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Suv. Valstijose Suimta
Meksikos Maištininkai

’TURBUT KATALIKŲ 
I KURSTOMI, JIE ĖJO

i PRIEŠ VALDŽIĄ

San Diege. Cal. — Apie 150 
vyrų, sumobilizuotų Meksikos 
revoliucijai, po vadovyste Gen. 
Estrado, buvusio Meksikos ka
ro ministerio, suimta čia su 
amunicija ir ginklais.

Susekta kad netoli rubežiaus 
buvo nužymėta sukilėlių susi’ 
ėjimo vieta, kur Gen. Estrada 
ir jo štabas koncentravo savo 
spėkas pradėti ataką ant mies
tų netoli rubežiaus.

Sukilėliai turbut gaudami ge
rą dvasiškijos paramą ir paža
dą toliau paremti ruošėsi prieš 
dabartinę “bedievišką” Meksi
kos valdžią.

Tai nėra paskutinis pasikė
sinimas. ir galima sakyt viso 
pasaulio katalikų dvasiškija ne
nurims iki neatkoves iš Mekai' 
kos valdžios konfiskuotus baž
nytinius (urtu:-.*M',e:- juos skaito 
Romos nuosavybe. Bet gali jie 
dar labiau prakišti.

PENKI KUNIGAI SUŠAU-
. DYTA-

Mexico. — Kareiviai sušaudė 
penkis kunigus po riaušių La 
Guayabcj, pasekmėj religiškų 
sumišimų.

Kelios dienos pirm to, Zagua- 
joj kilus riaušėms, taipgi už
mušta apie 10 ypatų, jų tarpe 
keli kunigai.

Kitose vietose Įvyksta karšti 
susirėmimai protestonų su ku

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

80 Užmušta Amunicijos 
Dirbtuvėj

Londonas. — Vengrijos amu
nicijos dirbtuvėj Budapešte ki
lo eksplozija, kurioj užmušta i 
80 darbininku. 500 sužeista. Vi
sa plati apielinkė nuteriota.

Clevelande, vienas bedarbis, 
58 m., Emit Asbeck, nuo 552 
E. 118 St., nusišovė ii- priežas
ties netekimo darbo plieno dir
btuvėj.

Rytiniu valstijų geležinkeliu 
darbininkai ant 51 linijos rei-' 
kalauja po $1 daugiau į diena1 
mokesnio. Federates valdžios 
taikymo komisija turėjo pasi
tarimą su gelžkelių komitetu, 
apie darbininkų reikalavimą. [

Užgriūti — meldėsi. Salem. [ 
Ky. — Zinko kasykloj užgiTu • ; 
vo penkis darbininkus, kurie' 
nerasdami išeigos, vietoj kam į 
kintis sako meldėsi kad jų sic-' 
los butil išganytos jeigu neateis j 
pagalba. Jie atrasti gyvi po I 
153 valandų buvimo patamsėję. 
Ant jų kepurių buvo užrašyta' 
“Jeigu mes busim mirę tai mu
sų sielos bus išganytos”.

Kentucky valstijos tikrieji! 
gyventojai (ne nauji ateiviai) j 
yra labai tamsus ir dievobai-1 
mingi.

At rasta 3 angliakasių lavo- ■ 
nai. Stellerton, N. S. — Po 45 I 
rnėtų, kuomet kasyklos eksplo
zijoj užgriuvo 49 darbininkus 1 
ir jie ten liko, dabar prasikasus' į 
pro kitą vietą skylę, darbiniu- j 
kai inėję rado trijų iš tų darbi-; 
ninku kaulus. Drapanos buvo 
supuvę, tik batai ir diržai bu
vo dar tvirti.

Atlantic City, N. J. — Ta
rybose puodininkystės darbų ir 
darbininkų atstovų atnaujinta 
algų sutartis, kuri baigiasi 20 
d. Rugsėjo. Daug kalbėta apie 
reikalavimus padidinti algas, 
bet susitarta dirbti ant senų.

Italijoj, naujais fašistų įsta
tymais, streikai ir lokautai už
drausta, iš ko kilo tarp darbi
ninkų vadų ir fašistų valdinin
kų kivirčiai. Mantuoj tokie ki
virčiai išsivystė į vienos ir ki
tos pusės duelį. Unijos virši
ninkas sužeidė valdininką.

Dingo 47 Žuvininkai
Halifax, Nova Skotia. — Po 

savaitės laiko jieškojimo 47 žu
vininkų, kurie po audros nesu- 
gryžo, manoma bus žuvę, nes 
niekur neužtikta jokių jų žy
mių. ši audra buvo didžiausia 
pastarų laikų žuvininkų istori
joj, kuri tiek gyvasčių paėmė.

talikais. Guanajato valstijoje 
katalikai sudegino aštuoniolika 
protestonų namų ir papildė di
deles žiaurystes prieš protesto" 
nūs.

Katalikų bažnyčios episkopa
tas užginčija pranešimus kad 
esą daroma pastangos prieiti 
prie susitaikymo su valdžia.

SUVALSTYBINA KASYKLAS
Meksikos . valdžia paskelbė 

jog anglies sluogsniai, kaip ne
senai padarė su petroleju. bus 
valstybės nuosavybė, o ne nuo
savybė to kas toj vietoj žemę 
t uri.

Nauju kasyklų Įstatymu, ku
ris inėjo galėn, visi mineralai 
ir brangakmeniai bus valstybės 
nuosavybe.

Šitie įstatymai milžiniškai at
siliepė ant kasyklų industrijos, 
į kurią šimtai milijonų Ameri
kiečių dolarių yra investinta.

Svetinių šalių biznieriai jeigu 
norės varyti biznius Meksikoje 
galės daryti tai jeigu pareikš 
jog nereikalaus savo valdžių 
užtarimo ir kišimosi.

63 žuvo su tiltu. Japonijoj, 
ant Nojiromachi upės sugriu
vus tiltui prigėrė 63 žmonės.

Pakartas Už Nužudymą 
Kalėjimo Sargo

Baltimore, Md. — Valstijos 
kalėjime numirė ant kartuvii.il 
tūlas Whittemore, kuris 18 mė
nesių atgal nužudydamas kalė-! 

Įjimo sargą pabėgo iš kalėjimo.! 
Jis buvo plėšikas ir buvo pa-

I sodintas už plėšimus.
j Iki pirmo areštavimo jis ma
žai buvo žinomas kaipo bandi
tas, bet pragarsėjo po pabėgi-j 

I mo iš kalėjimo, padarydamas j 
didelius užpuolimus ir išnešda-j 
mas grobio už desėtkus tuks- ■ 
tančių grobio.

Jack Dempsey Perse
kiojamas

New York. — Kumštininkas 
čampionas Jack Dempsey ruo
šia kumštynes Chicago.]’ su ki
tu kumštininku, Gene Turney 
Rugs. 16 d. Bet New Yorko 
atletų komisija atsisako duoti 
'Dempsey leidimą iki jis nepa
sirašys sutarties susitikti kum-! 
štynėse su negini, Harry Wills, Į 
nuo kurio Dempsey išisukinėjo I 
jau kelinti metai.

Tėvas Duoda Gyvastį 
už Sūnų

Lincoln. Neb. — Senas tėvas 
pasisiūlė valdžiai nužudyti jį 
vietoj jo sūnaus, 19 metų am
žiaus, kuris suimta už žmogžu
dystę.

Tas parodo tėvų pasišventi
mą vaikams, nors Amerikoj la
bai daug vaikų nueina niekšiš
kais keliais neklausydami tėvų 
pamokinimų.

Kleopatros Lavonas 
Esąs Paryžiuje

Paryžius. — Pažymi Francu- 
zijos poetė ir rašytoja Myriam 
Harry tikrina kad Paryžiuje 
esąs palaidotas lavonas garsios 
Egipto karalienės Kleopatros. 
Ji tikrina kad Napoleonas už
kariaudamas Egiptą parsigabe
no jos mumiją ir palaidojo Pa
ryžiuje. 

___
Plaukikė Iškilmingai 
Vokietijoj Priimta

Berlinas. — Gerthrude Eder- 
le, iš New Yorko, kuri peplaukėl 
Anglijos kanalą pereitą savai
tę, su tėvu atvažiavus Vokieti
jon liko iškilmingai priimta — 
mat, jos tėvas yra Vokietis iš 
Bissingen, kur gyvena jo tėvai 
ir kur jiedu važiavo apsilanky
ti po merginos laimingo pasise- 

' kimo.
Vokietijoj ją sutiko tukstan 

tinės minios, apdovanojo auto
mobiliais gėlių. grojo muzika ir 
valdininkai oficialiai sveikino.

------------- .----- -- ------------------

IR KITCHENERO LA
VONO GRABE 

NERADO.. .

Londonas. — Vienas Angli
jos sensacinių laikraščių kores
pondentas važinėdamas Norve
gijoj sumanė ir paskelbė atra
dęs lavoną Lordo Kichenero, 
kuris karo pradžioj plaukda-; 
mas į Rusiją Šiaurės juromis; 
buvo nuskandintas kuomet Vo
kiečių submarinas laivą subom
bardavo., Korespondentas sakė 
kad Norvegijoj 
lavonai ir juos 
nes palaidodavo
Jis nuvykęs surado 
lavoną apjieškodamas palaido
jimo duobes; jį pažino iš liku
čių jo rūbų. Tą jo žinią išpla
tino laikraščių žinių agentūros 
po visą pasaulį.

Parūpinęs grabą, korespon 
dentas siuntė lavoną namon ir 
Anglijos valdžia priėmė grabą 
iškilmingai. Viskas gal butų 
buvę gerai ir grabas butų pa
laidotas iškilmingai jeigu ne
būtų sumanyta atidaryt grabą 
ir apžiūrėt. Kada atidarė gra
bą ten jokio lavono nei dalies 
lavono nesirado ir iš žymiu iš
rodė kad grabe jokio lavono ne
buvo buvę. 1

Korespondentas jieškoma už 
tokį šposą, nors nėra įstatymu 
už tai žmogų bausti.

Nužudė Pačią
Martins Ferry. O. —- Atėjęs 

pas savo pačią trečiu sykiu su
sitaikyt laike keturių metų jų 
ženybinio gyvenimo, tūlas 63 
metų senis nušovė savo pačią, 
43 metų amžiaus ir sužeidė ki
tas dvi ypatas, ant galo pats 
bandė nusišauti, bet tik mirti
nai susižeidė galvą.

Ar Buvo Rusijoj Revo
liucija

Londonas. — Pereitą savaite 
paskilbę pranešimai kad Rusi
joj kilo revoliucija buvo parem
ti ant atsitikimo paprastų riau
šių Leningrade, bet praneši
mai apie sukilimą Odesoj rėmė
si ant gana smarkių sukilimų 
darbininkų tarpe arsenale. Da
bar tos žinios atėjo per diplo
matiškus šaltinius.

Kaip dabar dalykai stovi ne
išrado į galimumą kilti plačios 
revoliucijos, vienok dalykai ei
na ton linkmėn kad galės išau
gti platesnis sumišimas negu 
buvo aplink Kronštadtą pereitą 
savaitę.

Vienas diplomatiškas prane
šimas sako jog Stalinas deda 
pastangas susitaikyti su kįlan- 
čia galybe menševikų, tuomi 
tikėdamas išvengti menševiku 
galimos sukurstyti revoliucijos. 
Bet Stalino pastangos susitai
kyti su menševikais sukėlė kai
riuosius komunistus, kurie kas
dien aršiau šiaušiasi prieš de- 
šinėjančius raudonuosius. Vi
sų sovietų carukų tarpe eina 
dideli nesutarimai, bet didelė 
ir griežta cenzūra viską užsle
pia nuo platesnio pasaulio.

rasta išplauti 
rądusieji žmo- 
netoli kranto. | teris 

Kitchenero' to.

NAUJI AREŠTAI KU- 
NIGO IR JO MEILU
ŽĖS NUŽUDYME

Somerville, N. J. — Moteries 
ūkininkės pasakojimai, atmes
ti keturi metai atgal, dabar vėl 
yra pamatu kriminališko tar
dymo užmušėjų kunigo Hali ir 
jo mylimosios, choristės, kito 
vyro moteries, Eleonoros Hali, 

šiose dienose areštuota ir 
uždaryta kalėjime be kaucijos 
kunigo moteries brolis ir kitas 
jų giminietis, milijonierius H. 
Carpender. Pati pastoriaus mo- 

paleista po $15.000 užsta-

Ta ūkininkė išpasakojo kad 
ji tą naktį kada žmogžudystė 
atsibuvo netoli jos ūkės, buvo 
besekanti kokį tai automobilį, 
manydama kad su juo atvažia
vę kas jos kukurūzų vogti. At
sekus iki netoli tragedijos vie
tos. Ten pamatė dabar suim
tus du vyru, kurio vieno rankcj 
matė žibantį revolverį, o kuni
go moterį matė klūpančią prie 
negyvo kunigo.

Suimtųjų šalininkai ir gynė
jai ant šitų moteries pasakoji
mų tik nusijuokė, bet kiti pri
ėmė tą už rimtą apsakymą.

Prasidėjo tardymas, gaudo
ma ir pastatoma po kaucijom 
ir kitos ypatoš kurios galės bū
ti liudininkais.

Užgynė Klukseriams 
Maskose Maršuoti

Washington. — Čia policija 
uždraudė kuklukseriams reng
ti demonstracijas apsidangsčius 
veidus ir galvas. Jei nori pa
raduoti turi pasidėti maskas.

Be maskų klukseriai nelink
smi, jie net nenori rengti de
monstracijų ir varo derybas su 
valdžia kad nuimtų uždraudimą 
maskas dėvėti.

Pašto vagystė. Netoli Raw
lings , Wyo., plėšikai sulaiko 
pašto traukinį ir spėjama kad 
pagrobė apie $100,000 vertės 
registruotų siuntinių.

Rado Senoviško Žvėries 
Kaulus Savo Kieme

Newark, O. — Vienas ūkinin
kas kasdamas duobę užkasti 
pastipusią kiaulę, užėjo žemėje 
milžiniško senovės gyvūno ma- 
stodono kaulus. Tie kaulai esą 
geriausiam stovyj ir didžiausi 
kokius kada Amerikoje to gy
vūno rasta.

žinia apie tai paskilbo ir iš 
visų valstijų pradėjo važiuoti 
mokslininkai ir šiaip žingeiduo- 
liai pažiūrėti. Ūkininkas tuoj 
susigudravojo ir pradėjo išsyk 
imti po 10 centų nuo ypatos už 
pažiūrėjimą, bet paskui pakele 
kainą iki 25 centų kada pradė
jo daugiau atvažiuot.

Viena muzejaus draugija pa
siūlė tam ūkininkui $1,000 už 
tuos kaulus, bet ūkininkas su
manė pasipinigauti laikydamas 
tuos kaulus sau ir imdamas iš 
atvažiuojančių pinigus už pa
matymą.

Du Dideli Įvykiai 
Philadelphijoj

------------ 1Visuotino Seimo ir “Lietuvių Toliau gyvenantiems Lietu- 
Dienos” Komitetu Darbuotė viems nėra galima suprasti 
Kaip Seimas taip ir “Lietu- taip gerai tų reikalų reikšmę 

vių Diena” Pasaulinėj Parodoj ką turėsime šiais metais Phi- 
Philadelphijoje jau galutinai i ladelphijoj, kaip mums ant vie- 
artinasi. Abu komitetai dirba1 tos. Dargi musų inteligentija 
išsijuosę. Kiekvienas jų dirba; nekaip, matyt, supranta, nes, 
visomis jiegomis ir geriausia; nors jos apsčiai randasi Arne- 
išminčią kaip vieną taip ir kitąirikoje, visai mažai tuose klau- 
ivykius kuopuikiausia priruošt. | Simuose pasirodė. Stipriausi

Iš žinių ir pranešimų aplai-į rėmėjai abiejų sumanyįįs<Į tai 
komų nuo Lietuvių iš kolonijų Į tik taip sau prasitryiŲ'Tgerų 
drąsiai galima sakyti kad abu!norų ir jausmų Lietuvio Bet 
įvykiai, suartinti vienu laiku, į jeigu jie butu musų viet lv. nė- 
sutrauks galybes musų vien- ra abejonės kad jie mažu dar 
taueių ne tik iš apielinkės arti-! giliau suprastų už mus tų įvy- 
mų miestų, bet ir iš tolimų vie- kiti svarbą, labiau šauktų Ame- 
tų. ; rikos Lietuvius pagalbon negu
,, „ .. dabartiniai darbuotojai daro.Atvvks Speciales Ekskursijos
Pennsylvania Lietuviai, y- ”hims šiuo laiku nesupran- 

pač iš angliakasyklu sričių, at-!tanii barniai ar kiti “esusipra- 
vyks net specialėmis ekskursi- itimai ir barniai dar>’tb Nėra 
jomis Philadelphijon. kadangi' nei laiko. Mes užim-
suMdarius minioms žmonių ne-.li Pprvirš darbais tuos reikallls 
kurie gelžkeliai veža mimažin-J’asibrėžtlls atliktb Mus !lie" 
tomis kainomis parodos laiku, jkas neprašė, niekas nesamdė ir 
Tolimesniu miestu Lietuviams juž darb* nelengvą niekas ne- 
rengianti# Parodon patartina moka- Mums Visuotinas Sei- 
susižinoti su vietos gelžkelių'mas ir Lietuvių Diena, yra la- 
stotimis ir pasiteirauti apie nu-' bai svarbus, tat mes aukaujam 
pigintus tikietus. |savu laika, sveikata, smagumą.

Toksai netikėtas entuziazmas ' R^’nn.čius istoriško momento 
ir noras Lietin iu pribūti Phila- ’ei^ mus« mieste- Pašaukimas 
delphijon ir imti dalyvumą Lie- ’nu,sl? buvo- -vra ir iki PabaiSat 
tuviu Dienos manifestacijose ir Ibus tuo momentu pasinaudoti, 
Seime kaip tik priduoda vietos' Pasirodant svieto akyse savo 
darbuotojams daug pasitikėjt-!skaičillm- i«'aizda, darbais ir 
mo ir energijos tuos darbus dar daile' Nors nemaža sau žalos 
smarkiau dirbti. ’Nes jie mano darom Priėmę tuos darbus ant 
kad darbai bus pasekmingi, ap-įsavo Pep’l.b tačiau tas sunku- 
vertinti ir labai musų tautos ,mas palengvėja kuomet mes 
prestižui naudingi. Rengėjai tų liuosa valia ir Pasišventimu 
sumanymų taipgi supranta kad'tuos darbus dil’bam- Todel A" 
visi ikišiol buvę nesusipratimai 1 merikos Lietuviai, be jokios 
ir kivirčiai suruošimui Seimo išimties, šiuomi yra dar kvie- 
ir Lietuvių Dienos, bent tai die-Ų'ian11 Pr'sicieti agitacija, as
ilai bus užmiršti. Kiekvienas menišliu dalyvavimu ir kitaip 
atvažiavęs iraus įspūdžius pa.: ^isu°tiną Seimą ir Lietuvių 
saldinėj ’ parodoj tokius kuriejDien4 P^emti. Z. Jankauskas, 
apveiks visus žmoguje esamus i 
žemesnius instinktus, ir atvy- Žada ‘Nusausint’ Ame-

riką per Metus Laiko
Washington. — Sugryžęs iš 

Europos, prohibicijos skyriaus 
komandierius Andrews pareiš
kė jog nuo dabar valdžia turės 
“botagą savo rankose” kovoje 
su prohibicijos įstatymo laužy
tojais ir į metus laiko suvaldys 
visus degtinės šmugelninkus.

Andrews lankėsi Europoj pa
sitarti su anomis valstybėmis 
veikti bendrai prieš šmugelnin
kus. Sutarta su Anglija kad ji 
valdytų šmugelninkus, ir jeigu 
dabar prasidės šmugelystės po 
kitų valstybių vėliavomis tai 
Andrews bandys padaryti to
kias sutartis su kitomis šali
mis.

Suimta Moterų Smau
gi kas

Los Angeles, Cal. — čia su
imta tulas P. Brown, “juodas 
smaugikas”, kuriam primetama 
nusmaugimas keturių moterų 
San Francisco mieste, Kalifor
nijoj.

kusieji panorės pasigerėsi, pa-i 
sikulturinti tais pasaulio davi-l 
niais ir darbais kuriuos retai ir 
ne kiekvienas gali matyti. Kas 
iš Lietuvių Amerikiečių nepri
bus tam neteks daugiau niekad! 
jų regėti.

Reiktu Subrusti Išvien
Todėl mes turime laikinai, 

viską apmiršti, o žiūrėti kad! 
Lietuvių Diena ir Seimas pa
sekmingai butų atlikta, nes ir į 
vienas ir kitas parengimai yra! 
Lietuvių, užtai žiūrėkim kad! 
jie mums gėdos neužtrauktų. 
Juk pasekmėje vieno ar kito! 
surengimo niekas kitas nenu
kenčia kaip patįs Lietuviai.

Dabar nelaikąs rašyti laik" 
naščiuose užmetinėjimus vieni! 
kitiems, bet reikia žiūrėti kad 
abu parengimai kaip galint bu
tų naudingi mums Amerikie-į 
čiams ir padėtų daug musų 
tautos prestižui abelnai. Kas! 
ir kaip šiuos parengimus ren
gia nėra svarbps, bet reikia 
kad abu rengimai-objektai iš
eitų kuopasekmingiausia.

kartuvii.il
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| Is Lietuviu GyiefiteoJ
PITTSBURGH, PA.

Bolševikėlių Nepasisekimai
Musų bolševikėliams sekasi 

taip sakant kaip Zablackiui su 
muilu. Jiems pasisekė keli me
tai atgal užvaldyt A. P. L. A. 
na ir kada paėmė į savo rankas 
draugiją ir pradėjo savo dikta
tūrą, neatsižvelgdami ar didu
ma narių sutinka su tuo ar ne. 
Daugelis žmonių tada pradėjo 
apleistą tą organizaciją.

Dabar J. Gataveckas verkia 
per “Laisvę” kad Sandariečiai 
griauna A. P. L. A. Mat, ku- 
apie kasyklas tai keli bolševike
liai ir valdo tą kuopą kur žmo
nės nesusipratę, bet pačiame 
Pittsburge, pirmoj, ketvirtoj, 
septintoj ir aštuntoj kuopose, 
kur priklauso visokių žmonių,

Pas savo tėvą Kemėžą lankė
si svečiuose jo duktė Franė iš 
Carnegie, Pa.

Darbai dirbtuvėse pradėjo 
kiek geriau dirbti, tik nekuria 
skundžiasi kad prie tarpinimo 

Į geležies esą labai šilta ir neku- 
■ rie nedalaikydami karščio turi 
Į darbą apleisti . Dirbtuvėse čia 
j daugiausia dirbama trimis pa
mainomis po 8 valandas.

Iš Pittsburgo parvažiavo p. 
j Stankevičienė ir apsigyveno 
pas Lietuvi biznierių Račkaitj.

Darbininkas.

tose bolševikėliams vietos nėra, 
ir iš tj Jcuopų daugiausia veja
ma ko į'unistų diktatūra.

Did: Rusias smūgis buvo ka
da pirpia kuopti pardavė savo 
namą ir nariai tarp savęs išsi
dalino pelną, o nieko neteko 
Centrui. Na o per “Laisvutę” 
draugutis Čirvinskas buvo su- 
rokavęs kaip turtinga yra A. P. 
L. A. Sudėjus visų kuopų tur
tą tai kažin ar A. P. L. A. cen
tras gautų daugiau nuo kiti; 
kuopų kiek gavo nuo pirmos 
kuopos.

SLA. 3-čiam Apskrityj irgi 
jiems ragus nulaužė. O čia ir 
S.L.A. seime nieko nelaimėjo, 
nors daugelis jų savom lėšom 
važiavo. Tai bėda po bėdai. O 
ta rrrevoliucija kaip neįvyksta 
taip neįvyksta. Vienoj bėdos 
tiems Rusų patriotams.

Sandarietira.

CHICAGO, ILL.
į Nauja Chicagcs Sandaros Kuo

pų Apskričio Valdyba
; Pusmetiniame vietinių kuopų 
(atstovų susirinkime likosi iš-

PH1LADELPHIA, PA.

Koks Skirtumas tarp “Lietuvių
Dienos” ir Lietuvių Seimo

Kaip matyt, gyventojai toli
mesnių kolonijų nuo Philadel- 
phijos nežino skirtumo tarp šių 
dviejų įvykių. Seimą rengia 
Lietuviai gerų norų, trokštanti 
gero Lietuvai ir abelnai visam 
Lietuviškam judėjimui. Pirmas 
Lietuvių Seimas atsibuvo Phi- 
ladelphijoj dvidešimts metų at
gal, ir dabar sukanka dvide- 
šims metų nuo to Seimo Ir duo
da progą vėl susiburt gerų no
rų Lietuviams tartis, svarstyt, 
įnešt naujus dalykus Lietuvos 
Seiman Kaune su reikalavimais 
patenkinančiais gryžtaneius iš 
Amerikos Lietuvius, ir kitokius 
naudingus dalykus.

Todėl Lietuviai privalėtų imt 
daugiau domėn ir skaitlingai 
apsilankyt Philadelphijon šitan 
Seiman, ir visi bendrai tart Lie
tuvos ir Lietuvių reikalus.

VANDERGRIFT, PA.

rinkta apskričio valdyba iš se
kančių asmenų:

Pirmininkas — S. Kodis 
Vice-pirm. — S. Grisius 
Sekretorius — J. Švitra, 
Iždininkas — P. Gasiunas 
Korespondentas ir organiza

torius — M. Vaidila.
Ant naujos valdybos pečių 

uždedama sunkus darbas. Dė
lei tam tikrų priežasčių pažan
gusis judėjimas Chicago j su
silpnėjo. Tuomi pasinaudojo 
klerikalai ir komunistai. Ne 
tik draugijose jie paskelbė sa
vo diktatūrą, bet stengiasi pa
griebti svetimas visuomenės 
bei kultūros įstaigas. Iš musų 
pusės permažai organizuotos 
atsparos.

Chicagcs sandariečiai neturi 
savo laikraščio,’ pel' kuri galėtu 
išreikšti mintį ir skleisti tikros 
demokratijos idėjas. Kas šian
dien neturi spaudos tam sunku 
yra veikti.

“Lietuvių Diena”
Kitas klausimas su “Lietuvių 

Diena”. Ją rengia tik Philade’-- 
phijos klebonai, kuriems pir
mas ir svarbiausias klausimas 
tai savi reikalai nieko bendro 
neturinti su Lietuva. Ta jų di
džiausia reklama per mūsiškius 
laikraščius net keista. Tai jau 
klerikalų politika bubnyt, šaukt 
koplačiausia, o suteikt labai 
mažai. Philadelphijoš Lietuvių 
dauguma jų visai neremia, nes 
žino jų politikavimą. Nesvarbu 
kad vienas kitas bubnija buk 
trisdešimts ar daugiau draugi
jų juos remia. Bet tose drau
gijose penketas ar desėtkas, ir 
tie .patįs per visas. Mano su
pratimu, gali būti ir tukstan 
lis panašią draugijų, bet jeigu 
tie patįs visose priguli’toks’ rė
mimas nieko nereiškia. O jei
gu reikštų tai Philadelphijoš 
klerikalai niekados nesikreiptų 
prie pažangiosios visuomenės,

Viskas kas geriausio cigarete
PO puikaus pasimankštinimo niekas tiek 
neatgaivina kaip kvepianti dūmai Camel, 
Kur tik Camels eina—Į pajūri, į kalnynus, j 
ofisą—jie neša smagumą, pilną pasidžiaugi- 
mą rukymu.

Jokis kitas gamintas cigaretas nedžiugino 
skonį tiek daug milionų, nes Camels yra 
padaryti iš parinkčiausių auginamų tabakų. 
Tik vieni Camels patenkina skonį visko kas 
yra gero cigaretuose, kadangi Camel mišinio 
niekur negalima rasti už bile pinigus. 
Camels niekad nenuvargina skonio, niekad

nepalieka cigaretinio atsidavimo. Kas metę 
gamintojai Camels, tai yra didžiausi pasaulio 
tabako organizacija, išleidžia milionus ge
rumui.

Nedvejojant, Camels yra puikiausis sma
gumas, turtingiausias patenkinimas kuris 
kada nors paėjo iš cigareto. Jei dar nerado
te geriausio cigaretų gerume, atsiliepkite į 
populeriškiausį pakvietimą rūkyti, bile kada 
sakytą—

Pasiinlkite Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C,

toks dalykas nežinančius teisy-Į juokiasi kurs juokiasi pirmuL 
bės duoda progą kaip ve ir J. į tinis, bet tam juokai katras pa.- 
J. Eliasui ir kitiems aukauti skiltims juoksis. Seimo rengi- 
šimtinę kad gautų J. Babravi-j rao komisija ir simpatizatoriai j

T.M.D. REIKALAI
Pas Lietuvį biznierių Kemė

žą lankėsi svečiuose svetys iš 
Lietuvos, buvęs Varšavos ir 
Leipcigo konservatorijos moki
nis, Juozas Kamaitis. Jis da
bar yra Mariampolės gimnazi
jos muzikos mokytoju. Atva
žiavęs į Ameriką tik šią vasa
rą, žadėjo apsigyventi čionai, 
bet kada apsipažino su Ameri
konišku gyvenimu ir žmonių 
storžieviškumu, sako Lietuvoje 
daug geriau, linksmiau ir ma
loniau gyventi, todėl pabaigoj 
šio mėnesio, vyksta atgal Lie
tuvon.

Važiuojant automobiliu, Jo
nas Glančauskis susidūrė su.ki
tu automobiliu. Jis truputį su
sižeidė ir automobilį sudaužė. 
Sako, kitas automobilis norėjo 
Glančauską pralenkti važiuo
damas, bet nepasisekė, ir įvy
ko nelaimė.

Sandariečių apskritis bandys 
nugalėti šias kliūtis. Palengva 
ir lėtais žingsniais gal jam ir 
pasiseks įnešti didesnio veik
lumo į blaivių ir mąstančių 
sluogsnių tarpą. Chicagos vi
suomenė turėtų simpatingai at
sinešti į kiekvieną rimtą pa
stangą kelti kultūrinį ir politi' 
nį Amerikos Lietuvių stovį. 
Niekas musų Sandariečių ir ki: 
tų pažangiųjų nedirba už pini
gus ar garbę, Vienintelis sti
mulas prie visuomeniško darbo 
yra tik idėja, kuri reiktų įkai
nuoti ne vien savo tarpe, bet ir 
platesnėj srity j.

Chicagoj Sandariečių veiki
mas nekenks tikriems demok
ratijos ir pažangumo siekė
jams. iBjotis jo turi tik tie 
kuriems tas viskas yra sveti
ma.

Linkime naujai valdybai ge
ro pasisekimo, Chicagietis.

Jie eitų tik prie savųjų.
Dar vienas iš jų pusės negir- 

į tinas dalykas tai talpinimas 
: “Tautoje” prie kitų komiteto 
vardų ir Dr. A. Dambrausko 

į kaipo “Lietuvių Dienos” pirmi- 
jninko. Juk Dr. Dambrauskas 
1 senai rezignavo iš minėto komi
teto matydamas kad jų veiki
mas tik dangstymasi po juoda 

j skraiste daugiau niego; jis net 
savo rezignaciją paskelbė per 
“Vienybę”. Jie tą puikiai ži
no, na ir dabar kada jau visai 
striuka su visu kuo, mato nie
ko neišdarys su vargoninkėliais 
tai ir vėl Dr. A. Dambrausko 
vardą deda kaipo pirmininko, 
be jo žinios ir sutikimo, matyt 
tyčia, kad kuodaugiausia pub
likos iš mūsiškių pritraukus.

Tokie dalykai tik pas vaikus 
gali dėtis, o ne pas suaugusius, 
dar veikėjus, “Lietuvių Dienos” 
vadus. Galimas daiktas kad

eių dainuoti “Lietuvių Dienai” 
(žiūrėk “Tautoj”). Tokie da-j 
lykai tankiai suklaidina visuo-' 
menę ir kartais pridaro nema
lonumų.

Visai kas kita su Seimo ren
gėjais. Jie savo darbą dirba ir 
nieko nekliudo. Nei tos didelės 
reklamos nesimato, net neatsa-, 
ko ant užmetinėjimų savo opo
nentų, o juk tas jau labai rei
kalinga.
Priežastis Jų Juokams Tuščia

Klerikalų laikraščiai juokiasi 
sarkastišku juoku kad Seimą 
perkėlė ant 29, 30 ir 31 d. šio 
mėnesio, prie “Lietuvių Die
nos”. Sako, kad jeigu jie savo 
“Dieną” vėl keltų tai ir šie su 
seimu pasektų. Vietoj juoktis 
patarčiau pirmiau išbandyt ai
tas duosis. Pagalios, ne tas

Moteris Sveikina Greitą 
Rauginimą

NĖR PAVADUOTOJO
Cąlumet kokybei—tyrumui arba ekonomiš
kumui. Nėra užvadų tyriems, sveikiems ke
piniams kokius padaroma su juo.

caiimei
PASAULIO DIDŽIAUSI

KEPINIO MILTELIAI
PALEMGVIMA KEPiMĄ JIE DVIGUBAI VEIKIA
Parsiduoda 2 J kart daugiau negu kitų rusiu

Kuomet Kolumbas išlipo čionai jis 
gavo nuo gyventoju naujos rūšies 
duonos vadinamos “MAHIZ". Be
veik kiekvienas kuris atkeliavo j 
Ameriką nuo to laiko, surado nau
jas ir geresnes duonas. Lietuvės 
moterjs nujaučia naudą kokią kepa
mi milteliai suteikia joms, vieloj ne- 
ereito ir keblaus budo rauginimui, 
ir jos sveikina kepimams miltelius 
su džiaugsmu, nes jie sučėdija daug 
laiko ir prie to visa šeimyna užga
nėdinta greita duona kurią galima 
taip greitai prirengti. Musu mote
ris surado jog kepami milteliai su
teikia stebėtina rezultatą; jų pyra
gaičiai, kukuliai ir Įvairus kiti pyra
gėliai gražiau išrodo ir geresnio sko
nio negu kad buvo galima gauti se
noj tėvynėj. Palengvinimui musų 
skaitytojoms prisitaikini prie varto
jimo kepamų miltelių, mes nutarėm 
išdalint tūla skaičių kopijų dykai, 
parinktu receptų pasaulio daugiausia 
pagarsėjusių kepėjų, šios knygelės 
atspausdintos Angliškai su Lietuviš
ku vertimu prie šalies: knygelė bus 
jums prisiųsta veltui. Tik parašyk 
sakydama: “Prisiųskit man vieną ju
sli knygelę valgių gaminimui”. Pa
sirašyk savo vardą ir antrašų ir pri- 
siųsk šiam laikraščiui. Nesiųsk jo
kių pinigų.

nežiūri per partijos akinius ir 
nieko blogo nemato perkeldami.

Keistenybės
Šalip kitko, vėl vienas man 

misteriškas dalykas tai jų Uo
tai. Bus parodyta Šv. Kazimie
ras (Lenkų karalaitis), Fede
racija, Rymo Katalikų Susivie
nijimas ir Lietuva priimanti 
krikštą, ir tt. Sakysime kiti 
liek jau to, bet ką ta Federaci
ja reiškia ir ką ji rodys Ame
rikos publikai Philadelphijoje? 
arba ir tas Lenkų karalaitis?

Žmonės žingeidau jauti paro
da arba “Lietuvių Diena” nori 
matyt grynai Lietuviškus daly
kus, o jeigu to negalima tai 
reikia bandyt pasirodyt bent su 
geru menu, o kiti visi dalykai 
tik savo partijai turi reikšmę, 
ne svetimtaučiams.

Aš nemanau juokus daryti iš 
klerikalų veikimo, bet nenoriu 
kad jie iš mūsiškių juoktųsi ir 
musų publiką klaidintų. Kas 
veikiama ir koksai programas 
nustatyta nežiūrint ar jis ata- 
tiks Lietuvos reikalams ar kle
bonijų, bet reik jį tokiu skelbt 
be jokių pagražinimų ir dadėč- 
kų. Jeigu publika sutraukt ir 
suviliot tai neišeina į sveikatą.

Petronėle.
Phila., Pa.

Gyvatė atgrąžino kalbą.
Bethlehem, Pa. — Per de

šimtį metų nebilė, viena 21 me
tų mergina atgavo kalbą kada 
eidama per lauką pamačius gy
vatę nusigando ir ėmė klykti. 
Dešimts metų atgal ji nustojo 
kalbos irgi nuo išgąsčio.

UŽSIMOKĖJO Už 1926 M.
13 kp. Waukegan. Ill. — S. 

Adamkevičia, J. Misevičia, J. 
Masiliūnas, K. Ambraziunas, J. 
Leškis, K. Tautvaiša, J. Urbo
nas, J. Mačiulis, K. Adamkevi
čia, A. Kiškis, V. Deikus, T. 
Martinaitis, P. Tolčius, J. Jo- 
cis, J. Narijauskas.

121 kp. Racine, Wis. — E. 
Grigaliunytė, M. Matulionienė, 
J. Miežinis, J. Nunova, J. Rum
butis, J. Rusis, S. Statkevičius, 
A. Vasiliauskas, M. Vijūnas, A. 
žvinis, J. Balčaitis.

KUOPOMS EGZAMINAI
Neužilgo Centro Sekretorius 

išsiuntinės TMD. kuopoms tam 
tikrus lakštelius su užklausi
mais apie kuopų padėtį, ką rei
kės išpildyt ir prisiusi Centro 
Sekretoriui del informacijų.

Tarp paklausimų yra sekan
ti :

Kuopos numeris ir miestas,
Kiek šįmet kuopa laikė mi

tingų,
Ar kuopos sekretoriui užpre

numeruota organas,
Ar nariai atsiėmė visas kny

gas,
Jei ne, tai kodėl ir po kiek 

egzempliorių yra kuopoje,
Ar turi kuopa kokio turto, 

kiek ir kokio.
Kuopos valdybos antrašai.
Iš šitų suteiktų Centre žinių 

bus galima jausti kuopų judė
jimas ir gyvumas. Iki šiolei 
centras nedaug ką žino, išsky
rus iš prisiunčiamų mokesčių 
kad kuopa gyvuoja. Kartais gi

spaudoj pasirodo kad tą ar tą 
kuri nors kuopa parengė.

AR JAU AUKAVOT?
Ar jau jūsų kuopa aukavo 

Dr. Vinco Kudirkos Paminklo 
Fondui? Išrinkit komisijas ku
rios parinks tam tikslui aukų ir 
visuomenėje.

Atžymėkime garbę musų did
vyrio !

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkas 
1420 Howe Street, Racine, Wis.

V. Sirvydas — Sekretorius 
J 93 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

A. B. Strimaitis — Iždininkas 
• G. P. O. Box 127, New York City

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešame Scranto- 

no ir apielinkės Lietuviams 
kad nuo Rugp. mėn. pradžios 
mes atimam įgaliavimą agen
tui J. Petrikiui užrašinėti ir 
rinkti prenumeratas “Dirvai” 
ir atlikti kitokius reikalus, 
k. t. priimti pinigus už kny
gas ir tt. J. Petrikys turi 
surinkęs daugelio prenume
ratas už “Dirvą” ir “žmoni
jos Istoriją” ir jau kelintas 
mėnesis neatsiskaito už tai ir 
ignoruoja jam rašomus pa
klausimus.

Jeigu kurie busit mokėję 
jam prenumeratą už “Dirvą” 
po Liepos mėnesio tie atsi
skaitykit su J. Petrikiu ypa - 
tiškai. Negavę laikraščio ar 
knygų nerašykit mums.

“Dirvos” Administarcija. ,
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Meksikos Valdžia Ginčų 
su Bažnyčios Istorija

Meksikos 
bažnyčia, 
apvaržyti 
ir nuosa-

Ginčai su Roma Tęsiasi Penki 
Desėtkai Metų

Per virš penkiasdešimts me
tų laikas nuo laiko buvo perio
dai aštrių susikirtimų 
valdžios su katalikų

• Valdžios pasiryžimas 
bažnyčią nuo galybės
vybės toje šalyje buvo priežas- 
eia šešių metų civilio karo, va
dinamo Reformos Karu, 1855- 
1861 m., ir buvo priežąsčia ar
ba pastumėjimu kitų karų ir 
revoliucijų kurios padarė Mek
sikai tiek neramumo ir pralie
jo daug,kraujo.

popiežiaus atstovus, katalikų 
vyskupus, kunigus ir vienuoles, 
atėmę ir pardavę bažnyčių že
mes, uždarę bažnyčias, vienuo
lynus ir mokyklas. To pasek
mėje, 1925 metais buvo suorga
nizuota Schismatiška bažnyčia, 
arba Meksikos katalikų bažny
čia, kuri apsišaukė nepriklau
santi Romos bažnyčiai ir atme
tė popiežiaus viršenybę. Vie
nok diduma Meksikonų yra dar 
vis Rymo katalikų bažnyčios 
nariais.' •

ceremonijų 
konstitucijos

kitas papostą metą
buvo atsiųstas į Mek- 
valdžia pareikalavo jį 
ir Vatikanas tą pa-

šjmet papos nuncijum

1923 metais, Obregon prašalino 
papos nuncijų apkaltinęs jį su
rengime religiškų 
neatsižvelgiant į 
uždraudimą.

Vėliau 
nuncijus 
siką, bet 
atšaukti, 
darė,
buvo atsiųstas Msgr. Caruana, 
Suvienytų Valstijų pilietis, bet 
Meksikos valdžia jį deportavo 
po priekabe kad jis įvažiavo į 
šalį priešingai įstatymams, ne
pasakydamas ant rubežiaus kas 
jis toks buvo, nors nuncijus tą 
kaltinimą užgina.

DEL KUNIGU 
ALGŲ

.Kaunas. — Visiems yra žino
ma kad kunigai gerai pragyve
na ir be gaunamų iš valstybės 
iždo algų. Tos algos, be to, 
dažniausia kunigams ir neten
ka. Jos skiriamos žymia dali
mi tarp įvairių “centrų”. O 
tuo tarpu del tų algų krašto gy
ventojams tenka mokėti dides
ni mokesniai.

Delt Valstiečiai-Liaudininkai, 
susirūpinę kad kraštas nebūtų 
apsunkintas mokesniais be rei
kalo ir kad imami 
butų prodųktingai 
valstybės reikalams,
Seimui skirtus kunigų algoms 
pinigus suvartoti žemės ūkio 
reikalams. O tuo tarpu pažiū
rėkime kokį trukšmą pakėlė 
klerikalų spauda del šito nau 
dingo valstybei Valstiečių-Liau- 
dininkų sumanymo. Jie dide
lėmis raidėmis pradėjo skelbti 
kad, girdi, Valstiečiai-Liaudi
ninkai yra paskelbę karą baž
nyčiai ir tikybai. Matomai, kle
rikalai dar vis mano kad atsi
ras Lietuvoje žmonių kurie ne
mokės 
reikalų 
mo.

Visą

Ispanai iš- 
religijas ir 

Sekančiais

Kuomet Meksi- 
nepriklausomybę 

1821 metais baž-

Valdžia vis Pasitaikė 
“Bedieviška”

Meksika yra katalikiška 
lis: kaip Lietuva, ir gana tam
si, todėl išrodytų keista kodėl 
taip senai ten valdžia nužemi
no bažnyčią. Retas kuris iš 
Meksikos prezidentų, nuo ne
priklausomybės, tepraktikavo 
tikybos apeigose, nors buvo ir 

jauni būdami ėjo

ša-

parodė savo pa- 
jog kataliku ba: 
galybę, materiale i

Diduma jų 
linkimą tikėti 
nyčia atsiekė 
ir politišką, perdidelę kad tas; 
butų šaliai ant gero. Vienas I 
išaiškinimas yra kodėl Meksika i 
nors visa tikinti pakenčia savo i 
valdžios 'prįeš-katalikišką misi-i 
statymą yra tai kad Meksika 
didumoj apgyventa tamsiais 

j Indijonais, nieko nemrsimanan-1 
čiais apie pasaulinius dalykus.; 
Su nepajudinamu ’ atsidavimu 
jie laikosi prie katalikų bažny- 

Jie yra 
ištikimi bažnyčiai, bet

Seni Karai del Religijos
Karai del religijos Meksikoje 

ėjo visu laiku kiek tik žinoma. 
Kuomet Kortez, Ispanas užka
riautojas, atplaukė į Meksiką 
400 metų atgal jis rado tenai- 
tinių gyventojų Indijonų gen- 
tes besikaujančias tarp savęs
kaip už teritorijos padidinimą į krikštyti ir 
taip ir 114 garbę savo įvairių I į bažnyčią, 
pagoniškų dievų, 
naikino visas tas 
įvedė katalikizmą.
šimtmečiais, katalikų bažnyčia 
Meksikoje patapo labai turtin
ga ir galinga, 
ka iškovojo 
nuo Ispanijos
nyčia jau turėjo savo rankose 
ketvirtą dalį visų Meksikos tur-i 
tų.

Priešinimaisi tai galybei ir 
turtams, ilgai tūnoję nežymėjo, 
liko išpusti į gaisrą kada gauta
nepngulmybę. Nuo 1855 metu čios ir jų ceremonijų 
Meksikos respublikos valdžios labai 
pradėjo apriboti ir mažinti baž- bažnyčia jiems reiškia tik ju 
nyčios galę įvedant įstatymus kaime vietą kur jie susirenka 
ir įsakymus ir ėmė konfiskuoti! melstis, 
bažnytinius turtus, 
lo Reformos karas, 
klerikalų ir liberalų, kurie pa
starieji rėmė valdžios 
talikišką nusistatymą, 
lai laimėjo ir bažnyčia 
je niekados neatgavo 
mesnės galybės nei savo buvu
sių turtų.

Katalikai Perdeda
Dabartinė griežto konstituci

jos vykinimo kaslirik religijos 
banga prasidėjo Vasario mėne
sį kai katalikų arcivyskupas, 
Moray Del Rio, tapo areštuotas 
už kritikavimą • valdžios, kas ‘ i

. dvasiškiams konstitucija drau- 
' džiama.
( Viso pasaulio katalikų spau- 
I da ir bažnyčios šaukte šaukia 
apie “baisybes” ir kitokius da
lykus Meksikoje, apie žiaurią 

Į padėtį kokioje bažnyčia, religi- 
j ja ir dvasiškija atsidūrus, bet 
; ta dvasiškija, iš seno papratus 
j pasaulį valdyti, nenori nusilen
kti įstatymams ii’ juos pildyti.

Dabartinis katalikų nusista- 
1 tymas Suvienytose Valstijose 
yra tiesiog kurstymas revoliu
cijos ugnies prieš dabartinę 

; valdžią
, šešti metai kaip Meksikoje 
' pasidavė kraujo praliejimas, — 
i tai jau perilgas laikas dvasiš- 
Į kijai atrodo.

Apie Romą jie nežino 
Nuo to ki-Į nei iš vardo. Ir kolei valdžia 
kova tarpi neuždaro jų vietinių bažnyčių,

prieš-ka-
Libera- 

Meksiko- 
savo pir-

Įstatymai reformos 
konfis-
nuosa- 

apriba-

PAJIEŠKOMA

mokesniai 
sunaudoti 
ir pasiūlė

kus pasiteisinti. Jiems belieka 
įrodinėti kad nemokant kuni
gams iš- valstybės iždo algų ba
žnyčia sugrius ir tikėjimas 
žmonėse išnyks.

Bet iš tokių įrodinėjimų ten
ka padarysi išvadą kad kunigai 
labiau brangina gaunamus iš 
valstybės du ar tris šimtus litu 
mėnesiui negu bažnyčios bei ti
kėjimo reikalus. Tą išvadą, 
tiesa, mes jau senai esame pa
darę, tik neturėjome iki šiol ai 
škaus pačių kunigų šiuo klausi
mu pasisakymo. Dabar visokie 
abejojimai turi atkristi. Kuni
go kišenė klerikalams yra tas 
akstinas kurs juos verčia vai
dinti bažnyčios ir tikybos “gy 
nėjų” rolę. “L. ž.”

-NAUJOS DAINOS—

Gaminimo Receptas Naminiai Pasigelbvjiniai
Protingas patarimas kožnai šeimi

ninkei yru turėt namie daugiau eva
porated pieno netikėtam reikalui. 
Nereiks rūpintis apie ledą kuomet 
dėžę atidarysit ir supilsit pieną į 
porcelinį indą, nes šis pienas ilgiau 
buna geras negu šviežias. Receptas 
puikiam uždarui daromam su evapo
rated pienu, kuris patiks vaikams ši
tame šiltame ore, sekantis.

Chocolate Blanc Mange
1% puoduko evaporated pieno at

miešto su
2’4 puoduko vandens
’4 puoduko komų krakmolo
’4 šaukštuko druskos
2 keturkampiai šokolado
’4 šaukštukai va n i los 
% puoduko cukraus 
Pasilaikyk pusę puoduko at

atskirti kunigo kišenės 
nuo bažnyčios

Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO
8 Liaudies Dainos......... $1.00

(Mišriam chorui)
1— Oi Mergele, Merugužėle
2— —.Lopšinė
3— Dobilas
4— Vai kur Buvai, Dziedul
5— (Levandrėlis
6— Kunkuliukai
7— Aš Mergytė kaip Rožytė
8— -Grybai

ir tikėji-

žmonėms 
valdžios 

girdi,
išvarysią tikybą iš 

ir tt., — dabar

laiką dūmę 
akis, kad stoję prie 
Liaudininkai sugriausią, 
bažnyčias,
mokyklos, ir tt., 
visam tam neatsitikus klerika
lai neturi kuo prieš savo rinki-

Muzika, Muzika (mišr. ch.) 30c 
Malda ” ” 35c
Vilnius ” ” 50c
■štasvs ............................... 50c
Dul Dul Dūdelė ................. 50c
Litai ................................... 50c
Godeles ............................... 60c
Klumpakojis ..................... 50c
Suktinis ............................. 50c

J. A. ŽEMAIČIO 
Vilniaus Kalneliai .............. 50c
Mylimas Bernelis .............  50c
Paukšteliui ....................... 50c

pieno ir sumaišyk jį su krakmolu. 
Sutarkuok šokoladą ir suplikyk jį su 
likusiu pienu, nuolat maišant, ver
dant ant karšto vandens. Paskui da- 
dėk cukrų ir druską ir maišyk į iš- 
tarpytą krakmolą. Maišyk iki su- 
tirštės ir paskui virk dar 30 miliutų. 
Dadėk vanilą ir išplak mišinį gerai. 
Tam geriausia tink', kiaušinio plak
tuvas. Atšaldyk ir duok su evapo- ' 
rated pienu išplaktu ir užsaldytu, ar-' 
ba su saldžiais konservuotais vai- , 
šia i s.

Virtuvės Patarimai
Verdant žirnių zupę visada mesk - 

riekutę duonos. Tas neduos žirniams j 
nuskęsti ant dugno ir pridegti.

I-gramdvk skarvada čystai kožną 
sykį po naudojimo, iš vidaus ir iš | 
lanko ir ant skarvados nebus tauku i 
ir suodžių kaip matotzhnt kitų. Len
gva tą padaryti kožną syki po nau
dojimo, bet sunku bus kada bus už-, 
leista per kelis sykius.

Visada turėkit savo ledų šėpoj dė
žę evaporated pieno Jis susitgadys 
atsitikime kada pienius užmiršta pa
likt jums pieną.

Stengkis išvalyt plėtmus kolei dar 
švieži, nes sisenėję sunkiau išimami.

Jeigu krasaženkliai sulimpa per
leisk per juos karstą prosą. Nuo to 
jie persiskirs be vargo.

Padedant mezginius nuošaliai ant 
ilgesnio laiko, suvyniok Į vaškuotą

! popieri. Tas neleis puti.

Grožės Patarimai
j *<!ų dienų moteris naskirstoma i 
' klesas pagal perfiumo kokį naudoja. 
I Jaunoms merginoms yra porfumas 
gyvo skonio, kaip karnacijų arba 

i phlox, sumaišytas su mignoncttoiu 
arba heliotrope. Tie kvapsniai yra

1 brunetėms. Blondes gali rasti sau 
perfnmo išraišką geltonos rožės, o 
rudoms geriausia naudoti geltonu fi- 

Ljolkų perfume Juodakės Rytų tipo, 
! delikatno ir švelnaus sudėjimo, gali
naudoti natūrali jajmina arba tyrą 
sandalmedi. Taip sakant, perfiumai 
yra pritaikyta visokio tipo moteriš
kei ir jį naudodama galės geriau sa
ve išreikšti Perfiumų yra visokių 
kainų ir rūšių, todėl reikia žiūrėti 
kad gautumėt atsakanti.

Atsargus ištyrimas valgių kokius 
paprasčiausia šeimynos naudoja pa
sirodo kad tankiausia ir daugiausia 
duodama mėsos ir bulvių -‘r stoka 
maistų turinčių mineralų, vitaminų 
ir kitų reguiluojančių dalykų. Mes 
žinom kad netinkamas parinkimas 
maisto gali reikšt viduriu suirimą, 
taipgi buna priežasčia daugelio kū
niškų ligų. Ke.del sunku yra pertik- 
rint nepatyrusią moterį jog ji yra 
kalta už vaikų ligas — kurias leng
vai galima išvengti. Mokyklose mo
kinama apie maistą. Bet negalima 
sakyt kad tas mokymas veikia kaip 
reikia Kuomet šių dienų mokiniai 
apsives ir augins šeimynas matysim 
ar tas mokymas ka reiškė. Bet dau
gelio merginų pėdsakai dings iki to 
laiko, ir ta mokymo svarbumą bus 
sumažėjus. Musu svarbiausia parei
ga turi būti duoti vaikams ir mer-

TEATRALIŠKI
VEIKALAI GARSINKIS i 

| “DIRVOJE”

Jusų prezei’vai ir daržovės išsilai
kys daug geriau jeigu padėsit į sau
są vėsią vietą skiepe.

gaitėms supratimą apie svarbą pa
sirinkimo maisto--ir tikrą jausmą 
ypatiškos atsakomybes.

nesikiša į jų ypatišką atsidavi
mą tikėjimui, jie daugiau ir ne
žino nei nepaiso ką valdžia da
ro. Miestų gyventojai, kurie 
yra daugumoj apsišvietę, vieni 
neįstengia nieko padaryti, nes 
miestuose vis viršų ima “badie-i 
viai”.Konfiskavimas Nuosavybes 

1857 metais priimta konsti
tucija ir 
karo periodo reikalavo
kavimo visos bažnyčios 
vybės valstybės naudai, 
vo veikmę bažnyčios ir'jos or
ganizacijų ir uždėjo griežtą nu- 
saikavimą kunigų, vienuolių ir 
klerikalų veikimų.

Sekančios konstitucijos vis 
patvirtino šiuos nusistatymus, 
nors buvo protarpiai kada ver
timas įstatymų pildymo buvo 
pasiliovęs. 1917 metų konsti
tucija, kuri yra dabartiniai įs
tatymai, ypatingai pareiškė už
tvirtinimą tų bažnyčią varžan
čių įstatymų, ir laike preziden
tavimo Obregono ir Calles, da
bartinio prezidento, laiks nuo 
laiko dvasiškija buvo verčiama
prisilaikyti įstatymų. Apie še-j visos bažnyčios žemės buvo pa- 
ši mėnesiai atgal Calles ypač j likta valdžios nuosavybe, 
pradėjo aktiviai reikalauti kad 
bažnyčia pildytų įstatymus.

Bėgyje daugelio tų metų gin
čų bažnyčios su valdžia, val
džios yra prašalinę iš Meksikos

Mykolas ir Ona Pranok tina*, 
nesenai gyvenę 107 Union avė. 
Brooklyn, N. Y. Prašoma atei
ti į Konsulatą ir pasiimti Kau
no Apigardos Teismo praneši
mus jusu vedamos bylos 
kale.

Petras Paškevičius, iš 
mergės miesto, prieš karą 
venęs Philadelphijoj.

Pranciška žukauskaitė-Mule- 
rienė, Magdalena ir Elzbieta 
Muleriutės, 1909-10 metais gy
venę 10 John St., Harrisburg,

Jieško sūnūs ir

Vertimas Pildyt Įstatymus
1891 metais, po reformos ka

ro, Benito Juarezo valdžia, ku
ris pasekmingai kovojo prieš III. (ar Pa.),
bažnyčią, išvijo iš Meksikos po-Įbrolis, 
piežiaus atstovą ir katalikų vy
skupus. Tarp 1872 ir 1875 me
tų liko suvaržyta vienatinė li
kus religiška draugija. Miela- 
širdystės Seserų.

1876 metais
Diaz paliko prezidentu. Tarpe 
reformos karo ir Diazo užstoji- 
mo katalikų bažnyčia Meksiko
je pergyveno savo juodžiausias 
dienas. Diaz nebuvo tikintis,
bet jo moteris buvo religiška. | gyvenęs 
Jo valdymo laiku, nors konsti
tucijoj buvo bažnyčių ir kuni
gų varžymo įstatymai, jie ne
buvo verčiami pildyti. Vienok

Antanas 
Virpšienė, 
Sugarville, 

Vincas 
gės apsk.,

Uk

ir MarėPušinskas 
prieš karą 
Pa.

Liangertas, 
prieš karą 

Gen. Porfirio | Grand Rapids, Mich.
Juozas ir Pranas Stankevičiai 

Lorain, Ohio.
Kazys

Ameriką 
Mikas

gyvenę

Ukmer-
gyvenę;

Zamickas, iš Rygos į 
atvykęs 1915 m. 
Jurevičius, prieš karą 
Shenandoah, Pa.
Janužis (Januševski).

Po 1910-1920 metų revoliuci
nio periodo prezidentas Obregon 
pradėjo vėl reikalauti įstatymų 
pildymo. Prezidentas Calles tą 
vėl varė toliau. Sausio mėnesį,

Jonas 
Amerikon atvykęs 1914 m. ir 
apsigyvenęs Brooklyn. N. Y. 
Karo metu buk tarnavęs kariu- 
menėje, bet kur ir kokiu vardu 
tai giminėms

Jieškomieji 
ką žinantieji 
šiuo adresu: 

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York City

nėra žinoma.
arba apie juos 

prašoma atsiliepti

Dovanos

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moterįs, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c

Samsonas ir Delila — 2 aktu. G ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 

5 moterįs.......................................50c
Kiyžiokas — 2 atidengimų komedija.

Lošia 2 vyrai ............................... 15c
Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry

žiuočiu laiku. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot......$1.00

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra
gi drama 12 vyrų ir 4 mot. ..50c

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterįs . .35c

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia 
................15c
Prisikelsim 
moterįs, 1 

...............35c
— G aktų 

8 vyrai, 
...............25c

2 moteris.
Numirusių 
drama. 3 
pašaliniai

Kada Mes iš
Trijų aktų 
vyrai, keli

Grafas Kaimiečio Bernu
komedija su dainomis.
3 moterįs .....................

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — ko 
mediją, lošia 5 vyrai, 3 mot. .25c

Tremtinis — drama iš pradžios krik
ščionybės, 1 akto. 5 v., 2 m. ..25c

Užkeikta .Mergelė- — 4 aktų pasaka 
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs.......25c

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati
dengimų. Iš kovų su žmogėdžiais. 
Lošia 6 mot., 8 vyrai, vaikai...50c

Spąstai — 1 akto farsas (komedi
ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c

Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak
tuose. Lošia G mot., 9 vyrai.. 10c

50cma. Lošia 5 mot., 13 vyrų.
Pono Felikso Atsilankymas —

to komedija. Lošia 3 vyrai
2 moterįs ....................................... 20c

Šalaputris — komedija 1 veiksmo.
Lošia 2 vyrai, 2 moterįs ....20c

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino- 
riaus ........................................... 20c

Kunigas Macocahs — 4 aktų trage
dija. Lošia 1G vyrų, 3 mot...30c

Lizdas Naminio Liūto — drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote
ris....................... >........................... 15c

melodrama 4 ak- 
50c 

drama. Lošia 8 
...................... 50c

tų. 10 vyrų ir 3 moterįs . .
Pavydas — 5 aktų 

vyrai, 3 moterįs
šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra

gedija.
2 moterįs ir pašaliniai ..

Draugas — 1 veiksmo drama, 
du vyrai ir % viena moteris

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų 
komedija. Lošia G moteris ir 2 
vyrai ...........................................20c

Reikalaukit “Dirvoj”

Lošia 6 vyrai ir kareiviai, 
. ,35c 
Lošia 
. .20c

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa
viškiams j Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų. (J Gaus tiek 
pat vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. CJKas at
naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertės.

’Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit p”Oga! Adresuokit:

6820 Superior Ave. Cleveland, O

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTU:
Naudok Borden’s Evaporated Pie-Įsu palikta jame Smetona. Jl.s atsa- 

na visiems šavo valgių gaminimams, Į kys visiems jūsų reikalams vn j 
nes Borden’s yra tyras ūkio pienas* kur tik reikalinga pieno.

Ar Jus Turit Mėgiamą
Prieskonį

.Jei dar neturit tai Joandykit sekamą syki pa
sidaryti su Borden’s Evaporated Pienu. Kol 
dar nevartojo! Borden’s jus neivertinot ką 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia prieš-, 
kėniams. Jis suteiks visai naują skoni. Jis 
užbaigs užganėdinimą jūsų šeimynos ir jūsų 
draugų.

Borden’s ne vien tik pagerina prieskonius, bet ir 
sriubas, pudingus, pajus, kiaušinienes, salad ko
šeles. smetonines daržoves ir visus kitus receptus 
kur pienas ir smetona yra vartojama. Jei jus mė
gstat gerą pajų, pabandykit čion atspausdintą re
ceptą del Lemon Meringue Pajų. Vartokit Bor
dens Evaporated Pieną ssvo kavoj. Jis padaro ka
vą gardesne ir riebesne.

Borden’s Evaporated Pienas yra maistingas, nes
jis yra pagamintas iš geriausio, gryno karvių pie-
no iš švariausiu pieniniu ir sveiku karvių. Kaip 
lik sykį pabandysi! Borden’s jus paskiau nevarto
si! kitokio pieno. Visuomet turėkit jo savo ledu 
šėpoj del netikėto atsitikimo. Jis nesugenda.

KUPONAS
Duona
Saldainiai
Žuvis

Mėsa
Košelės
Pajai

Pudingai
Sosai

Sriubos

Didelis

Kenas

16 line.

Vardas

Adresas
Lithuanian(3)

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

LEMON MERINGUE 
PAJ US

“4 puoduko Borden’s Eva
porated Pieno

1 ’4 puoduko cukraus
% puoduko karšto vandens 
4'6 šaukštu korn starch
1 šaukštukas sviesto arba 

pavaduotojo
2 kiaušiniai
2 Icn'ono sultis
Biskis Icmono žievių 
Biskis druskos
1 virtas tešlos lukštas

Supilk pieną ir vandeni j 
dubaltavo puodo viršų, da- 
dik cukrų ir krakmolą, iš
maišyk gerai ir virk 15 mi- 
nutų, vis pamaišant. At
skirk kiaušinius, baltymus 
suplak, d.apilk biski karšto 
pieno, suplak i tirštą miši
nį ir pavirk penkias minu- 
tas. Trynius suplakę išvir
kit, paskui dadėkit druskos, 
ir kuomet biskj atšals supilk 
k-mono skystimą, po to su
pilk viską Į lukštą ir viršų 
aptepk su putomis, kurias 
plakant reikia dadvt smul
kaus cukraus. Tada pajų 
kepk dešimts minutų, kolei 
putos sukietės ir paruduos.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko-
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

UNSWEETENED 

evaporated
MILK



DIRVA

JiVa i

KAIP .AMERIKA I TAI ŽIURI
pRIMETIMAS Suvieny

toms Valstijoms godu
mo ir spaudimo Europos 
valstybių mokėti karo sko
las, nors jos sakosi kraują 
liejo bendram tikslui, ypač 
kuo labiausia nusiskundžia 
Francuzija, — turi savo iš
aiškinimą Amerikoje. Tas 
išaiškinimas gana logiškas 
ir geras.

Europiečiai plečia propa
gandą kad Su v. Valstijų 
reikalavimas skolų tiesiog 
slopina tas valstybes norint 
prisitaikyti prie reikalauja
mų išlygų. Vienok yra štai 
kaip, šaltai finansiškai da
lyką išrokavus:

1— Reikalaujami mokėji
mai nuo 'bendros karo sko
los, Įskaitant ir Francučiją, 
jeigu jos valdžia užtvirtins 
dabar padarytą sutarti, su
daro tik 2 nuošimti tų visi] 
paliestų valstybių ineigų.

2— Daugiausia ką moka 
Anglija, kuriai išpuola dau
giau negu 4 nuošimtis jos 
valdžios ineigų.

3— Metiniai skolų mokė
jimai reikalaujami pagal 
sutarčių bendrai perstato 
1.6 nuošimtį metinės užru 
bežinės prekybos keliolikos 
valstybių.

4— Dabartiniai metiniai 
mokėjimai iš skolingų tau
tų, sykiu ir Francuzijos yra 
$214,000,000 į metus, kas 
yra mažiau negu keliolika 
valstybių padidino savo ka- 
riumenių laikymo lėšas virš 
prieškarinio saiko, arba vi
su . trečdaliu mažiau negu 
tų valstybių dabartiniai ka- 
riumenės biudžetai.

5— Europos valstybės tu
ri naudos iš Amerikos me
tuose Į $1,000,000,000 atga- 
bendamos tiesiog ir iš kolo
nijų reikmenų.

6— Vieni tik turistai da
bar praleidžia Europoj per
virš negu reikalinga mokė
ti skolas.

8—Propaganda kad Su
vienytos Valstijos pralobo 
iš karo, lupdamos Europie
čiams skuras yra neteisin
ga, nes Suv. Valstijos kare 
praleido virš $50,000,000,- 
000. Karo skolų atgavimas 
nei puse nepadengs tų iš
laidų. ,

Na ir ko Europiečiai tu
rėtų Ameriką peikti?

lermavot ir sakė kad man reiks 
gryžt i Berliną. Bet kada aš 
parodžiau jam jog turiu Ame
rikoniškų pinigų jis pasiuntė 
mano pasportą1 per kitą vyrą 
dviračiu — ir $10 — ir neužil
go tas atnešė pasportą. atgal,, 
gražiai užžymėtą .viza,1 ir' iš 
galėjau toliau keliaut. Aš pa
sakiau kad aš niekad dar ne
girdėjau apie Lietuvą, bet jis 
atsakė jog tas nesvarbu, bile 
tik jis gavo mano dešimtinę. 
Tokie tai nepatogumai čia (Eu
ropoje) keliaujant orlaiviu — 
kartais kuomet turi sustoti ga- 
zo atsirandi keistoje šalyje apie 
kurią niekad negirdėjai. Bet 
jeigu gali rasti Morriso Gesto 
giminių arba turi dešimtinę tai 
nereikia eiti kalėjimam”

Šitas straipsnis, parodantis 
Lietuvą tik kyšininkų šalimi ir 
necivilizuotais žmonėmis tilpo 
šimtuose Amerikos laikraščių, 
ir bus tema Rogers’o juokų se
kančio sezono Amerikos teat
ruose, o Lietuviams kurie pasi
taikys tai girdėti, turės iš gė
dos veidai raudonuot. Tiek to 
ką girdės iš jo paties, bet ir 
Amerikonai Lietuvių pažįstami 
ims iš Lietuvių juoktis, kurie 
kitaip dar apie Lietuvą negir
dėjo.

Mandagumas, tinkantis pasi- 
tarnavimas svetimiems turėtų 
būti pirmutinė užduotis, bet 
Lietuvoj paprotis tuoj šokti į 
akis su savo Įstatymais, nors 
svetimtautis ar iš svetur par
važiavęs Lietuvis visai neturi 
tikslo jų laužyti, o tik jų neži
no ir negali prisitaikyt iškalno.

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

ant musų? — patemijo abbė

niekšas kaip jis yra jis ne- 
Šalip to, jis išėjo iš šio na- 
Morokas ir Galijotas užriš 

Šis namas tu- 
Dabartiniu

PASKUTINIS 
BALSAS 

BESIRUOŠIANT Į VISUOTI
NĄ SEIMĄ

Will Rogers apie 
Lietuvą

Negražiai Lietuvos vardą iš
platins -Apierikoje garsus Ame
rikos teatrų komedijantas Will 
Rogers, kuris iki orlaiviu nenu
sileido Lietuvoje apie ją visai 
nebuvo girdėjęs.

Blogi papročiai praktikuoja
mi ant visų yra pavojingu daik
tu. Lietuvoje reiktų mokytis 
būti žmoniškesniais.

Will Rogers skrido orlaiviu iš 
Berlino į Maskvą. Ir štai kaip 
atsitiko, jo-paties.sodžiais:

. “Orlaivis nusileido Lietuvoje. 
Jam reikėjo sustoti pasiimti 
gazolino. Priėjo žmogus ir pa
reikalavo mano pasporto, ir ka
da patyrė kad ant pasporto ne
buvo Lietuvos vizos pradėjo

DAINA
(E. Bendzaitytė)

O kaip man liūdna toj tamsioj kertelėj
Kad negirdėti čiulbančių paukštelių.

Kodėl nekukuoja raiboji gegelė,
Kam manęs helinksmin mažoje kertelėj?

Neskamba gražiausi mergelių balseliai,
Nelinksmina manęs linksmomis daine

lėm.
O, Dieve, brangiausi?, kaip tu mane myli 

Kad tokią mažutę kertelę paskyrei.
Trokštu dar nors kartą sau laisvę turėti,

Mylimą Lietuvą aiškiai paregėti,
Tą kurią aš myliu, del jos ir kentėsiu,

Ateityj Lietuva kaip saulė spindėsi.
Neužmiršiu tavęs, gimtine šalele,

Siųsiu aš prie Dievo graudingą maldelę.
Kad tu iškovotum sau šventą liuosybę

Ir butum garbinga per visas gadynes.

DAINA
(O. Kairiutė)

Kaip tik sulaukia žmonės gerų metų
Pradėjo berniukas ženytis akvatyt.

Pradėjo mergytę jisai daboti,
Ir nežinojo pas kokią nujoti.

Bernelis atjojo, prie gonkų sustojo,
Mergytė atėjo, meilingai kalbėjo.

Baltą rankelę jai suspausdamas,
Mergytės širdelę sugraudindamas.

Cit, neverk, mergele, nuramink širdelę, 
Aš tuo vieškelėliu sugryšiu pas tave.

Neramink tu mane, neprašau aš tavęs,
Raminkis, berneli, manęs gaut negali.

Tu dabar sakai kad aš pati graži,
O giminės sako kad pasagos mažai.

Jieškokis už mane kiek bagotesnės,
Ir tu Įgysi sau garbę didesnę.

Ne taip pasoga kaip pati graži,
Kaip skaisti žvaigždė danguje žibanti.

Nedėlios rytelį žiuriu pro langelį
Ar ne mano mielas atjoj’ per laukelį.

Rūteles sėjau, dabinau,
Ant galvelės dėjau, sodinau.

Gana, sesutės, rūteles sėti,
Uždės nuometėlį, grąžins vainikėlį.

Kaip tik praded’ vestuves daryti,
Bėda pasidaro pamerges išskirti:

Katrą pamergėlę kur reiks padėti,
Katrai ant galelio teks atsisėsti.

Kaip tiktai pagočką ant galo sodino,
Ta tuoj papykus namon nukiutino;

Nori ji puikiausia pasisėdėti,
Papūtus gurklelį paturėti.

Kaip tiktai siratą ant galo sodino, 
Visi pripažino jai garbę amžiną.

Kelkis, martele, iš margos lovelės,
Baubia jau jauteliai, stižvėngė žirgeliai.

(Tąsa)

— Aš negalėčiau pavelyt sau kaltint 
tamistą, — atsakė nusižeminusiai Rodi
nas. — Bet viskas ko reikės tai uždaryti 
Faringą nelaisvėn ant dvidešimts keturių 
valandų.

— O paskui — teisintis prieš jo skun
dus valdžiai 
d’Aigrigny.

— Toks 
drys skųstis, 
mo liuosas.
jam akis kada sugriebs jį. 
ri kitą ineigą iš kitos gatvės, 
laiku, ir tokiai audrai siaučiant, niekas 
nevaikščios po tą gatvę ir nematys jo at
vedant. Jis susimaišys ir nežinos kur jį 
nuvedė; jie įgrūs jį į skiepą naujame bu
dinke, o rytoj apie šį laiką, jie paleis jį lai
svėn, įgrąsindami niekam nesakyt. Kas- 
link Džalmos, jau mes žinom kur jį ras
ti; mes turim pasiųst ištikimą žmogų, ku
ris galėtų išlaikyti jį rytoj nuo pribuvime 
ant Rue Saint-Francois jeigu jis ir atsipei
kės iš užnuodyto miego, — tokia tai ma
no prasta nuomonė.

Tas pats tarnas kuris įleido ir išlei 
do Faringą, inėjo pabarškinęs, ir padavė 
Rodinui mašnelę tardamas: — Štai ką Mo- 
rokas tik ką atnešė ir prašė tamistai pa
duoti. Jis atėjo per kitą gatvę.

Tarnas išėjo, ir Rodinas, atidaryda
mas krepšelį parodė a'bbei ką gavo: me
dalį ir <Van Daelo laiškus, atimtus iš Fa- 
ringo. — Morokas greit apsidirbo, — pa
temijo Rodinas Jėzuitų viršininkui.

— Tai dar vienas pavojus išvengta, — 
tarė d’Aigrigny, — tik gaila kad reikėjo 
panaudoti spėka to atsiekimui.

— Tai kaltė tik to niekšo, kuris prive
dė mus prie to. Aš tuoj pasiųsiu žmogų į 
viešbutį kur apsistojęs Džalma.

— O septintą valandą ryte, tu nuvesi 
Gabrielių ant Rue Saint-Francois. Tenai 
aš atliksiu pasimatymą ir pasikalbėjimą 
ko jis manęs taip reikalavo per šias tris 
dienas.

— Aš tą jam jau pranešiau, ir jis lau
kia tamistos įsakymų.

— Taigi, pagaliaus, — tarė kunigas 
d’Aigrigny, — po tiek vargo, baimės ii 
sunkenybių, tik kelios valandos skiria mus 
nuo to momento kurio mes taip senai lau
kiame !

Dabar eisime į namą ant Rue Saint- 
Fraincois.

SKIRSNIS XVII 
Namas ant Rue Saint-Francois

Inėinant j tą gatvę iš kitos, tuo laiku 
kada šitas rašyta, matėsi aukšta mūrinė 
siena, kirminų apėsta nuo senatvės. Tr 
siena, kuri tęsėsi ko ne visu tos gatvės il
gumu, gaubė terasą apaugusią medžiais 
šimtų metų senumo, kurie buvo išaugę po 
keturiasdešimts pėdų virš gatvės. Per jų 
storas šakas matėsi akmeninis priešakis 
stogas ir aukšti plytų kaminai vieno seno
viško namo, į kurį ineiga buvo iš Rue Saint 
Francois, netoli nuo kampo Rue Saint Ger
vais.

Nieko turbut nebuvo liūdnesnio kaip 
šio namo išlaukė. Nuo ineigos pusės buvo 
taipgi aukšta siena, su trimis ar keturiais 
langais, storom štangom užtvertais. Per 
ją buvo vartai iš aržuolo ir geležies, bet 
jau amžiaus apnaikinti. Vartuose buvo ir 
mažos duris, per kurias ineidavo ir išeida
vo Žydas Samuelis, to liūdno namo saugo
tojas.

Perėjus tų durų slenkstį atsirandi ant 
tako tiesiog budinke kuris stovėjo prie gat
vės sienos. Tame, budinke gyveno Samue
lis. Iš jo buvo langai į didelį kiemą, ir per 
langų štangas matėsi daržas. Viduryje to 
daržo-rsodpo ^stovėjo-dviejų aukštų narnąs, 
keistai'- pabirdavbtas,'- į kurį reikėjo' lipti 
aukštai laiptais kad pasiekti duris, kurios 
buvo užmūrytos šimtas penkiasdešimts 
metų atgal. To namo langai buvo užkalti 
storom blekėm, krūvon sulietom į geleži
nius rėmus, įmūrytus į sieną. Kad namas 6820 Superior Ave.

negestų iš lauko ir iš vidaus nuo oro ir 
šviesos, stogas buvo uždengtas stora cino 
bleke, taipgi ir kaminai buvo uždengti, ku
rie pirmiau buvo užmūryti. Taip buvo už
taisytas ir stoge langutis, uždengtas ir su
lietas švinu. Tiktai, nežinia kokiam tik
slui, to lango blekėse, visuose kampuose, 
buvo išdurta po septynias skylutes suda
rančias kryžių, kuris buvo aiškiai mato
mas iš lauko. Taip atsargiai aptaisius, bu- 
dinkas beveik nereikalavo jokių pataisy
mų. Kambariai viduje, beveik nepaliečia
mi išlaukinio oro, išbuvo per pusantro šim
to metų visai taip kaip buvo tada kada na
mas užmūryta. .

Daržas aplink namą, visai apleistas, 
išskyrus ką sykį į savaitę jame Samuelis 
tebūdavo inėjęs, buvo pilnas visokių vabz
džių, ir augalų, ypač vasarą. Medžiai irgi 
suaugę ir net šakos susipainioję, kad per 
sodną pereiti tebuvo galima Samuelio iš
mindžiotu taku, niekur kitur. Vienas tą
sąs ėjo nuo Samuelio namo į tą užmūrytą 
lamą, kitas takas ėjo aplink tą namą, ku 
nuo kas naktis sukdavosi du ar tris Pyrė- 
liški šunęs, labai ištikima veislė, kuri išlai
kyta ten per visą tą laiką.

Tokia tai buvo vieta kur turėjo susi- 
■inkti Renneponto ainiai. Naktis kuri sky 
rė Vasario 12-tą nuo 13-tos jau baigėsi. P< 
indros užėjo ramuma, ir nustojo lyti 
dangus buvo pilnas žvaigždžių; mėnuli.- 
jau leidosi šviesdamas į duris namo kurie 
slenkstį niekas neperžengė per tokią dau
gybę metų.

Iš Samuelio kambario matėsi šviesa 
<as reiškė jog jis jau atsikėlęs. Savo kam 
baryje jis laikė dubeltavą šautuvą ir ki
ekius įnagius. Prie to, prie kamino šone 
stovėjo vienas sunkus šautuvas. Ant sie
los kabojo įvairių raktų su užrašais, ma- 
,yt iš senų laikų. Kambaryj buvo keli ra
kandai ir senas presas, kurs sukosi slapta, 
taisyta sprėnžina. Dabar tas presas bu 
70 nustumtas į šalį, ir atidengė, įbudavote 
sienoje, didelę gilią skrynią, kurios uždan
galas, dabar atidarytas, rodė stebėtiną se 
loviškų laikų išrastą užrakto mechaniz 
ną. Iš tos skrynios išimta kita skrynute7 
'r padėta ant krėslo; joje buvo daugybe 
jopierių, atsargiai sutvarkytų ir sudėtų 
Prie mažo žiburėlio, senas sargas, Samue
ls, rašė į knygą dalykus, kuriuos jam dik
tavo jo žmona, Batšeba, iš tam tikro užra
šo. Samuelis buvo apie 82 metų amžiaus, 
mažiukas, plonas, nervuotas, bet jauslus 
ir budrus; jis mažai kada buvo matomas 
kur nors už namų vartų.

Samuelio išvaizda buvo tyra Žydiški 
tipo; veidas inteligentiškas, rinitas. Kak
ta plati, kurioje galima buvo išskaityti tei
singumą ir tvirtumą jo nusistatymų; akįs 
juodos ir pervedančios.

Jo žmona, Batšeba, kuri buvo apie 
penkiolika metų už jį jaunesnė, buvo aukš
ta, ir vilkėjo visai juodai. Ji kitados buvo 
labai graži. Iš jos veido matėsi kad ji tan
kiai kankinosi dideliu susigraužimu.

Ir dabartiniu laiku jos išvaizda išdavė 
neišaiškinamą liūdėsi. Ji žiurėjo įtemptai, 
nuleidus galvą ant krutinžs. Dešinėj ran
koj ji turėjo mažą užrašų knygelę; kita jos 
ranka nervingai čiupinėjo jos ilgų juodų 
plaukų kasą; ta kasa buvo susegta auksine 
sagtim, apie colio keturkampe, kurioje po 
stiklu vienam šone buvo šmotelis audinio, 
keturkampiai sulankstytas, ir beveik visiš
kai padengtas tamsiais plėtimais kurie iš
rodė lyg kraujas, senai sudžiūvęs.

Visuotinas Amerikos Lietu
viu Seimas Philadelphijoj Įvyks 
Rugpjūčio (Aug.) 30 ir 31 dd. 
Šis Seimas bus vienas iš svar
biausiu Amerikos Lietuviu gy
venime. Jame bus pakelta ir -, 
tinkamai apsvarstyta klausimai 
kurie paliečia kiekvieno musų 
Amerikoj gyvenančio Lietuvio 
reikalą. Todėl yra reikalinga 
kad kiekvienas miestas, kiek
viena Lietuvių apgyventa kolo
nija turėtų turėti balsą šiame 
Seime. Reikalinga kad kiek
vienas organizuotas Lietuvių 
būrelis atsiųstų savo atstovus 
pasitarimui apie bėgančius rei
kalus musų pačių čia Amerikoj 
r Lietuvoj.

Nekurie jau buvo nurodinėju 
pirmiau kad tokis Seimas ne
bus naudingas. Tai netiesa. 
Kiekvienas seimas visuomet tu- - ; 
ri tikslą ir atlieka daug gerų 
larbų nežiūrint ar tai jis butų 
oartijinis ar kitoks, šis Sei- 
nas bus skirtingas nuo visų ki
li buvusių musų Seimų Ame

rikoje. Jis bus, kaip numato
ma, KULTŪRIŠKO pobūdžio, 
kuris stovės virš partijinių rei
kalų ir kitokių mažmožių.

Musų išeivija Amerikoj ma
lėja su kiekviena diena, musų 
buvę stiprios draugijos, klubai, 
vairus kultūros rateliai nyks
ta; musų priaugantis jaunimas 
Junga Amerikonizmo bangose 
taip greitai kad mes nespėjame 
nei matyti; 'musų spauda, kaip 
spėjama, jau pergyveno savo 
:ašką, ir pagaliaus, tik atbai
dai asimuša i musų ausis nuo 
misų brolių likusių bejiegiais, 
šmestų iš draugijinio gyveni
mo ir maldaujančių nors Lietu- 
nškos prieglaudos pabaigti gy
venimo dienas.

Priežastis jaunuomenės žlu
gimo yra ta ka jos nėra kam 
r kuo užinteresuoti Lietuvys
te, Lietuvyste, Lietuvių papro
čiais, Lietuvių kilme, Lietuvių 
kultūra — jei ne dabartine* tai 
nors senovės.
Idėja šeimynas yra veik išim
tinai bemoksliai. Jie kad ir 
abiausia norėtų savo vaikams 
lalikt Lietuvišką kalbą yra be- 
iiegiais. Ir tokiu budu Lietu
viai diena po dienai nyksta sve
timose bangose. Vinco Kudir
kos žodžiai: “Jeigu namo stul
pas griūva vienas, jo vieton au
rą statyk” mums liepto liepia 

taisyt tą namą kuriame 
gyvename.

Todėl, broliai Lietuviai 
čioj Amerikoj, tegul šitas
šaukimas randa pritarimą ju
myse 1 Profesionalai, laikrašti
ninkai, busianti Visuotino Sei- 
fno atstovai, draugijų, klubų 
bei kuopų komitetų nariai ir 
šiaip jau gero velijanti visuo
menės veikėjai, suremkime pe
tys į petį, sudėkime po gerą 
žodį labui musų užbriežtų tiks
lų ir —• musų namas negrius 
Vietoj seno, mes galėsime pa 
budavoti naują namą, tinka 
mesnį .visuomenės reikalams čia 
Amerikoj ir Lietuvoj.

Adv. N. Rastenis, 
D. Pilka, 
Adv. F. J. Bagočiųs, 
J. O. Sirvydas, 
A. B. Strimaitis.

J

(Bus daugiau)

Puikus dideli
LIETUVOS 
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(Kurie vietiniai patįs atsiims mo
kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio

Tėvai kurie au-

mes

pla- 
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Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini* 
mas ir nepatalpintas
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Budrio Vainikavimas
Kanklininkams giedant, senas genero

las Ditras paėmė nuo sosto kunigaikščio 
Tairos vainiką ir padavė Giedrei, kuri nuo 
savęs uždėjo jį sunui ant galvos ir pabu
čiuodama jam kaktą pasakė:

— Nuo dabar, visa šalies valdžia per
eina ant tavęs, mano sunau, musų tėvų so
sto Įpėdini, ir visi tau lenksis ir klausys

Po to Ditras nukabino nuo šalę sosto 
kabojusi dideli Tairos kardą ir padavė vai
kui. Kardas buvo aukštesnis už vaiką, nes 
tai buvo milžiniškas kardas pritinkąs di
deliems vyrams. Vaikas kardą pabučiavo 
kaip ceremonijų dalis reikalavo ir tuomi 
parodė jog užaugęs naudos jį tikrai ir tei
singai kur bus reikalinga.
kaip klausė ir gerbė mane!

Tai buvo didžiausia Giedrei diena — 
pačiai karūnuoti savo sūnų — visai' prie
šingai tų ailkų papročiams — sūnų be tė
vo kurs butų miręs kalėjime be svieto ži
nios — jos vargų išvargtą, jos vienos iš
augintą, už kuri anuomet pati bemaž gy
vybę nepadėjo ant lauko....

Vainiką dedant Budriui ant galvos, 
visi salėje buvę nusilenkė žemai, priimda
mi Budrį savo nauju valdovu.

Po to Giedrė pradėjo verkti. Ar ji 
verkė iš džiaugsmo ar ko kito sunku pasa
kyti. Išrodė kad ji, dar jauna būdama, jau 
lieka atstumta Į nereikalingųjų tarpą. Jei 
su vyru butų, dar pati butų valdovė, dabar 
liko tik valdovo motina, kurios tankiai nei 
vienas valdovas nei gero žodžia nepaklau
so... .

Po ceremonijų, visi didžiūnai, su ku
nigaikščiu Budriu priešakyje, ėjo iš pilies. 
Budrį dabar vedė anie du seni vadai, o Gie
drė su pora moterų sekė paskui. Ašaros 
jai be paliovos biro ir ji buvo labai susi- 
gražus ir sujaudinta.

Sėdę ant arklių, didieji vadai su savo 
kunigaikščiu jojo per miestą. Visur sar
gybiniai darė jiems kelius per minių už
grūstas gatves, o žmonės šaukė:

— Lai gyvuoja Budrys, musų valdo
vas! Musų dievų duotas įpėdinis!

Per visas gatves namas nuo namo ka
bojo gėlių vainikai, namai buvo iškaišyti 
žalumynais. Piliečiai visur lenkėsi atiduo
dami pagarbą vaikui valdovui, o mergai
tės klojo ant kelio po arklių kojų gėles. 
Nujoję į priestotę, Budrys su savo palydo
vais aplankė visus savo kariškus laivus, 
kurių užžiurėtojai gražiai savo valdovą 
sveikino.

Giedrė grimzdo nusiminimam Jos jau
nystės išsvajotas meilės supratimas, natu- 
rališki geismai — viskas paliko neišnaudo
ta, geriausius savo amžiaus metus pralei
do tik prie sūnelio, vietoj džiaugtis su savo 
mylimuoju ir augint daugiau sūnų ir duk
terų. Ji apvienėjus liko, nes ne tik kad jai 
nebuvo valia minėti savo mylimąjį, matyti 
jo, bet dabar atimta iš jos ir jos sūnūs, ku
ris jau lieka visų, o ne jos vienos.

Tarp svečių ir kitų šalių pasiuntinių 
vainikavimo iškilmėse buvo atvykę ir auk
šti pasiuntiniai iš Bakčio sostinės; bet ar 
pats Baktis buvo niekam nevalia buvo pra
sitarti, o Giedrė — kuri vienatinė butų ga
lėjus pažinti jeigu jis butų buvęs ir kitaip 
persirėdęs, ir butų norėjęs jai vienai pasi
rodyt parodant tą jos skepetaitę, — tai to 
nebuvo matyt. Jeigu Baktis ir buvo, no
rėdamas pamatyt savo sūnų apšaukiamą 
kunigaikščiu tai dabar jis, būdamas naš
liu ir apgailaujamo j padėtyj, nenorėjo ro
dytis Giedrei, kad jos širdį neskaudinus.

Jų sūnūs jau išaugintas, ačiū jo dide
liam rūpesniui, kuriuo jis net nuo mirties 
išgelbėjo motiną ir sūnų, jau paliko valdo
vu, — o jam nėra lemta žinoti savo tėvo, 
tai Baktis ir manė jau nereikalingu esąs 
nei motinai nei sunui, ir ryžosi viską nu
leisti užmarštin, nors tas jam buvo labai 
skaudu, ypač dabar, likus vienų vienam..,.

Bakčio Patarėjai
Šalip mažų kariavimų, Baktis neturė

jo daugiau ką veikti. Tankiai medžioda
vo, ir jo geismai traukė jį į medžioklę į mi
škus ton pusėn kur radosi jo sunaus že
mės.

Sugryžusių iš Budrio vainikavimo di
džiųjų pasiuntinių jau buvo paleista gan
dai kad jų kunigaikščiui reiktų apsivesti su 
Giedre, motina naiijai apvainikuoto kuni
gaikščio Budrio. Apie tai jie kalbėjo ir 
pačiam Bakčiui, nors kiti buvo norėję kad 
Baktis vestų antrą seserį savo mirusios 
žmonos ir tuo palaikytų ryšius jų tėvų su
darytus apsaugai nuo rytų kaimynų už
puolimo.' Apie aną pusę Baktis nenorėjo 
daugiau mislyt, bet apie Giedrę svajoti ne- 
dryso. Nebuvo kaip jam pradėti, nes ne
žinojo kaip patirti ar Giedrė dar prisime
na anas dienas ir ar mylėtų jį taip kaip 
tada mylėjo. Vesti moterį su tokia’pat 
pareiga kaip vedė pirmąją jis nenorėjo, 
nes toks gyvenimas yra tuščias.

Siųsti pasiuntinius pas Giedrę? Ąr 
Giedrei siųsti pas jį? Viskas tas buvo ne
galima nei iš vienos nei iš kitos pusės, nes 
tai butų bandymas prisimest! vienas ki
tam. Nors seni patarėjai ragino Baktį už
vesti piršlybas su Giedre, bet jis tam ne
pritarė. O Giedrės pusėj nebuvo kam rū
pintis apie jos apsivedimą, kadangi su ja 
jau buvo užbaigta: ant sosto yra užsodin
tas kunigaikštis, šalis valdoma vyrišku val
dovu, o ką darys ar nedarys jauna motina, 
Giedrė, niekam neapėjo. Ji iš savo pusės 
negalėjo pirštis Bakčiui.

Taigi koks kelias abiem tom širdim, 
kurios viena kitos taip troško, o buvo to
kiose aplinkybėse kurios neleido jom pada
ryti taip kaip norėjo?... .

Reikėjo kitokių aplinkybių — tokių Į 
kurios per kokią nors priežastį suvestų Ba- į 
ktį ir Giedrę į krūvą ir duotų abiem progą 
vienas kitą matant patirti kaip jiedu vie- 
nas j kitą atsineš. Bet reikėjo kad Baktis 
prieš ją butų pilname savo stovyje kaipo 
valdovas, o ne paslaptai atėjęs, nes šiaip iš
rūdytų kad jis nori jai prisimest], o ji, jei
gu sutiktų eiti už jo tai eitų tik gailaudama 
jo.

Giedrei Nelaimė — Prapuola Sūnūs
Nepraslinkus metams laiko nuo Bud

rio apvainikavimo, vieną dieną medžioklė
je kunigaikštis Budrys ėmė ir dingo — din
go kaip žemės prarytas!

Nors jis buvo visada atidžiai saugoja
mas, bet ir tas šį s^ykį negelbėjo. Giedro 
žinojo nuo atsitikimo su svečiu nuo Svali- 
jos kunigaikščio kad reikia daugiau saugo
tis pačiai ir apstatė didele sargyba sūnų, 
vienok dabar ištiko stebuklas! Niekas ne
žinojo kur vaikas dingo ir kas su juo atsi
tiko.

Medžioklėn tą rytą išjojo didelis pul
kas didžiūnų ir tarnų su šunimis, ir rengė
si užtrukti kelias dienas. Medžiojo ant 
taurų, lokių ir kitų didelių girių gyvumu 
todėl medžiotojai nusidavė į tolimas tam
sias girias.

Pasklidus žiniai kad kunigaikštis din
go, Ditras ir kiti didieji vadai ėmėsi visų 
priemonių jį surasti. Pirmiausia ėmė bau
sti tuos vyrus kurie arčiausia Budrio buvo 
kaipo sargybiniai, ir nors jiems iš pečių 
diržus lupo jie nei vienas negalėjo nieko 
pasakyti kas nutiko su kunigaikščiu.

Buvo paleista vyrai į visas puses j ieš
koti — ir iš medžioklės ant žvėrių virto 
medžioklė kunigaikščio, bet niekas negel
bėjo. Baisu buvo gryžti pilin pražudžius 
valdovą, todėl daryta visokios pastangos 
Budrį surasti.

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

M 1 1 — J
KERŠTO PUOTA

Nuodų ar vyno, 
Man visvien, 
Pripilkit taurę sklidinai! 
Išgėriau vakar, 
Ir šiandien
Išgersiu ją, sakau tikrai. 
Valio, draugai, 
Jaunystė mus 
Plezdena laimės šypsena! 
Linkiu te džiaugias 
Kiekvienas jus 
Jaunystės žėrinčia diena. 
Taurė tuščia — 
Pripilkit ją!
Išgersim dar, jauni draugai! 
Kas myli mus, 
Mylėkim tą,
Jaunystės meilė mums juokai! 
Stiklais, draugai, 
Subelskim mes, 
Valio rausvasis vyne tau!
Kas mums gyvenims 
Be tavęs!
Tiktai taures, draugai, aukš

čiau !. .. .
Raudonas vynas 
Kad upe
Tekėtų, visad mes girti 
Dainuotume dienomis 
Ir nakčia,
Kol saulė šviestų mums skaisti! 
Už jauną meilę 
Dar, draugai, 
Taures pakelkim kartą šį!
Lai meiles kančios 
Ir skausmai
Ilgiau neliks sieloj, širdyj.... 
Užmirškim meilę
Ir kančias,
Meilužių degančias akis! 
Užmirškim valandas 
Sunkias,
Te juokias pragaro naktis!.......
Kaunas. Veliuonietis.

Nuo Juokų Red.: Gerb. Ve
liuonietis prisiųsdamas mums 
šias eiles klausia ar mes pagei
dautume jo raštų daugiau tai 
jis ir toliau rasinės.

Bet kadangi Amerikoje yra 
prohibicijos įstatymas, o šios 
eilės dainuoja apie girtavimą ir 
vyną, atvirai pasakome kad 
mes daugiau tokių raštų ne
pageidaujame. Ir taipgi atvi
rai pasakome kad nepageidau
jame ne iš baimės prohibicijos 
įstatymo, bet nenorėdami pri
minti musų žmoneliams tas ge
ras senoviškas dienas ir gan
dinti juos. Nes juk daugelis 
seilę ryja šias eiles skaityda
mi.

Atsilyginimas
— Sakai, kai aš dabar tau 

atsilyginsiu skolą tu man vėl 
paskolinsi ?

— Sakau tau, tikrai pasko
linsiu.

— Na tai atsiskaitykime: aš 
dabar tau skolos neatiduosiu, o 
tu man paskui neskolink.

V
Iš Filosofų Sąšlavyno

—Keturi daiktai kurie ne- 
gryžta: ištartas žodis, paleista 
vilyčia, praėjęs gyvenimas ir 
praleista proga.

—Vien didelės kovos ir sun
kus laimėjimai gimdo galiūnus.

—Išmintingas žodis kvailo 
ausyse miega.

—Kiekvienas kūdikis išda- 
lies genijus, kiekvienas geni
jus išdalies kūdikis.

—Genijus yra tas kuris nie
kuomet nedaro antrą kartą tos 
pačios klaidos.

—Ko į akis žmogui nedrysti 
sakyti, nuo to ir už akių reik

— Mister Policman, pasakyk 
man kur bus kitas “Dirvos-’ 
piknikas?

-— Pažiūrėk ant 7-to pusla
pio ir žinosi.

— Denkiu. Gudbai.

susilaikyti.
—Už pasakytą tiesą nors kil

tų rūstybė, visgi mažiau butų 
blogo negu kad dinktų teisybė.

—Kas pinigus puotoms jau
nystėj aikvoja tas senatvės su
laukęs šuns būdoj nakvoja.

Lietuvos laikraščiai praneša 
kad Lietuvos valdžia užvedė 
pinigų siuntimą tarp Lietuvos, 
Bulgarijos, Egipto ir Tuniso.

Turbut Lietuva perdaug pi
nigų turi jeigu ten siųs, nes tik
rai žinome kad iš ten niekas 
Lietuvon pinigų nesiūs.

Reiktų dar užvesti pinigų 
siuntimą Brazilijon, Kubon ir 
Argentinon, kur Norkus daugy
bę Lietuvių išsiuntė.

A/
Bet ar butų dyvai jeigu po 

klerikalų sugryžimo į valdžią, 
K. Norkus butų paskirtas Lie
tuvos ambasadorium Argenti
noj ?

Zapyškyj
Inėjus į smuklę vikri mote

riškė klausia apie savo vyrą: 
. — Ar nebuvo čia mano gir
tuoklis ?

— Buvo, bet tik ką išėjo.
— Ak, tas apgavikas! Sakė 

tik išeisiu ir tuoj sugryšiu, o 
čia ir prapuolė. ... O ąr gėrė?

— Taip, išgėrė už penkiasde
šimts centų.

— Ak, razbaininkas, girtuo
klis ! Ot ir saugok savo vyrus, 
ir norėk juos atpratint nuo gė-| 
rimo, nuo to prakeikto darbo, i 
Nagi, širdele, įpilk ir man už 
lituką.
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Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginime

Dabar pasiekėme vietų kur kūdi
kiui duodama kietesnių valgi;. La
bai svarbu įdiegti maisto papročius 
kolei kūdikis jaunas. Nes šiandie
ninis kūdikio valgis nulemia koks jis 
žmogus bus ateityje.

Maistą kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų valgių. Rei
kalinga įvairumas idant kūdikis 
gautų įvairią budavojančią medegą. 
Vienodas maistas ir nusibosta. Pa
prastai po 12 mėnesių motina turė
tų nusistatyti valgių sistemą ir pri
daboti kad kūdikis jos kietai laiky
tųsi. Kiekvienas naujas valgis tu
ri būti atidžiai padaroma ir iš pra
džių teikiama tik po mažai. Visados 
reikia penėti reguliariškomis valan
domis ir neduoti nieko penėjimo tar
pais. Pas daugelį kūdikių šitokį per
maina ir paplatinimas valgių duo
dasi sunkiai. Jie pilnai pienu paten
kinti ir atsisako nuo kitų sotesnių 
valgių. Tokiai^ atvejais neduok pie
no iki nebus suvalgyta kietesni val
giai. Jei abu duosi sykiu tai kūdikis 
išgers pieną neims kito. Sekanti sis
temą pavelys motinai pasirinkti tin
kamų valgių penėjimui. Nepatarti
na daryti permainų valgiuose labai 
karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens padaro 
mišinį sotumu vertą šviežiam pie
nui. Kur tik vartojama žodis pie
nas reikia miešti Eagle Brand mi
nėtu budu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to menesio — po penkis sykius į 
dieną:

7 ryte — Oatmeal, miežių ar kvie
čių košelė, vienas ar du šaukštukai 
6—8 uncijose pieno. Pasenus duona 
ir sviesto, arba cukorius ir sviestas.

9 ryte — Sunka vieno orandžio

Jeigu turit
PŪSLĖS

KATAR.į 
arba

SKAUDŲ .. .. 
ŠLAPINIMĄ 
Bandykit

SANTAI. MIDI
Gaunama visose 

Vaistinėse
Tuoj paliuosuoja 

nuo Skausmo

Butėno Rekordai
Štai yra keletas puikios Jono Butėno įdainuotos 

Liaudies Dainos, visiems patinkamos ir gerai žinomos, 
kurios pralinksmins jūsų namą kada uždėsit ant gra- 
fofono:

KADA NORIU VERKIU ir
ANT EŽERĖLIO RYMOJAU

LAKŠTINGALĖLE ir 
AGUONĖLE

MES BE VILNIAUS NENURIMSIM 
ir GIRTUOKLIO DAINA

Iš kitų miestų užsisakant šiuos arba kitus pirmiau 
garsintus “Dirovje” Rekordus tik prisiųskit savo už
sakymą su aiškiais vardais ir savo antrašu, o užsimo- 
kėsit už juos kada pastorius atneš jums į namus.
Vietiniams pastaba: Musų Ofisas Atdaras ir Vakarais

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

o

Hotel Cleve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New lory City

„Plauk po Amerikos Vėliava’*
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau

per Bremen ar Cherbourg
Darykite dabar planus važiuoti tėvynėn smagioje 

draugijoj jųsų tautiečių. Rugsėjo mėnesį yra paruošta 
tani tyčia prirengimai Lietuviams, kurie plauks aut 
Suvienytų Valstijų Valdžios valdomo ir operuojamo 
laivo S. S. REPUBLIC

kuris išplauks iš New Yorko Rugsėjo 9 
arba puikaus kaip palocius

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks rugsėjo 29.

įrenginiai ant visų United States Lines laivų yra 
garsus po pasauli.. Rasite erdvius kambarius, pla
čius denius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivų
S.S. LEVIATHAN

S.S. GEORGE WASHINGTON—S.S. REPUBLIC 
S.S. PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT 
klauskite vietos agentu arba rašykite pas

11 ryte — Jautienos drožinių, vie
nas ar trįa šaukštukai, sumaišyti su ( 
tiek pat duonos, o viskas pavilgyta 
jautienos sosu arba minkštai išvirin
tas kiaušinis sumaišytas su sena 
duona; šmotukas cukoriaus ir "6—8 
uncijos- ’pieno.

3<po pietų — Jautienos, vištos, ar
ba ^avienos buljonas, su ryžiais arba 
senh duona, šešios uncijos pieno, jei 
reikalaujama. Duona su sviestu, ar
ba cukorius. Daugelis to amžiaus 
vaikų jau ims ir suvirškins obuolie
nę arba slyvas. Jei to duodama, 
apleisk pienų.

6 vakare — Du šaukštai javinių 
kojelių' su 8 uncijomis pieno; šmotu
kas cukoriaus. Senos duonos ir svie
sto.

•10 vakare — šaukštas košeles su 
8 ’uncijom pieno.

Vaikai po 15-tam menesiui reika
lauja daugiau pridečkų prie valgių. 
Kitame straipsnyje apie

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

ir išrašomas 
gydytoju visame 
~ pasaulyje del 
maitinimo kūdi
kių, jau virš 68 

metu

CONDENSED MIUv

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

US^Valymas Atpigintais
Siutų ir Ovcr- 

kotų valymas ir 
suprosinimas la
bai nupiginta — 
atnešk savo žie
minį siutą arba 
overkotą ir gau
si atgal išvalyta 
ir suprosytą tik 
už $1.25.

Naujus siutus 
siuvu visai pigia 
kaina, todėl ne
praleiskit progą.

KAZYS E. VOGIUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 
“Dirvos” budinke, kampas Superior.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai iškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. 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 
Russ: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

I A. DURASEVIČIA |
Popicriuoja Kambairus naujau- •> 

X sios mados popieromis — Par- T 
duoda kambariams popieras, 

* sutauso plesterius — jei yra •»* 
£ reikalas darbą atlieka greitai, 
%• gerai ir pigiai. Reikalaudami 
X šių patarnavimu kreipkitės an- X 

trąšu: (36)
£ 1386 EAST 65TH STREET ?
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— Pažiūrėk ant 7-to puslapio ir 
žinosi!

Life, snaps Helen Baltruko- 
nis, is just one wish after an
other that you'd done some
thing else.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS----- o----- -
How many young men will 

run after duty as they will 
after beauty?

----- o----- .
Willie: Pa, what is the dif

ference between the Wedding 
Day and the Wooden Wedding
anniversary ?

Maw: The difference bet
ween being toasted and being 
roasted, my son.

Paw: Go to bed, young man!

Mrs. Anna Karuža thinks al 
girl can soon tell whether there Į 

! are intentions back of a old| 
I bachelor’s attentions.

----- o-----
“Look here, waiter, I’ve been I 

; waiting half an hour for that Į 
I steak I ordered !”

“Yes. sir, 1 know it, sir. Life
: would be worth living, sir, if 
j everyone was as patient as you 
i are.”

S. LEVIN
7030 Superior Avenue 

Ladies Dresses — Millinery & Coats 
Turim visokių gatavų dresių moterims ir 
mergaitėms. Taipgi ploščių ir skrybėlių. 

Lankykitės i tokias ištaigas kurios arti jūsų 
ir kurios nori būti draugingos su jumis savo 

teisingu patarnavinių.

A dentist in a small village 
in a sparsely settled part of 
New York state had extracted 
a tooth for an extremely ner
vous woman. She admitted 
that she had no money with 
which to pay the fee.

“Oh. that’s all right”, 
dentist assured her: “just 

name, 
amount.” 
I’m that upset 

I-I-I just can’t think now’ whai 
his name is”, stammered the 
woman. “You see, I allers 
him pa!" 

----- 0-----

that’s 
;sured her: 

me your husband’s 
I’ll charge the 

“W-W-Wal.

J. V. Mitchell says he knows 
a landlady who is- so sti 
that she heats the knives 
her boarders can’t use so much 
butter.

----- o-----

KOPECNY’S PHARMACY 
Receptu sutaisynias musų speciališkumas. 

DRUG STORE
Patogi vieta Lietuviams apsilankyti visokiuo

se reikaluose kada ko prireikia.
7901 Superior A venue 

Paremkite Lietuvių draugą.

EPITAPH
Beneath this cold marble there

oozes
And snoozes a maker of booze 

To drink his own make 
He found a mistake. 
So now it’s a bier that he 

chooses.
----- 0-----

C. H. OSINSKI’S
1139 East 79th Street

Saldainių, Saldžių Gėrimų, Aiskrymo ir 
Cigarų Krautuvė.

Kviečiame musų kaimynus Lietuvius at
silankyti kada ko reikia.

Dealer: What! You say Mrs. I 
DeWitt bought a gallon of gas- * 
oline to kindle her kitchen fire. 
Didn’t you tell her not to? į

Clerk: No. 
might be able to 
cook stove.

0-

LOUIS EISENBERG 
1169 East 79th Street

GELEŽINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 
Užlaikome visokias reikmenis namams, vir
tuvei — indus, pečius, Įrankius, ledų skrynes.

Taipgi Radio; Cinkuojam, t-aisom ir gazą
suvedam. i

All some people have laid by 
for a “rainy day” is an umbrel
la.

-o-

4. _ ______ ..—>.—..— -----—-—«— —••—••—••— -- -—J -- -—+

J. J. Sapuiions

Girl (slipping on new' 
gagement ring) : You’ve 
my favorite stone, old 
which is more than the 
did.

Man: It’s the same 
usually buy.

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

INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių, 

taisyti, kreipkitės čia, o busit užganėdinti. 
Norėdami Namą pirkti, budavoti arba pa- 

Taipgi čia galima atlikti ir kitokius rei
kalus, kaip tai: padaroma Įgaliavimai Į 
Lietuvą del Pardavimo, Pirkimo ir Per
vedimo Ūkių; Siuntimas pinigų Į Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulate Notaras.

6820 Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj 
Telefonas Randolph 458.

sun was

the on that SundayI met you

and

1

Whoa!'
shining bright, 
world of sorrow 

a cheery light.
upon my 
appeared

When I met you on that Sunday 
Someone whispered from above 
That at last my search was over— 
For in you I found my love.

WHEN I MET YOU
Walter R. Baublis

When
Feeling lonely, sad and blue,
From my heart the sadness vanished, 
Vanished like the morning dew.

When I met you on that Sunday 
As the 
Down 
There

Thanks'

new

BOSTON CUT RATE SHOE STORE
7026 Superior Avenue

Specialis ipšardavinias Vaikų čeverykų del 
Mokyklos. — Duosime Dvigubas štampas kas 

atsineš su savim šį apgarsinimą.

en- 
hit on 
thing, 
others

E. CARLSON
FLORIST

7313 Wde Park Avenue
Užlaiko puikiausias skintas gėles del bukietų 
vestuvėms, laidotvėms ir kitiems reikalams.

Taipgi puikiausių gėlių puoduose.

ZIURIS & DAVIS
LIETUVIŠKA MĖSOS IR VALGYMO 

DALYKŲ KRAUTUVĖ.
Užlaikėm šviežią ir rūkytą mėsą ir k. dalykus.

A. Se Bartkus 
EAST 79th STUDS©

kind 1

Lobster on display in New 
York 112 years old. Probably 
he attributes his great age to 
the fact that he never cultiv
ated the aquaintance of choru 
girls.

SUIT YOURSELF
Way dowm in the Lehigh 

Valley,
There once lived a little 

Hindoo.
He had no suit to go 

swimming
So he tried to make his 

skin do.
----- 0-----

Į “Willie, will you run to the 
I store for me?”

“Yes, mother. Do you mean 
the chain store, or haven’t you 
got any money?”

----- 0-----
Everybody loves a flattering 

man.

QERIAUSIAS Lietuvių prietelius ir 
ir patarnautojas, prie kurio visiems 

patartina kreiptis Fotografijų reikale. 
Puikiausia patarnauja jaunavedžiams 
nutraukdamas fotografijas atminčiai to 
svarbaus gyvenimo įvykio už prieina
mą kainą, ir darbą padaro artistišką. 
4ĮĮ Musų Studija yra didelė ir patogi at
važiuoti iš visų miesto dalių, ypač tiktai 
kelios minutos nuo Lietuvių bažnyčios. 
Taipgi traukiame įvairiausias kitas fo
tografijas, taipgi padrome rėmus.

EAST 79TH STREET STUDIO 
J197 E. 79th St. Cleveland

THE STONEMAN HARDWARE CO 
7110 Superior Avenue

Užlaikome pečius, Aisbąksius, Maudynes i 
viską kas reikalingą prie Įtaisymo maudynių. 
Turime visokių mailavų, geležinių reikmenų 

ir visokių kitokių tos rūšies dalykų.

Pranešimas Sergantiems I 
X-RAY IŠEGZ AMIN AVIMAS UŽ $1'00 | 
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E: 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Mcįterų E 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
ofisas Įrengtas su naujausiais N-Spindulių, Elektriškais aparatais, ~ 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- E 
rija, kas leidžia rnan padaryti teisingą klinišką diagnozą arba< nu- E 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. j-

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimą”. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustoji m o kraujo ir be pei- E 
lio, be pjaustymu ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- = 
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu, pa- ~ 
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
uis 606 ir 914. E

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- ~ 
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiūriu visus savo pacentus. E 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. , H

----- Mes Kalbame Lietuviškai------ « E

Dr. BAILEY, Specialistas =
1104 Prospect Avenue įj

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
(Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) E

Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. E 
lllllllllllllll..... II|IIIIIIIIIII‘HII......IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIHIIIIHIII......Illllllllllg

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS ::
•į

Eikite pa« tikri} Specialistę, e M », 
prie kokiq aeišlavintų daktarų. Tik- 
ran Specialistas arba profesorius no- 
siklausinšs kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ilgos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą juaij ligos priežastį 
ir jeigu aš paimaiu jus gydyt, juras 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ii 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo uxnuodijiuso 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai- 
idas uisisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neailrve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai ra
ukysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu eąĖinta- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
104SS Euclid Ar. Kampas E. l<J5th St. SB vateod 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Off— valandai: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo • Sd t vatoaao. 

Nedėldicaiau uao 10 ttd L
.'■\W>,>W/>V.\WAbW.,AW.W?.,<‘AV.,AWAVA,.VAV1



Giiiis Restaurantas
l/IENATINĖ Clevelande Lietuviška Valgyk- 
v la kur duodama vien tik valgymas, be jo

kių “karčių” gėrimų. 'Valgis čia padaromas 
kuogeriausias ir skanus, grynai Lietuviškas ir 
sveikas.

Pirmutinis Lietuvis Clevelande kuris pra
dėjo tą biznį, ir patenkinimu žmonių įgijo vi
sų prijautimą, ne tik Lietuvių bet ir svetim
taučių. Vieta švari, mandagus patarnavimas 
suteikiama kiekvienam.

Kviečiame atsilankyti kuriam tik patogu.

63041 SUPERIOR AVENUE
Skersai Lietuvišką Svetainę.

ANTRAS ’DIRVOS’ 
IK N IK A S

^imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’jC. =

ĮPO LIETUVĄ]
i PASIDAIRIUS = KAROLIO SARPALIAUS PRIEŠAS
šdiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiintiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif  
RASTA NEGYVAS ŽMOGUS

Kulpės upėje ant vieškelio 
(senkelio) šiauliai-Gruzdžiai po 
tiltu vandenyje rasta lavonas. 
Tai buvo Adolfas Gausmanas, 
21 m. amžiaus, iš Gruzdžių. 
Jis išėjo iš Gruzdžių miestelio 
Šiaulių linkui diena prieš tai. 
Vedama tyrinėjimas. “š.N.”

Nušovė Vagį
Mariampolė. — Mariampolės 

policijos vado butan 
vagis, kuris jau buvo 
dąs savo darbą, bet 
vadas išgirdęs kad jo
kščioja neprašytas nakties sve
čias ir iššovė į jį iš revolverio. 
Tas tuojau mirė. . ■

įsibriovė 
beprade- 
policijos 

bute vai-

i Nužudė Savo Vyrą
Netoli Papilės miestelio buvo 

rastas nužudytas Papilės gy
ventoj :is Kruminas. Prie jo ra
sta kirvis.

Policijos tardymu nustatyta 
kad Krūmini} užmušė jo žmona 
norėdama pasiliuosuoti nuo jo 
kad ištekėti už kito. Ji tapo 
areštuota ir patalpinta Šiaulių 
apskrities kalėjimam

LATVIJOS UŽSIENIŲ MI
NISTERS KAUNE-

Kaunas. — Liepos 28 d. at
vyko Latvijos užsienių reikalų 
ministeris K. Ulmanis ir V. 
Munters, lydimi pasiuntinio J. 
Aukštuolio. Jie padarė Minis- 
terių Kabineto rūmuose vizitą 
•ministeriui pirmininkui, užsie
nių reikalų ir' teisingumo mi
nisteriui M. Sleževičiui. Iš ten 
svečiai vyko į užsienių reikalų 
ministeriją, kur atlankė eko
nominio ir e. politikos departa
mento direktoriaus pareigas 
Dr. J. Purickį. Tuojau po to 
ministerijos rūmuose prasidėjo 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
ministeris pirmininkas Sleževi
čius.

Po dvyliktai svečiai nuvyko 
pas Respublikos Prezidentą K. 
Grinių. Po to aplankė kitas 
vietas. Vakare užsienių minis
terijoje įvyko kitas pasitari
mas. Pasiarime paliesta' pre
kybos ir arbitražo sutartjs, o 
taip pat eilė kitų svarbių klau
simų liečiančių Lietuvos-Lat- 
tarpusavinius santikius. “L.“

Laukinis Airišis Jack McCarthy 
Kanados čampionas, sveria 21 5 

svarų, apie 6į pėdų aukščio.

BEDARBĖ KAUNE
Darbo Biržoje Kaune įregis

truota 2169 bedarbių, iš jų mo
terų yra 479. Miesto valdyba 
suteikė dabar prie viešųjų dar
bų darbą viso 473 bedarbiams.

Nurodytas skaičius bedarbių 
ir padvadų dvigubai pasidaugi
na del to kad kiekvienai bedar
bių pakaitai prisieina dirbti į 
savaitę tik po tris durnas. Tai
gi reikia skaityti k.'d miesto 
valdyba patenkino darbu viso 
946 bedarbius ir 122 bedarbius 
su pad vadomis, išviso 1068 žm. 
Nepatenkinta darbu 1100 be
darbių.

Bedarbėms moterims viešieji 
darbai eina Vytauto Kalne, prie 
Vydūno alėjos. Kas savaitę 
bedarbės moterįs dirbs po tris 
dienas, kiekvienoj pakaitoj 40, 
išviso 80 moterų. “L.ž.”

DARBININKŲ JUDĖJIMAS 
ŠIAULIUOSE

Frenkelio, Nuroko, avalinės 
“Bato” dirbtuvės apie 150 dar
bininkų del reikalavimo padidi
nimo užmokesnio ant 20 nuoš. 
ir astuonių valandų darbo nesu
sitaria ir dar tebestreikuoja.

Reikalaujama grąžinti pa- 
liuosuotus delegatus, pagerini
mo išdavimo produktų, avali
nės, sutvarkyti samdymą dar
bininkų prie nuolatinio darbo ir 
išduoti knygutes sulyg nustaty
tos kainos užimamo darbo maž
daug sulig kitų fabrikų atlygi
nimų.

Nuroko odų fabriko apie 80 
darbininkų taip pat pageidauja 
8 valandų darbo ir didesnio už
mokesnio, bet savininkas ne
kreipė domės į derybas, mato
ma kad atsižiūrima į Frenkelį.

Faino odų dirbtuvės darbi-

Karolis Sarpalius, sunkios vogos Lietuvių 
čampionas, sveria 210 sv., aukštis 6 p. 3 col.

NEDEGIOJ

YORK RD.

M. EISENBERG
1175 E. 79th St.

Lieuvių kaimynas, užlai
ko visokius Dry Goods ir 

kitokias smulkmenas.

O ROSEDALE ©I
Dry Gleaning Cm

Rand. 7906 Ž
f C. F. PETRAITIS, Prop. 4
* 6702 Superior Ave., |
Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

ninkai be streiko tęsia darbą 
su 25 nuoš. padidintu mokesniu.

Choronžickio apie 70 darbi
ninkų susitarimas pavyko be 
streiko ir pripažinimas Profesi
nės Sąjungos liko atviru.

Rubinšteino malūno apie 15 
darbininkų nuo Liepos 4 d. pa
skelbė streiką. Streiko priežas
tis — 10—12 valandų darbu 
diena ir mažos algos.

Aleksandrijos plytų dirbtu
vės darbininkai taip pat pake
lė streiką del padidinimo užmo
kesnio. (“š. N.”)

JONAS KRUNKAITIS, 190 svarų 
Clevelando Lietuvių čampionas 

su JOE MOSKALENKO, 190 svarų, 
Rusas iš Akrono.

įžanga 5Oc. Ypatai
Vaikams Dykai

AUTOMOBILI A AIS važiuot: STATE RD. iki BEAN RD., paskui sukt Į YORK RD. Arba nuo W. 73rd St. 
RIDGE RD. važiuot iki BEAN RD. >r pasukt i YORK RD. Ten bus nurodymai “Signs” į Pikniką. Tėmykit.

BUS A1SKRYMO, SALDAUS PAPSO, ALAUS, SKANIŲ UŽKANDŽIŲ, SALDAINIŲ IR VISKO VISIEM

Puiki Svetaine Šokiams • ■ GrioŠŽ LlliŽOS Orkestro
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Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese įi 
------------------------------ 

f el. Randolph 14766820 Superior Ave. Atdara vakarais.

Fotografija ant Superior Avenue Nedėlios ryte, Rugpjūčio 22 dieną —
— Ei, jus, kur jus taip sku rinatės?
— Mister Policman, mes skubam į “Dirvos” pikniką ii- ristynes!
— Tzat co? Tai orait, gohet!

APSIVEDIMAI
Antradienį apsivedė Juozas 

Alaburda su Paulina Vaškevi- 
čiute. Šliubą ėmė Lietuvių baž
nyčioj, vestuvių iškilmės atsi
buvo Lietuvių salėj. Pirmas 
pabrolis buvo Antanas Slavin
skas, jo pamergė Ona Vaškevi- 
čiutė.

Linkime jaunai porai laimin
go sugyvenimo.

Trečiadienį įvyko vestuvės 
dviejų našlių, Juliaus Barzdau- 
sko su Elena Valailiene. Šliu
bą ėmė Lietuvių bažnyčioje, o 
vestuvės kelta Lietuvių salėje.

Laimingo sugyvenimo juo- 
d vieni.

šeštadieni įvyksta
Aleksandro Gudelio

Šliubas bus Lie
tuvių bažnyčioj 9 vai. ryte, o 
vestuvių balius Lietuvių salėj.

Krunkaičiute.

vestuvės
su Ona

Clevelandiečių Šimtai 
Automobilių Rengia

si į Pikniką
Tūkstantis suvirs — arba 

beveik dešimta dalis visų Cle- 
velando Lietuvių — dalyvaus 
šiame “Dirvos” piknike, kuris 
bus paskutinis šį metą. Nepra
leiskite progos, atvykit į vietą 
kur susirinks tiek Lietuvių kai 
niekad kitados pas mus nesusi
taiko. Atminkit, įžanga suau- 
siems tik 50 centu, o vaikams 
visai dykai. Nepalikit juos na
mie.

Šį sykį hus du ar tris trekai 
karais atvažiuojantiems ir. ne’ 
reiks laukti kol trekas sugryš. 
Farmerio trekai vežios žmones 
nuo karo į pikniką.

' Nuo. Lietuvių salės išeis tre
kas apie lj valandą ryte, o nu
veš kaip tik į laikų. , Susirin
kit kas neturit .kuo važiuoti.

SPORTAS Akrono Naujienos

)

i imamas, nes jis pragarsėjęs, o 
j Sarpaliui reikia pasinaudoti šia 
proga ir laimėti, tada tik galės 
pasirodyt Clevelando tarptauti
nėse ristynėse.
MAROTTA PRADĖS PJSTY- 

NES SEKANTĮ MĖNESI 
Aipe pabaigą Rugsėjo Char

ley Marotta rengia pradėti sa- 
I vo žieminio sezono ristynes au- 

, ditorijoj. Pamatęs pereitame 
b “Dirvos” piknike kad Lietuviai 

labai entuziastiški prie ristynių A „
. sporto, Marotta pasiryžo duoti American Equality
. auditorijoj ir Lietuvių ristikų, i ^l,rl susideda is visų 
. ir be abejo bus proga mums pa- 4° ateivių ir kuri nori 
, matvt ten tankiai savo risti- 9 la,ke rinkinių tik atsakančius 

ir svetimtaučiams prielankius
Marotta savo liuosu laiku už- i kandidatus į valstijo.s ir apskri- 

..u. ,upl .a.n.vt. V..OU, u„-Į si įminėja pardavinėjimu auto- Į lie« ka".dlv“‘
tai abu rengiasi prie didelės ko- jmobilni prie Down Town Chev-!tanis klausimų blankas, n ku- i.ai ami icn„iasi ic ujueiw I. jąuc|į(j I nu atsakymai bus tinkamesni

‘ ir prielankesni ateiviams tuos
Lapkričio mėnesį renis.

Lis ar Snigs — Ristynes 
bus — Sako Ristikai 
šios ristynes bus tikras pasi

rodymas musu sunkios vogos 
čampionui Karoliui Sarpaliui, o 
nemažiau jų laukia ir “laukinis 
Airišis” Jack McCarthy, kuris 
manosi įsiveržt į Suv. Valstijas 
ir patrankyti Amerikonus.

Jose referee bus Charley Ma
rotta, Clevelando ristynių pro
moters, kuris laimėjusiam su
teiks pirmą progą ristis miesto 
auditorijoj su žymiausiais risti
kais. Kaip Sarpaliui taip ir 
Airišiui rupi laimėti viršų, už-

Clevelande vyrų choras Or
pheus, kuris dabar važinėja po 
Europą, Anglijoj turėjo gerą 
pasisekimą, pralenkdamas ge
riausius tos šalies chorus ir lai
mėjo pirmą dovaną Valijos cho- 

1 rų kontestė. šių metų chorų 
... . konteste dalyvavo 100,000 klau-pries kuriu- , . 

redaktorius I S.vtojų.
Šito choro kelionė į Europą 

— ' atsieina $35,000, ką sudėjo Cle-
“Dirvoje” laikėsi Mariampo-, velandiečiai muzikos mylėtojai. 

; muzikos moky-. Vienas nej vardintas labdaris 
aukavo tam tikslui $20,000.

Clevelande suimtas ir tardo-1 
mas vienas nužiūrėtas Cantono! 
miesto redaktoriaus Mellett už
mušėjas, Mazer. Iš jo norim t ■ 
išgauti kad jeigu ne jis nušo
vė tą redaktorių tai tuos kurie 
nušovė.

Tikima kad i šia žmogžudys
tę bus įmaišyta daug Cantono 
aukštų valdininkų 
žemus 
kovojo.

vos ir lavinasi kuosmarkiausia.

darbus tas

KRUNKAITIS IRGI 
MIKLINĄS!

Vietos Lietuvių čampionas 
Jonas Krunkaitis ruošiasi pa
kratyti Akrono Ruski, nors ir 
pats dreba jau iškalno. Bet ne
pasiduos, sako, nes dabar turi 
kas už jį labiausia rėks laike 
imtynių — tai jo šonkaulis.

Motors Co., 
Kurie pirksite automobi- 

apsilankykite pasitart su

VISI AKRONIEČIAI ŠIRDINGAI KVIEČIAMI I ‘DIRVOS’ 
PIKNIKĄ IR RISTYNES ŠIOJ NEDĖLIOJ.

Cuyahoga apskrities 900 be
pročiu Newburge užlaikymui šį
met jau atsiėjo $350,000.

KLAUSINĖJA POLITIKIE
RIUS

League. 
Clevelan- 
pravary-

Pereitcs nominacijos Cuya
hoga apskrities piliečiams kai
navo netoli $2 nuo kiekvieno 
paduoto balso. Praleista $12'),- 
000 sutvarkymui ir apmokėji
mui darbininkų prie balsų su
ėmimo ir suskaitymo.

lės gimnazijos 
tojas Juozas Kamaitis. Iš čia 
gryžo į rytines valstijas ir tuoj 
išvažiuos Lietuvon. -

Šimtai Lietuvių iš Kai
myniškų Miestų Daly
vaus “Dirvos” Piknike

Iš laiškų ir paklausimų apie 
“Dirvos” pikniką sužinome kad 
atvažiuos šimtai Lietuvių iš ap
linkinių miestų, kaip Akror 
Lorain. Youngstown, Alliane 
ir iš mažų miestukų netoli Cie 
velando.

Kviečiame visus, nuvažiavi 
mas lengvas, vieta puiki, dau, 
vietos automobiliams pasistatę

Clevelande vis tebestreikuoja 
namų maliavotojai, popieriuo-

ir vis neprieina prie susitaiky
mo nors streikas tęsiasi pusė 
metu laiko.

ti. ne

KAIP NUVAŽIUOTI
Visiems reikia važiuot į va

karinį miesto kraštą (West Si
de), Superior avė. per Superior 
tiltą, paskui važiuot State Rd. 
arba Pearl-Ridge Road iki Bean 
Road. Bean Road atsiduria ir 
baigiasi prie York Road, prie 
kurio yra pikniko daržas. Ten 
bus padėta ženklai "Dirvos Pik
nikas”.

— Ei, stop, kur tu joji 
tą galą kur visi ?

—Mister Policman, aš 
pasiimt savo šonkaulį, tuoj 
šių ir josim į “Dirvo; ”

— A, tai šitaip? Dac fain. 
Gohet!

joju 
gl-y. 

pikniką.

KAMBARYS ANT RENDOS 
Veinam ar dviem vyram pąs

> Lietuvius. Kreipkitės
1(135 Wheelock Rd,

ANT RENDOS
5 kambariai ir garadžius, ant 
9820 Mahar Ave., prie E. 105 
netoli Kinsman. Renda $40.JEIGU

DIRVOJE” GARSINASI—

$100,006,000 vertės
100,000,000 vertės
100,000,000 vertės
100,000,000 vertės
90,000,000 vertės
85,000,000 vertės
25,000,000 vertės

2,000,000 vertės
2,000,000 vertės

Elektros Kompanija
Tabako Kompanija
United States Lines

Cunard Line
Cazo Kompanija 
Society for Savings 
May Kompanija 
Borden Kompanija 
Calumet Kompanija

(ir daug kitų didelių Įstaigų)

—paklauskit savęs KĄ tas reiškia? Ar joms per- 
maaži pelne? Ar kas kita jeigu taip daro?

NE. Pelno užtenka. Bet jos nori dar augti.

Jos visos pradėjo egzistuoti nuo kelių dolarių ir— 
JOS AUGO,

AUGA
IR DAR NORI AUGTI

BIZNIAMS KURIE'SUPRANTA GARSINI
MOSI SVARBĄ AUGIMUI GALO NĖRA!

GARS8NKITES!

Jack McCarthy Laimė
jo Ristynes su Labriola

Šios savaitės pradžioj, pake- Į 
liti į Clevelandą, McCarthy tu
rėjo imtynes netoli Suv. Valsti
jų rubežiaus Kanados farmerių 
karnavale, kur jis ėmėsi su pa
garsėjusiu Italu Labriola. Jie 
ėmėsi tris atvejus, nes vieną 
syki McCarthy paguldė Italą ' 
32 miliutas, antrą sykį Italas jį 
paguldė į 20 minutų, o trečią 
sykį McCarthy laimėjo pagir
dydamas Italą į 18 minutų.

Taigi Sarpalius gauna sa.i 
labai smarkų ir atkaklų priešą.

rolet 
avė. 
liūs 
juos.

Katrie Norit But Ristikais?
Daugelis žingeidauja rištinė

mis ir norėtų būti ristikais. Ma
rotta užkviečia Lietuvius dru- 
tuolius j savo klubą, 1043 E. 79 
St., kuris atdaras antradieniais 
ir penktadieniais ir kur susiei
na lavintis daug ristikų ir kum
štininkų. Atsilankyki!, išban- 
dykit savo jiegas.

Atmintis Edisonui
Milan, Ohio. — Šis miestas 

nutarė nupirkti apie 200 akrų 
žemės ir įrengti parką kaipo 
amžiną atmintį elektros dalyku 
išradėjui Tarnui Edisonui, ku- 

Į ris yra šiame mieste gimęs. Po 
to steigs $10,000,000 vertės 
mokyklą tam pačiam tikslui.

sužeistas vienas darbinin- 
šmotai skrido už 200 pė- 
vos nesužeidė kitus ten

Clevelande, leidžiant į išdžiu
vusi traukinio katilą vandeni, 
Pennsylvania gelžkelio jarde 
ant Kinsman rd., katilui spro
gus 
kas.
du ir 
dirbusius darbininkus.

Clevelande prasidėjo gelžke- 
iių pašto darbininkų konferen
cija. Dalyvauja apie 100 dele
gatų. kurie atstovauja 13,000 
darbininkų.

Marotta Žada Sarpaliui 
Kontraktą Jei Laimės 
Abudu ristikai sutinko kad 

referee butų Charley Marotta. 
Nuo savęs Marotta dar sykį pa
sakė: Jeigu Sarpalius sitis 
tynęs su Airiu laimes tai jis

palium sutartį dalyvauti imty- 
se miesto auditorijoj.

Viskas ko reikia tai Sarpa
liui laimėti, nes Airišis turi su
tartį su Marotta, kuris žadėjo 
jį pastatyti auditorijoj su ki
tais ristikais.

Reiškia. Airišis vistiek pri-

PARDAVIMAI

už 1-3 ir 1-2 Pigiau
negu yra jų tikra vertė. Į 

Tai yra didžiausias pinigų j 
taupymo išpardavimas musų s 
25 metų gyvavimo istorijoje. Į 
Ateikit ir pasinaudokit kiek j 
jums reikia šiame atpiginime. j 

The Spanye & Reich Co. į 
7002-4 Superior Avenue Į 
Atdara vakarais iki 8 vai. I

Suėmė Šerifo Užmušėją
St. Clairpville, O. — Mikas 

Dragovič, ,32 metų, apkaltintas 
pirmo laipsnio žmogžudystėje 
už nužudymą šerifo, kuris buvo 
sulaikęs jį 
degtinės, 
vęs, Vido 
šaudymesi

su pilnu automobiliu 
Kitas su juo važia- 
Radonovič, sužeistas 
su valdininkais.

DIDELIS
UŽDARYMO

IŠPARDAVIMAS
$75.000 vertės Prekes iš musų 

25th Street Krautuvės, k. t. 
Aukštos Rūšies

VYRIŠKI SIUTAI, 
VAIKŲ DRAPANOS 
VISOKIOS REIKMENYS 

DABAR PARSIDUODA

18 sužeista audroj. Bellaire, 
O. — Audrai užėjus pereitą 
savaitę po karščių, sugriauta 
trįs namai ir sužeista 18 ypatų.

Senoviška biblija šiukšlyne. 
Kept, O.— Senų atlaikų krūvo
je mergaitė atrado bibliją leis
tą 1726 m., kas sukėlė didelio . 
žingeidumo senų knygų rinkė
jų tarpe.

V. KIRVELAITIS ir
V. AKELIS CO.

Atidarė Nauja
| SALDAINIU IR MINKŠTU (ĮŽIŪ

RIMU KRAUTUVĘ
5917 ST. CLAIR AVENUE 

Ice Cream, Minkšti Gėrimai, Cigarai, 
Cigaretui, Tabakas ir kt.
Taipgi Groseriški Daiktai. 1 ' 

LietfiVial, nepamirškit savo drau
gų. < • ' ' (36) •

ši didele Rusiška ruda nu 
ka yra viena iš 17 skirtingų rū
šių meškų Brookside zoo. Ten 
yra poliarės. Malay, juodos, 
cinamonhiės ir Amerikoniškos 
rudos meškos. Jos yra kelio;

, iš šimtų kitų gyvulių ir paukš- 
PARSIDUODA NAMAS ] čiu kurie ten randasi.

Astuonių kambarių, du garadžiai,; Jeigu Gamtos Istorijos mu
su elektros šviesa; tinkamas gerai zej.,UH komiteto planai isikll- 
šeimynai; viskas naujai įrengta. —i • . , t
Kreipkitės 3715 Kelley avė. palei n.vs 11 balsuotojai LapkllCIO m. 
Payne Ave. (34)! nutars tai zoo ir Clevelando

Muzejus Gamtos Istorijos bus 
labai padidinti. i

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, 8 kambariai, didelis 

lotas, arti E. 152 St. St. Clair karo, 
prie mokyklų ir bažnyčių. 
$6900. Reikia Įmokėt $2,500. 
šaukit 521 E. 152 St.

DALYKAI KURIU KUNIGAI

Kaina
Atsi-

PARSIDUODA PIGIAI
7 kambarių namas gerame stovy

je, geroj kaimynystėj, ant didelio lo
to, su garažium ir Įtaisymais, duo
dasi lengvu išmokėjimu. Geras pir
kinis. Reikia į nešt tik $1.500. Sa
vininkas ims mortgečių. Kreipkitės 
1679 E. 81 St. (35)

$10,500, VERTAS $12,000
Moderniškas 10 kambarių 2 šei

mynų namas, aržuolinės grindis, 2 
garadžiai; didelis lotas. Ant 
144 St. arti St. Clair. Reikia 
$3,000.

PARSIDUODA ARBA MAINYSI!
ANT LOTO AR AUTOMOBILIO 

Puiki saldainių ir minkštų gėrimų 
ir aiskrymo krautuvė, taipgi laiko
ma tabakas ir rašomi reikmenis. Lie
tuvių kaimynystėj, great “Dirvos”. 
Kaina prieinamai Kreipkitės 6821 
Superior Ave.

NA, 1383 East 551 h 
Atdara vakarais.

East 
įnešti

st.

Millinery & Beauty Parlor
SENAI IŠDIRBTAS BIZNIS. 

SAVININKĖ TURI PARDUO
TI DEL NESVEIKATOS.

GRETA RANDASI KETURI 
GYVENIMUI KAMBARIAI SU 
MAUDYNE. Kreipkitės

5825 SUPERIOR AVENUE.
Kampas E. 59th St.

13 metų toj pačioj vienoj vietoj. 
Padarykit savo pasiūlymą.

MODERNIŠKAS 5 KAMBARIŲ 
BUNGALOW IR 2 ŠEIM. NAMAS 
lotas 45x200, garadžius ir vietos del 
kitų G garadžius Kaina S16.50) ir 
pigi, nes lotas vertas $9,000. bud In
ka galima sugriauti ir pabudavot 
15 šeimynų vietos. Neša 31.620 per 
metus. 12327 Woodside Ave. Supe
rior thru karas. (27)

PARSIDUODA
6 kambarių pavienis namas, gata

vas įsikraustymui, didelis jardas. — 
5348 Homer avė. arti Superior ir E 
55th St.

P. J. KELLEY
Parduoda savo senai iš
dirbtą Saldainių, Aiskry- 
mo ir Cigarų krautuvę.
Randasi iLetuvių kai
mynystėj ir daro gerą 

biznį.

PARSIDUODA
1 Saldainių, Cigarų, Delikatesų, Mo
kyklos reikmenų krautuvė. Nėra jo
kios kompeticijos. Prie krautuvės 
randasi gyvenimui kambariai. Ren
da žema. Parduosiu pigiai. Maty- 
kit Agentą Zimerman, 12900 Buck
eye Road arba 1507 Rowly avė. arti 
W. 14 St. (3G)

6914 Superior Ave.

KRAUTUVĖ
Ant Lorain avė. kampas 121 St. 

Hardware, maliavų ir elektriškų da
lykų. Garantuoju $500 savaitėje in- 
eigų. Užsidaro 6:30 vak.

Norėdami kitokių biznių kreipki
tės pas Zimerman, 12900 Buckeye 
Rd. (34)

ANT PARDAVIMO
Collinwocde arti Euclid Beach, naujas ir dailus 2 šeimynų na

mas, statytas pagal vėliausią madą; du garadžiai;
v imas, lotas 50x125. Kaina $13,500.

1 šeimynos namas. 7 kambariai, maudyne, karšto 
Du garadžiai. Kaina $6,500.

/ Naujas 4 šeimynų plytiniu apartmentas; ineigos 
tus. Kaina $22,500. Reikia įmokėti $5,000.

Bučernč ir Grosernė. geroj biznio vietoj. Savininkas apleidžia 
miestą. Parduos pigiai arba mainys ant 2 šeimynų namo.

A. AUŠROTAS — Real Estate and Insurance
(LIETUVIS)

404 EAST 156TH STREET
Arti Waterloo Road. Telefonas Eddy 2292.

cemento įvažia-

vandens šiluma.

$2,500 per me-

Daugelis kunigų turi savo rankose Graikų ir Eb
rą jų kalbos žodynus, kurie aiškiai parodo ką reiš
kia žodžiai šeol, Hades, Gehenna ir Tarlaroo, iš 
kurių yra išverstas musų kalbos žodis Pragaras; 
bet to jie nesako, verčiau stengiasi užlaikyti žmo
nes nežinojime. Yra tam tikra priežastis del ku
rios jie taip daro.

Kai kurie kunigai tikrai mano kad apšlakstyda- 
mi kūdikio veidą keliais lašais vandens ir skubiai 
sumurmėdami ant jo kelis žodžius, jie gali išgel
bėti kūdikį iš amžinų kančių.

Bet daugelis kunigų, jei norėtų, galėtų sužinoti 
ką tikrenybėje reiškia krikštas; jie pamatytų ir ki
tiems pasakytų kad mažų vaikų krištas nėra tik
ras krikštas; bet tokių dalykų jie nesako.

Ar tamsta kada nors nepagalvojai kodėl pasau
lyje yra tiek daug sumišimo, neramumo, sielvarto 
ir vargų? Kas prašalins visas šias nelaimes ir 
įsteigs ant žemės laimę, laisvę, gerovę, sveikatą,, ir 
kas pailgins žmogaus gyvenimo dienas?

r tamstos širdis netroško kada nors gauti tikrą, 
protingą ir pamatuotą tų dalykų išaiškinimą? 
Tamsta patėmijai kad žmonija ilgai buvo prislėg
ta, pavergta išnaudotojams, ligoms ir mirčiai. Ar 
neverta pamąstyti apie tuos dalykus ir pasisteng
ti surasti tikrus ir teisingus atsakymus.

Biblija arba šventas Raštas parodo kad Dievas 
turi tokį puikų planą, kuriuo einant jis išgelbės 
ir palaimins visa žmonija. Šioje lemoje bus lai
komos PASKAITOS

Miiiiiiiuiiiuiiuiiii^n:<.uniiii>iiiuiMi>

NESAKO

J. R. Muzikantas 
iš New Yorko.

Dideli žmonių 
pulkai lankosi į 
Biblijos Studen
tų susirinkimus 
ir po paskaitų 
sako: “Išgirdau 
tikriausį ir ge
riausi atsakymą’ 
Tamsta esi kvie
čiamas išgirsti 
šio pagarsėjusio 
Biblijos žinovo 
kabią.

Subatoj, Rugpjūčio-August 21, 1926
, Goodrich Svetainėje

1420 E. 31st St., Cleveland, O. Pradžia 7:30 vak'
KALBĖS J. R. MUZIKANTAS.

ĮŽENGIMAS DYKAI. RANKI AUS NEBUS.
Rengia ir Kviečia T. B. S. S.

«auu\

DRAPANŲ KRAUTUVĖ 
Parduodam Vyriškas ir Vaikams Dra

panas, Kepures ir Skrybėles. 
Taipgi Įvairias Valizas ir Skrynias.

■: 7012 Superior Avenue ji
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= Prospect 2420 Central 1766 =
1 THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir etaty- | 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiant ir sukraunam. . =
= 8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohi*. =
ž=iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiittii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin7-
* . - ■ ’ i - » . . . J - • . . .• 1 _•


