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Žemes Drebėjimai Krato
Vakarines Valstijas

KALIFORNIJA BUVO KRATOMA KELIAS 
DIENAS; MIESTAS SANTA [BARBARA 
SUGRIAUTAS; UŽMUŠTA NEDAUG.

Drebėjimai Prasidėjo Wyoming Valstijoje, kur 
Nuostoliai Nepadaryta Dideli. 1

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Grasina angliakasių streiku. 
Dalyvaudamas Scrantone trijų 
angliakasyklų distriktų unijos 
konvencijoj, angliakasių prezi
dentas Lewis pranešė kad ne
kurtos gelžkplių kompanijos ir 
kasyklų savininkai konspiruoja 
Sunaikinti angliakasių uniją, 
delei ko Lewis pareiškė grasi
nimą streiku kietosios ang
lies kasyklose; jis permato kad 
kompanijos nori panaikinti su
tarimą tarp darbininkų ir darb
davių padarytą Jacksonville j 
pereitą vasarą. Sakoma , kad 
kasyklų savininkai nori, sukelt 
pusę milijono dolarių agitacijai 
prieš i Uniją. '

Chicago. — Chicagos miesto 
įstaigų 575. inžinieriai sustrei
kavo birželio 30 d., neateidami 
į darbą. Jie apšaukė trijų die
nų streiką protestui prieš algų 
netinkamą nustatymą.

Watertown, N. Y., dinamito 
eksplozijoj 1,500 p. gylio zinko 
kasykloj užmušta trįs darbinin
kai.

Russellville, Ky., birželio 29 
d. prasidėjo angliakasių kon
vencija protestui prieš kasyklų 
savininkų pastangas grąžinti 
1917 metų algas. Darbininkai, 
kurių daugelis streikuoja, rei
kalauja palikt 1924 metų al
gas, kurios kasyklų savininkai 
sako yra perdidelės.

Detroito automobilių išdirbė- 
jas Ford užveda prekybinį lai
vyną ir sykiu įveda laivų darbi
ninkams aukštas algas. Jo pa
žiūromis, negali būti atsakanti 
darbihinkai ir geras patarnavi
mas jei darbininkai negauna 
atsakantį atlyginimą. Jis pa
kels savo jūreiviams algas nuo 
50 iki 100 nuošimčių, minimum 
alga bus $100 į mėnesį, vietoj 
dabar $47.50. Fordas mano su
traukti ant savo laivų ne tik 
gabiausius /larbininkus iš kitų 
laivų, bet ir atsakančius vyrus 
į laivininkystę nuo žemės indu
strijų.

Anglijos gelžkelių viršinin
kai suvažiavo apkalbėjimui nu
mažinimą visų gelžkelio šakų 
darbininkų algų. Manoma nu- 
kapot mokestis visiems nuo ge
ležinkelių direktorių iki pras
čiausio darbininko. Jeigu butų 
tas įvesta, susitaupys po apie 
$175,000 į savaitę.

Anglijos kasyklų savininkai 
padavė darbininkų unijai parei
škimą jog su liepos 31 d. bai
giasi algų sutarimas ir kad bus 
svarstoma naujos mokestįs.

Kasyklų savininkai nori nu
mažinti mokestis ir pailginti 
darbo valandas, ką darbininkai 
nepriims. Jaučiama užeinąs di
delis anglies krizis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
VAKARUOSE

Santa Barbara, 
želio 30 d. 7:40 ir 
kare nauji žemės 
sukratė smarkiai 
sugriautą miestą.

I drebėjimų nuostolių nebuvo.
Birželio 29 d. buvo smarkiau

sias žemės drebėjimas Santa 
Barbara mieste, ir smarkiau
sias Pacifiko pajūrio istorijoj.

Gyventojai veik visi naktį 
miega atvirame ore, bijo eiti į 
namus. Nuostoliai apskaitliuo- 
jama tarp $20,000,000 ir $25,- 
000,000, o apsidrausta buvo tik 
ant $2,000,000 nuo žemės dre
bėjimo.

Miestas atsišaukia į visą tau
tą pagalbos, prašo dviejų mili
jonų dolarių aukų ir 20 milijo
nų paskolos atsistatydinimui.

šis žemės drebėjimas neturi 
bendro su vulkanų veikimu; jis 
paeina nuo slugimo ar pakilimo 
žemės sluogsnių, kokiu, nors po
žeminiu pasiliuosavimu.

Cal. — Bir- 
7:53 vai. va- 
sudrebėjimai 
jau ir taip 

Iš šitų su-

Billings, Montana. — Birže
lio 27 d. čia užėjo žemės drebė
jimas kuris buvo jaučiamas ke- 
letoj žymesnių miestų Monta
na valstijoj. Baimės perimti 
žmonės išsiskubino iš budinkų, 
saugodami savo gyvastis.

Pirmą dieną apie gyvasčių 
nuostolius nieko negirdėta, jų 
matyti nebuvo. Bet pradėjo 
piltis pranešimai apie sugrio
vimą ir sugadinimą namų ir ki
tokius nuostolius.

Trįs pasažieriniai traukiniai 
buvo sulaikyti kelyje užgriuvus 
kalnų žemėms ant bėgių. Spe
cialia traukinis leidosi gelbėti 
pasąžierių.

Sekančią ir trečią dieną dre
bėjimai nusitęsė iki Kaliforni
jos ir susicentravo apie Santa 
Barbara miestą, kur jau žuvo 
keliolika žmonių ir padaryta di
deli nuostoliai. Santa 
drebėjimą jautė jurų 
mo pavidale, nuo ko 
svarbiausi budinkai. 
liai butų buvę baisus
butų nutikę vėliau į dieną; šeš
tą valandą ryto didžiuose bu- 
dinkuose buvo tuščia, darbinin
kai nesuvažiavę į darbus.

Barbara 
bangavi- 
sugriuvo 
Nuosto- 

jeigu tas

GRAIKŲ VALDŽIA 
NUVERSTA

Atėnai. — Bingelio 25 d. vėl 
liko nuversta Graikų valdžia ir

RUOŠIAMASI “BEŽ
DŽIONĖS TEISMUI”

Dayton, Tenn. — Tennessee 
valstija veiks bendrai su Day-
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Gen. Pangalos, buvęs minis- 
teriu, vadovas dabartinės revo
liucijos, paėmęs, į savo rankas 
valdžią pasidarė? premjeru.

Revoliucija Įiirmiausia pra-
# _ .i dėta užgriebiant telegrafo ofi-

Didieji Žemės Drebėji- Lūs .Salonikuose po šaiidymosi, 
kuris nebuvo mirtinas. Paskui

I padavė valdžiai reikalavimą reL 
zignuoti, o jei heDezignuos tai 
ant jos puls kaltė už tolimesnį 
kraujo praliejimo.

Naujas kabinetas susideda iš 
šių:

Premjeras ir karo ministeris 
Gėn. Pangolas.

Užrubežių ministeris M. Ren- 
dis.

Laivyno ir šalies ekonomijos, 
’Adm. Hadjikiriakos.

Finansų — Kophinas.
Vidaus reikalų — Pangyoto- 

poulos.
Teisių —■ Starhoulis.
Komunikacijos —Tavoularis. . 
Apšvietos — . Livothynopou- • 

los.
Revoliucija buvo bekraujė ir j 

(panaši kaip virsta visur Euro- j 
poj, po vadovyste dešiniųjų.

Dar tik vienoj Francuzijoj iš 
Europos demokratinių šalių 
ra

mų Nuostoliai
Bėgyje praeitų 25 metų pa

saulyje buvo devyniolika dide
lių žemės drebėjimų palikusių 
baisius nuostolius. Tuo tarpu 
buvo daug ir mažų kurie čia 
nesuminėta. Iš didžiausių yra 
sekanti:

San Francisco, Cal., balan
džio 18 d., 1906; žuvo 452 ypa
tos; 265,000 žmonių liko be pa
stogės; sunaikinta $350,000,- 
000 vertės nuosavybes. I

Japonijoj, arti Tokio ir Yo- 
kohamos, rugs. 1, 1923 m. žu
vo 192,001) žmonių; 102,000 su
žeista; 580,000 liko be pasto
gės.

Kingston, Jamaikoj, .sausio 
14 d., 1907 m., 1,1000 užmušta, 
$25,000,000 vertės nuosavybės 
suardyta.

Sicilijoj ir Kalabrijoj, gruo
džio 28, 1908’ m., 76,583 žmo
nės žuvo, 1,100,000 liko be pa
stogės. ,

Italijoj, sausio 13, 1913 m., 
29,978 žmonių užmužta; sunai
kinta keli miesteliai.

Chinijoj, gruodžio 16, 1920, 
200,000 žmonių žuvo; sunaikin
ta dešimts miestų.

Francuzija Nori Leist 
Daugiau Popierinių

Paryžius. — Naujas Francu- 
zijos finansų ministeris Cail-
'laux neišranda kitokio budo su
stiprinimui šalies finansiškai 
kaip tik išleisti 6,000,000,000 
naujų popierinių frankų, kas 
vargu susiprins, o nupuldyt tai 
gali, žinoma, finansų ministe- 
rio priešininkai tuoj pradėjo jį 
atakuoti už tai ir prirodinėti 
kad vietoj sustiprinimo jis 
labiau nusilpnins.
' Caillaux pasakė kad jis 
zignuos iš kabineto jeigu jo 
siūlymas bus atmestas.
turėtų pasitraukti ir Painleve 
su visu .savo kabinetu.

dar

re- 
pa- 

Taigi

22 Kurdai Pakarta
Konstantinopolis. — Kurdų 

sukilėlis Said ir 21 kitas jo pa
sekėjų, kurie dalyvavo pastara
me sukilime prieš Turkiją pa
karta viešai Diarbekir miesto 
aikštėje.

Vokietijoj, Silezijos provin
cijoj, nukirsdinta galvos trims 
moterims ir dviem vyram. Dvi 
iš tų moterų nubausta už nu
žudymą savo vyrų, o viena už 
dalyvavimą žmogžudystėj ir 
vagystėj.

tė-
valdžia radikališka.

Amundseno Orlaivis 
Pargabenta

Spitsbergen. — Pereitą sa
vaitę pargabenta Amundseno 
orlaivis kuiruo jis su savo pen
kiais draugais laimingai parlė
kė į civilizaciją iš šiaurės tuš
tumų. Nuplaukę laivu į tą vie
tą kur orlaivis palikta, lakūnai 
susėdę parlėkė į punktą iš kur 
jų ekspedicija prasidėjo. An
tras orlaivis liko toli šiaurės le
duose.

Amundsen mano tuo orlaiviu 
skristi iš Hortėn j Oslo, Norve
gijos sostinę, kur jiems ruo
šiama didelės sutiktuvės.

Dalykai Chini joje •
Kantonas'.-'— Kantono val

džia davė prižadus kitų šalių 
atstovams kad bus dedama vi
sos pastangas nedaleisti rengti 
demonstracijas prieš svetimša
lius Šameen distrikte, kur yra 
svetimšalių kolonija.

Padėtis Įtempta, ir sakoma 
jog agitatoriai kursto Chinie- 
Čius užimti šameen. dalį. Vo
kiečiams Chiniečiai užtikrinę 
pilną nepaliečiamybę jeigu jie 
nešios ant rankų baltus raikš
čius.

Amerikonai bėga iš Kanto
no.

Šanghajuje streikai tęsiasi, 
riaušininkai daro užpuolimus 
ir apmėto akmenais. tramvajus 
ir dirbtuves svetimtaučių dis
trikte.

Šis Chinų sujudimas prieš 
svetimšalius nėra pirmutinis — 
keliolika metų atgal buvo vie- 
nas didelis sukilimas, prieš ku
rį dabartinis yra tik švelnus. 
Tada gaudė ir žudė net krikš
čionis misijonierius, o ambasa
dos turėjo didelio vargo išsigel
bėjimui gyvasčių.

Hongkongo apielinkėj atsi- 
yo mušis ant upės tarp gink
luoto Angliško laivo saugojan
čio prekybinius laivus, ir upių 
banditų, kurių daug Anglai iš
žudė. Sugryžę į Hongkongą 
Amerikos misijonieriai pasako
ja kad subruzdę Chiniečiai juos 

Wongtha ir Kantono išvijo.

Rado Didelius Skarbus
Maskva. — Sovietų valdžios 

agentai užtiko slaptus skarbus 
užkavotus buvusio kunigaikščio 
Josupovo namuose; tų skarbų 
vertė $3,000,000. Skarbai ras
ta atsargiai užmūryti plieno 
dėžėje muro sienoj. Jie susi
deda iš daugybės sidabrinių, 
auksinių, platino gražmenų iš
margintų deimantais; perlais, 
Safirais ir rubinais.

iš

(Nuo Redakcijos: šiose die-Idžiamame Statute numatytus 
nose atėjo iš Kauno kablegra- nusikaltimus pinigine bauda iki 

j mas nuo Adv. M. Sleževičiaus j 3000 litų arba areštu iki trijų 
I pranešantis jog “krikščionįs” mėnesių.
I priėmė bene tą patį dalyką ką ...........................
apačioje paduodame išimtą is pamatų griaunama 
/‘Lietuvos Ūkininko”, Valstie- stitucinės garantijos 
ičių Liaudininkų Centro Komi
teto išrodomą visuomenei dar žodžio, spaudos, susirinkimų ir 

'pirm jo pravedimo. Gerb. Sle-
rie suvažiuos iš įvairiu miestu, ževičiaus kablegramas telpa p. 
Namas turi atšuoniolika kani- 3'me> redakcijos straipsnyje.) 
barių, kur tilps advokatai ir j -----------------
liudininkai.

Teismas bus 
kuris priešingai 
tymams mokino 
kus evoliucijos 
žmonių ir kitų gyvūnų išsivys
tymą iš žemesnių gyvūnų.

Vysk Brown, kurį jo bažny
čia pernai teįsė už tai kam jis 
nesutinka su visais biblijos 
punktais, pasakė; "Tennessee 
valstijoj jie'nori panaikinti vi
sai žmogaus smegenis, o j jų 
vietą įdėti pirmą skirsnį bibli
jos” (kad Dievas’sutvėrė žmo
gų). Vysk. Brown gyvena Gal
lion, Ohio, ir atsišaukia į visus 
modernistus dvasiškius parem
ti beždžionę, arba evoliuciją ši
toje byloje.

Dayton miestelis visas 
duoda beždžionės dvasia: 
dėta išdirbti '“beždžionės 
mai”,' “beždžionės saldainiai*,’, 
beždžionės pavidalai prie laik
rodėlių retežėlių prisikabinai, 
abelnai viskas pavirto į "mųn- 
key biznį” (beždžionės biznį).

tonu aprūpinimui minių kurios 
suplauks liepos 10 d. į taip va-) 
dinamą “beždžionės-teismą”.

I Rengiama vietos nakvynei ir 
[sužiūrima sanitariški dalykai 
kad tūkstančiai žmonių suva
žiavusių iš kitur turėtų kur pa
sidėti.

Ant kalno pastatyta didelis i 
namas apsibuvimui gynėjų ku-[

Tokiu budu, šiuo įstatymu iš 
t visos kon- 

ir naiki- 
namrl piliečių neliečiamybės,

mokyt. Scopes 
valstijos Įsta- 
mokyklos vai- 
mokslo, apie

atsi- 
pra- 
gėri-

Nikolai Nikolajevič No
ri Kovot prieš Sovietus

Paryžius. — Nikolai Nikola
jevič, buvusio caro dėdė ir Ru
sijos armijos komandieriust po 
ilgo tylėjimo, žiūrėdamas j bol
ševikų lindimą i Chiniją, prabi
lo, sakydamas kad aliantai tu
ri suvaldyt Maskvos despotus 
ir neleisti jiems kištis Į Chini
ją. Nikolajevię pats pasižada 
vadovauti kariumenes prieš so
vietus jeigu jam kas kariume
nes duotų. Su juo yra gatavi 
ir keletas kitų Rusijos žymių 
karo vadų.

Europa susirupinus Chinijos 
dalykų eisena, todėl Nikolaje
vič mano kad reikia ką nors 
pradėti daryti kolei dar sovietų 
agentai ten neįsigalėjo.

15 Žuvo su Laivu
Gloucester, Mass. — Cunard 

linijos laivas “Tuscania?l užėjo 
ant žuvininkų laivo ir nuskan
dino jį; žuvo 15 ypatų.

Prigėrė 9 Ypatos
Quebec, Kanada. — Garlai

viui užėjus ant mažo garinio 
laivuko, šis pastaras apvirto ir 
visi devyni jame buvę vyrai 
prigėrė.

Kaip “Krikščionis” Ma
no Palaikyt Savo 

Viešpatavimą

Demo- 
priim-

jstaty-

Kaunas. — Seimo dienotvar- 
kėn pastatyta Valstybės Ap
saugos įstatymo sumanymas. 
Nors tasai įstatymo sumany
mas Administracijos ir savival
dybių komisijos buvo pripažin
tas nesvarstytinu, bet kiek ten
ka patirti, Krikščionių, 
kratų blokas rengiasi jį 
ti Seimo plenume.

Valstybės Apsaugos
mas, jei butų Seimo priimtas, 
svertų Lietuvoj Vidaus Reika
lų Ministerio diktatūrą. Pro
jektas suteikia Vidaus Reikalų 
Ministeriui plačiausias teises, 
būtent, leidžia jam uždaryti 
Ū'tuuŽįias/’štijuagaa ir organi
zacijas, panaikinti savivaldybių 
atstovų įgaliavimus, duoti Įsa
kymus daryti kratas, uždaryti 
bent kurios rūšies susirinki
mus, sustabdyti dienraščių lei
dimą iki keturių savaičių, o ki
tų periodinių spausdinių iki še
šių mėnesių, bausti administra
ciniu keliu laikraščių redakto
rius ir šiaip piliečius už Bau-1

.draugijų bei sąjungų laisvės, 

.siaurina teismo kompetencija 
administracijos naudai, varžo- 

|ma savivaldybių teisės.
Seimo Krikščionių Demokra

tų blokas, t. y. Ūkininkų Sąjun
ga, Darbo Federacija ir tikrie
ji Krikšlčionįs Demokratai ruo
šiasi priimti šį įstatymą nepa
sitenkindami kad mes jau turi
me ir karo stovio ir nesenai 
Seimo priimtą sustiprintą ap
saugos Įstatymą. Nekreipiama 
visai domės į tai kad Konstitu
cija leidžia įvesti nepaprastą 
padėtį ir laikinai sustabdyti 
konstitucines piliečių teisių ga
rantijas tik kilus karui, gink
luotam sukilimui ar kitokiems 
pavojingiems neramumams.

Tuo tarpu Lietuvoje dabar 
visai ramu ir jeigu galima bu
tų kalbėti apie nepaprastą pa
dėtį tai vięn tuo atžvilgiu kad 
reiktų kuoskubiausia panaikin
ti karo stovį tose. vietose kur 
jis dar . tebcsVAJ^.r ;

Vienintelis šio įstatyčio su
manymo tikslas, tai kova su 
priešingomis partijomis ir ren
gimąsi sekančiais rinkimais pa
statyti priešininkus už įstaty
mo ribų. Kad projektas turi 
omenyj rinkimus į Seimą ma
tosi iš paskutinio paragrafo ku
ris nustato įstatymo galiojimo 
laiką iki liepos 1 d. 1926 metų.

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiKHiuaikffi
liiiiiiiliniiiiliiiiiiiiii:
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Eksplozija Teatre
Kansas City, Mo. — Eksplo

zijoj kuri ištiko teatro budinke 
užmušta apie 70 ypatų. Eks
plozija buvo smarki, budinko 
sienoms griūvant užmušta vi
duje buvusių žmonių.

Senatorius La Follette 
damas paliko apie $30,000 tur
to.

mir-

Netoli Novonikolajevsko, Ru
sijoj, gelžkelio nelaimėj užmuš
ta septynios ypatos ir 32 sužei
sta.

Bulgarijoj nužudyta bandi-! 
tas vardu . Ganev ir septyni jo ; 
pasekėjai, po mūšio su kariu-1 
mene, kuri juos apsupo.

New Castle, Pa., motinos aki-1 
vaizdoj nusižudė Edvardas Pre- 
vet, 35 met ųamžiaus, iš Mo
ravijos, palysdamas po bėgan
čiu lokomotivu. Jis buvo silp
nos sveikatos.

Sydney, Australija, 
nuošė 15,000 žmonių 
namų. Tvanai paeina 
kilimo Lachlan upės.

— Tva> 
liko be 
nuo pa-

4/
P^AD aš galėčiau pavirst Į paukštelį, — 

rašo nekurie Amerikos Lietuviai sa
viškiams, — tai parskrisčiau jus aplankyt.

Bet nereikia to, i dešimts dienų galit 
būti Lietuvoj, plaukdami ramiai, gražiai, 
gardžiai pavalgę puikiausiais, didžiausiais 
laivais, išsipirkę laivakortę ‘Dirvos’ Agen
tūroj, ir išsistoroję visas. reikalingas po- 
pieras pas mus.

“Dirvos” Agentūra išrūpina gryžimui 
popieras ne-piliečiams, išgauna pasportus 
ir vizas ir atlieka viską kas reikalinga iš
važiavimui ir gryžimui.

Praleiskit gražiausius vasaros mėnesius 
Lietuvoje, kada suauga viskas, sunoksią 
vaisiai. Dar gražiame ankstyvame 
nyj spėsit sugryžti.

Vist) kelionės informacijų klauskit 
vos” Agentūroj.

rude-

“Dir-

“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

(Taipgi siunčia Pinigus ir padaro Įgaliavimus)
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J. Olšausko Žodelis

CHICAGO, ILL.
Iš SLA. 129-tos kuopos 

Susirinkimo
Park
129-

Kuo-

jo' kuriuo mus plakėte, dabar 
atsuktas, jums”.

Jau ne Pirmas Sykis
Reikia paminėti kad 129-ta 

kuopa jau antru kartu pasi
traukia nuo to nelaimingo Ap
skričio, bet dabar turbut jau 
bus ant visados. Labai rimtą 
darbą kuopa atliko taip pasi
elgdama. Ji visuomet stovi 
ant gero kelio ir gina žmonių 
teises ir organizacijos reikalus. 
Manau kad ir kitos geros SLA. 
kuopos Chicagos distrikte pa
seks 129-tos kuopos pasielgi
mą ir pasiliuosuos iš po tų Mas
kvos agentėlių.

Blogiausia šitų visų negero
vių priežastis tai ta kad 2-ro 
Apskričio įstatai pavėlina būti 
Apskričio viršininkais ir ne de
legatams iš kuopų, antras daly
kas tai kad Apskričio valdyba 
neleido kalbėti suvažiavime de
legatams 
čias, kad 
ganizuoja 
remia ir
kuopų bolševikų valdomoms jų 
partijos vaikų draugijėlėms, 
ko kilo kuopose daug nesusi
pratimų. Ketvirta priežastis 
tai kad bolševikų delegatai su
važiavime įžeidė kitus delega
tus šaukdami, trypdami jei kas 
nori kalbėti del tautos ir orga
nizacijos labo..

Mano manymu, butų gerai 
kad SLA. Centro Valdyba tokį 
Apskritį pertvarkytų, nes jis 
tarnauja. svetimiems dievams, 
o ne organizacijai. Tam nelai
mingam apskričiui nėra nei gy
dytojo nei vaistų, tik jį patai
sys mirtis kada visos kuopos 
padarys taip kaip padarė 129- 
ta kuopa.

129-tos Kp. Narys.

J. Olšauskas, vienas iš Lietu
vos artistų “Dzimdzi-Drimdzi”, 
kuris birželio pradžioj išplaukė 
vasaros atostogoms, rašo 
Bremeno sekančiai:

KAS PIRMOJ VIETOJ - BAŽNYČIA 
AR MOKYKLA? | ^Spragilo kampeliS^ I

iš

Kadangi ačiavimas tapo 
ir tradiciniu apsireiškimu, 
nenorėdamas tradicijai i 
žengt, tarsiu ir aš žodį.

Pasiekęs Europą, prisiminiau 
visas pergyventas dienas Ame-, 
rikoje. Po Ameriką dzimdzi- 
nėjau vos kelerius mėnesius, o 
ji man patiko. Patiko, tiesą 
pasakius, ne tiek pati Amerika 
kiek joje begyveną Lietuviški 
veidai.

Patyriau kad Amerikietis 
Lietuvis. svetimoje šalyje be
gyvendamas neatbuko savo tė
vynės meilėje ir nenustojo gerų 
Lietuviško vaišingumo ypaty- 

Tame įsitikinau jūsų, pa- 
beviešėdamas. Gražių 
namon besiveždamas, 
Jus miniu, broliai ir-
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koncertas su šokiais 
(salėje. Raportas prir

raportas buvo dele- 
SLA. 2-ro Apskričio 

Čia Maskvos a-

pasipik- 
tvarkos 
jog bol- 
ir nieko

Birželio 14 d. Drovers 
svetainėje atsibuvo SLA. 
tos kuopos susirinkimas, 
pos pirmininkas S. K. Grišius
atidarydamas susirinkimą pa
reiškė nariams kad visi butų 
iki susirinkimo galo,' nes yra 
vienas labai svarbus klausimas 
kurį reiks išspręsti. Šin susi- 
rinkiman suėjo nepaprastai 
daug narių, pilna svetainė. Ne
galiu suprasto kame dalykas, 
nes visuomet susirinkiman at
eidavo tik keletas žmonių, šį 
sykį žiuriu: daktarų, advoka
tų ir šiaip žymesnių žmonių 
sugužėjo, net nežinojau kad jie 
yra musų kuopos nariais. Prie 
to dar ir keli nauji į šią kuo
pą įsirašė. Dabar, galiu patė- 
myti, kiekvieną susirinkimą į 

, šią kuopą įsirašo naujų narių, 
nes kuopa turi geros organiza
torius. I

Visi kuopos reikalai svarsty
ta ramiai, tik priėjus prie ko
misijų raportų pasidarė bolše
vikams karštą, nes čia jų buvo 
šeštos galvos — tiek jų išviso 
kuopoj ir, tėra. Pirmas išdavė 
raportą P. J. Grušas iš ruoši
mos! prie ateinančio sezono, iš 
ko paaiškėjo kad gruodžio m. 
rengiama 
Mieldažio 
imta.

Antras 
gatų iš
suvažiavimo, 
gentams pasidarė karšta, nes 
visi delegatai išreiškė 
tinimo iš “tavorščių” 
Apskrityje ir pareiškė 
ševikai valdo apskritį
neveikia (SLA. labui, tik gerus 
narius šmeižia;, nji vienas ne
norįs daugiau dalyvauti tokia
me suvažiavime. Kadangi po
ra kuopos atstovų suvažiavime 
buvo patekę iš bolševikėlių, tie 
bandė įrodyti kad nebuvę su
važiavime taip didelės betvar
kės, esą tokiuose dideliuose su
sirinkimuose visada taip daro
si.. Bet vargšai nieko nepešė 
savo pateisinimais.

Toliau kuopos finansų sekrec 
torius pranešė kad vienas se
nas kuopos narys jau penki 
mėnesiai kaip ligonbutyje ir 
kadangi nepriklauso į pašalpos 
skyrių ir negauna pašalpos, ne
turi iš ko užsimokėti savo mė
nesinių mokesčių į SLA. Kuo
pa taigi nutarė užmokėti už jį 
už šešis mėnesius iš savo iždo, 
o .kuopos nariai iš savęs sudėjo 
už antrus šešis mėnesius jo mo
kesčių į SLA.
Kuopa Pasitraukia iš Apskričio

Priėjus prie naujų reikalų, 
V. S. Andriulis davė įnešimą 
kad 129-ta kuopa pasitrauktų 
iš 2-ro Apskričio. Tas įneši
mas burių balsų paremta. Tuo
jau bolševikų vadas T. Dundu
lis Šoko agituoti kad kuopa pa
siliktų prie Apskričio, ir pra
dėjo savo kalba nekuriuos įžei
sti, bet kuopos pirmininkas jį 
sulaikė. Dundulis taip įkaito 
kad rėkė ir pirmininko neklau
sydamas, bet visvien pasisekė 
Dundulį numalšinti. Iš Sanda- 
riečių pusės niekas daug ne
kalbėjo, tik trįs iš bolševikų 
agitavo už pasilikimą. Balsa
vimuose keturi balsai buvo už 
pasilikimą prie apskričio, o še
šiolika balsų kad atsimesti, ke
letas narių ' susilaikė nuo 
savimo. Su tuomi kuopos 
mininkas paskelbė kad nuo 
dienos SLA. 129-ta kuopa 
turės nieko bendro su 2-ru 
skričiu.

Taip nutikus, nekurie nariai 
pradėjo šnairuoti į ‘tavorščius’ 
ir šaipytis, kas labai bolševikė- 
liams nepatiko. I Jie net pradė
jo šaukti kam leidžiama juok-1 rikoje 10-to Apskričio Valdyba 
tis; iš būrio pasigirdo balsai: Pirm. Antanas A. Pakšys,
“Broliai bolševikai, štai tas: Sekr. M. Kasparaitis,
pats pagalis, tik antras galas 1420 Hove St., Racine, Wis.

bal- 
pir- 
šios 
ne- 

Ap-

> lyg
;• tad 
nusi-

ne-bolševikams; tre- 
2-raš Apskritis neor- 
jaunuolių Į SLA., o 
pinigus aukauja iš

1S

bių. 
stogėse 
įspūdžių 
nuolatos 
sesės.

Už visą ką Jūsų antroje tė
vynėje patyriau esu Jums dė
kingas ir tariu nuoširdų ačiū. 
Nesakau sudiev, nes tikiu dar 
kartą Jus matyti. Mano gry- 
žimas Amerikon įtikins Jumis 
kaip brangus man esate. Taigi 
iki pasimatymo!

Nuo Redakcijos: Iš 
ko, kaip ir pirmiau iš 
nienės atsisveikinimo,
kad “Dzimdzi-Drimdzi” 
nantį rudenį vėl mus palinks
mins, ir visai kuo nauju. Kad 
jie musų neapleido ant visados 
liudija ir tas faktas jog tris jų 
dar liko Amerikoje ir ruošia 
naujus, juokus ir dainas.

šio laišl- 
p. Diki- 
matome 

atei-

Sveikina Dr. J 
Jo

Šliupą 
Su-Darbuotes 

kaktuvese
Metų Jo Darbuotė 
sukakus 50 metų, nuo 
kuomet Amerikos Lie-

10-tas

50
šįmet 

to laiko 
tuvių tautinio atbudimo patri-
arkas ir Aušrininkas Dr. Jonas 
Šliupas pradėjo dalyvaut visuo
meniniam judėjime, ta proga 
pasinaudodamas SLA.
Apskritis savo pusmetiniam su
važiavime birželio 21 d. Keno
sha, Wis., nutarė pasiųsti ger
biamam Aušrininkui sekamą 
pasveikinimą jo antrašu Šiau
liuose :

Bu-

Ta-

Didžiai Gerbiamas Tautos 
dintojau:

Sukakus taip svarbiam 
mistos gyvenime jubilejui
Tamistos visuomeninio darbo 
50 metų, pasinaudodami ta rei
kšminga proga sveikiname Ta- 
mistą gerbiamas Aušrininke ir 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
gyvenime pirmas darbuotojau 

širdingiau- 
gyventum 

ir kad ne- 
jiegų ir 
ir toliau

ii- reiš'kiame savo 
sius linkėjimus kad 
kouilgiausius metus 
pritruktų Tamstai 
energijos darbuotis
Lietuvos- liaudies švietimo la
bui. Taipgi reiškiame Tamis- 
tai giliausios savo simpatijos 
delei Tamistos asmens ir Ta
mistos darbų persekiojimo ne
priklausomoje Lietuvoje, ku
rios laisvės aukurui Tamista 
visą savo gyvenimą ir visas 
jiegas pašventei. Piktinamės 
ir smerkiame (Lietuvos valdovų 
žygius prieš Tamistos ypatą ir 
Tamistos darbus, ir kartu .pa
sižadame sulyg savo išgalių 
paremti Tamstos darbus, ku
riais norima apšviesti Lietuvos 
liaudis ir parodyti jai kelias į 
laisvą ir šviesų gyvenimą.

Valio Dr. Jonas-Šliupas, valio 
jo svarbus ir naudingas veiki
mas Lietuvos labui!

Susivienijimo Lietuvių Ame-

NELAIMINGI ATSITI
KIMAI KASYKLOSE

Balandžio mėnesį, 142 vyrai 
užmušta kasyklose,, sulyg ra
portų Suv. Valstijų kasyklų 
biuro. Kasyklų inspektoriai tu
ri ■ visus nelaitnin^Ū^‘‘Atsitiki
mus raportuoti Kasyklų Biurui. 
Per mėnesį iškasta 41,174,000 
tonų anglies ir 
čių rata buvo 
milijono tonų, 
tandžio mėnesį

nelaimingų mir- 
3.45 nuoš. nuo 
1924 jnetais ba- 
iškasta 37,215,-

“Krikščionįs”: daugiausia sa
ko kad pirmoje vietoje turi bū
ti bažnyčia, o antroje vietoje 
mokykla, taip ir yra vykinama.

Liberališkos srovės žmonės 
yra kitaip nusistatę, pirmoje 
vietoje jie visados stato mo
kyklą. Taigi manau šiuo rei
kalu verta truputį pakalbėti.

Krikščionija rėmėsi ant to 
kad senų senovėje, kada krikš
čionįs buvo pagonų persekioja
mi, ji daug gera yra žmonijai 
padarius, taigi ir dabar ant to 
remiasi manydama kad žmones 
padarys gerais, apšviestais tik 
bažnyčia. Dauguma musų ma
nome kad senovėje žmonės bu
vo labai tamsus, bet kad ir 
tamsus, kurie tik prie bažny
čios buvo prisirišę, 
žmonės. Užginčyti 
buvo ir krikščionių 
giau doresnių negu
me laike yra, bet visgi tie do
rieji pasirodo buvę apsišvietę, 
o kokie ten laižytojai cezarių 
rankų visados istorijoje maty
ti buvę tamsus.

Taigi kaip matyti, ir seno
vėje pirmoje eilėje .'stovėjo 
kykla, nors gal silpnesnė už 
bartinę.

Dabartiniais laikais labai
škųs .faktai parodo kad bažny
čia be mokyklos jokiu budu ne
įstengia tamsių žmonių apšvie
sti, o labiausia sudorinti. Juk 
musų bažnyčios pilnos maldi
ninkų. Bet tais pačiais maldi- 
ninkais prisikimšę karčiamos, 
paleistuvystės , namai; patįs, 
maldininkai pilni nedorybių, 
puikybės, pavydo,, skriaudos. 
Per misijas prisiekia kad bus 
gerais žmonėmis, nuo šios die
nos eis dorais keliais, ir tt. Bet 
vos tik išėjo is bažnyčios, pir
mas jų žingsnis karčiamon, 
pirma mintis’ kaip kitam ne
matant padaryti Skriaudą, kaip 
kam nors neteisingai garbę nu
plėšti.

Eina prie išpažinties, pasi
žada daugiau nenusikalsti, bet 
lyg tyčiomis, kuo daugiau eina

myn slinks mūsų dora. Dabar 
bažnyčios yra dabinamos auk- 

supurvina 
Dori mal- 
bažnyčią 

varginga.

buvo geri 
negalima, 

daug dau- 
dabartinia-

mo
da-

ai
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000 tonų anglies ir mirtingumo prie klausyklos, to giliau bren-
rata buvo 6.58 nuoš. nuo mili
jono tonų.

Šių metų balandžio mėnesį 
34 vyrai užmušta kietosios an
glies kasyklose, mirtingumo ra
ta buvo 4.55 nuoš. nuo milijo
no tonų, ir anglies iškasta 7,-1 nereiškia kad jau apsišvietęs. 
172,000 tonų. Mirtingumo ra-i Mokintieji dabartiniu laiku ir 
ta minkštosios anglies kasyk- maudosi tose pačiose ' pelkėse 
lose buvo 3:20 nuoš. nuo mili- j kuriose maudosi ir tamsuoliai, 
jono tonų, arba 
Anglies iškasta 
nų.

Per šių metų 
mėnesius, 737 
nelaiminguose 
kasyklose. Anglies iškasta 191,- 
370,000 tonų; mirtingumo rata 
buvo 3.85 nuoš. nuo milijono 
tonų, sulyginus su 5.11 nuoš. 
kaip buvo pereitais metais per 
tiek mėnesių. Šiais metais bu
vo keturi dideli nelaimingi at
sitikimai. F.L.LS.

da Į purvyną. O delko taip yra, 
tai turi būti aišku kiekvienam: 
taip gali elgtis žmogus kurio 
protas dar nėrh išlavintas, ku
ris yra auklėjamas kaip gyvu
lėlis. Mokėjimas skaityti dar

108 rnirtįs. j Čia reikia doro auklėjimo, o to 
33,702,000 to-i gali išmokyti tik apšvieta. Tai-

I gi ir reikia dėti visas pastan- 
pirmus keturis |gas kad sykiu su vyrais ir mo- 
vyrai užmušta 

atsitikimuose
Da-terįs eitų prie apšvietos.

bar kaip tik musų moterįs dar 
nenori pasijudinti iš laužo.
1,000 moterų viena
knygas..
mas? Nepavers laukinio brie- 
delio naminiu avinėliu ir baž
nyčia. Jei musų mokyklos že
mai stovės, nors bažnyčių bu
tų kiekviename kaime, vis že-

Iš 
moterų viena teskaito 

Ar tai ne apsileidi-

Ten labai gerbiama 
spaudos atstovai; 

ten niekados nesuloš

patįs Suomiai iš seno-

su, bet tą auksą 
tamsus maldininkai, 
dininkai išgražina 
nors ji butų menka,

Man gerai yra žinomas kraš
tas Suomija. Ten žmonės yra 
Liuteronai, savo religiją pildo, 
ir vargiai pasaulyje rasim kitą 
tokią teisingą tautą kaip Suo
miai. Užraktų jiems nereikia, 
nes nėra vagių; degtinės jie ge
ria, bet vieną-du stikleliu. Mer
gaitės niekados dorai nenupuls, 
nors jų gėdingumas daug ma
žesnis už musų; žmogus žmo
gaus neapkalbės, nes neišran
da ką ant jų ir kalbėti. Tai vis 
ačiū ne religijai, bet apšvietai, 
nes nerasi nei vieno Suomio 
kad jis neskaitytų laikraščio ar 
knygos, 
rašytojai, 
laikraštis 
bankroto.

Bet tie
vės istorijų pasakoja kad ir jų 
tauta buvus apipuvus doroje, 
bet tuos puvėsius išnaikino ap- 
švieta.

Skaitant Lietuviškus laikraš
čius atrandi kad tiek ir tiek 
tūkstančių suaukauta ant baž
nytinių vėliavų, ant šventųjų 
stovylų, ar kitų bažnytinių da
lykų. Bet tame pačiame laik
raštyje antra skelbiama auka, 
apšvietai, našlaičiams, 10 litų. 
Tai baisi Klaida. Našlaičių ra
sime musų krašte arti 10,000, 
ir jeigu jie visi dorai užauklė
ti, apšviesti, tai iš tikinčiųjų 
pusės bažnyčia galės džiaugtis 
ir bu? laikoma garbinga, 
moję vietoje ir visur turi 
mokykla jeigu mes norime 
mus kitos tautos .skaitytų
turingais ir dorais žmonėmis.

Petras Kriukelis.

Pir- 
buti 
kad 
kul-

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulatas Chica- 

goje pajieško šių asmenų Ame
rikoje:

Jono ir Prano Kasparavičių 
iš Kauno’apskričio.

Konrado Aisteteno iš Kauno 
miesto. Gyveno kadaise Cle
veland, Ohio. Atsiliepė jo žmo
na iš Lietuvos.

Jurgio Stadclninko iš Kybar
tų miesto. Gyveno kadaise 
Chicagoje.

Petro, Juozo ir Tamošiaus 
Adomaičių iš Skaudvilės vals., 
Tauragės apsk. Prieš karą gy
veno Chicagoje.

Fiodoro Zubačiuko, vadinasi 
save Fedor Zalkovski, iš Jur
barko miesto. Kadaise gyveno 
Detroite.

Juozo Šimkaus iš Griblaukių 
k., Batakių v., Tauragės apsk. 
Gyveno Chicagoje. Atsiliepė 
jo žmona iš Lietuvos.

Kas žino apie čia j ieškomus 
asmenis, malonėkite pranešti 
Lietuvos Konsulatui, 608 So. 
Dearborn St., Chicago, Ill.

PRENUMERATA 25 c.

Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogedziais

“GALIŪNAS” Trijų aklu, Penkių atidengimų Meilės Pranta iš LieluJių Pasakiškų ko
vų su žmogėdžiais:gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų 
miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinku lošli visų pažiūrų žmonėms.

riABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
^kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik Į laiką imti mokytis lošti 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonės išsiilgę teatrų ir gausiai lankosi. Te
atralės Draugijos ir abelnai kas tik užsiima Lietuviškų veikahj statymu, ra
sit ši veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIE IšKALNO užsisakysit šią 
dramą, gausit po 25 et. knygą. Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie 10 vyrų ir apie 7 moterų. 
Siųskit užsakymus dabar, nes po išspausdinimo bus 50c. ar gal 75c. knyga. —
Užsakymus siųskit “Dirvon”, ,3352 Superior Ave. Cleveland, O.

GERB. SPRAGILO DUE
TAS SU ŠV. PETRU 
APIE BEŽDŽIONĖS 

TEISMĄ
, Pono Dievo mete 1925, 
dešimtą dieną Julijaus ce
zario mėnesio, Amerikos 
dvasiškų tėvelių surengta
me j©marke atsibus gerb. 
Beždžionės teismas už tai 
kam ji neišsivystė taip il
gai ir pasiliko griešniems 
žmoneliams pavyzdžiu ko
kie buvo jų pratėviai.

Ale netikėdamas kad mu
sų pirmieji tėvai galėjo pa
eiti iš tokio negražaus pa
veikslo, gerb. Spragilas aną 
šventą rytą atlaikė 'slaptą 
pasikalbėjimą su gerb. šv. 
Petru apie bibliją ir visus 
šventus raštus kokie tik 
dangiškoj kanceliarijoj yra 
užrašyti.

Pasukau savo radio i 
dangišką priemenę ir atsi
šaukė gerb. Petro steno- 
grafė. Pasakiau ko noriu.

— Alo, gerb. Spragile, o 
ką šj sykį? — atsiliepė jau ; 
gerb. Petro balsas.

— Aš noriu pasikąlbėt ■ 
apie busintį (Dayton, Ten- ■ 
nessy) gerb. Beždžionės ; 
teismą, — sakau aš.

— O kokių dokumentų ' 
tau reikia? — sako' jis.

— Aš noriu žinot ar žmo
gus iš Beždžionės išsivystė 
ar Beždžionė iš žmogaus 
kad tavo paliktihiai dvasiš
ki tėveliai dabar nekaltą 
Beždžionę 'po teismus tam
po, — sakau aš.

— Pagal švento rašto, 
tai Dievas sutverė žmogų 
ir apgyvendino rojuje, ale 
niekur nepasakyta šventa
me rašte kad butų buvus 
rojuje sutverta Beždžionė, 
todėl Beždžionė iš žmogaus 
išsivystė, -ba jeigu nebūtų 
išsivysčius tai jų nei ne’bu- , 
tų, — sako’ jis.

— Ale mokslas ištyrė ir ; 
parodė kad žmonės nebuvo : 
išsykio tokiais kokiais jie i 
dabar yra: nei protiškame : 
nei kūniškame laipsnyje, — i 
sakau aš./ , i

— Tai mokslas priešta- ] 
rauja bažnyčios mokslui, o < 
todėl visi-to mokslo pasekė- i 
jai griauna bažnyčią, — sa
ko jis. 1

— Jeigu taip, tai pasakyk i 
man ar bažnyčia paremta | 
ant Beždžionės, ar Bezdzio- j 
nė ant bažnyčios? — sakau 
aš.

— Bedievi! Ką kalbi! 
Bažnyčia (paremta ant uo
los, kurios nei peklos var
tai nepergalės, o ta uola 
esu aš, — sako jis.

— Ale jeigu ant žemės 
gyvena beždžionės, ir šalip 
jų gyvena žmonės, o mok
slas saiko kaid ižmonės paėjo 

-iš Beždžionių šakos arba iš 
tokių žemų gyvūnų iš- ku
rių paėjo beždžionės ir po 
to kita šaka jų ištobulėjo ir 
pasidarė žmonėmis, tai pa
sirodo kad bažnyčia parem
ta ant Beždžionės, kurią 
kunigėliai nori būtinai pri- 
rodyt Dievo sutverta sykiu 
su žmogum; o kada dabar 
mokslas prirodo kad žmo
gaus dar nebuvo kada ant kau aš.

žemės gerb. Beždžionė gy
veno, bažnyčia pradėjo ju
dėti ir griūti, — sakau aš. .

— Aš protestuoju prieš 
tavo tokius argumentus! 
Dievas sutvėrė žmogų ant 
savo paveikslo, todėl negali 
būti bendro tarp Beždžio
nės ir žmogaus! — sako jis.

— Ale niekur nepasaky
ta kokis tas paveikslas bu
vo, ir kunigai pradėjo žmo
gų maliavot panašų j save: 
Adomą be ūsų ir be barz- < 
dus, o gal dar ir su praskus-J 
tu pakaušiu, o gerb. Jievą 
numaliavojo tokią kokias! 
jie nori turėti sau gaspadi-. ■ 
nes: gražaus veido, pilno, 
riebaus kūno, gražaus lie- ' 
mens, ilgais puikiais plau
kais ir tt., o Dievą numalia- į 
vojo seną žilą ir apžėlusį ■ 
taigi jau iš pat sykio jie su- i 
darkė Dievo paveikslą ir iš- , 
kraipė žmogaus paveikslą, j 
Kada kunigai įprirodys ko
kis tikrai buvo Dievo pa- s 
veikslas tada žinosim ar 1 
žmogus- ir beždžionės išsi--| 
vystė, ar beždžionė iš žmo-į 
gaus, — sakau aš.

— Už tokią 'kalbą tu esi j 
vertas Šv. Baltramiejaus j 
nakties! — sako jis.

— Tokias naktis ir die- j 
nas kunigėliai nebūtų palio- j 
vę rengę visiems kurie tik i 
pamisimo priešingai negu 
jų bizniui sveika; ale laikui 
bėgant mokslas ėmė viršuj 
ir supratingesni žmonės pa- ' 
darė įstatymus 'kad už žu-; 1 
dymą vienas kito už jų pa- t 
žiūras yra kriminalis pra- < 
sižengimas, ir šią gadynę j 
jei kunigėlis ar net ir vys-J 
kūpąs jeigu nužudytų kokį,! 
žmogų už tikėjimą kąd žf-uj 
mė yra apvali arba kaūsįj 
žmogus išsivystė iš žemes
nio gyvūnų laipsnio, toks 
dvasiškis atsidurtų arba 
beprotnamyj, arba ant kar
tuvių, — sakau aš.

— Ar tai jau šitaip jus 
ant žemės darot? — sako 
jis.

— Mes taip Nedarom, ale 
nenorim kad ir kunigėliai 
rengtų inkvizicijas ar Bal
tramiejaus naktis kaip da
rė kada dar jie po plokščioj 
žemę vaikščiojo, — sakau- 
aš.

— Ar tu, gerb. Spragile,] 
žadi but gerb. Beždžionės į 
teisme? — sako jis.

— Jeigu aš pats negalė
siu dalyvaut tai pasiusiu j 
kelis Slaptus Spragilaičius, į 
iš po teismo pranešiu kaip 
kunigėliai padarė: ar nu-1 
teisė gerb. Beždžionę am
žinam kalėjimui ar sudegi- 
nimui kad iš jos daugiau 1 
žmonių neišsivystytų, * ar i
paliko jai vėl savo blėdingąl 
darbą varyt ir bažnyčios! 
mokslą griaut, — sakau aš. J 

— Jeigu kitokie laikai j 
butų, mes pasiųstume iš : 
dangaus gerb. Mykolą su-1 
dangiška brigada ir jie pa- 1 
rodytų jums 'kaip tikėjimą I 
griaut, ale dabar netikės ir j 
Mykolą pamatę, sakys kad: j 
tai vyčių gvardija mergų I 
naktiniuose apsirengus; —f 
saiko jis.

— Kas del tikėjimo grio-1 
vimo, ir ,tu gerb. Petrai, esi ; 
tikėjimų griovėjas, ir dabar 1 
ant žemės tas pats dedasfe 
Tu griovei kitų tikėjimus ir 
grudai savo tikėjimą, da
bar kunigai ir visokie misi-1 
jonieriai griauna kitų tikėy 
iimus ir sykiu savo, savo 
negražiais darbais, — sa
kau aš.

— Tu šiandien perdaug J 
didelis bedievis, negaliu gu-| 
sikalbėt. Iki pasimatymo; | 
— sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa-i
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PRASTAS, BET TEISINGAS SULYGINIMAS
VJUOLAT paganžieji Lie-? 

g?’ tuvos ir Amerikos Lie-| 
tuvių laikraščiai pakartoja 
paklausimus: “Prie ko Lie
tuvos Klerikalai Eina?”

Tuose straipsniuose išro- 
doma įvairus argumentai ir

sau tiltą per ežerą, bet iš 
lapų.

Retai kuris ipamišėlis sa
ve pasikaria palengvinimui 
visų jo namiškių.. “Krikš
čionįs” irgi liaudies gerovei 

pasekmės kokios tame jų|nesiaukauja nei kiek nuo 
r žingsniavime bus atsiekta I savęs, kad liaudis butų dė- 
| — ir vis tik blogos pasek- kinga, bet smaugia ją kad 
Lmės. žmonės prievarta “v~1

Bet musu “■krikščionįs”- čionims” vergautų. .
t klerikalai eina: eina-kai pa- Bet kadangi praėjo ver- 
I dukę, neatsižvelgdami Į pa-|govių laikai, “krikščionįs” 
f tėmijimus, persergėjimus, gali labai greitai pasijusti

: Jų ėjimas nuolat ipatikri-Į kur jie nuėjo^.... ir pasi-, 
i namas naujesniais faktais.

■ štai gauta iš Kauno kabe- 
E lis, siųstas Valstiečių-Liau- 
I dininkų veikėjo M. Sleževi- 
r čiaus į “Sandarą”, įkurs pa- 
I aiškina apie tą aklą “kri'kš- 
| čionių” žengimą tolyn: /

“Kovoj del spaudos, su- 
I sirinkilnų laisvės Seiman 
| buvo įvesta policija, kuri 

į prievarta išvedė iš Seimo 
| salės Dr. Grinių, Lapins- 
I ką, Bielinį. Visa opozici- 
I ja protestuodama apleido 
I posėdžių salę. Krikščio- 
I įlįs vieni, naktį trimis 

___ _  _ ! skaitymais priėmė spau- 
ii nebūtų pi® dos, susirinkimų laisvę 
iems kurie fili varžančius, mirties baus- 
iriešingąi negi I įvedančius įstatymus, 
eika,* ale lain® , Kas myli Lietuvą, pa- 
ilas ėmė ■■ ■(e**nn,e protesto balsus 
sni žmonės®® prieš krikščionių Žiaurią 
us kad už a-® reakciją, paremkime Lie- 
kitouž jupil ,tuv?s Liaudininkų spau- 
^tfflf ji ką kovoj del laisves- 
ir šią gadvjfl Geriausias musų “kriikš- 
ar net ir vjs B čionims” šitokiuose jų dar- 
nužudyty kokį! buose prilyginimas randa- 
kėjimj kyd|» ma šiame numeryje Lietuj 
rali arba kad®.: vos žiniose (ant pusi. 7-to) 
ystė iš žemes- ■ pranešime iš Mariampolės, 
■laipsnio, tols® kur priemiestyj Tarpučiuo- 

tsidurtų arba E se vienas girtas pamišėlis 
, arba ant kai-® žvėriškai nukankino savo 
;au aš. ® pačią. Jis neatsižvelgė į 
jau šitaip jiist pasekmes, tik elgėsi tolei 

tarot? — saki®kolei atėjo kiti ir varu su-
K laikė jo tą darbą ir jį patį 

p’bedaromi® Patupdė kur jis taip dau- 
1 ir kunigėliai! g>au elStis negali, 
zicijas arBal® Toie žinioje skaitome: 
laktis kaip4® “.....Mušė baisiai žvė-
. jie po plokščia f rišikai, ; stumdė, tampė 
iojo, — šakai® ir- valkiojo nutvėręs už

W plaukų, spardė ikqjom ir 
gerb. Spragi® parvirtusią minkė ke
rb. Bezdžio»Įi| ‘ įiais.” 1
JnŽ neoaišl Taip gali Padaryt tik. išė’ 
t tai nSI lęs> Protiškai žP10'
j SuraSaicŽI gUS< Sveik° prOt°’- jeiFV ir 

opiagiiawK girtas, butu ipasitenkinęs 
pranešiu kaįR <kaukštelėjimu bobai 

n I lopeta per sprandą, jeigu Beždžionę a®.pj^tumas užėjo, ir bu- 
?PU1. al ,suM® ltų nuėjęs sau. Bet kitaip 
is josgsKiKpasielgė tas nesveikaprotis, 
ssivystytV jr uZįai jis atsidūrė kalėji- 
1 savo bledi^KJ 
. ir baznytw Lygiai kaip tas žmogus, 

iti®musU klerikalai kankina 
kitokie Lietuvos liaudį visokiais sa- 

pasiųstuuie Wv° nesvejk0 proto sumany- 
’b. Mykolą mais, įstatymais' ir užsimo- 
gada m jie ™ jįmais turėti viską pagal 

twĮ®savo. nežiūrint- ką rytojus 
a'bar netikesJK jjems aitneg. ir jie taip- ak- 
atę, sakys lai, taip begėdiškai tą daro 
vardija meiflB jęad sveiko proto žmogui 
apsirengusį gunku įr mąstyti, '
FU " ari! Lietuva jau ir taip par- 

•I epmf0 ^1 mušta dvasiškai pirmais jų 
erb. Petrai, ■ įstatymais', suvaržymais ir 
,vej^į<|4?®.Įsa(kjnnais, bet dar to neuž- 
?,s P? ?.. ,■,! tenka, dar valkioja, daužo, 

stumdo, mindo ir manko 
. iki kas nors turės varu ją
ir visokie n 1 “■krikščionių” išplėšti ir , 
iuna kity išgelbėti (jei spės išgelbėt )ciu savo, 9"Bcvva) '•'įsi 
arbais — aaroais, Aišku jau net negalvo- i

,„® jančiam kaimiečiui kad tą i
ndien pe#® daro jie ne iš gero: kas i 
ris, negaliai® nors jų protą apgulė, kokia 1 
i pasimatj*® nors mintis — ir labai aiš- i

riuose kalbama apie kunigų užL 
simojimtis ant piliečių teisių ir 
sąžinės laisvės.

O svarbiausia visko, dėkime
savo centus parėmimui Valstie- i Kurčių vyrų 
Čių Liaudininkų partijos rinki-, moterų

Kiek Lietuvoj Ubagų
Tarp visokių kitokių statis

tikų, Lietuvoj svarbią vietą už
ima ir ubagų statistika.

Suskirsčius ^Lietuvos gyven
tojus fiziniais ir psichiniais 
trukumais pasirodo 
abiem akim aklų vyrų 

moterų
Nebylių vyrų 

moterų

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

matymo,-?®_

vo veidą savo delnuose. Staiga ji vėl pa
kėlė galvą; jos išvaizda buvo ramesnė ne
gu pirmiau, nors suagituota nerviškais 
judėjimais.

— Ponas Baleinier, —■ tarė ji, pažy
miu išdidumu, — aš vargu žinau ką dabar 
tamistai kalbėjau. Baimė, manau, priver
tė mane galvoti; aš vėl jaučiuosi savyje. 
Išgirsk mane! Aš žinau jog esu tamistos 
valiojėj žinau kad niekas negali išgelbėt 
mane iš to. Ar tamista esi neperkalbamas 
priešas? ar esi draugas? Aš to negaliu - 
nusvert. Ar tamista tikrai permatai, kaip 
man tikrini, kad tas kas dabar yra kraš
tutinumai paskiau pataps beprotyste — 
ar tamista esi tik įnagis kokių nors žemų 
machinacijų? Tamista tik vienas tą gali 
atsakyti. Nežiūrint mano giriamosi drą
sumo, aš prisipažįstu esu pergalėta. Kas 
tik bus reikalaujama iš manęs — tamista 
supranti, kas tai nebūtų, aš sutiksiu ant 
to, duodu savo žodį, ir tamista žinai jog aš 
savo žodį pildau —fodel tamistai nėra rei
kalo ilgiau mane čia laikyti. O jeigu, iš 
kitos pusės, tamista tikrai tiki kad mano 
protui pavojus — ir aš tikiu kad tamista 
sukėlei mano mintyse tuščias, bet baugš
čias abejones — pasakyk man, ir aš tamis
tai tikėsiu. Aš esu viena, tamistos malo
nėje, be draugų, be patarėjų. Aš pasiti
kiu tamistai aklai. Nežinau ar aš kalbu 
į išgelbėtoją ar pražudytoją — bet aš sa
kau tamistai — štai mano laimė, štai ma
no gyvenimas, imk jį, aš neturiu spėkos 
varžytis už tai su tamista!

Šie jautrus žodžiai, pilni liūdno nete
kimo ūpo ir beveik bevilčio atsidavimo, 
užbaigė daktaro susidvejojimą. Jau ir be 
to giliai sujaudintas šia scena, ir beveik 
nenujausdamas pasekmių to ką jis jau bu
vo gatavas daryti, jis pasiryžo prašalinti 
baisią ir neteisingą baimę kokią įvarė An- 
driennei.- Ant daktaro matėsi apgailavi- 
mo ir prasižengimo prieš ją jausmai, ku
rie jį užvaldė.

Tie jausmai buvo net perdaug aiškus. 
Kaip tik jisai artinosi paimti Andriennei 
už rankos, žemas bet aštrus balsas suriko 
per durų skylę; -“Ponas Baleinier!”

“Rodinas!” — pratarė nustebęs dak
taras pats sau; “jis špiegavo mane!”

— Kas tamistą šaukia? — užklausė 
mergina gydytojo.

— Ypata»kuriai aš prisižadėjau šįryt 
susitikti, — atsakė jis, didžiausiame susi
rūpinime, — eiti su juo į Šv. Marijos Vie
nuolyną, kuris randasi arti nuo čionai.

— O kokį atsakymą tamista duosi 
man? — užklausė Andriennė, mirtinu ne
kantrumu.

Po valandėlės gilaus tylėjimo, laike ko 
jis pasuko veide linkui durų skylės, dakta
ras atsakė, giliai sujaudintu balsu: — Aš 
esu — kaip visada buvau — draugas ne
galintis tave suvilti.”

Andriennė mirtinai nubalo. Paskui, . 
ištiesdama ranką link Baleiniero? ji tarė 
į jį balsu kurį stengėsi padaryti šaltu: — 
Ačiū tamistai, aš turėsiu drąsos, 'bet ar il
gai reiks laukt?

— Gal visą mėnesį. Vienuma, prisi
minimai, tinkamas apsirengimas, mano 
atydi užžiura, gal daug pagelbės. Tau bus 
leista viskas kas tik atatinka tavo aplinky
bėse esant. Tu busi užžiurima kiek tik 
geriausia galima. Jei ąis kambaris tau ne
patiks, aš parūpinsiu tau kitą.

(Bus daugiau)
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70 
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207 
913 
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be vienos 

moterų 
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moterų 
j be vienos 

kitą Seimo rinkimams ir pade- moterų 
kime išmušti “krikščionis” iš be abiejų 
jų plačiai įsivažiuotų vėžių. moterų 

Daugelyj kolonijų Amerikoje I bepročių vyrų 
jau yra sutverta komitetai au- moterų 
kų rinkimui paramai Valstiečių paraližiuotų vyrų 
Liaudininkų. Aukos eina per j moterų

(Nesveikų išviso vyrų 
I moterų 
Abiejų lyčių ubagų

Didelė dalis tų ubagysčių bu
tų buvus išvengta jei žmonės 
suprastų daktariško prižiūrėji
mo svarbą, 'ir atsargą tokiuo
se darbuose kur netenka kojų, 
rankų (kiti yra netekę sveika
tos karo metu, vyrai, bet yra 
daug bekojų, berankių moterų, 
kas rodo neatsargumą).

Apgailėtini tai piliečiai.

mų agitacijose. Vienas teisy
bės žodelis atsveria vežimus 
melų ir šmeižtų. Bet reikia 
įmonių jį tarp žmonių pasklei
sti. Reikia siųsti agitatorius, 
reikia gaminti literatūra. Tai-

“krikš-lgj paskirkime kožnas po dolarįj

jus tik kada bus pervėlai.

smerkdamas anti-evo- 
įstatymus, arba įsta- 

priešingus evoliucijos 
Tai drąsus kataliko 

jei-

Nors Vienas už 
Evoliuciją

Kažin ar ilgai “Darbininko” 
redaktorius sėdės savo suole už 
tokį pasakymą kad

"Katalikų šviesuomenės o- 
pinija yra prieš tokius anti- 
evoliucinius įstatymus kurie ( 
išleisti- Tennessee valstijoje.”
Tas parodo kad “Dar-kas” iš

eina prieš I bibliją, katalikų ti
kėjimo pamatą, ir stovi už evo
liuciją, 
bucinius 
tymus 
mokslui.
redaktoriaus pareiškimas, 
gu tas neatsilieps ant jo kailio.

Tokie “anti-evoliuciniai įsta
tymai” kaip “išleisti Tennessee 
valstijoje” sukėlė Amerikoj di
delį lermą, ir liepos mėnesį at
sibus Daytone, Tenn., teismas 
vieno mokytojo už to įstatymo 
sulaužymą, t. y. mokymą mo
kykloje vaikų jog žmogus išsi
vystė iš žemesnių gyvūnų, o ne 
buvo Dievo sutvertas tokiu ko
kiu dabar yra. Biblija gi aiš
kiai savo kad tik Dievas žmo
gų sutvėrė. Pačiam katalikų 
organui papeikti prieš-evoliu- 
cinį įstatymą reiškia atmesti 
seną savo šventraštį ir eiti su 
progresu.

“Darbininkas” evoliuciją pa; 
vadina mokslišku spėjimu, teo
rija, o dar neįkunytu faktu. 
Kaipo katalikas turi taip saky-| 
ti, bet visgi netiki kad žmogaus. 
sutvėrimas yra tai Dievo dar-, 
kas. Tikėti šiame amžiuje kad,' 
biblija yra teisingas mokslas) 
apie, žmogaus sutvėrimą 
daug prasčiau negu remtis 
rija apie žmogaus ir visų 
kilimą iš žemesnio laipsnio 
ir tam panašių tvarinių.

Nežiūrint kaip smerksi evo
liucijos mokslą, nerasi kitokios 
teorijos žmogaus ir gyvūnų iš
kilimo. O aišku kožnam kad 
nei -vienas tvarinis negalėjo iš- 
sykio būti toks koks dabar yra.

yra 
teo- 
pa- 
kad

žinių

Paremkime Valst.- 
Liaudininkus

‘ Iš įvairių suplaukusių 
patiriame kad musų “krikšlčio-
nįs” labai “krikščioniškai” ren
giasi prie sekančio Seimo rinki
mų. Jie, suvaržę visus Lietu
vos piliečius ir priešingas sau 
partijas, lyg tarp durtuvų pa
statę balsuotoją, rengiasi tik
rai rinkimus laimėti.

Bet ne visi kariami prisiima 
kaltes jeigu jie nekalti, žiūrė
kime kad durtuvais ir šautu
vais Lietuvos pilietis, laisvai 
protaujantis, nebūtų priverstas 
bučiuoti kunigo pantaplį jeigu 
jis pats to nenori.,

žiūrėkime kad “krikščionįs” 
sekančių rinkimų nelaimėtų: 
darykime viską kas tik legaliai 
galima (nesiimkim žvėriškų ir 
necivilizuotų amžių įrankių) — 
rašykime laiškus saviškiams su 
raginimais nenusilenkti kleri
kalizmui, siųskime jiems Ame
rikos laikraščius arba iškar-

|iki — juos kankina, ir jie pas iš Amerikos laikraščių, ia- 
- nori gelbėtis, bando statyti j blausia tuos straipsnelius ku-

rankos vyrų

rankų vyrų

kojos vyrų

kojų vyrų

I Sandaros Politinį Iždą. Neat
sisakykit su auka kada tų ko
mitetų nariai jus pakalbins.

Visi kovojom už Lietuvos 
laisvę, neduokim kunigams vie
niems ja naudotis!

Washington. '— Senatorius 
Borah kaltina Amerikonų ir ki
tų šalių godulystę už negero
ves Chinijoje. Sako jog norė
jimas Chinų išnaudoti privertė 
juos prieštarauti ir gintis.

MUSŲ KUNIGAI TURĖTŲ PASIMOKINTI 
Nukirsdinta Galvos Tūkstančiams Kunigų.

PRANCŪZŲ Revoliucijos me- 
* tu, lapkičio mėn., 1790 me
tais, Francuzijos 130 vyskupų 
ir 46,000 kunigų atsisakė pri
siekti naujai respublikai, už ką 
respublikonai pradėjo juos gui- 
ti lankan iš Francuzijos kaipo 
Papos valdininkus. Viena tre
čia ‘dalis kunigų perėjo į res
publikonų pusę, bet dvi dalis 
kunigų keikė respublikonų nau
jąją tvarką ir šaukė savo para- 
pijonus kovon už jų (kunigų) 
gerovę, ir tuoj parapįjonai pa
tįs pradėjo gaudyti Papos val- 
dininkus-kunigus ir rentė jiems 
galvas nuo pečių.

Vienas kunigėlis parbėgo į 
savo tėviškę, kurio tėvas buvo 
tvirtas respublikonas, kuris pa
matęs savo sūnų tuojau pradė
jo sveikinti per antausius, o 
motina žiūrėdama per langą 
pritarė tėvui: Bravo, tėvai, 
bravo! duok tam varlei!i Jis 

Į gana ilgai mus monijo savo iš- 
■ mislais!

Kažin ar Papos valdininkai!
Lietuvoje yra skaitę Francuzų 
Revoliucijos istoriją? Kažin ar 
Papos valdininkai (visi kuni
gai) yra prisiekę pildyti ir ap
gint Lietuvos Konstituciją (pa
matiniai įstatymai) ? Jų dar
bai to nerodo. Dr. Draugelis, i 
katalikas, Seimo atstovas, pa- ( 
reiškė kad Konstitucija tai ne 
įstatymas, o tik šiaip deklara- _ ,.. .
cija. Amerikoje net ražanči-1.. Lazdijuose, Dzūkijoj, 
nės draugijos turi konstituoi- žlbur!° invazijoje 
jas ir uoliai jas pildo kaipo pa- va <?zia draud^ 
matinius įstatymus, o Lietuvos mėnesini žurnalą “Kul-
įstatymdaviai-katalikai yra to- tura’ ir kltas moksl° kn^as 
Ii atsilikę net nuo ražančiniu. “Kulturos ’ bendrovės išleistas.

'Bet turėkite omenyje kad |. ,Car0 ValdŽia irffl taip darė 
pas katalikus politiška Konsti-jlkl 1905 
tucija nėra pakenčiama, nes ka- j 
talikystė tai despotiška kūno[ 
ir dvasios monarkija su kunigu 
priešakyje.

Amerikos Metodistų misijo- 
nieriai sugryžę iš Tibeto,' Azi
joj, kur skelbė savo tikybą per 
14 metų po priedanga geogra
fų, pasakoja kad Kiniečiai ve
da ūkį praktiškiau už Ameriko
nus, nors su įrankiais' naudo
tais dar pirm (Kristaus. Klony
je 40 keturkampių mylių užau
gina maisto del 7,000,000 gy
ventojų. Apie krikščionybę Ti- 
betiečiams nei neužsimink — 
tuojau užmuša.

veršio kraujo kas savaitę, ir 
tuomi juos atvedė į normali 
stovį. Iš 33 ligonių, 32 pagijo.

Brooklyne viena Italė išgel
bėjo savo vyrą nuo mirties 
duodama jam kas rytas po 
puoduką šilto jaučio kraujo.

labai patenkintas
Liuterio-eretiko, 

Vokietijos prezi-

Papa yra 
Hindenburgo, 
laimėjimu į 
dentus, nes monarkistas Mark
sas, katalikas, paeinąs iš “die1- 
viškos kilmės”, nekiek mažiau 
balsų gavęs už Hindenburgą, 
republikonas-demokratas ir Pa
pai toks nepageidaujamas.

Papos katalikiški įstatymai 
Lietuvoje veikia šiandien kaip 
ir 700 metų atgal.

Šimkaičių senuose kapuose 
tapo palaidotas 80 mėtų sene
lis, Feliksas Miliauskas, laisvai- 
manis. Vadžgirio klebonas apie 
tai sužinojęs nuo Stakių klebo
no, balandžio 6 d. sušaukė visą 
kapą davatkų su lopetomis, ku
rios iškasė Miliausko lavoną, 
pernešė už tvoros ir pakasė 
griovyje. Taip katalikai darė 
700 metų atgal, sužinoję kad 
miręs buvęs eretiku-laisvama- 
niu, palaidotas 20—30 
Tai katalikiškos meilės 
dis.

metų, 
pavyz-

Seinų 
katalikų 

mokiniams

Dr. MacDonald, iš Toronto, 
Kanadoj, darė mėginimus su 
skubiu kraujo tekėjimu žmo
nėmis, kuriems jleidd po kiek

Pagal paprotį mes buvom pa
linkę kaltinti carizmą varžymu 
visokios asmens ir kultūros lai
svės. Lygiai kaltiname despo
tišką Lenkijos valdžią už viso
kį persekiojimą (Lietuvių Vilni
joje. Bet kokį žodį kalsim pa
vadinimui katalikiškos valdžios 
Lietuvoje, kuri uždarė Mariam- 
polės Realinę Gimnaziją, parda
vė Lietuvos Našlaičiu Prieglau
dą Gelgaudiškyje patiems naš
laičiams ir jau pasirengus var
žyti spaudą?

Katalikai daro tą patį Lietu
voje ką daro Lenka i Lietu
viams Vilnijoje. Lietuvos ka
talikai ir Lenkijos katalikai 
yra lygus despotai-tironai. Ka
da mes juos išvysime iš savo 
tėvynės ?....

Patriotas.

(Tąsa)
— Kaip tai merginai viršuje, — bai

mingai murmtelėjo Andriennė, ištemptom 
akim žiūrėdama į lubas, ipakėlė pirštą 
dydama į aukštą.

— Kartais, — tęsė daktaras, pats 
judintas savo baisių žodžių pasekme,
pasiduodamas savo padėties reikalavimui, 
— kartais beprotystė priima žiaurią ir ne
gražią formą; nelaimingas sutvėrimas, ku
ris jos apimtas, neturi nieko žmogiško kaip 
tik pavidalą — o instinktai kaip žemų gy
vulių — valgo kaip gyvulis, daužosi po ka
marą, kurion toks sutvėrimas lieka užda
rytas. Tai yra visas jo gyvenimas — visas.

— Kaip ta moteris aname budinke, — 
riktelėjo Andriennė, pakeldama ranką link 
lango ir rodydama skersai kiemą.

— Taip, — tarė Baleinier. — Tos ne
laimingos moterjs buvo jaunos kaip tu; 
buvo gražios, protingos, bet kaip tu, irgi, 
jos turėjo savyje baisius beprotystės nuo
dus, kurie, nesunaikinti laiku, išaugo di
desni ir didesni, iki sunaikino jų sąmonę.

— O, dangau! — suriko Andriennė, 
kurios galva maišėsi iš teroro; — meldžiu, 
pagailėk, nepasakok man tokių dalykų. Aš 
bijau. Išvesk mane iš šios vietos—o! iš
vesk mane iš čionai! — ji pridėjo, širdį ve
riančiu tonu; — nes jeigu aš čia dar pabu
siu aš tikrai išeisiu iš proto! Nenorėk to, 
nenorėk! Aš nepaliksiu beprote! Aš tu
riu visą savo sąmonę. Aš nesu tiek akla 
tikėti ką. man pasakoji. Be abejonės, aš 
gyvenu kitaip negu kitos; mane piktina to
kie dalykai kurie kitoms patinka; mąstau 
kitaip už kitas; bet ką tas priparodo? Ar 
aš turiu blogą širdį? Ar aš esti pavydi ar 
savimeilė? Mano idėjos yra savotiškos, 
aš žinau, taip, prisipažįstu, bet, daktare, 
ar jų palinkimas nėra geras, padorus, pra
kilnus? — verkė Andriennė graudžiomis 
ašaromis, — aš niekad savo gyvenime ne
padariau blogo žygio; mano aršiausia klai- 
ra tai mano perdidelis duosnumas. Ar tai 
beprotystė norėt matyt visus aplink save 
laimingais? Ir vėl, jeigu esi beprotis, turi 
jausti tą patsai — o aš to nejaučiu — o ta- 
mista man pasakoji tokius baisius dalykus 
apie tas dvi moteris! Tamista turėtum ge
riau apie tai žinoti negu aš. Bet — tarė 
Andriennė, nusiminimo tonu, — kas nors 
turėjo būti daroma. Jeigu tamista taip 
susirūpinęs manim, kodėl taip ilgai laukei? 
Kodėl nepasigailėjai manęs greičiau? Bet 
aršiausias dalykas yra tai tas kad aš ne
žinau ar tamistai tikėti — nes visa tai ga
li būti tik sugalvojimas — bet ne, ne! ta
mista verki — ar tai tiesa! tamista verki! 
— Ji pažiurėjo nekantriai į daktarą, kurs, 
nežiūrint savo cyniškos filosofijos, nega- 
Įėjo sulaikyti savo ašarų matydamas šitą 
mergaitės neapsakomą kankinimąsi.

— Tamista verki manęs? — tarė 
driennė, — taigi teisingai taip yra!
(vandan Dievo!) ar nereikia kas nors da
ryti? Aš darysiu viską ką tamista norė
si — viską — kad tik nebūčiau kaip tos 
moterįs. , Bet jeigu jau butų pervėlu? ne, 
dar nepervėlu — sakyk jog nepervėlu, ma
no geras Baleinier! Oh, kaip aš’ atsipra
šau už tai ką pasakiau kada tamista čia 
inėjai — nes aš nežinojau, tamista matai, 
aš nežinojau!

Po tų 'keleto jos žodžių, ištartų išgąs
tyje ir per verksmus, buvo valandėlė tylu, 
ir giliai sujaudintas daktaras apsišluostė 
akis. Jo pasiryžimas prieš ją beveik jau 
buvo sutraukytas. Andriennė paslėpė sa-

An-
Bet

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra 420 PU8^aP^‘ Kaina už vieną $ J EJQ Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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PAVASARIS
Ak, jautri širdis tavo
Pavasario rytą apdainavo,
•Kad skverbės aukštyn, kas rytas aukštyn, 
Prie, šypsančios gamtos tave vadin’.
Kadangi pavasario dienos jau ištiko, 
Lakštingala savo giesmę mėgina išlėto, 
Kas sykį balselį lavina garsyn, 
Tau kurs mintį audi, skatina .pirmyn.
Tai žengki, ponuli, ir garsus artoji, 
Tarytum kas judu trenktų po kojų, 
Ir sujieškokit sau mokslo pastogę, 
Prie pavasario želmenų, tarp paukščių 

giesmių.
O kadangi pavasario dienos jau prinokę, 
Ir želmenis visi vaisminiai vėpsos, 
Tuomet tik naudokis .tu darbo žmogeli, 
“Ką pasėjai pjausi” ir kito pavasario

sulauksi. \ Verpetas.

PAVASARIS
Su saule pavasaris atėjo, 
Pranyko vėjas šiaurys, 
Gyvenimas naujas parsidėjo, 
Linksmina visus vyturys.

Medžiai žaliai pasipuošė,
Laukuose gėlės sužydėjo, 
Miškai iš puikumo ošė, 
O juose paukšteliai čiulbėjo.

Laukus aplankė šiltas vėjelis. 
Saulutė šildo mus iš aukštai, 
Lizdelį suka mažas paukštelis, 
O jį saugodams‘čiulba linksmai.

Lietuva. J. Narbutas.
w

—Jokis patarimas nėra toks nenau
dingas kaip patarimas kaip valdyt moterį.

Jeigu nereikėtų rūpintis savo automo
biliais, nekurie žmonės butų tiek laisvi- ir 
be rūpesčio kai paukščiai ore.

T. M. D. REIKALAI
RACINE, WIS.

TMD. 121 Kp. Išvažiavimas 
Pavyko Gražiai

Birželio 21 d. TMD. 121-ma 
kuopa buvo suruošus šeimyniš
ką, išvažiavimą Fink ūkė j e miš
ke. Svečių privažiavo daug, ir 
nuo paties ryto visi linksminos 
gražiai dainuodami prigimtas 
daineles ir po aržuolu ant ža
lios pievutės šoko savo tautiš
kus žaislus, Aguonėlę ir kitus, 
šis išvažiavimas buvo Racino i 
Lietuviams kaip ir Joninių 
šventė. Dėlto Lietuviai esti i 
patenkinti tokiais išvažiavi
mais, nes suvažiuoja vien Lie
tuviai' su visomis šeimynomis, 
dainuoja, šoka savotiškai, nie-

kas jų nepašiepia, visi savi, vi
si džiaugiasi, jaučiasi kaip sa
vo šalelėj Lietuvoj. Atsiveža 
savo valgių ir gėrimų iš namų, 
jokio išnaudojimo nėra. , '

Kurie 'dalyvauja, paskui pra
šyte prašo tankiau suruošti to
kių šeimyninių išvažiavimų.

Garbės verti tėvynainiai kad 
suteikia Lietuviams progų sa
vaip pasilinksminti'.

Tame išvažiavime 
linksmino muzikantai 

| nikais; J. Vijūnas, P.
j kas ir P. Beinoras, kurie 

pai pasitarnavo dovanai.
Gerb. Vilavičių šeimyna 

bavosi visame to gražaus

dalyvius 
su armo- 
Vasiliaus- 

kuo-

SS

(500 Puslapių Knyga) (Su Daugybe Paveikslų)

ŽMONIJOS
ISTORIJA

AR ŽINOT KAS BUVO-

—PREISTORIŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSŲ 

PRATEVIAI?
-KUR JIE GYVENO?
—EGIPTENAI?
—NILIAUS CIVILIZACIJA?
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
—PIRAMIDOS?
-FARAONAI?
—ASYRIJA?
-KAMBYZAS?
-PTOLEMIŲ DINASTIJA?
-ŠUMERAI-AKKAD  AI?
-MESOPOTAMIJA?
—TIGRIS-EUFRATAS ?
-KUNEIFORMOS?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
-N1NEVA?
—HAMMURABIS?
—CHALDEJAI?
-M AIŽIUS?
-JEHOVA?
—FOINIKAI?
-KARTAGA?
-IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI ?
-NEBŪK ADNEZZ ARAS ? 
-ARI AI?
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA?
—PERSAI-MEDA1?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI?
-KRETA?
-KNOSUS?
-PELASGAI?
-PELOPONEZAS?
-HELEN AI-GRA1K AI ?
-ZEUSAS?
-OLYMPAS?
—SOLONAS?
-FORUMAI?
-ATTIKA? .
—LYDI J A?
-MARATONO MUŠIS?

(Ta knyga viską pasako)

—SPARTENAI?
-ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
-ROMĖNAI?
-CEZARAI?
—ROMULUS-REMUS?
-PONIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA?
-ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
-POMPEJUS?
-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
—MESIJUS-JEZUS?
-PILOTAS?
—BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
-ODO AKRAS?
-LONGOB ARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
—POPIEŽIJA?
—KLIOŠTOR1Ų PRADŽIA?
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS?
-KONSTANTINOPOLIS
-MOHAMET AS?
-ALLAH AS?
-KORANAS?
-MEKKA? i
-MEDINA?
-HEGIRA?
-MUSULMANAI?
-ISLAMAS?
-FATIMA?
-GIBRALTARAS?
-GRENADA?
-CH ARLEM AGNAS ?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA?
-BARBAROSSA? .
-TAMSIEJI AMŽIAI?" ’

(Bus daugiau)

Pasveikiname!
Gavome žinią iš Brooklyno 

kad T. M. D. Centro Sekreto
riaus Vytauto Sirvydo žmona 
birželio 28 d. susilaukė sunaus.

Pasveikiname Centro Sekre
torių su jo gauta dovana, o mo
tinai ir sunui linkime geros 
sveikatos.

dar- 
išva- 

žiavimo suruošime ir p. Vilavi-j 
čienė pasitarnavo, kuri net iš 
namų atvežė pagamintų skanių“ 
valgių; S. Vilavičia buvo tvar
kos vedėjas, jo dukterjs, Elena! 
ir Monika, taipgi ir sunai, Fau
stas ir Stasys, tėvams padėjo. 
Garbė mums turėti savo tarpe 
tokią šeimyną kaip Vilavičių, 
kuri jau ne pirmu sykiu T. M. 
D. 121-mai kuopai pasitarnau
ja.

Kadangi už išvažiavimo vietą 
reikia mokėti $10 nuomos, tų 
lėšų padengimui, komiteto s.u- 
gabumu, pasirūpinta aiskrymo 
ir saldžių gėrimų; iš ko 
Įplaukė $52.90. Išlaidų 
$38.72, taigi dar kuopai liko 
pelno $14.18.

Kuopa mano dar vieną išva
žiavimą šią vasarą ruošti, taip
gi ruošiasi ir prie businčio Ap
skričio (visų kuopų) pikniko 
rugsėjo 6 d.

Vį'sas negerumas tai knygų 
negavimas Į pažadėtą laiką — 
nariai tiesiog nervųojasi belau
kdami.

Ištikro, Centro Valdyba pra
dėjo garsinti ir žadėti knygas 
jau tris metai. Tą Centro Val
dyba turėtų vengti jei nori tų 
pačių narių prie .Draugijos tu
rėti, 
ką ir kalbėti.

• Nekaltinu Centro Valdybos, 
bet yra kame nors negerumų, 
ir juos suradus turėtų šalinti. 
“Psichologijos Vadovėlis” iš 
Lietuvos Suvėluota, taip karto
jasi ir su “Pasaulio Istoriją”. 
Beplukdydami toki ilgą -laiką 
per Atlantiką galėtų ne tik 
knygas bet ir Lietuvišką bakū
žę su kryžium ir visa šeimyna 
atplukdyti, bet knygų kaip 'ne
sulaukiam taip nesulaukiam.

M.

viso 
buvo

Apie naujų gavimą nėra

ko.
Bet >ta priežastis davė savo 

vaisius, nes knygą' galėsime iš- 
platint ir Lietuvoje, ko Lietu
voje taip labai reikia. Ta kliū
tis gera, nors galėjo būti trum
pesnė.

Antra kliūtis tai norėjimas 
surast 'Lietuvoj artistą kuris 
perpieštų knygos paveikslus Į 
Lietuvišką. Bet ant nelaimės 
visoj Lietuvoj nesirado artisto 

i kuris butų užsinorėjęs uždirbt 
kelis šimtus doląrių, ir paga- 

. liaus darbas turėjo patekti sve
timtaučiui ir kitoje šalyje. To 
Centro Valdyba labai nenorėjo, 
nes nors buvo artistų čia Ame
rikoje sutinkančių nupiešti už 
tą pačią sumą, valdyba turėjo 
mintį paremti savo Žmogų, bet 
tam nepasisekus, iki rasta ki
tas, darbas sugaišo. Tuo labai 
nepasitenkinus Centro Valdy
ba, bet jau pervėlai kalbėti.

Vienas artistas buvo sutikęs 
ir už visai pigiai Lietuvoje, bet 

, jo laikas nepavelijo darbo pra- 
( dėti, ir po ilgo laikymo atidavė 
, darbą atgal.
, Musų geri norai paremti sa

vuosius. Lietuvoje atsiliepė ne-
. gerai ant Draugijos. Knyga 
. jei Amerikoje leidžiama jau se- 
. nai butų buvus gatava, ir jau 
i nariai butų gavę trečią tomą.

Jeigu darbo butume nedavę 
i Lietuvon, daugelis butų ir po 
. šiai dienai valdybai prikaišio- 
. jęs kad reikėjo duotf spausdin

ti Lietuvoje, Čia butų valdy- 
. ba pati prižiūrėjus darbą, o ne 
j atsidavus ant kitų.

dabar gauna kitų 
mtj.

Dabar, -~su pirmu 
tomu siuntinėjama ir kitos dvi 
knygos. Taigi 
tuoj bus gavę 
knygas ir vieną 
mėtų bėgiu — 
kitu tokiu pat ištisiniu perio
du, išskyrus kada duota Kudir
kos Raštai. Bet ar bus pasi
tenkinę tai mes netikrinam, 
nes dabar tokie laikai: imk ir 
norėk ir vis sakyk kad perma- 
žai gauni.
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Siame skyriuje mes laikas 

nuo hfto gvildensime rei
kalus Įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jas-, 
nų kūdiki^

Kūdikių aprūpinimas Ir po-' 

Dėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad lai 
yra dalykas, kūr| mes ta- , 
rime regalarUĮato Ube- 

tarpiais atvirai
®pcrgvUd««U.i ę

DEL APRŪPINIMO
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9 kODIKiu o'* 
GEROVĖS skYRIUS

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.!!

l’asirodavyk su Gydytoju Greitai
Susirgus kūdikiui reikia tuoj duo

ti žinią gydytojui, o motina turi tu-.’ 
reti raštišk ąrekordą kūdikio tempe
ratūros, pulso, kosėjimą, verkimo,, 
skausmo ženklų, ir abelnos kūdikio 
išvaizdos. Ji turėtų atžymėti kiek, 
ir ko kūdikis valgė, klek vandens gė
rė, kiek sykių liuosavo vidurius ir 
kaip, kiek šlapinosi, ką vėmė, ir bile,, 
kitus nepaprastus apsireiškimus. 
Reikia palaikyti dalį šlapumų ir iš-; 
matų del gydytojo analizės.

Gydytojui ką įsakius, reikią tas 
pildyti tikrai griežtai. Motina tu
rėtų užrašyti kada ji išpildė ir ką 
natėmijo.

Jei gydytoją negalima ‘greit gau
ti tai reikia prisilaikyti sekamų da
lykų. Kūdikį reikia laikyti, lovoje 
kol tik rodys tempėraturą virš 99,5: 
laipsnių F. Jei liga buvo sunki tai 
reikia jį palaikyti lovoje ir dar tris 
ar septynias dienas po to kaip jo 
temperatūra patiko normale (98.6 
iki 99.5 F.) ii' laikėsi tokia 24 valan
das. Galima išvengti daugelio ligą 
pasekmių, pailginant šitą 
pasveikimo.

laikotarpi

svciku ir 
ir' issivyį 
nuo prie-

K.

Kodėl Taip Laukėm?
“Pasaulio Istorija”, kaip ma

tome, TMD. narius visai suga
dins. TMD; Centro Valdyba 
ėmėsi jos leidimo jau tris me-' 
tai laiko aiįgal, ir visi nariai su
žinojo -kad tai bus didelis vei
kalas, nėt trijose knygose.

Nors tų trijų metų bėgiu na)- 
riai jau gavo “Psichologijos 
Vadovėlį”, “Kandidą”, “Emoci
jos ii- Jų Kultūrą” ir “Iš Tam
sios Praeities į 'šviesią Ateitį”, 
bet vis įsivaizdina kad nieko 
negavo, ir sako kad nusibodo 
laukti kny gų....

Susimildami, pasižiūrėkit į 
tas gautas knygas, lengviau 
bus laukti ir “Pasaulio Istori
jos”. Tos trįs-keturios duotos 
knygos yra daug didesnės negu 
seniau TMD. įstengdavo duoti 
(neš daugelis 'dar atmenat, iš- 
leidinėjo tik mažas brošiūrėles) 
o jus neskaitot šitų duotų jų už 
knygas, tik laukiat “Istorijos”.

Centro Valdybą nenori truk
dyti, ir jei butų galėjus butų 
atpĮukdžius visas tris knygas į 
pusę metų, vietoj tik vienos.

Bet buvo kliūčių kurios už
vilko “Istorijos” greitesnį išlei
dimą.
...Viena ir . pirmutinė,. kliūtis 

kuri Aisą^ suvėlavimą’ darė,■■ tai 
anuometinės Centro Valdybos 
geri norai duoti uždirbti Lietu
vos spaustuvėms vietoj ką pi
nigus išleisti ir taip (turtingoj 
Amerikoj. Na, kolei susirašė, 

^susitarė, susikalbėjo, ilgai tru-.

Bet užtai 
prikaišioji-

“Istorijos”

TMD. nariai 
šešias dideles 
mažiukę trijų 
daugiau negu

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius —- Pirmininkas 

3352 Superior" Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas

96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas —- Sekretorius

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

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

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis —- Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

Turi savo kūdiki laikyti 
stipriu. Kūdikio sveikata 
stymas priguli daugiausia 
žiūros ir pieno kurį jis gauna. Kū
diki reikia kasdien maudyti ir regu- . 
liariškai penėti. Jei negali savo kū
dikio žindyti, bandyk Borden’s Eagle 
Pieną. Tai yra pirmaeilis kudikhĮl 
penas — pagamintas iš riebaus kar
vių pieno ir kruopšto cukraus—spe
cialiai kūdikiams. Jį gydytojai vi
sur rekomenduoja del jo kokybės iri 
vienodurrio. Per keletą gentkarčių 
tūkstančiai Amerikos niotinu išauk
lėjo savo kūdikius su Borden’s Eagle 
Pienu. Jos tą darė dėlto kad Eagle 
Pienas buvo oms rekomenduotas ju 
draugių ir dėlto kad jos rado jį už-.| 
ganėdinančiu.

Yra faktas kad vaikai dažniausia; 
buna nedąpęnėti tuo metų kada jięi 
sparčiausia auga. Regis jie valgoj 
užtektįhjaŲ . bet tikrenybėje jų (mals* 
tas’'nesuteikia jiems tinkamos soties. 
Nesenai vesti tyrinėjimai mokyklos.; 
vaikų tarpe parode kad Eagle Pie-- 
na s yęa pasekmingas taisant nedali 
penėtus vaikus. Kiekvienas vaikąs^ 
turi /turėti Eagle Pieno suteikiamą, 
energiją. Jaunąs vaikas turi įgauti 
kasdien po du šaukštu Eagle Pieno 
atmiešto trimis ketvirtdaliais puode
lio šalto vandens. Duok paryčiu ir 
po pietų. Senesni kūdikiai dažnai 
ląbiau jį mėgsta su ginger ale, vai
sių sunka, suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Dauguma vaikų nevalys savo dan
tų jeigu tėvai nepadarys tai gayol 
pareiga juos mokinti. Geriau jiems 
naudoti Colgate’s Danių Valytojoj 
dabar negu kęsti vėliau nuo blogi 
dantų. Colgate’s valo dantis pilnai 
ir saugiai. Daktarai z ir Dentiatau 
visur rekomenduoja Colgate’s.

Most children will not cleąn their

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsi.fus ir pasidėk ateičiai.

TMD. KUOPOS, UžSIRAKYšU 1 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI- 1 
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. J 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI i

^glf rrhss>
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penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra- 
džią gyvenimui penėdami jį B or 
den’s Eagle Pienu.
Jei pasiusite šį apgarsinimą į The
Borden Company, Borden Building, New
lYoifc, jie pasakys jūsų kalboje,’ kaip

PA J IEŠKAU savo brolio Antano 
Barnikio, girdėjau gyveno Water
bury, Conn. Turiu svarbu reikalą, 
noriu susižinoti. Malonės pats atsi
šaukti, arba kas apie ji žino malo
nės . pranešti, už ktj busiu dėkinga.

Uršulė Petrulienė
534. E. 143rd St. Cleveland, OJiio

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

Dangaus 
Ožemę i 

Štai vyšnių 
Skaistučiai

Mirijada 
Rinkdam 

0 balsas gi 
Sming’ gili:

Lakštučii 
Stebuklai 

Piuavijos ž 
Tarp rausvi 

Kur tik a 
Pavasario 

štai rugių 1 
Nuo švelnai 

Jaunučiai 
Šokdamij 

0 giria žali 
Begalėm žie 

Giria pasi 
jr aide si: 

0 ežerai žvi 
Visur pavas 

■ Gerkanis.

Kiir šilą 
Stogso-ž; 
Ten gieg 
Graudini 
, Jos ba 

Ir žiro 
Tas ba 
Net si 

Tį balsų 
'Kas gi n 
Ir ašara 
Kam nei

Šalelės sa 
Kurioje į 
Tu lankų 
Ir ža lių g 
Aš pasiilj 
Jr sriaun 
Laukuos’ 
Ir beržyn 

Vai pasiil 
0 ir vyšn 
Kur lakšt 
Ir lelijos 
Tolei ilgė 
Kol Į tėvy 
Ten atsig 
Sodnelyj j

j 
: • Jau metai 
; Prarijo da 
r Mes dabai 
| Ir nenešar 

Vien, laisvi 
' Jos spindi 

Štai knyga 
Skaitykim 

| Naudingas 
. Jos kelių, j 
i Ir baisų v 

Nebus taip 
g 0, broliai, 

Prie lipytų 
Atminkim 
Ir protą la 
Musų bran 
Tik mokslą 
Mokslas ta 

. Naikinti k; 
sparčiai



PAVASARĖLIS
Dangaus mėlynė it veidas mergelės, 
O žemę apdengę gražiausios gėlelės — 

Štai vyšnių sodnelio šakelės tik svyra, 
Skaistučiai žiedeliai viens po kito byra.

Mirijadai dūzgia žieduose bitelių
Rinkdamos sau medų iš žiedų akelių.

O balsas gegutės lyg daina slaptinga 
Sming’ giliai į sielą lyg gaida graudinga.

Lakštučių dainelės lyg choras gražiausis 
Stebuklais užburtos, jų balsai švelniausi.

Pinavijos žiede kiek jame gražybės, 
Tarp rausvų lapelių kiek jame slaptybės!

Kur tik akjs žvelgia visur malonumas, 
Pavasario gamtos begalis gražumas!

Štai rugių laukelis it jure banguoja, 
Nuo švelnaus vėjelio rugeliai linguoja.

Jaunučiai rugeliai viens kitą bučiuoja, 
Šokdami prieš saulę kai vėjas liūliuoja.

O giria žalioji lankomis apjuosta, 
Begalėm žiedelių ji yra papuošta.

Giria pasinėrus balsuose paukštelių, 
Ir aide slaptingam mergaičių dainelių.

0 ežerai žvilga, upelės sruvena, 
Visur pavasario gražybė gyvena.

Gerkanis. J. Gogelis.

GEGUTĖ
Kur šilas svyruoklis
Stogso-žaliuoja
Ten giegė raiboji 
(Graudingai kukuoja. 
, Jos balso aidužis

Ir širdį paliečia,
Tas balsas graudingas
Net sielą apšviečia.

Tą balsą jausmingą
Kas gi nemylėtų, t
Ir ašara džiaugsmo
Kam neišriedėtų....

J. Gogelis.

PASIILGAU
Šalelės savo aš pasiilgau 
Kurioje gimiau ir augau; 
Tų lankų gražiai žydinčių 
Ir žalių girių ūžiančių.
Aš pasiilgau tėvelio ūkės 
Ir sriauniavandenės šeupšės, 
Laukuos’ javų liūliuojančių 
Ir beržynų siūbuojančių.
Vai pasiilgau rūtų darželio, 
O ir vyšnelių sodelio, 
Kur lakštutės čiulbėjo 
Ir lelijos žydėjo.
Tolei ilgesiuos ir nenurimsiu 
Kol j tėvynę savo sugryšiu, 
Ten atsigausiu ir pasilsėsiu 
Sodnelyj po pavėsiu....

Petronėlė M. 
w

JAUNUOLIAI!
■ Jau metai praslinko amžiais, 

Prarijo daug sunkių vargų, 
Mes dabar nesame jaučiais 
Ir nenešam sunkių naštų.
Vien laisvė aplinkui spindi, 
Jos spindulį turim glėbyj — 
Štai knyga guli ant stalo, 
Skaitykim! Tat žengsim pirmyn.
Naudingas knygas skaitykim, 
Jos kelią praskins tarp kovų;
Ir baisų vargą išnaikinsim, 
Nebus taip daug skurdžių žmonių.
0, broliai, neleiskim laiko 
Prie kortų, butelio kartaus, 
Atminkim kad nesam vergai, 
Ir protą laikykim laisvai.
Musų brangi idėja yra
Tik mokslas, dora ir šviesa, 
Mokslas tai šarvas į kovą 
Naikinti kas pikta, skriaudą.

Paparčiai. z K. Stankaitis.

ŠIRDIES BALSAS 
(Skiriu S. B. D.)

I.
Jžengki, o Mūza, krūtinėn, 
Senai juk lankei Tu mane, 
Atskriski tamson vakarinėn, 
įkvėpki jiegų vėl slapčia....

Gimdyki linksmutei dainelei 
Tu ritmą galingą — žadu 
Vainiką aš savai mergelei 
Nupint iš žodelių-žiedų....

Sveika, mano svajų dievaite!
Tavyj tik manoji viltis....
Senai bematyta našlaite,
Štai kalba Tau mano širdis:

Kaip ryto skaistveidė aušrinė, 
Tu manajai sielai švieti, 
Tamsoj kai žvaigždė sidabrinė 
Esi Tu, drauguže, skaisti....

Gi angelo žvilgsnis iš veido 
Tav’ šviečia skaistus ir kilnus: 
Jis tamsą, skausmus net išsklaido, 
Jis tirpdo šaltus ledynus....

Elgesiai prakilnus, didingi
Taip sugeba žvilgsnį pavergt....
Gi žvilgsniai ir lupos žavingos
Gal uždangą rojaus pakelt....

Gražumas koks tavo! Ak Dieve, 
Ką reiškia tie žodžiai prasti; 
Nupiešti įstengs kas gi deivę? 
Kaip angels dangaus Tu skaisti!

n.
Kaip mestas erdve meteoras 
Man žvilgsnis ugninis širdin 
Įsmigo, ir gimė man noras 
Svajotas — Tavojon sritin.

Nūnai aš jau ten — karalijoj
Deivių su Tavim, bent siela....
Kai sėdu mylėton eldijon
Man niekis audra ir migla.

Ir drąsiai iriuosi į plotus,
Nors vilnįs ir 'blaško mane:
Ten žvilgsnius sutiksiu liepsnotus, 
Ten šiauši laimužės skraiste....

Prienai. Tyrų Simus.

SVAJONĖ
Kad galėčiau aš išgirsti 
Iš senovės dainių kanklių 
Paslaptingąjį akordą — 
Nors ir vieną....
Tad užžiebęs jį krūtinėj
Ir paėmęs lyrą
Uždainuočiau dainą liūdną, 
Dainą paslaptingą....

Lietuva. v~ J. Karklelis.

Nekurie žmonės 'bėgo linksmybės jieš- 
koti net į galą svieto. Kiti ją randa savo 
kieme.

Daug matome tokių šyipsų kad norisi 
tėkšti ton vieton iš kur šypsą paeina.

Silpnaprotis optimistas taip pąt nie
kai kaip beviltis cinikas.

Visame yra geros pusės — jei mažos 
bus ineigos mažai m'okėsi taksų.

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek- < 
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika. Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Miclielsonas. So. Boston, Mass., 
1915, pusi. 95 ........................................... 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”Doviernastįs
Doviernastis reikalingas. pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma ‘-Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

i- ,

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

LIETUVOJE
Turim valdžią “demokratų” 
Iš “krikščionių”-biurokratų;

Ministeriais kunigėliai,
Jų klausyt tur’ avinėliai.

Turim bankų ir bankierių
Iš kunigų ir biznierių^

Darbo žmogui litų stoka, 
Bet kunigams gerai moka;

Gauna algą valstybinę, 
Geria savąją degtinę;

Im’ už krikštą ir už dūšią, 
Tau kišenėj lieka tuščia.

O avelių kerpamųjų
Vis ikvaliai yr’ del jųjų.

Kas nor’ dūšią išganyti
Tur’ dešimtkėmis maityti

Ir i ausį vis kuždėti,
Ir turtus jiems savo dėti.

Kas ausinės nesilanko,
Tam kapuos’ vietos netenka. 

Nors bedarbių yr’ ikvaliai, 
Pas tėvelius tankiai baliai:

Geria dienas, baliavoja,.
O ant vargšų neatboja.

Jeigu vargšas išbadėjęs 
Taria žodį niekadėjams,

Tuoj už sprando, į marmūzę, 
Ir tylėk nosį nukužęs.

Pilna šnipų ir šnipukų, 
Ir iš ponų, ir berniukų.

Kur tik eini ar pažiūri,
Visur šnipas tave turi....

Kas “tėvelių” “nevožoja” 
Tankiai šaltojon važiuoja....

Tenai tave nukamuoja
Ik’ jiegų kitas nustoja.

Jeigu ilgai kas vaitoja
Tam dar skūrą iškapoja....

Tardo dienomis, naktimis
Ar nebuvai koks Maskvinis.

O nors nieko neištardo, 
Nenustosi jau to vardo:

Visad liksi “eretikas”,
Ir bedievis, “bolševikas”.

Metą-kitą išbadėjęs,
Daug sveikatos ten padėjęs,

Eik sau (kaipo niekadėjas 
Už “krikščionybės” idėjas.

Jai, neklausyt 'tau “tėvelių”, 
Jų pateptų balvonėlių.

Mokyklų' žmoneliams stoka, 
Vienuolynai visur dvokia.

Neteisybių kiek čia yra, 
Mąstant net ašaros bįra....

Kaunas. Kujokas.

Nuo Juokų 'Red.: Tai kitos 
‘pavasarinės’ eilės apsakančios 
dalyką kuris.. Lietuvoj amžinai 
žaliuoja: žiemą ir vasarą, tai 
kunigėlių politika. Kažin ar il
gai . dar tas pikto medis Lietu
voj žaliuos?"

Kiek žinome, gerb. Kujokas 
nėra poetas, bet vienas iš to
kių kuris rašo tą ką pergyve
na. Iš užtai jo “eilėse” nėra 
gražių ar karčių žodelių, bet 
paprasta kalba išreiškimas to 
kas yra tikrenybė.

Lygios tai lygios tiesos, sako 
gerb. Vėjas, ale kodėl nei viena 
moteris dar nebandė važiuot 
atrasxt šiaurinį žemgalį?....

%
“Saulė” sako kad Berliniški 

astornomai išskaitė iš žvaigž
džių buk 1927 mete vėl kils 
baisi įsvietinė karė.

Tokis užsiėmimas yra tik as
trologų, astronomai tuo neuž
siima.

“Vienybėj” buvo pasakyta 
kad ‘(Laisvė” pasakė kad pini
gų drukavotojai kairiesiems 
šaltojoj pasakė kad jie nenori 
bolševikų matyti jų lankančių.

Ale tą žinią reikia suprasti 
šitaip: Kalėjime tie drukoriai 
“Nelaisvės” nematys tai 'gali
ma sakyt ant jų ką nori; o tuo 
tarpu komunistpalaikiaį nutarė 
nelankyt tų drukorių kad leng
viau išsisukus nuo užmetimų.

Lietuvoj laikraščiai gelžkelio 
skerskelio užtvarą kuri nusilei
džia trūkiui ateinant vadina la
bai puikiai “Lietuviškai” sek.: 
“Šlagbaumas”.

O kalbininkai susėdę galvas 
laužo kaip išrast kurioj para
pijoj kaip išsitaria kiaulė.

Amerikoje žinomus Afrikoje 
kariaujančius prieš Prancūzus 
Riffus Lietuvoj vadinama Rif- 
kabilais.

Rojus Ant Žemės. — Gerb. 
Jurgis Išalkęs (iš Paryžiaus) 
rašo:' “Garbingasis Juokų Re
daktorius (PS. Reikia sakyt: 
Garbingas, nes nėra kito kuris 
negarbingas) labai klysta kuo
met sako kad tas Jūrių Dievai
tis visur mato ir jaučia gery
bę, grožybę, malonybę arba 
Prancūziškai sakant “laisvę, ly
gybę, brolybę” (taip čia Pran
cūzijoje ant visų valstybinių 
budinkų ir kalėjimų yra užra
šyta), o aš Jurgis Išalkęs vi
sur matau tik pragarą. Aš kaip 
tik priešingai, norėčiau ant vi
sos žemės matyti rojų ir dan
gų, ir, žinoma, kad moteris 
nuogos dėvėtų, tuomet vyrams- 
činauninkams nereiktų kariau
ti ir rašyti dramų....kad mo
terišką kūną pamatyti, ir mus 
proletarus varyti už tėvynių 
(mergų) kovos (kaujos) lau
kus skersti, kaip kad mėsinin
kai varo veršius į skerdyklas.

Taip tas Jūrių Dievo sūnūs 
(taip jo parašas rodo) suranda 
kad ant visos žemės yra praga
ras, ir išdryso rašyti kad tik 
Los Angeles žmoneliai tegali 
surasti sau rojų, sušildyti šir
dis ir užsidegti meilės ugnia... 
Jeigu garbingasis Juokų Red. 
yra tik tiek mokytas kad nega
li suprasti ką kas rašto tai jo 
dalykas, aš esu kitokio mokslo.

Aš neprašiau “J. Dievaičio 
atsiust kelionės lėšas į Los An
geles nuvažiuoti”. Aš daro- 
džiau kad tokių su užšalusio
mis širdimis yra milijonai, ir 
jei tik tas Jūrių Dievo sūnūs 
apmokės kelionę- tai aš pirmas 
pasisiūlau važiuoti. Bet pasi
rodo kad to Jūrių Dievaičio ir 
gerb. Juokų Red. yra tuščios 
mašnos, kaip ir manoji, ir jie 
nieko geresnio ant svieto ne
sitiki praregėti....

Teisybę -gerb. J. Išalkęs sakdT, 
ir musų ir Jūrių Dievaičio maš
nos neužpiltos auksu, bet pats 
gyvenimas yra auksas, ir tuo 
tenkindamies turime sau rojų, 
iš kurio gerb. J. Išalkęs nori 
padaryti pragarą. Jūrių Die
vaitis kur pasisuka ten mato 
viską gražiu, jam pakanka ką 
turi, stengiasi' užgyventi dau
giau, ir nenori turėti to ką ki
tas turi kolei negali.

Visų Jurgių, išalkusių ir ne- 
išalkusių, blogiausia yda yra ta 
kad jie įsivaizdina išalkę ir ne
kenčia nieko ką akyse mato. 
Eidamas puikiausiu gėlių dar
žu, Jurgiai griežia dantimis ir 
sako kad. čia tik buožėms vaik
ščioti išpuošta, nors Jurgių iš 
ten niekas nevaro. Vaikščioja 
pajūriu ir mato puikių merge
lių, keikia kad tik turčiams jos, 
nors patįs gali į jas žiūrėti ir 
niekas nedraudžia. Jurų kran
tas smėlio nugultas, žmonės 
maudosi ir džiaugiasi, ir gali 
ineiti tie išalkėliai, bet jie pyk
sta ir sako kad tai tik turčiams 
parengta.

Visada, vietoj jieškot gero, 
įieško tik blogo, ir, supranta
ma, randa, o paskui kaltina ki
tus. Ne taip reikia į gyveni
mą žiūrėt. Jieškok gero, o ta
da ir sutiktą blogą lengvai ap
galėsi.

M
“Garse” telpa katalikiškos 

tobulybės aprašymas skatinan
tis į dvasios tobulybę, atsiža
dėjimą svieto smagumų, kas 
teorijoje butų nei šio nei to. 
Bet praktika kunigų ir vienuo
lių nuo tos tobulybės teorijos 
buvo ir yra taip toli kaip musų 
žemelė nuo Saturno. Kad ku
nigai nerėplų pinigų, nelaikytų 
jaunų gaspadinių, negirtautų, 
nestatytų klioštorių mergoms 
tai galėtume sakyti juos esant 
dieviškais žmonėmis.

GARSINKIS !
“DIRVOJE” I

• ______ Į
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliaf kurie bus iudomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Kukurūzas yra tikras Amerikos 

produktas, šioj šalyj auga dviejų 
rūšių kukurūzai (komai), geltoni ir 
balti. Svarbiausias maisto elemen
tas kukuruze yra krakmolas. Deda
mi j dėžes kukurūzai vadinami sal
dieji. Komai galima naudot keliais 
budais; grūduose, pudinguose, ir si
rupuose, arba žali kaip stovi. Ska
nus ir sveikas pudingas kuris, bus 
prasmoga jūsų šeimynai tai kuku
rūzų pudingas. Sekantis komų pu
dingas yra lengva padaryti ir pigus.

Kornų Pudingas
% puoduko evaporated pieno 
114 puoduko vandens 
3/4 šaukštuko druskos
1 šaukštas sviesto arba sviesto pa

vaduotojo
5/8 šaukštuko pipirų
2 kiaušiniai
2 puodukai komų nugramdytų nuo 

ankšties, arba iš dėžės
Sudėk pienų ir vandenį; dadėk 

sviestų ir uždarų, virk iki pradės už
virti, dadėk kukuruzus ir supilk mi
šinį į kiaušinius, gerai suplaktus. 
Supilk į gerai taukuotų kepamų in
dų, dįėk į skarvadų karšto vandens 
ir kepk vidutiniame karštyje iki su
kietės kaip paprasta kiaušinienė. Jei 
patinka,- galima įdėt šaukštukų su
smulkintų svogūnų ir du šaukštu ka
potų žalių pipirų prie kitko.

Virtuvės Patarimai
Nuvalymui alumino indų tinkamai 

naudok plieno vilnas ir muilų karš
tame vandenyje. Paskui nuplauk 
pilnai šiltu vandeniu ir galiaus šal
tu vandeniu.

Geriausia nuvalyti elektriškų toa- 
sterį naudojant mažų minkštų ma- 
liavojamų šepetukų.

Geriausią nemaišyt, sponge pyra
go tešlų kada sudedi kiaušinių bal
tinius, bet tik lenkt ir lenkt jų, įsu
kant daugiausia oro kiek galima į 
tešlos vidurį.

Plakant smeionų laikyk jų bal
čiausia kiek galima. Jei palaikysi 
Smetonų ant ledo keletu valandų iki 
plaksiant, ji susiplaks labai greitai. 
Taipgi pasaldink Smetonų po išpla- 
kimo.

MES REKOMENDUOJAME

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmhnui nuo sienos plėtmų pa

darytų degtukų braukiant, ištrink tų 
vieta lemono šmočiuku, paskui nu
valyk skaruliu padažytu kreidoj. 
Numazgok paviršį šiltu vandeniu ir 
muilu ir greitai nušluostyk tyru ska
ruliu padažytu tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių šaukštų ir 
peilių skaisčiai, pamerk juos į bo- 
rakso vandenį, keletu valandų, sykį 
savaitėje. Vanduo turi būti netoli 
virimo karščio.

Biskelis glicerino greitai prašalins 
kavos ar arbatos plėtmus nuo lini
nių staltiesių. Uždėk biskį glicerino 
ant plėtmų ir. numazgok paprastu 
budu.

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas grožėj yra 

tai mokėjimas tiesiai laikytis. Tų 
paprotį reikia vystyti sėdint ramiai 
keletą minutų patogioj, lengvoj po
zicijoj ir tas padės prašalink nera
mumų i rsavijautų. Tinkamas laiky
masis kada stovi arba eini taipgi 
padidins jūsų išvaizda ir parodys 
drąsų. Reikia vengti nerviškumų ir 
muskulų nutampymo eiirant ar sė
dint. Iškreipta pozicija yra viena 
iš priežasčių užkietėjimo ir nervin
gumo. Teisingas tiesumas padės nu
statyt ne tik jūsų pobūdį ir gyveni
mą, bet ir tų žmonių su kuriais jus 
susitinkat.

Ypatiška Sveikata
“Mano vyras nevalgo špinakų, bet 

mėgsta kručkus, o aš negaliu valgyt 
kručkų”; “Mano mergaitė visad mė
go pienų, bet negaliu priverst vai
ką išgert nors stiklų pienė per die
nų“. Tokios pastabos yra iš mote
rų kurios aprūpina šeimyną valgio 
reikalavimais. Beveik visada taip 
buna kad vienas iš namiškių nemėg
sta sviesto. Geriausia apsieiti tai 
nesakyti kad tas ar tas nepatinka. 
Šeimininkė tegul ruošia kas reikalin
ga ir namiškiai tegul valgo kas yra 
paduota. Bet kaip tas galima .pada
ryti ? Tiktai parenkant tam tikrus 
valgius ir tinkamai juos . prirengiant 
kad butų skanus ir sveiki.
SEKANČIUS PRODUKTUS:

Naudok Borden’s Evaporated Pie-1 pienas su palikta jame Smetona. Jis 
na visiems valgiams, nes Borden’s atsakys visiems tikslams kuriems 
Evaporated Pienas yra tyras ūkio I reikalinga pieno.

“SANDARA
iiurmintrj

Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite
ratūros, Politikos, Žinių Laikraštį.

“SANDARA” yra vienas iš geriausių 
Lietuvių laikraščių Amerikoje.

“SANDARA” Amerikoje metams lė- 
šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.

Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų 
ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertės $ 1.

“SANDARA”
327 EJSTREET, BOSTON, 27, MASS.

063. Kišeninis Angliškai-Lietuviškas žodynėlis. Sur-i 
inkti visi reikalingiausi žodžiai, kuriuos išmokus, 
galima lengvai angliškai susikalbėti. Palengvina 
pramokime angliškos kalbos, nes kiekvienas gali 
visados nešiotis kišeniuje ir kožname reikle pasi
naudoti. Worcester, Mass., 1911, p. 231 .... 65c

Ruffles
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

Arba “Dirvos” Agenturon—r33 52 Superior Ave. Cleveland, O.



THE POLISH
BETRAYAL

INSPIRATION
Walter R. Baublis.

How sweet indeed it is for me 
gaze enraptured on thy face, 
seems as tho its symmetry, 
charming and angelic grace 

my warm heart has found a place.
Its delicate and soft smooth line 
Bids me to play the poet’s lyre, 
For beauty seemingly divine 
In dullest brains will thought inspire 
And coldest hearts will set afire.

To 
It 
Its
In

I drink your beauty with my eyes 
And with a mind 
I gaze at yonder 
Forever with the 
The object of my

On July 12, 1920, the Lithu-i 
anian Government, with the] 
entire approval of the BritishI 
Foreign Office, concluded a! 
peace treaty with Soviet Rus-' 
sia which gave 'Lithuania her; 
ethnographic frontiers, with 
Vilnius as her capital. Thei 
Poles were then at war with 
Russia and in very bad case, I 
for the Reds were rapidly ad-i 
vancing on Vilnius. It should 
be added that throughout this 
conflict Lithuania preserved 
the stricktest neutrality, the 
mendacious charges of the Po-i ■
lish Government to the con- was inevitably delayed some 
trary having been entirely dis- p-wsnty-four hours, with-the re
proved by our own military in- Į suit that the Russians occupied 

Military I Vilnius before them.
of the I The Lithuanians, however, 

entered the capital on the fol
lowing day, July 15th, and for 
some days held the city in 
conjunction with the Russians, 
who eventually, in accordance 
with an agreement concluded 
between the two High Com
mands, withdrew and left Vil
nius in sole possession of the

1 Lithuanian authorities towards 
the end of August.

The Bolsheviks had not been 
in the town twenty-four 
before, with their tisual 
gy, they had started a. 
paper for the spread of

necessity

“Your son seems very popu
lar with the girls. Where 
he educated?”

“Everywhere, except in 
head.”

Helen 
i hungry 
looks.

was

the

-------- o--------
Baltrukonis says 

heart is no judge of

-------- o--------
a sporting theory that 
likes a quitter, but, A, 
says he secretly ad-

IT’S
1 nobody
Zdanis
mires the man who has sense 
enough to run away while the 

I running’s good.
j —------ Q----------

We never have smoked 
I opium, used dope, or worked 
cross word puzzles.

. ----------0----------
This crossword puzzle craze 

has accomplished one thing. It 
I has proven to a lot of dumb- 
I bells that the dictionary has 

■ other uses than that of a whad-

WHY not line brief cases 
with zinc and call them quart
folios ? 

-------- o--------
“Did the doctor take your 

temperature ?”
i “I dunno, all I’ve missed so 

far is my watch.”
-------- o-------- i

Late to bet and early rise 
makes a fat man reduce his 
size.

—;--- o---------
The man who has a special 

servant to sample all his meals 
before he eats (hem is either 
a pessimist or a dyspeptic 
grou c\

untrammeled, free, 
azure i skies 
thought of thee, 
ecstasy.

favor of it as the simplest and I dyacallit for the baby to sit on
cheapest form of anti-Bolshe- 
vik propaganda, because on 
comparing his own well-fed, 
well-clad and well-shod condi
tion with the decidedly nondes
cript wardrobe and lean, hung-

at the eatin’ table.
-------- o--------

“Gargling with strong an
tiseptics”, says a medical jour
nal, “will invariably kill the in-( 
fluenza bacillus”. Provided of

vestigators, and the 
Control Commission 
League of Nations.

Conscious of the
for evącuating Vilnius under 
Bolshevik pressure the Polish 
High Command hurriedly re
solved to invite the Lithuanian 
army to occupy the city in pre
ference to the Reds. For this 
purpose one Colonel Rylski was 
sent to Kaunas early in July, | 
and I had the good fortune to 
be present with Colonel R. B. 
Ward at the conference bet
ween him atid the members of 
the Lithuanian General Staff, 
headed by Colonel Klesčinskas, 
the Chief of Staff, and Colonel 
Žukas, the Lithuanian Minister 
of Defence, when the items of 
this thansfer were discussed. 
In accordance with the under
standing thus arrived at, the 
Lithuanian forces moved for
ward with a view to forestall
ing the Red Army and enter
ing Vilnius before them. Al
most incredible as the sequel 
may seem to those even yet 
unfamiliar with the incorrig-j 
ible treachery of the Polish of
ficial temperament, despite the 
express invitation and promise 
given,_ _
were suddenly attacked by the 
Poles near Vievis on July 14th, . 
and although they succeeded in i Lithuanian and Russian troops 
repulsipg this totally unexpec- during the period of joint oc- 
ted onslaught, their advance cupation, he was entirely in

hours 
ener- 
daily 
Com

munistic principles, and elo
quent comrades from Moscow 
and Petersburg were promptly 
imported to give frequent lec
tures to the troops and citi
zens. Many of these lecture 
notices still adorn the walls of 
the city when we first entered 

I it on the withdrawal of the 
Bolsheviks. The so-called ijrev- 
koms” or revolutionary com
mittees also sprang up like 
mushrooms overnight wher- 

I ever the Soviet troops were 
quartered. I was subse
quently told by Colonel Žukas, 

.oo Lithuanian Minister of De-i, the Lithuanian echelons . ,, , , ,fence, that so far from dis
couraging contact between

look of the average Red I course, you ran catch him and
Lithuanian j make him gargle.

- -------- o--------
with the es-| RUM ROW is being knocked

Guardsman, the
Tommy felt less inclined than 
ever to interfere 
tablished order in his own little I f°r a row empty bottles.
peasant republic. Apropos of 
this brief period of Russo-Lith
uanian military intercourse, 
Colonel Žukas reported to me 
an actual 
once took 
Lithuanian 
dier. Asked 
ing for the
“For my country”.
country ?” the Russian echoed; 
“I’m fighting for something 
far better than that. I’m fight
ing for a programme!”

Lietuvos Lietuviai ateina Į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c. 

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

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų 

KATALOGO 
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašų, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

SUVIENYTŲ Valstijų Vai- 
džia autorizavo ir nuliejo 

• apribotą skaičių Confederatų 
Memorialo pus-dolarių, kurių 
dabar galima gauti Society 
for Savings įstaigoje.

Tie pinigai prasideda parsi
duoti nuo ir po Liepos 3 die
nos. Jų kaina yra $1.00 už 
kiekvieną. Pelnas to pervir
šio 50 centų nuo kiekvieno pi
nigo eina naudai užbaigimo 
Konfederatų Memorialo Ak
mens Kalnuose, Georgia vaL 
stijoje.

conversation that 
place between ą 

and a Russian sol- 
what he was f-ight- 
Lithuanian replied: 

“For your

-------- o--------  
KEEP OUT

“I saw a quarantine sign 
your house this morning.”

“Yep.”
“Who’s sick?”
“Nobody, pa’s

crossword puzzle 
doesn’t want to 
ted.”

Akmens Kalnas

on

got a new 
book and 

be interrup-

LISTERIN E 
THROAT 
TABLETS

By Junius
A gentleman in Seattle killed 

two people and wasn’t married 
to either of them.

-------- o--------
SOME men are unhappy be

cause they want nothing but 
money and others are unhappy 
because they have nothing tyut 
money.

by
Ph armacai Co., Saint Loula, U. S.

/^BILIOUSNESS

“GYDYTOJAS”
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuvių žurnalas.
“Gydytoją” leidžia Amerikos .Lie

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

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

rikoje ar Lietuvon $2.
Pavienis numeris 20 ęentu.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd St. Chicago, III.

rNEDĖLIOŠn 
ESKURSIJOS

ANT

]^ICKy.pATE j^OAD
ŽEMOS ROUND TRIP KAINOS

i
Ft. Wayne—Green Springs Fos
toria—Bellevue—Lorain ir kitus 
punktus Į vakarus nuo Clevelando 

—taipgi—
SAVAITĖS GALO 

IŠVAŽIAVIMAI

ineorporareA l64Si

^odetg tor Ratings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

“Dievas padeda tiems i kurie patįs 
gelbstisi”'

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia: 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

.-------- o--------
A person too good is worse 

than one too bad.
-------- o--------

NOWADAYS that man cer
tainly is a no-account who is 
not • able to get more credit 
than is good for him, says 
Akšis.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

i’ll take.There's a 
raveling on t 
■your trousers.

VASARINĖS KELIONĖS 
į daugybę 

Kalnų, Ežerų ir Pajūrių Resortus

MIESTE TIKIETŲ OFISAS 
2010 East 9th St.

P.

-------- o--------
Sonny: Did your father 

Aunt Jane ever tell a lie?
Mother: Im’ afraid they 

have, sonny. Why?
Sonny : I was thinking how 

lonely George Washington and 
I would be in heaven.

-------- o--------
A Japanese journal pictures 

Uncle Sam as a two-faced per
son. It would be more descrip
tive if it pictured him as two 
fisted.

or

BEECHAM’S

Bafries Love It
AH druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Musterole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster
Nua visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslows 
Syrup

i^KtLLOGG’^^: 
TASTELESS CASTOR OIL

V alet —» , q baugus onusiuvas Kurs pa
AUtOotrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Visai tyras castor oil medi- I 
kaliam ___2.“L,. ‘
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be 
piltas Į 
Laboratorijoje, 
visose vaistinėse.

naudojimui. Stipru-

soknio ir kvapo. Su- 
bankasur labelinotas 

Parsiduoda

Jaunavedžiams puikiausia vieta pirkti savo 
naujo gyvenimo kūrimui rakandus. Kainos 
čia prieinamos, rakandai visokių rūšių pa
gal kiekvieno skoni. Taipgi turime Lietu
viškų ir įvairių dainų ir muzikos rekordų.

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Ave. M. Sacevičius, Sav.

i

■:

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o n« 

prie kokių aeifilavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius m- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- _ LAlu:_____ lilk t.-J Ak

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism

»-g\rų užtai negaiš jo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apuipažimmo ir ps-
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lijos. 
Mano aparatas Radio-Scope-RaggtX* 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baku- 

jl^ riologiakas egzaminavimas kraujo sii- 
1/ dengs man tikrų jusi} ligos priežastį 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnojuslai 

' nervus ir kenčiate nuo užnuodųime 
kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnds, 1*1* 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir netikro* 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųšiniB* 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ar. Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. /
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Od I yahsro.

Nedildieniais nuo 10 Ad L

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

WRINEj Aiškio., Tyros Svh 
kos, Puikios Akjs

Yra Puikiausia Dovana^ 
Murine Valo, Palengvina, At- 

L. gaivina ir Nepavojingas.
Jis jums pat!ks'§ vU K EdB Knygelė “Akių Užžiura” arba 

MurintCo.,Dpt.H.S.,9E.OhioSt.,Chicago “Akių GfOŽČ Dykuli* i
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Ar Tamsta žinai kad Chicagoje tapo atida
rytas vienas iš didžiausių Lietuviškų knygy
nų? Jei nežinai, ir neturi jo katalogo, tai tuo
jau pareikalauk, o pamatysi kai baisi daugy
bė naujausių knygų, gaidų ir kitokių dalykų 
tapo pargabenta iš Tėvynės Lietuvos. Rašy
damas adresuok: “švyturio” Knygynas, 3305 
So. Halsted St., Chicago, 111. (32)

Vyskupo Valančiaus 
Sukaktuvėms

Vyskupas Motiejus Valan
čius buvo kilęs iš prastų sodie
čių giminės. Tuomet kai gimė 
Valančius, visoje Lietuvoje bu
vo įsigalėjus baudžiava. Visi 
sodiečiai eidavo dvarams laukų 
dirbti. Lietuvių sodiečių padė
tis buvo labai slinki. Jie, kaip 
kokie sulenkėjusių bajorų ver
gai buvo priklausomi nuo ponų. 
Ką ponai norėdavo tą ir dary
davo su jais.

Sodiečio-Lietuvio vaikui bu
vo labai sunku pasiekti aukš
tesnis mokslas. Jis neturėda
vo už ką mokinti, antra, reik
davo gauti pono leidimas. Tai 
buvo nelengva gauti. Jeigu so
dietis išeidavo mokslus, virsda
vo poneliu, pakeisdavo, savo pa
vardę ir kalbą įr giedodavo po
nų giesmelę. Kita buvo su Vys
kupu Motiejum Valančium. Ir 
jam jau buvo pakeitę Valan
čiaus pavardę į Valančauską ar 
Volončevskį, bet jo dvasia pasi
liko Lietuviška.

Moksle Valančius darė dide
lės pažangos. Išėjęs aukštus 
mokslus liko kunigu,^paskui 
net' vyskupu.

Būdamas net vyskupu Valan
čius nesekė anos gadynės ma
dos, nesigėdino savo Lietuviš
kos kalbos. Labai mėgo savo 
motiną ir, vyskupu būdamas, 
laikė ją savo rūmuose. Net, 
daugeliui ponų susirinkus pas 
vyskupą, Valančius nebijodavo 
su savo motina' viešai pasirody
ti prieš kunigaikščius, grafus, 
gubernatorius ir kitus. Kelda
mas pas save tiems ponams 
pietus, sodindavo savo motiną 
šalo savęs garbingoje vietoje 
ir į ją viešai kalbėdavo Lietu- 
vjškai. Taip darė Valančius 
baudžiavos gadynėje kurioje jo 
motina tiems patiems ponams 
buvo ėjus darbus. Tuomi vys
kupas rodė didelės pagarbos sa
vo motinai ir savo gimtai Lie
tuviškai kalbai.

Šių mėtų gegužėj 29 d. visa 
Lietuva minėjo 50 metų sukak
tuves nuo to Lietuvos didvyrio 
ir šviesos skleidėjo mirties 
1875 metais.

(“Liet. Kelias”)

Arklių Vagįs. Kriminale po
licija Vilkaviškyj sulaikė gau
ją arklių vagių susidedančią iš 
15 asmenų.

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir, ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir .visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus*, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TĘIMITO” Adresas: Kaunąs, 
Laisvės Al. 26. Lithuania.

Laimes Jieškotojai
Lietuvoj* pragarsėjus Raudo

nojo Kryžiaus lioterija, kurioj 
sulyg skelbimų akies mirksniu 
galima išlaimėt! 60,000 litų, 
pralaimėti visuomet. Ta lio
terija gyvuoja iš 1922 metų ir 
ji visuomet išlošia. Biznis ei
na gerai.

Mariampolės apsk., Gudelių 
II parapijos kaimo kriaučiukas 
Petras Paišiukas norėjo be dar
bo tapti turtingu. Nusipirko 
lioterijos tris bilietus už 150 
litų ir manė sail turi laimėti. 
Kovo 24 ir 29 d. baigėsi lioteri
jos lošimas. Kad nebūtų ko
kio “gišefto”, kriaučiukas pri
buvo Kaunan pirman lošiman 
ir apsigyveno pas vieną neva 
pažįstamą. Man teko kovo 25 
d. užeiti pas tą žmogų kame 
radau minėtą kriaučiuką sė
dint ir “rakalio maldą” kalbant. 
Antras nepažįstamas irgi to
kiame tipe sėdėjo. Už to vyro 
ant lovos tupėjo kelius pasta
čius' ir moteris, kuri buvo at
važiavus iš kito miesto. Ji su
teikė vyrui 30 litų, užtai tas 
aplankė traktierių be jos.

Pribuvo įš lauko šeimininkė, 
pastebėjus kad kriaučiukas ir 
kitas kaimynas apimti ‘dvasių’ 
snaudulio, bijodama kad nepri- 
terštų kambario vertė juos ei
ti laukan.

Sulaukęs kovo 29 d., kriau
čiukas anksti ryte nuvyko į 
maldyklą prie savo patrono ir 
šv. Antano pasimelsti, ir su- 
gryžęs pradėjo eiti su kitu į 
lioterijas laimėti 60,000 litų.

Džiaugėsi aplankys traktie
rius, ir linksmas automobiliu 
parvažiuos kad ir per purvyną 
iki pačiai bakūžei.

Nuvyko kriaučiukas į lioteri- 
ją. Prasidėjus traukimui, nu
tilo visi it katė pelę pamačius. 
Traukia numerius vieną po ki
to ir vis kitokį, ir išgirdo Pet
ras kad kitas laimėjo minėtą 
sumą. Kriaučiukas nusispjovęs 
išėjo pro duris. Sugryžęs dar 
turėjo primokėti šeimininkei 
už butą, turėjęs atsargos tris 
sidabrinius caro laikų rublius. 
Litų turėjo kaip tik traukiniui 
už važiavimą. Prieš išeinant 
sakė: Nėra šiame laike teisy
bės; ir prie šventų patronų ir 
prie dievų meldžiaus, bet nieko 
negelbėjo. Kujokas.

Pašautas Kalėjimo Viršinin
kas. Biržai. — Biržų apskrityj, 
Kutniunų dvare, sužeista Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo 
viršininkas Mikuckis ir jo pa
dėjėjas Gaublys.

Mat, sako, jiedu į Kutniunus 
atvyko jau ne blaivi. Pas pil. 
Krekšį jie radę mokytoją Ra
manauską, bet vaišėse Rama
nauskas atsisakęs gerti, už ką 
Mikuckis jį išmetęs per duris. 
Kilo tarp jų ginčai, Ramanau
skas bijodamas kad jo nenu
šautų, pats peršovęs Mikuckiui 
ranką. Į šūvių vietą paskubė
jo ir Gaublys, į kurį Ramanau
skas taipgi šovęs. Mokytojas 
Ramanauskas suimtas.

Seimas skirstosi. Kaunas. — 
Seimas išsiskirstė birželio 19 d. 
Vieni kalba kad tai bus visai 
paleidžiamas, kiti kad tik va- 
kacijoms.

ROKIŠKIO PADANGĖ
P. Kriukelis.

Rokiškis. — ^iame valsčiuje 
randasi du žymiausi kaimai, 
Pužonis ir Ulytėlė. • Jaunimas 
juose skiriasi į dvi šaki, krikš
čionis ir pirmeivius, žymią ro
lę lošia pirmeiviai, jie turi*2000 
knygų, ir du skrajojamus kny
gynėlius, pareina laikraščiai: iš 
Amerikos, “Vienybė”, “Dirva”, 
“Sandara”, iš Anglijos, “Išeivių 
Draugas”, iš Lietuvos, “Šiaulių 
Naujienos”, “Lietuvos žinios”, 
‘‘Lietuvos Ūkininkas”, “Trimi
tas”, “Krivūlė”, “Lietuva”. Be 
to dar yra sutverta trįs našlai
čių šelpimo komitetai ir yra 
rengiamą vakarai |ir paskaitos.

Krikščioniška jaunimo šaka 
ima vieną egzempliorį “Pava
sario”, ir ant to viskas baigia
si.

Valio pirmeivių jaunimas.

Beičiai (Rokiškio v.) -— Ge
gužės 126 d. šiame.kaime vaka
re atėjo du vyrai pas Rudoką 
nakvynės prašyti. Namie bu
vo tik 15 metų amžiaus sūnūs. 
Simus pasinaudodamas gera 
proga, atstatė svečiams į kru
tinę revolverį ir atėmė 300 litų. 
Plėšikas apleido savo namus.

Piragiškiai (Rokiškio v.) — 
šį kaimą valdžia nubaudė 4000 
litų už slėpimą žemės. Ūkinin
kai visi mažavemiai, ir neku-’ 
riems gręsia elgetavimas.

Kamajai (Rokiškio aps.) — 
Gegužes 27 d. ant Kamajų vie
škelio rasta nužudytas Žydas. 
Piktadariai suimta.

Ant Kamajų vieškelio kiek
vieną dieną buvo pradėję api- 
plėšinėti žmones. Bet pabaigo
je gegužės plėšikus suėmė.

Rokiškis. — Čia yra rašoma 
darbininkai ant darbo naujų 
naujų vieškelių vedimo. 700 
darbininkų reikalaujama. Su
rašinėja katalikų Darbo Fede
racijoj __ pji’nįHįŲilįas, ^.žmonės 
bijo kad tik nebūtų; partijos 
pinklės.

—Rokiškio mieste, randasi 
du knygynai kurie yra valdomi 
davatkėlių. Pirmeiviškų laik
raščių juose nepardavinėja.

Bet ačiū Spiečiaus Bendro
vei krautuvė pradėjo išrašinė
ti ir pirmeiviškus laikraščius. 
Jaunimas labai nepatenkintas 
kad šventadieniais laikraščių 
šventadieniais negalima nusi
pirkti, o dabar dar sunkiau bus 
nes paštas uždaroma nuo 10 v. 
ryto. Tai kaip pas mus apšvie
sta rūpinasi.

i 
Atnaujinki! “Dir- | 
vą” Saviškių Lie- | 
tuvoje kad jie ne- Į 
liktų be laikraščio. į

X 
Prenumeratos kai- Į 
na tik $3 metuose. į 
Pusei metų $1.50. | 

________________ Į

Lietuvos Konsulatai
"Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

Žmogus Žvėris
Mariampolė. — Geg. 6 d., 6 

vai. vakare, Mariampolės (prie
miestyje Tarpučiuose, visiems 
žinomas girtuoklis užsipylęs 
“blaivybe” (degtine) akis ir 
protą, pagriebęs lopetą taip 
baisiai sumušė savo žmoną kad 
nėra vilties pagijimui. Mušė 
baisiai žvėriškai, stumdė, tam
pė ir valkiojo nutvėręs už plau
kų, spardė kojom ir parvirtu- 

i šią minkė keliais.
Trįs maži vaikučiai tą maty

dami rėkė ir cypė pikčiausiu 
balsu, bėgo šaukti žmones, bet

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. T e my
kite, kad butų Inkaro vaizbai c nklis 
i F. AD. RICHTER & CO. / 
1 Berry & South 5th Sts. It
B Brooklyn, N. Y. XU

tuo tarpti aplinkui vyrų nesi
matė, o moterįs bijojo prisiar
tinti, nes įsiutęs žmogztidis 
baigdamas savo auką dobti 
nieko ištolo neprisileido. Galų 
gale subėgo vyrų, atėjo polici
ja ir žmogžudį suėmę nugabe
no į kalėjimą, o be gyvybės žy
mių moterį Į ligoninę. Gydyto
jai sako kad stebuklo reikia 
idant ji išgytų.

1 Primuštoji seniau jau norė- 
j jo atsiskirti nuo vyro girtuok- 
I lio, bet klerikalų pinklės nelei- 
jdžia. “L. ž.”

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS I

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

930 Williamson Bldg. 
Cleveland, Ohio.gnniam>wi«<l>niiiU»HUiiiHiiini.wuinMiiiiHiin(*Hii.(iuiauiMU)ii;amumaMMIHII

Ar Neparankiau
PALEIST ATVIRUTĘ ARBA TE- 
LEFONUOT, negu nešt glėbį dra
panų? Musų patarnavimas grei

tesnis ir darbas geresnis ne
gu kitų. Mes .valom (klyni- 
jam) purvinas, taisom suply
šusias drapanas. Įdedam nau
jus pamušalus už labai priei
namas kainas. Tik nepamiršk 

Rosedale Dry Cleaning Go.
SAVININKAS G. F. PETRAITIS Randolph 7906

6702 SUPERIOR AVE
Palei Lietuvišką Bažnyčią. Vakarais atdara iki 8 valandai. Ateikit.

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero-, 

vese kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarjnius sto
vius.

Parsiduoda visur » 
TabletuoSe ir kaip skystimas 
o

5

1

J

51

,ai

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

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25* .

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’Į'AI•‘yra’plukti jeigu gali.'taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterine, dantų tepalas, valo 
■dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba' Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per ■ savo aptickoriu. 
Lambert P harmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

g 
g

Savaitinis Visuomenės, Politikos, Literatūros 
Laikraštis— Eina kas šeštadienis.
Metams Suv. Valstijose - - - 
metu - -

ir Mokslo

$2.00
1.00

.3.00
1.50

laikraštis,

Kaina
Pusei
Užsienyj ir Lietuvoj metams ...
Pusei metų ------

“Varpas” yra laisvos ir pažangios minties 
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli
tika, paduoda daug žinių iš Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
nepriklausomos, laisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. Jči nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk 
“Varpą”. Siųsk, pinigus šiuo adresu:

“VARPAS”
3251 So. Halsted St. Chicago, III.

Ii
fc 
g 
g 
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
n Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
S organizacija Suvienytose Valstijose,
0 kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. Į
t Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
C pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
t SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
f imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T8- 
£ vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

I
 Pom irtiniai į skyrtaP'^ $150, 300, 600; ir 1,00d.

Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. Į
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: j

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

GYDUOLĖMIS AR PILSOMIS?
Kada jūsų pečius nedega kaip reikia jus pirmiausia išvalot 

viską nuo kamino iki pelenų vietai, ir pasekmė yra kad pečius 
vėl dega gerai.

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
kį nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
pečium.

Pripažinta yra kad daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
tų žarnų ir daug kitų dalykų sudėjimo, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint.

Musų šios dienos jaunuomenė iš dalies per vartojimą nuodin
gos “Munšainės” užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žmonės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėliau priveda į baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi
na gyvenimą.

Jeigu jūsų nesmagumas yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmai galvoje, peršalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šalč-o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no
ras valgyt, nevalus kraujas, dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 
užnuodijimas, kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.

Pripažintos profesijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 
jūsų nesniagių padėjimų paeina nuo prasto padėjimo viso žmo
gaus sudėjimo, taip pat ir skilvio prasto padėjimo ir susirinkimo 
sistemoje nuodų, kas turi būti išmęsta su pagalba geros gyduolės 
tam tikslui.

Taigi, užlaikyk savo kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmesti ta nuodą. Mes norim priminti jums kad mes sutaisom gy
duole kuri yra galingiausia, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
gyduolę ir vartokit laike kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė
vai darydavo ir per ką užsilaikydavo drustais ir prailgino savo 
gyvenimą.

Žinomas dalykas kad per gerklę arba koserę visas maistas ei
na į žmogaus skilvį ir ant šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
ligų gemalai ir nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi sutaisyt šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, o ne pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui gerds, bet ir nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(chemikalai) yra tokio .budo ir gelbsti žlebčiojimo take nuo kose- 
rės žemyn, g ne nuo skilvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

Taigi jeigu norit geresnės išžiuros ir geresnio jausmo ir už- 
laikyt savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
Ši gyduolė nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
Dept. d. L. * Plymouth, Pa.

j , A

| Verta Pagalvoti |
¥ Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- ¥ 
X sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur- ¥ 
¥ tingu. £
? . . X£ Jeigu biednas, ar beveik biednas žmogus galėtų šutau- ¥ 
t pyt biskelį, nors dolarį į savaitę, jis jau butų kelyje pir- ¥ 
¥ mynžangos. “ i X

X Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir £ 
£ galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsi- 
•į. tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę. ¥

Ž Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- x 
j spirtinai ir busi labiau negu. nustebintas ir patenkintas £ 
£ to pasekmėmis. ❖
T ’• 5
¥ Net keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt jums ? 
¥ prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku. x ¥

X Pradek saxo pasisekimo taupymą The A. B. Savings and £ 
r Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti ❖ 

5% nuošimčiai. X
¥ ¥ 
¥ Kiekvienas žmogus jaučiasi kad gali Sutikti gyvenimą ¥ 
¥ tiesiai jeigu jam bus duota teisinga proga. Taupomi £ 
X pinigai duoda jums proga reikalauti teisingo atsinešimo. ¥ 
¥ ' ¥ 
£ Ateik pas mus ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba į 
¥ pasiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok iki rytojaus tą Ž 
¥ ka gali padaryt šiandien. t
į f

I THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY t
£ 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio ¥
¥ A. B. Bartoszewicz, Pres.

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

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur- 
, tas, didėja eilęinis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži- 

nioihis^^’'v^VP^sail.lid -kraštyTr Lietuvos.
Keturi dolariai ant melų reiškia truputį daugiau 

kai centas j dieną. O iiž juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

"V I E N Y B E"
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.



I Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese į
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Naktinės Orines Iškil- Moterų Ratelio Išvažia-jKas Kaltas už Girtuok-

Temoje
EV. SV. JONO 6:53.

Jėzus tarė jiems, Iš tiesos, iš tie
sos sakau jums, jei ne valgysite kū
ną žmogaus Sunaus, ir negersit jo 
kraujo tai neturėsite gyvasties sa
vyje.

Kviečiame atsilankyti ir sužinoti
mes Virš Clevelando
Seredoj Clevelande buvo di

dėlės iškilmės atidarymo ori
nio pašto ir prekybos porto. 
Nors gal ne visi žinojo karna 
dalykas, bet šimtai tūkstančių 
matė virš miesto orlaivius va
kare skraidant, milžiniškomis 
elektros šviesomis nušviestus 
nuo žemės.

Clevelandas ineina j didelės 
ruošiamos orinės prekybos ke
lią Suv. Valstijose Liepos 1 d. 
(seredoj) užvesta' reguliaris 
naktinis pašto vežiojimas tarp 
New Yorko ir Chicagos, ir sy
kiu dienos ir nakties pašto ke
lionė nuo Atlantiko iki Pacifi- 
ko krašto, su sustojimais Cle
velande.

Tokio nuotikio iškilmės buvo 
New Yorke ir Chicagoj, bet 
Cleveląndui tas nuotikis turi 
keleriopą reikšmę. Dalyvavo iš 
daugelio vietų 'žymiausi orlai- 
vininkai ir buvo puikus orinis 
karnivalas koki retai galima 
matyti. Viskas tas Įvyko virš 
Brook parko; priedui dar buvo 
leidimai fajervorkų.

Nakties laiku virš miesto 
ūžė orlaivių motorai. z Miestas 
buvo išpuoštas vėliavomis.

Prieš i pradėsiant programą, 
miesto auditorijoj buvo vaka
rienė kurioje dalyvavo pora 
tūkstančių pažymių žmonių iš 
vietinių ir iš kitur, taipgi la
kūnų.

Panedėlj atvyko į Clevelandą 
pirmas Fordo mažiukas orlai- 
viukas su dviem lakūnais pa
siuntiniais “pasižiūrėti” kaip 
čia viskas ruošiama, ir jie sakė 
kad atskris seredoj Fordo pirų 
mas prekinis orlaivis, kokių jis 
jau keletą Įrengė. Šis mažiu
kas orlaiviukas padarytas visas 
jš metalo, ir budąmas aukštai 
ore i išrodė kaip kregždė. Jam 
nereikėjo daug vietos nusileis
ti, nei labai nulyginta ar kieta 
žemė buvo reikalinga, sustojo 
pabėgęs dar 30 pėdų po “nutū
pimo”.

Jie tuojau vėl pasileido atgal, 
ir pranyko ore.

VANAGAITIS RAŠO:
Kompozitorius A. Vanagaitis 

bastosi po Ameriką su buriu ki
tų Chicagiečių. Jisai birželio 
23 d. buvo Sioux City, Iowa, iš 
kur rašjo “Dirvos” redaktoriui 
sekančiai:

“Keliauju jau šešios dienos. 
Kelionė labai įdomi, nes visokių 
nuotikių buna. Pora dienų vie
šini Sioux City, kur radome 
virš 100 šeimynų Lietuvių. Yra 
parapija ir klebonas. Mokyk
los neturi. Žmonės gan pasi
turinčiai gyvena. Inteligentų 
kaip ir nėra. Keletas biznie
rių gerai laikosi. Apie kituę 
nuotikius parašysiu vėliau. La
bos dienos žmoniukei ir visiems 
Clevelandiečiams”.

Jeigu tas drąsus ‘Dzimdzius’ 
nepasibaidys žemės drebėjimo 
kokis siaučia vakarinėse vals
tijose, ypač Kalifornijoj, kurią 
mano aplankyt, tai gaus pasi
maudyt ir Didžiajam okeane, 
pirm gryžimo Į Clevelandą vėl 
pradėti vaidinimus.

violas •
Nedėlioj ant Varakojų ūkės 

buvo gražus ir skaitlingas Mo
terų Ratelio suruoštas išvažia
vimas, kuriame dalyvavo apie 
40 ypatų. Ten buvo Brazaus
kai, 1 Banioniai, Baltrukoniai, 
Grigai, Karpavičiai, Miščikai, 
Vilčinskai, Šimkūnai, Jokuby- 
nai, Petraičiai, Polteris, buvo 
ir pavieniai vaikinai ir mer
ginos, A. Lapė, A. Žukas, J. V. 
Mitchell, S. Vilčinskas, P. Vasi
liauskas, St. Zaborskis, P. Kaz
lauskas, Baranauskas, F. J. 
žiuris, A. M. Praškevičius, ir 
privažiavo daugiau kitų paša
linių, taip kad Varakojų kie
mą užgrudo apie 20 automobi
lių, o laukuose visur matėsi 
būreliai žmonių.

Kas del paties išvažiavimo 
tai jis buvo labai gražus ir lin
ksmas visais žvilgsniais. Išva
žiavimui daug reiškia vieta, o 
ši vieta yra puiki tokiems tiks
lams, yra didelis sodnas, ir di
delė giria. Kaip išėjom į gi
rią, ir kolei sugryžom buvom 
gana pavargę, bet pargryžus iš 
girios tai sandvičiai eina kaip 
žemvuogės. Pavalgę sodne ku
riame yra labai graži pieva, 
žmonės žaidė visokius žaislus. 
Valgius buvo daugiausia atsi
vežę savo, kiti gi užsisakė pie
tus pas Varakojus.

Laikas taip greit bėgo kad 
gabaus reikėjo apgailauti jog 
reikia gryžt į namus. Vėlai 
vakare, kada jau sutemo, buvo 
dar fajervorkai, kuriuos užbai
gus pradėjo rengtis namon. 
Kaip girdėti, visi laimingai su- 
gryžo, išskyrus J. V. Mitchellį, 
kuris parvažiavo šlapias, nes 
P. Vasiliauskui vejantis, bėg
damas per ravą paslydo ir puo
lęs susišlapino.

Pereitą mėtą toj pačioj ukėj 
Sandariečių išvažiavime irgi 
buvo nelaimių: viena iš pusės 
panelių, kada Elena Baltruko- 
niutė įbėgo į kopūstus ir virs
dama koją prasidrėskė, o A. 
Lapei Varakojo šuo nutraukė 
šmotą kelinių. Per šį išvažia
vimą “akcidentų” buvo pusiau 
mažiau už pereitus metus. O 
kas bus liepos 19 d. per San
daros išvažiavimą tai sunku 
pasakyt, bet švilpukas iškalno 
pranašauja kad bus užtektinai 
fonių. Taigi rengkites visi ir 
visos, kurie nebūsit gailėsites 
ant visados.

IBuvo atsigabenta ir kostiu
mai, kuriais atvaizdinta Gedi
minas, vaidilutės, vaidila ir 
kryžeivis, sąryšyj su tą pat die
ną atsibuvusiomis Gedimino iš
kilmėmis Lietuvoje.

Girdėjau Sandaros išvažiavi
mo komitetas padarė sutartį su 
Varakojų kad butų parengta 
pietus ir vakarienė visiems kas 
tik atvažiuos, ir tik už $1.50 iš
viso nuo galvos. švilpukas.

liavimus?
I Vietos katalikų lapelis, vadi
namas “Clevelando Lietuvių ži
nios”, skelbia šitaip: “Bran
gus broli Lietuvi, kuomi gi tau 
prasikalto šio pasaulio nekalta 
žmonija kad tu ją užsimojai 
kryžiavoti”. Taip rašydamas 
pasmerkia Lietuvius munšaino 
biznierius. Tame nesu prie
šingas, nes tai yra prastas ir 
žemas >užsiėmimas. Bet kas 

Itame kaltesnis tai pamiršo pa
lminei. Turbut pačiam “redak- 
I toriui” nesmagu darės ir meta 
|bėdą ant kitų už kryžiavojimą 
|jų (ir turbut jo).

Mano nuomone, tas kaltas 
kas girtybe užsiima ir jieško po 
visas pakampes, nežiūrėdamas 

1 pas ką gaus, ar pas Lietuvi ar 
j pas svetimą, bile tik gauna, na 
lir laka. Kam vadinti ką kitą 
kryžiavote j u kada patįs žmo
nės save kryžiavojasi, o jeigu 
negali nusikryžiavot tai nors 
kankina svaigalais savo protą 
ir kūną.

Blaivas protas neleidžia žmo
gų pavirst prasižengėliu, palei
stuviu. Visi tokie kurie nori 
ką žemo daryti pirmiausia turi 
gauti nors lašelį “ant drąsos”, 
kas .labai tarp Lietuvių žinoma, 
šitas aiškiai matosi*tarp Lietu
vių kurie gyvena daugiau krū
voj ir vadina save rimtais Lie
tuviais, pridėdami žodį katali
kai. Jie išėję iš bažnyčios tuoj 
žodis po žodžio sveikas-sveikas, 
ir beklausinėdami kaip einasi, 
tuoj traukia i klubą, ten tuoj 
po “burnelę” ir daugiau, ir už
miršta kad ėjo iš bažnyčios, ei
ni namon kaip išl karčiamos, 
skerečiodamas, ir užmiršta už 
keno dūšią bažnyčioj poterius 
kalbėjo.

Geriau butip kad nątįs žmo
nės liautųsi girtuokliavę, tada 
nereiktų kitus kaltinti. Ar kal
ta pekla už.tai kad ją Dievulis 
padarė, ar kaltas žmogus kam 
griešija? Taip ir ku munšaino 
pardavėjais: jeigu žmogus mo
kės valdytis ir turės gana pro
to negerti, jokia slapta ar vie
ša karčiama jo neprivilios.

šeimynų Sargas.

Ohio gubernatoriaus vietos 
sekančiuose rinkimuose jieško 
jau trįs kandidatai: dabartinis 
Donahue, buvęs gubernatorius 
Davis, ir Roy A. Haynes, fede- 
ralis prohibicijos komisijonie- 
rius. Jis rengiasi rezignuoti iš 
tos vietos ir statyti savo kan
didatūrą į gubernatorius.

Muštynė peiliais. Tūlas J. 
Mostelio, gyvendamas hotelyje 
su savo pačia, taip susipyko 
kad abudu griebėsi peilių ir už
vedė kovą. Pati sužeidė vyrui 
koją. Abu suimti ir apkaltinti 
už girtumą.

PILIEČIŲ KLUBO NARIAMS
Clevelando Liet. Amer. Pi

liečių Klubas laikys savo susi
rinkimą seredoj, liepos (July) 
8 d., 7:30 vai. vakare, Klubo 
kambariuose.

Kaip žinote, Klubas nutarė 
rengti didelį išvažiavimą, komi
sija turi vietą, ir viskas ren
giama tvarkoj. (Išvažiavimas 
bus Neuros farmoj, liepos 26 d.

Pagaį nutarimą, visiems Klu
bo nariams įžanga bus dykai; 
jų .moterims bei "merginoms ti- 
kietai $1, svetimiems įžanga 
$2 vyrui ar moterei; vaikams 
įžanga $1. Visi nariai malonė
kit pribūti į susirinkimą ir gaui- 
sit tikietus pas kasininką.

A. Žukas, Pirm.

A. LAPĖS IŠLEISTUVĖS
Andrius lapė, veiklus Sanda- 

rietis = ir gabus teatrų lošėjas, 
liepos 3 d. vakare apleidžia 
Clevelandą ir liepos 8 d. laivu 
“George Washington” išplau
kia su savo broliu Brooklymė
čiu į Lietuvą apsilankyti.

Seredos vakare pas Karpavi
čius buvo surengta jam išleis
tuvių vakarėlis, kur dalyvavo 
keletas žymesnių Sandariečių, 
vyrų ir merginų. Visi linkėjo 
jam geros kelionės ir greito su- 
gryžimo į Clevelandą.

Jam išvažiavus, Clevelandie- 
čiai pajunta didelę “skylę”, nes 
jis yra Sandaros 18-tos kuopos 
pirmininkas, SLA. 14-tos kuo^ 
pos iždininkas, TMD. 20-tos 
kuopos finansų sekretorius ir 
“Dirvos” bendrovės vice-prezi- 
dentas.

V. S. Jokubynas, buvęs “Am. 
Lietuvio” redaktorius, sugryžo 
su savo žmona i Clevelandą, 
kur seniau gyveno pirm išva
žiavimo j Worcester}. Pradžio
je “Dirvos” ėjimo p. Jokubynas 
buvo jos redaktorium.

Clevelandas padidėjo vienu 
tautininku inteligentu.

Miesto knygynas duoda kny
gas važiuojantiems ant vakaci- 
jų, ir tų knygų nereikia grą
žinti iki rugsėjo 30 d. Galima 
gauti visas knygas išskyrus ku
rių nedaug yra ir kurios la
biausia reikalą u jarhos.

Birželio mėnesio bėgiu Cleve
lande išsiėmė apsivedimo leidi
mus apie 1,500 porų.

Clevelando tramvajų kompa
nija įvedė apdraudą savo dar
bininkams. Visi išdirbę nema
žiau šešis mėnesius bus ap
draudžiami ant $750 ir aukš
čiau, iki $2,000, kurie išdirbę, 
vienuolika metų. Tas, planas, 
paliečia 5,000 darbininkų dir
bančių įvairiose tos kompanijos 
darbų šakose.

šituos Jėzaus žodžius NEDĖLIOJ, 
2:30 p. p. 7017 Superior Ave.'

Ką Šaltos Skaitlinės 
Sako

Šių metų, bėgiu Clevelando 
gatvėse, automobiliais užmuštų 
sakičius bus 55 nuoš. dides
nis negu pernai. Pernai per 
pusę metų suvažinėta 66 žmo
nės, šįmet jau užmušta 102.

Tuo nuošimčiu remiantis, iki 
galo metų šįmet bus užmušta 
278 ypatos, arba dar 176 dau
giau.

Toliau einant, 1926 metais 
bus užmušta 529; 1927 metais 
— 666.

Užmušimų priežastis padidė
jimas automobilių skaičiaus ir 
pasidauginimas gyventojų.

32 nuošimčiai visų užmuštų 
yra vaikai mažiau 14 metų, to
dėl tėvams lieka labiau mokinti 
vaikus atsargumo ir neleisti 
žaisti atvirose gatvėse.

Suaugusių užmušimai dau
giausia esti del pačių rieatsar- 
gumo, o automobilstų kaltės, 
kaip policijos rekordai rodo, 
stovi gana žemame nuošimty].

Ohio Valstijoj Užmuši
mų Nuošimtis Didelis
Suv. Valstijų statistikų biu

ras, skelbia jog Ohio valstijoje 
miestuose nelaimių su automo
biliais nuošimtis yra didžiau
sias negu kituose miestuose.

Abelnas užmuštų skaičius iš 
58 miestų visoje šalyje buvo
18.8 nuo , 100,000 gyventojų 
1923 metais ir, 19 1924 metais. 
Clevelandas 19.3 metais turėjo
22.8 užmušimus automobiliais 
1923 metais ir 24.1 1924 me
tais. Cincinnati, 25.1 ir 20.6; 
Columbus 22.SJ, ir 22; Daytonas 
16.3 ir 15.4;'Youngstown 24.6 
ir 25.1; Toledo 23.4 ir 16.8.

VAŽIUOKIT Į LUNA PARK
Liepos 4 d. > Luna Parke bus 

didelės iškilmės rengiamos .vi
siems kurie metų bėgiu nuo 
pereitos 4 d. liepos pastojo Su
vienytų Valstijų Piliečiais. .

Visi gali apsilankyti su savo 
šeimynomis ir;; po iškilmių būti 
Luna Parke visą dieną ar kiek 
patiks.

Kurie važiuos anksti ryte, 
iki' 10 valandai įžanga į parką 
visiems dovanąi. Taigi skubin
kitės anksčiau pribūti.

Tos iškilmės rengiama po 
globa Moterų Klubų Federaci
jos. Programas bus gana žin
geidus, tikima busiant į tris 
tūkstančius naujų piliečių, ku
rie visi gaus diplomas.

Liepos 4-ta subatoj. Visokie 
šaudymai ir ugnių laidymai 
mieste uždrausta. Bus areštuo
jami ir baudžiami tie kurie ne
susilaikys nuo tokių pavojingų 
žaislų.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3334 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

★

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
susirinkimo liepos 5 d. nebus, 
delei supuolimo dviejų dienų 
šventės. Todėl ‘per klaidą ne
nueikite į salę.

Visi ruoškitės į Kudirkinės 
pikniką kuris bus liepos 12 d. 
Alfred Kortb ukėj, prie York 
Road, kuris eina tarpe State 
Road ir Pearl Road.

A. Rapšys iš Detroito, su sa
vo žmona liepos 25 d. lankėsi 
“Dirvos” redakcijoj. Jiedu at
važiavo laivu pamatyti Cleve
lando ir pasiteirauti “Dirvos” 
agentūroje apie kelionę Lietu
von.

▼▼V

Pabrangino mokslą. Western 
Reserve universitetas pabran
gino mokestį už mokslą kiek
vienoj šakoj ant $50 metuose.

ANTANAS BARTKUS

PIRMOS KOMUNIJOS IR 
MOKSLO BAIGIMO 

PAVEIKSLAI 
-Atveskit savo vaikučius ir 
mergaites nusitraukti pavei
kslus atminčiai pirmos ko
munijos, taipgi užkviečiame 
studentus ir studentes nusi
fotografuoti savo mokslo pa
baigimo atmintį. Paveiks
lai pirmos klesos, kainos pi
gios, ir duodama vienas dide
lis spalvuotas paveikslas do
vanai.
1197 East 79th Street

PARDAVIMAI

Parsiduoda Pigiai
Didelė Furn'iture-Rakandų 
krautuvė, kaina pigi, ran
dasi labai geroj Lietuvių 
kolonijoj. Lietuviams gera 
proga pasipirkti. Kreipki
tės informacijų “Dirvon”.

Dry Cleaning and 
Tailoring

Turi būti parduota tuojau. Gera 
vieta Lietuviui kuris nor iužsi- 
imti tuo amatu. Kampinė krau- 
tuvė. 2500 St. Clair Ave.

2 šeimynų namas, 7 kambariai že
mai ir 4 viršuje. Maudynė, \po vi

su namu skiepas, - šleifo stogas; ge
ros išlygos. Ant Edna avė., arti 
Lietuvių bažnyčios. Kaina $9,200. 
2krautuvės ir 2 šeimynoms gyveni-

nimai, kampinis lotas, garadžius. 
Rytuose nuo E. 71 St. Kainuoja 
$14,000.

VAL. E. KOCI
Real Estate—Notary Public 

1266 E. 71st .Street.
Prone Randolph 6241.

Parsiduoda 3160 E. 130 St. arti 
Buckeye road, kampinė grosernė, 
saldainių ir cigarų krautuvė, $700 
savaitinių ineigų garantuota. Gali
ma pirkti visai pigiai, nėra kompe- 
ticijos 4 mylios aplinkui. Smulk
menų klauskit pas Zimerman, 5907 
Scovill Avė. (28)

PARDAVIMUI
GERAS BARGENAS! VEIKITE 

DABAR!
4 flatai po 5 kambarius, muro na

mas, yra visi parankumai. Kaina 
tik $24,500. Cash $2,500.

2 gyvenimų naujas namas, visi 
parankumai, gražioje apielinkėje. 
kaina $9800. Cash $1500.

Greitam pardavimui 2 aukštų na
mas po 5 kambarius, gazas, elektra 
ir maudynė. Netoli St. Clair avė. 
Kaina $7200. Cash $2500.

Bargenas, geroje apielinkėj, ant 
E. 70 St., Lietuvių kolonijoj, po 5 
kambarius, elektra, gazas ir mau
dynės. Kaina $8500. Cash $3,000.

Norėdami pamatyti šiuos namus 
atsilankykit dieną ar vakarais pas

Geo. Kaupas & Co.
Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen

tūra, Real Estate ir Insurance 
6603 ST. CLAIR AVENUE

Cleveland, O. Tel. Rand. 4817

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais 
sekančiose vietose

6502 Superior Ave., kampas E. 
65th., pas J. Pilvelį.

1417 E. 21 St., pas G. Garmų. 
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą. 
6602 St. Clair Ave., pas Langą. 
2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

79th St., Kopecnv’s vaistinėj, 
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.

j Akrono Naujienos
’ Gumd išdirbystės skelbia jeg 
vėl pakels kainas už savo pro
duktus. Jau is taip pakelta 
automobilių ratų žinąs begužės 
1 idi 5 nuošimčiais, birželio 1 d. 
10 nuošimčių.

Girdėti kad kainos už žalią 
gurno medegą dar pakils I Sc
ant svaro. Dabar kainuoja 85

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namu svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tula' lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaftnynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

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

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

(Paskelbimas)

Xž»PAUDOS darbus ge- 
X? rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 

ul lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
tfjl Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<TT Darbus padarom viso- 
ulkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

. centai, kuomet pernai vienu kli
jai kaina buvo tik 17c. svaras.

Nori Sulaikyt Laižybas
Apskrities prosekutorius Įsa

kė šerifui Weaver padaryti ga
lą laižyboms ir gemblerystei 
kokios atsibuna arklių lenkty
nių parodose, šerifui įsakyta 
pasiauti kelis vyrus į lenktynių 
vietą ištyrinėti kaip dalykai ei
na.

Audrų Nuostoliai
Kenton, O. — Hardin apskri

ties svogūnų augintojai audrų 
delei šįmet turės rpažiausia mi
lijoną dolarių nuostolių.

Tokių nuostolių neturėjo per 
praeitus 10 metų. Apie 5,000 
akrų užsėtų svagunų beveik vi
sai išnaikinta-.

Ši vieta yra didžiausia svo
gūnų auginimo paskira sritis 
pasaulyje. Išsykio buvo tikėta 
kad derlius bus didžiausias šios 
srities istorijoj.

Užeis gavėnia svogūnų mė
gėjams ....

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su _ visais teisių reikalais 
Lietuviai, * Slavai, Lenkai, ir. 
Rusai' draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

PINIC1AISQ’ Platin«> ®-* ug Ddntų Auk-’
dabrą, Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

921 St, Cląir, arti E. 9th St. :----- r -/ f. f ’ __________
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= už taupomus pinigusf 
= nuo dienos padėjimo! 
| ik dienai ištraukimo. "

| Taupymas nors ir po. f 
| truputį, bet nuolatai, S 
= neša geras pasek- f 
S mes. i

s Atdara kasdien ■ :
S nuo 9 iki 3 vai. E 
X Utarninko, Ketvergo ir SubatosS ' 
— vakarais nuo 6 iki 8 vai. :

E Lietuvių Taupymo ir f 
E Paskolos Bankas j 
s 6712 Superior Ave. į 
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JEI NORITE |
Pirkti ar parduoti namą, 
Išnuomuoti kambarius, 
Pirkti ar parduoti automobilį,
Visados garsinkitės ir kreipkitės

"DIRVA" I
3352 Suoerior Ave. Cleveland. Ohio

A,

Telefonai
Biznio: Prospect 1239

ir Prospect 2825
Gyvenimi j 

Glenvillę 42? <i

REAL ESTATE MORTGAGE
PASKOLOS 1

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS) .

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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