anėnesio 
Leonavičių. .Alovės vai. 
pradėjo viduryj' kluono
Įmetu' mėtyti akmenimis, plyto
mis ir įvairiais daiktais. Kluo
ne gulintieji perėjo gulėti į pir
kią. Po to kurį laiką buvo- ra
mu. Rūgp. 23 d. pradėjo tran
kytis gyvenamam^ name. Ply
tos bei akmenis puola nežinia

ROKIŠKIS
Seniau čia labai puikiai 

"flėdavo grafas P., bet žemių ir 
dvarų netekus dabar po miestą 
vaikšto pėkščias. (Bet (dabarti
niu laiku jo vietą užėmė Kris
taus vietininkas. Jis brangioj 
karietoj ir puikiais eržilais1. da
ro špacerušj (Kažin kaip • važi
nėjo Kristus? Semin.

važi-

Kas Bus
Clevelande

[Lietuvių Salėj e:

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI. yra piuku jeigu gali taip 
.■" padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tąi jus no- 
roms' ar nenoroms turėsit ė ta 
kaipo užmetimą tam žmbgui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yrą daromas ir jums.'

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata. 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas suri
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

Didele, tūba Listęrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai ; 
gausite per’ savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Sumažink
Savo

greitai

skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

užsikrėti- 
puvimą, 

sau-

ran-
pra-

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wil.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero- 

vįe kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 9 
Tabletuose ir kaip skystimas

Vdet 
-dutcrStrop

• Razor
• —Iššiaštrina Pats

j

KVIEČIA VISUS "DIRVOS”; BENDROVĖ.

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

All druggists - 3Sc and 65c jars and tabes. 
Children's Mustcrolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard P^uster^

ir jie 
palei-

: musų 
žmonių 

gyvenimą ir parodo kas yra 
bjauru, nedora. Taigi laikraš
čių priedermė ir turi būti kovo
ti su paleistuvyste.. Bet taip

nėra. Laikraščiai gėdijasi apie 
paleistuvystę rašyti, nes, sako, 
tųi nešvaru. Rašyti tai nešva
ru, bet kai tauta žūsta paleis
tuvystės pelkėje tai. šimtą 
kių nešvariau tylėti.

Ką ' gi mergelė saugosis 
leistuvystės kad ji nežino

sy-

pa- 
kas

! tai yra jos. kūnas ir kas tai kio užsiėmimo. Prie mokini- 
yra dora, nekaltybė, žmonės mo doros jeigu dar pridėsime 
nenustvėrė, kūdikio nebuvo, tai1 aiškinimą baisumo lytiškų li- 
ir nekalta. Bet jei ji butų do-’gų tai ir bus geriausias vais- 
rai apšviesta ir pamokyta apie' tas nuo paleistuvystės.
save, kokias pasekmes atneša! Valdžia užlaikydama paleis- 
pasidavimas savo geiduliams j tuvystės namus negali pasitei- 
tai loe abejonės ji saugotųsi to- Į sinti kad mažina venerines li-

gas. Geriausia butų ligas ma
žinti ir paleistuvystę naikinti 
leidžiant tinkamus raštus visa
pusiai išaiškinančius blogą pa
sekmę tos netikusios praktikos.

šis klausimas yra svarbus ir 
visiems turi rūpėti.

Petras Kriukelis,
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Akrono Naujienos
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Turėdami kokių rei- 
“Dirva” galit atlikti
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SPORTASšiose

KAROLIS POŽĖLA atvažiuoj a iškedent Buffalos Lenko kaili

V. K. YURGILAS, 
žinomas vietos veikėjas, 
dienose pradėjo darbuotis Cle
velande ir apielinkėje .kaipo 
generalis “Dirvos” atstovas ir 
agentas ' rinkdamas apgarsini
mus, spaudos darbus ir prenuT 
meratas. ~ ‘ ‘ '

~ kalų su 
kiu koncertų bus parengta tan- Per JI- 
kiau ir įkergta visokių tautų ir i 
tų kurių šį sykį nebus muzika, I 
dainos ir tam panašiai.

Per septynis metus savo gy
vavimo Cleveland Orchestra, 
kurią vadovauja Nikolai Soko-

Cleveland Orchestros
Įvairių Tautų Muzi

kos Koncertas
Jeigu svetimtaučiai gerai už

jaus nedėlioj rengiamam Cle
veland Orchestros koncertui, 
kuriame bus grojama daugelio 
tautų muzika, tai ateityje to-

Du Vietiniai Susikibs už 
Čampionatą

;>■ Lietuvių Literatūros Klubas 
I laikė savo pirmą šio rudens su
sirinkimą penktadienį, spalių 2 
d., Dr. J. T. Vitkaus namuose. 
Išrinkta nauja valdyba iš šių: 
J. W. Bendleris —pirmininkas; 
Elena Grigiutė — -vice-pirm. 
Aldona Jankauskaitė — sekr.; 
F. J. žiuris —iždininkas.

Klubas laiks nuo laiko turi lio narius 
literatiškus vakarėlius savo na
rių tarpe ir tarp svetimtaučių.

MALONU GIRDĖT
Dr. V. Kudirkos Draugystė 

rengia maskinį balių su dide-1 
Išmis dovanomis, kaip patyriau i 
tai žada labai daug dovanų ir 
net auksinių. Gerai, tai ir aš 
bandysiu šita karta išlaimėt.

V.

Nikolai Sokoloff
loff, buvo tik aristokratijos 
muzikos šaltinis ir darbo klesai 
buvo sunku prieiti, nes tikietai 
kainavo po kelis dolarius. Ir 
dabar tų koncertų bus per vi
są žiemą, bet šis pirmas šio' se
zono koncertas, kur‘ bus taip 
maišytai tarptautiškas progra
mas. yra daromas pop'ttliariš- 
komis kainomis kad kiekvienas 
įstengtų; ateiti ir apsipažinti 'su 
savo miesto pragarsėjusiu or
kestru ir ką ji muzikos pasau
lyje gali padaryti.

Koncertas bus nedėlioj, spa
liu 11 d. Public Auditorijoj, E. 
6th ir St. Clair, ir prasidės ly
giai nuo 8 valandos.

Tikietus šiam koncertui gali
ma gauti “Dirvos” redakcijoj 
ir tą pat dieną auditorijoj, po 
25c ir 50c.

Atkeliavo iš Lietuvos. Spa
lių 2 d. laivu “George Washin
gton” pribuvo New Yorkan, o 
paskui Į Clevelandą, Domicėlė 
Macijauskienė, žmona nesenai 
Lietuvoj lankiusio J. Macijaus
ko. Macijauskas sugryžęs iš 
Lietuvos, kur su Marcele apsi- 
veiė, pasiuntė jai per “Dirvos” 
agentūrą laivakortę, ir Į kelin
tą mėnesĮ ji jau ir Amerikoj.

Sandaros 18-tos kuopos re- 
guliaris susirinkimas Įvyks an
tradieni spalių 13 d., Lietuvių 
salėj, nuo 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami ateiti.

Clevelando komunistai nega
li nurimti kad jų kamarotas 
Anglijos Buto atstovas Saklat- 
vala nebuvo Amerikon Įleistas. 
Nedėlioj jie ant publik skvero 
turėjo protesto mitingą prieš 
Amerikos valdžią. Komunis
tams ten laike prakalbų buvo 
uždraustą rinkti aukas.

Dr. Isidore Zwick
St. Clair Ave.

(Kampas St. Clair ir E. 20 St.)

Iš SLA. 14-tos Kuopos
SLA. 14rta kuopa turėjo sa

vo mėnesinį susirinkimą spalių 
1 d., Lietuvių svetąinėj. Buvo 
svarstoma bėganti reikalai ir 
padaryta naujų tarimų.

Pirmas iš tų buvo nutarimas 
rugsėjo mėn. susirinkime kad 
musų kuopa prisidėtų prie ren
gimo protesto prieš Lietuvos 
valdžią. Tą protestą užmanė 
bolševikiškos organizacijos^ bet 
kaa kairiųjų susirinkime buvo 
diduma užmanymas praėjo. Ši 
susirinkimą buvo raportas an
dai parinkto atstovo į pasitari
mą del to protesto, raportas 
buvo priimtas. Bet nekurie 
nariai buvo priešingi kuopos 
prisidėjimui prie tokio užma
nymo ir buvo padavę atmesti 
ano susirinkimo tarimą, bet ir 
dabar pasirodė kad kairysis 
elementas skaitlingiau atsilam 
kė į susirinkimą ir tarimą pa
tvirtino, tokiu buęlu SLA. 14- 
ta kuopa formaliai dalyvauja 
bolševikų rengiamam proteste 
prieš Lietuvą. Kaltė yra pačių 
narių kad nesilanko į susirin
kimus ir palieka viską rankose 
kelių rėksnių.

Antras tarimas buvo 
gti šeimynišką vakarėlį 
rinkta tam komisijon J 
naitis, A J Naunčikaš ir 
toveckas.

Iš finansų j raštininko 
to pasirodė kad musų 
turi 270 narių, iš kurių 
yra vaikų skyriuje, ir kuopos 
iždas yra gerame stovyje.

Prie kuopos prisirašė sekanti 
’tris nauji nariai: A. Baranaus
kas, O. Baranauskienė ir M. 
Baranauskaitė. Persikėlė iš 
275 kuopos Springfield, Ill., M. 
Miliauskienė ir J. Leponis.

Ligonių kuopoj yra keturi.
Musų kuopoje viskas butų 

gerai, ir viskas yra gerame upe, 
kada daug narių atsilanko, bet 
kaip greit yra mažas skaitlius 

i taip musų internacionališkos 
idėjos nariai ima savo politiką 
varinėti ir 
ūpą narių 
šio blogo 
skaitlingiau 
mus.

šuren- 
ir iš- 

Marti- 
J. Go-

rapor- 
Icuopa 
penki

šalip Požėlos su Michalskiu, ri
sis du vietiniai ir Adomas 

Vidžius su Vokiečiu.
Sužinojęs kad atvyksta 

Clevelandą Lietuvių čampionas 
Karolis Požėla kibt Lenkų pa
statytam drutuoliui Michals- 

Ikiui į čiupryną, vienas vietinis, 
Jonas Činga, jaunas vaikinas, 
kuris žiurėjo kaip nuolat rita
si kitas vietinis, Jonas Krun- 
kaitis net su pačiais čampio- 
pais, sutikęs Sportininkų rate-

5 sako: Aš noriu pa
bandyt persitikrink su Krun- 
kaičiu.

Kitais žodžiais sakant, jeigu 
Krunkaitis nebijo net Chica- 
gos drutuolių tai tegul palau
žys man kaulus, o aš žiūrėsiu 

'kaip ilgai galėsiu laikytis.
Jonas Cinga yra jaunas vy

ras ir 'sveria 180 svarų. J^nas 
Krunkaitis sveria 190 svarų.

Laimėjusiam vietinių imty
nėse bus duodama tikra garbės 
dovana.

Vidžius taršys Vokietį
I Šios ristynės bus tikros tri
jų porų imtynės už laimėjimą 
ir už vardą. Požėla laikysis 
prieš Lenką Michalski apgyni
mui savo vardo, nes po anų ris- 
tynių vietos ' 
nurimo 
priešo, 
ką tokį 
važiuot 
damas.
svarų Lenkiškų muskulų, ir tu
rės gana darbo, šis gal jau bus 
paskutinis musų stipruolio Po- 

‘ žėlos atsilankymas i Clevelan
dą.

Antra pora profesionalų bus 
Adomas Vidžius su Vokiečiu 
Franz Scholtzer. Jiedu abu 
yra beveik vienodos vogos. Vo
kietis Vidžių pažįsta dar iš 
Pittsburgč, ir sako neužsileis 
kad koks Lietuvis atvažiavęs 
iš kitur Clevelande čampionu 
vadintųsi. Užtikrinimui kad 
šis Prūsokas į imtynes pribus, 
paimta iš jo $25 depozito.

Imtynės atsibus Lietuvių sa
lėj pėtnyčios vakare, nuo 8 v., 
spalių-October 30 d., su apma- 
žinta įžanga. Tikietai šį sykį 
bus 75c ir aukščiau, vaikams 
tik po 25c.

Visokios kalbos
Kurie gyveno .Buffaloj arba 

matė seniau Clevelande Michal- 
skį ritantis su kitų tautų dru- 
tuoliais pasakoja kad Požėla 
bereikalo sutiko nieko nežino
damas su kuo imsis, ir gali ap- 
turėt nuo Lenkų sarmatą, o 
iš Clevelandiečių paskui Len
kai juoksis.

Kaip išeis ristynės pamaty
sim spalių 30 d.

“Poznančikai” ne- 
kolei nesurado Požėlai 

o Požėla, neklausdamas 
jam pastato, sutiko at- 
kaip kate maiše pirk- 
Dabar turi sau 200

Dar vis' yra paikų. Tūlas 
Jurgis Sokolowski, 2458 Thur
man avė., liko sukčių apgautas 
ir neteko $1,500, kada jie jam 
“pardavė”- miesto parką Brook
side, su visu žvėrinčium ir su 
maudynių prudu. Jis su si" 
čiais sudėjo; savo pinigus į m 
šelj kur jiebsakė esą ir jų pi: 
gai, jie padavė jam maišelį ] 
laikyti; o 'kada nesugryžo, t 
kolowskis pažiūrėjęs i maiš 
rado tik popieriuš.

Prasidėjo grybų sezonas 
ir prasidėjo mirtis ir apsir. 
mai 
kiais

—Įdomios Prakalbos—
Temoje

TEISYBĖ PERGALI NETIESĄ

Praneša kad jis pakeitė 
Ofiso Valandas taip:

savo

U

nuo apsinuodijimo v 
grybais. Saugokitės.

< BĖDA JOMS <■ 
A RAŠTO MOKYTIEMS

MIRĖ JAUNA LIETUVAITĖ
Spalių 4 dv mirė jauna Lie

tuvaitė Ma'rė Čepukas, 20 metų 
amžiaus, duktė Juozo ir Elz
bietos čepiujtų, 4110 E. 136 St. 
Paliko . dideliame nusiminime 
savo tėvus ir broli Boleslavą.

Laidotuvės atsibuvo seredoj 
spalių 7. d. Iš tėvų namų, 2:30 
vai. po pietų.

Reikalinga Vaikai Pasiuntiniai 
Messengers

Reikalinga vaikai pasiuntiniai išne
šiojimui. Tegali kreiptis tiktai to
kie kurie turi leidimu^ dirbti pilną 
laiką. Kreipkitės Postal Telegraph 
Cable Co. 1449 W. 6th Street.

RYTAIS: 
Nuo 10 iki 12 

kasdien ir nedėlioj.

VAKARAIS: 
nuo 6 iki 8 

išskyrus nedėlias ir seredaa.

TELEFONAI 
Ofiso — Prospect 500 
Namų — Eddy 7073

(44)

NĮWft« h

42:1-4: štai 
aš jį išlaukau, 

mano 
Aš .’jam daviau savo

Izajošius Pranašas 
tas yra mano tarnas, 
ir mano išrinktasis, kuriuomi 
siela mėgsta. " ” _ 
Dvasią; Jis teisybę pagonams pasa
kys. Jis- ne rėks, ‘ nėi klykaus, ant 
alyčių. Jis tikrai mokys teisybę lai
kyti. Jis nebus nei rustus', nėi bai
sus, kad artt žemės teisybę įtaisytų; 
ir salos Jo statymų lauks:
Nedėlioję 3:00, 7017 Superior Ave. 

Kalbės G. Bielinis. :

i Vakarėlis Buvo Pasekmingas 
Rugsėjo 26 d. rengtas Šv.

'Stanislovo Draugijos vakarėlis 
puikiai pasisekė. Už tai dide
lė garbė rengėjams ir rėmė
jams. Turbtit niekas nemanė 
kad bus tokios pasekmės ir kad 
Akroniečiai yra tokie manda
gus ir prielankus vieni kitiems, 
ęia pasirodė kad Lietuviai my
li savo tautą, kalbą ir muziką, 
į Turbut pirmu sykiu Lietu
vių svetainė buvo pilna žmo
nių.. Iki pat pabaigai visi jau
tės ■’ nepaprastai užganėdinti 
vieni kitais. Šoko jšuiii ir se
ni iki pat vėlumui, ir pradėjo 
skirstytis tik pusė po vienuo
liktos. Nebuvo taip lengva ap
leisti svetainę ir persiskirti su 
svečiais atvykusiais iš kitų ko
lonijų. Daugiau negu pusė sve
tainės žmonių išbuvo iki pat 
dvylikos kol tik muzika grojo. 
Kiti gi lauke išbuvo net iki vie- 
hai besikalbėdami.
1 Svetainės papuošiimas' Lietu
vos vėliavos spalvomis taipgi 
nemažai pakėlė publikos ūpą. 
Nuo lempų atmušė geltoni, žali 
ir raudoni spinduliai, kurie pri
minė Did. Lietuvos Kunigaikš
čio Vytautos laikus. šitame 
pasidarbavo gabios Lietuvaitės 
p-lės Aleknavičiūtės; jų dar
bas stebino visus, nes jos Ame
rikoj augę, o tas parodo kad jų 
širdyse dega Lietuvystės mei
lės ugnis.

Del didesnio įvairumo ir ge
resnės tvarkos buvo parėdyta 
teisėjui sostas su Lietuviška 
vėliava ant sienos. Ir štai sa
lėj publika pradėjo skabioti 
nuo šniūrų vaisius, gėles ir sal
dainius, buk ir tas niekam ne
priklauso. Bot neužilgo pasi
rodė milicija su r detektivais, 
kurie gaudė ir vedė kaltinin
kus pas teisėją, iš ko buvo ne
mažai juoko. Gi ponas teisėjas 
J. Taparauskas su .savo rašti
ninke p. Apšegiene tyrinėjo ir 
rašė kaltininkų nuodėmes, pa- 
šmerkdahii nekuriuos ir kalėji
mam " 
bėjo.
didžiuotis 
girdi, katras __
vo kalėjimą tas esą: 
Amerikonu.

Programas 
įvairus,

Bet ir tas nieko negel- 
Daugumas pradėjo net 

kalėjimo bausme, 
į daugiau sykių bu- 

1_  _.._ts geresniu

buvo trumpas bet 
gana įvairus, Kalbėtojų buvo 
daug, bet kiti nekalbėjo 'dau
giau kaip penkiąs minutas. Tik 

negalėjo dalyvauti I 
musų visų mylima 
Greičięnė iš Cleve-

P. Druskis pasakė monologai 
“žydo Kelionė į Jeruzolimą”. 
J& paties rašytas' veikalėlis -Į 
buvo daug juoko.

Du juokdariai' labtd pralink
smino publiką senovės juokda-. 
rių šokiais.

Pranas Ui'bšąitis pasakė mo
nologą temoje kad poniška gąį 
dynė nyksta. Buvo daug jure 
ko iš bajoro kuris norėjo pardi 
dyti savo užsispyrimą ir gūdi 
rybę.

Jonas Ruika, iš Columbus, Oj 
kalbėjo trumpai* Retį’ štorąii Jiš 
pavartojo 'daug '■ sveikti 'minčių 
nurodant - Lietuviams reikalą 
kariauti už šviesą ir tiesą.

M. ' Mileškevičiutė, deklamavtj 
išreikšdama tuščią mergelių 
meilę prie ■svetimtaučiu, pami- ■ JĮj; 
nant riet išavo tėvelius ir išsi- 1 
žadant Lietuviškos dvasios. Ta 1 N 
jos delkamacija bus ilgai minu 
ma.

Antanas Kalvaitis kalbėję 11" 
kad meilė,. mokslas, ir. idealas 
yra tris didžiausios musų gy
venime paslaptis.

Ona Valiukiutg dainavo solo 
akompanuojant A. Ųrbšaitie- 
nei.

Juozas Statutą, inžinierystės 
studentas, trumpoj kalboj pa
rodė Amerikoniško jaunulio 
dvasią. Anot jo Išvados, Ame
rikos Lietuvių jaunimas myli 
Lietuvių kalbą, nors daugumas j1 
ir neturi progos parodyt savo 
atvirą širdį visuomenei. Kiek
vieno širdyje, sako, yra Vytau
to kraujas iri senovės didvyrių 
drąsa. Baigiant prakalbą jis 
suteikė Antanui Kalvaičiui do
vaną kurią paaukavo Šv. Petro 
bažnytinis choras. Programas 
baigėsi su Lietuvos himnu.

Prie šio vakarėlio prisidėjo 
veikėjai iš visu Lietuviškų 
draugijų kurios tik Akrone gy
vuoja. Tik gaila kad nedalyk 
vavo. visų gerbiamas Akronię- 
tiš"’Juozš's Santaskis, bet jis 
prieš savo mirtį paaukavo 
kią dovaną šiam vakarui, 
gul jam bus ramybė.

Garbė Akroniečiams už 
darbštumą, mandagumą ir

Vilnis,
31 d- 
gražų 

Visi

lę.
Kitas vakaras. 

SLA. 198 kuopa 
vakarą Liberty 
jau ruošiasi dalyvauti.

Spalių 
rengia 
salėje.

II

' A.
savo

pui- 
Te;

tokj 
mei-

sukelia- labai blogą;
tarpe. Vengkime 

tipo atsilankydami 
į kuopos susirinki-

Korespondentas.
Clevelando gatvėse automo

biliais iki 'pereito utarninko už
mušta 158 ypatos.

Anna Frances ‘Bailey, 21 m. 
mergina iš Clevelando, Vassar 
kolegijos mokinė, Poughkeep-1 
šie, N. Y., pasikorė savo kam
baryj kolegijoj.

Dabar jūsų gretimose moky
klose ir viešose įstaigose atsi-; 
buna pilietybės pamokų klesos. 
Kurie norit išsiimti antras pi
lietybės popieras pasiteiraukit 
savo artimoj mokykloj kada 
buna pamokos.

Clevelafide pradėjo rastis 29 
dolarių aukso certifikatų (po
pierinių pinigų). Apsižiurėkit 
imdami dvidešimtines.

3352 Superior Ave.

REIKALAVIMAS
Reikalinga geras Lietuvis 
dirbti prie vienos viduti
niškos klesos garsių auto
mobilių pardavinėjimo.

Kurie jaučiatės tikę tai 
vietai kreipkitės “Dirvon”.

programe 
Solistė St. 
lando.

Programo vedėjas I J. Žemai
tis paaiškino šio vakarėlio ti
kslą, nors dauguma žinojo kad 
tai 'buvo išleistuvių vakarėlis 
naudai studento Antano Kal
vaičio. Programa dalyvavo šie:

Miami upėj, Į pietus nuo Pi
qua, atrasta be. galvos lavonai 
kuris manoma yra žmogžudys* 
tės auka. Sakoma kad gal tai 
bus vieno žmogaus kuris apie 
Piqua keli menesiai laiko atgal 
buvo kaipo darbininkas, bet 
buvo aukšto mokslo vyras; jis 
todėl darbininku nudavė kad 
jį kas tai sekioję. Jis tą buvo 
pasakęs policijai.

EKSTRA! EKSTRA! j— APGARSINIMAI
Ant. rendos,r puikus štoras-krautu- 

ve tinkama bile bizniui, barbernei, 
bučernei arba kitokiam. Randasi 
viduryj Lietuviu kolonijos ir vieta 
Lietuviams žinoma. V~
K. Banionis, 1394 E. 66th St. j . . .j. sai naujas, nevartotas

Pirktas ant “auction

1000 Bušelių 
Bulvių 

pardavimui — pirmos rū
šies — gerai suverda. 
Parsiduoda prieinama 

: kaina.
T. P. NEURA

2047 Hamilton Av.
Prospect 3367

ATIDA VAŽIUOJANTIEMS LIE
TUVON AR I KOKIĄ KITĄ 

i KELIONĘ
fitlth StS PaS | Parduodu didelį trunką (baksą), vi- 

nei biskio.
sale:’. Par-

I duodu už pusę kainos. .
P. Vasiliauskas

3348 Superior Av. Nuo 8 r. iki 6 v.

PARSIDUODA Įnamių laikymo na
mas (Rooming Rouse) su 21 kam

bariu, puikiai išpuošti, su visais ra
kandais ir užkandžių užeiga. Kreip- 

I kites 2252 E. 55th St. Kaina 
narna.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

PARSIDUODA ant 15529 Euclid Av. 
cigarų, rašomų daiktų ir' saldainių 

krautuve. Garantuoju $400 iki $500 
incigų savaitėje.

Taipgi pirmos klesos gerų pelnų 
nešanti Keptuvė, neturi kompetici- 
jos 4 mylios aplinkui. Garantuoju 
$200 savaitėj pelno. Randasi 9404 
Miles avė. Parsiduos pigiai. Va
žiuokit Broadway karu. (43)CLEVELAND ORCHESTRA

Pirma Populiaris Koncertas
NIKOLAI SOKOLOFF, Conductor

Nedėlioj, Spalių-Oct. 11, 8 v. vak. 
Public Auditorium

East 6th St. kampas St. Clair
—DAUGYBĖS TAUTŲ MUZIKA— .

Sėdynes rezervuotos. Tikietai 25c ir 5Cc. Reikalaukit

Joseph Mannino
Mes turime specialės odos del 
čeverykų vaikų ir mergaičių 
lankančių mokyklą, taipgi če
verykų vyrams ir moterims. 
Darbas garantuojamas — duo

dam geriausj patarnavimą.
1195 EAST 79TH STREET
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RAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3%.

2-KelinemSiutai irOverkotai
$21.95 VERTĖS

Mes gavom Special) Pirkini Kuris 
Leidžia Mums Siūlyti Visuomenei 

Juos po—

Vėl musų didelė pirkimo gale lei
džia vyrams ir vaikinams gauti ge
ras pigia kaina drapanas. Peržiū
rėk savo šėpas, jei reikia drapanų 
ateik ši n išpardavimam

SIUTAI—Nauja daugybė siutų šio 
sezono madų. Spalvos, pavyzdžiai ir 
medeliai viską ko tik reikalinga vy
rų drapanoms. Mieros 32 iki 44.

PLOŠČIAI—Dideli p lošei a i storos 
materijos naujos spalvos rudų, pil
kų, gelsvų ir maišytų. Su diržais ir 
be, su plačiais užverčiamais kalnie- 
riais ir diržais aplinkui, taipgi ir 
palaidi modeliai. Mieros 34 iki 44. 
Basemente.

Vertėjai mokanti jusę Kaltę noriai pagelbsti pirkinėjimuose.
Hniij


