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Anglija Pertrauks
Ryšius su Rusija

KALTINA MASKVĄ UŽ KURSTYMĄ CHIN V | Apvogė šv. Petro Iždą
PRIEŠ ANGLIJOS INTERESUS CHINIJOJ.

Anglija Kalbina Francuziją Prisidėti ir Išvien 
Veikti prieš Rusiją, kurios Agentai Kursto 

Riffus prieš Francuzus Afrikoj.
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Scranton, Pa. — 158,000 kie
tosios anglies darbininkų atsto
vų konvencija nustatė savo iš
lygas kurias priduos kasyklų 
operatoriams, unijai einant į 
derybas atnaujinimui darbo 
kontrakto kuris baigiasi rug
pjūčio 31 d. Liepos 9 d. pra
sideda tarybos Atlantic City.

Darbininkai reikalauja 10% 
algų padidinimo dirbantiems 
nuo tonų ir $1 j dieną dirban
tiems nuo dienų, nori dviejų 
metų kontrakto ir pilno pripa
žinimo unijos.

Unijinių kasyklų operatoriai 
skundžiasi kad tok kasyklos 
kurios dirba be unijistų paėmė 
yisą jų rinką, nes ten mokama 
veik pusiau mažesnės algos.

Pontiac, Mich., bus tuoj pra
dėta dabudavoti Wilson gele
žies liejyklai dirbtuvė $2,000,- 
000 vertės, ir nori kad spalių 1 
d. jau pradėtų veikti.

Gegužio mėnesį išdirbta 382- 
714 automobiliai ir 43,303 tro- 
kai. 1924 metais tą pat mėne
sį išdirbta 286,324 automobiliai 
ir 35,514 trokų.

Sydney, Kanada. — Streike- 
riai, kurie nedirba jau kelintas 
mėnuo, nežiūrint policijos ap
saugos ir unijos viršininkų 
draudimo, šiose dienose sudegi- 
noi įdu kompanijos budinku. 1 

Riaušės pasikartoja visokios, 
daužoma langai ir nekurie dar- 
bininaki užpuolama namuose, 
kurie neištikimi streikui..

Bostono elevatorių tramvajų 
darbininkai, 4,950 balsais prieš 
197 nutarė streikuoti jeigu bus 
pakeista dabartinis taikymosi 
su kompanija planas.

Sandusky, O., mėsos paka
vimo įstaigoj, nušauta nakti
nis sargas, plėšikų kurie norė
jo apvogti dirbtuvės ofisą.

Clarksburg, W. V., Hutchin
son, kasykla atidarė ir 50 dar
bininkų sugryžo dirbti už 1917 
metų algas. Sako darbininkai 
prašę atnaujinti darbą. Nor
maliai ten dirba 125 darbinin
kai.

Anglijos kasyklų darbininkai 
pasiryžę priešintis kompanijų 
pastangoms numažinti algas ir 
prailginti darbo dieną nuo sep
tynių iki aštuonių valandų.

Visur angliakasiai agituoja
ma nesutikti ant nieko' mažes
nio kaip reikalinga pabrangu
siam pragyvenimui ir nesitrau
kti nuo savo principų.
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Paryžius. — Anglijos užru- 
bežinių reikalų min. Chamber- 
lain pasiūlė Francuzijos val
džiai sumanymą kad abi tos 
valstybės imtųsi bendrai svar
styti apie tolimesnį palaikymą 
ar pertraukimą ryšių su Mas- 
kva. Tas Anglijos pasiūlymas 
rado Francuzijoje daug šali
ninkų.

Kadangi, kaip dabar dalykai 
yra, abejotina ar Francuzijos 
valdžia galės imtis kokių nors 
žygių, kolei ji priklauso nuo 
kairiųjų didumos, bet jeigu bus 
galima kaip nors nuo kairiųjų 
pasiliuosuoti, valdžia pradės 
rinitai svarstyti ar sovietų kė
limas betvarkės ir kurstymas, 
kas Francuzijai kenkia, ypatin
gai Morokkoje, neverčia 
tis kokių priemonių prieš 
ševikų valdžią.

Visa Europa jau žino
tarp Anglijos ir Rusijos daly
kų stovis tempiasi ir tempiasi 
ar.šyn.

Angliją dar laiko nuo santi? 
kių sutraukymo su Rusija biz- 
niški Anglų interesai. Biznie
riai kurie vienaip ar kitaip 
sija naudojasi nenori jokių 
iručių, ypatingai tolei kolei 
kiečiai, Francuzai ir Italai 
laiko diplomatiškus ryšius
Sovietais, bet toliau vis labiau 
darosi aišku kad sovietai yra 
didžiausi Britanijos imperijos 
priešai, kadangi Anglija, di
džiausias kolonijas turinti vi
sose žemės dalyse, susiduria su 
didžiausiais bolševikų agitavi- 
mais ir kurstymais tų kolonijų 
gyventojų. Chamberlain tiki 
jog Rusai yra kalti už dabar 
einančius Chinų sukilimus prieš 
Anglus Azijoje.

Diplomatišku žvilgsniu, ali- 
antams ne taip lengva ir saugu 
pertraukti ryšius su Maskva 
kuomet Vokietija ne tik susi
rišus su Rusija paprastais dip
lomatiškais santikiais, bet turi 
Rapallo sutarties išlygas.

Anglija pajuto, o Francuzai 
dabar dasiproti kad atnaujini
mas santikių su Rusija mažai 
teduoda bizniškos naudos, o la
bai daug politiškų negerovių.

S. Valstijų pasiuntinio sku
bus išvykimas į Pekiną labai 
surūpino Angliją ir Francuziją.

Anglijos laikraščiai plačiai 
garsina Rusų užrubežių minis
ter io čičerino pareiškimą jog 
Anglijos konservativė valdžia 
nori karo su Rusija.

Memphis, Tenn. — Missis
sippi upėj prigėrė šešios ypatos 
valčiai apvirtus.

Saranac Lake,' N. Y., gaisrui 
kilus gyvenamam name, sudegė 
septyni žmonės. '

Kovos Morokkoj
Madridas. — Vakarinėj 

rokkoj Ispanų kariumenės 
sikirtime su tenaitiniais užmu
šta 35 Ispanai ir 10 sukilėlių.

Riffų susikirtimai su Pran
cūzais vis tęsiasi.

Mo
šų-

Roma. — Liepos 3 d. vagiliai 
pavogė iš šv. Petro bažnyčios 
iždinės nekurias brangmenas 
vertinamas daugiau milijono 
lirų, bet jų reikšmė bažny
čiai tokia didelė kad jų vietą 
kitais neužpildysi, turėjo i 
rišką reikšmę.

Popiežius pats tyrinėja 
visus dvasiškius esančius 
tos iždinės, ir policija ėmėsi 
rinėjimo vagystės, už ką 
piežius policijai dėkuoja.
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Bankai Smarkiai
New York. — Banko 

žymėmis spėjama kad 
koj yra gerovės laikai.

Padėtų pinigų sumos, nepa
dalinti pelnai ir abelnas kapi
talas didžiausių New Yorko fi
nansinių įstaigų perviršijo au
kščiausias sumas buvusias pir
miau, 1919 ir 1920 metų gausy
bės protarpiu.

Depozitai Nacional City ban
ko New Yorke, „didžiausio šioje 
šalyje, perviršijo $900,000,000 
pirmu .sykiu, arba nuo balan
džio 6 dienos paaugo ant 80 
milijonų.

Chicagoj valstijiniai ir vals
tybiniai bankai padidėjo depo- 
zitaiš bendrai ant $127,000,000.

Nuteista Du Mokiniai
Maskva. — Du Vokiečiai mo

kiniai nuteista mirtim čičeri- 
nas gav<f iš Vokietijos ambasa
doriaus notą reikalaujančią jų 
nužudymą atidėti iki dalykai 
labiau paaiškės. Jie, ir vienas 
Estonietis, irgi nuteistas, kal
tinami suokalbyje nužudyti so
vietų viršininkus, jų tarpe ir 
Trockį.

Bažnyčiai Visi Geri
New Yorko Birža (Stock Ex

change) išmetė iš savo tarpo 
tris žmones kurie pasirodė per
daug sukčiai, neteisingi. Visi 
jie yra krikščioniškos bažny
čios nariai.

Nors biznyje visi yra sukti, 
bet biznieriai turi tam tikrus 
doros principus kuriuos per
žengusieji esti prašalinami iš 
draugijos. Bet bažnyčiai jie 
pasilieka geri po1 senovei, bile 
atiduoda savo dešimtinę ir kal
ba poterius.

Radio Tarp Laivų
New York. — Vokiečių laivai 

darė pasekmingus bandymus 
kalbėtis nuo vieno laivo su ki
tu per radio. Matyt tas Įneis 
naudonėn, nes pigiai kainuos.

Radio iki šiolei buvo varto
jama ant laivų, bet nebuvo ga
lima pasikeisti žodžiais, tik 
duoti žinią, arba buvo siunčia
ma bevieliniai signalai. Dabar 
galima bus kalbėtis kaip ir vie
liniu telefonu.

Amerikoj kurie turi namuo
se radio aparatus gali tik gir
dėti, bet kitur perduoti gandą 
negali, išskyrus iš taip tikrų 
stočių, bet tos stotjs negali 
gauti atsakymų tiesioginai, iš
skyrus taip pat leidžiamus nu
statytus dalykus iš kitų stočių 
per savo priimtuvus.

UŽMUŠTA 44 ŽMO-
* nbs

Boston, Mass. — Liepos 4 d. 
pokilyje, šokių salėj Pickwick 
klube, kur naktiniai paukščiai 
buvo susirinkę* ir linksmai šo
ko, budinkui sugriuvus užmušt 
ta 44 ypatos. j*

Budinkas buvo-’ penkių aukš
tų ir visas sutišo, liko tik griu
vėsiai, po jais lavonai, ir dau
gybė sužeistų, kurie nugaben
ta į ligonbučius. >

Vienas vyras liko policijos 
peršautas už jieškojimą griu
vėsiuose sau grobio. Jis prisi
pažino kad jis jieškojo vieno 
žmogaus kuris turėjo • kišeniuo- 
se $8,000. Tą žmogų paskui 
rado negyvą ir pinigai rasta 
dar prie jo.

APIE TRUKŠMĄ LIE-i
TUVOS SEIME

Lietuvos Pasiuntinybė Ame
rikoje liepos 3 d. praneša se
kančiai gautą iš Kauno Eltos 
žinią kashnk pirmesnių prane
šimų apie lermą Seime:

“Seimo trukšmingo posė
džio aprašymas spaudoje di
džiai perdėtas. Jokių muš
tynių bei sužeidimų nebuvo.”
Svetimų kraštų spaudos at-j^a’sWą teismą, išmetant iš 

stovai pranešė savo laikraš- valstijos teismo, vienok federa- 
čiams užsienyj gandus kad bu- bs teisėjas Gore liepos 6 d.

Beždžiones Teismas Bus

Sutartis su Latvija
Kaunas (Elta)į — Lietuvos 

ir Latvijos užsienių reikalų mi-|^u;’a*a Pasipiktino musų 
nisterių pasitarime birželio 30, raščiai ir visuomenė, 
ir liepos 1 d. pasirašyta proto
kolas kuriuo numatoma arbi
tražo ir ekonominės sutarčių 
pasirašymas Latvijos-Estijos 
sutarčių pagrindais.

Estijai prisidėti bus sušauk
ta Rygoj trijų Pabaltės valsty
bių konferencija.

Be to pasirašyta konvencija 
reguliuojanti medžio plukdymą O 
ir plaukiojimą pasienio upėmis 
tarp Lietuvos ir Latvijos.

Kriminališkų Gaisrų 
Nuostoliai

Kas metai Suvienytose Vals
tijose tyčiomis sudeginama na
mų $160,000,000 vertės su tik
slu gauti apdraudos pinigus, ir 
tuose gaisruose žūsta abelnai 
po 15,000

Beveik 
tam tikra 
ja daranti
draustų namų, 
ganizacijos, 
nuostolius, kelia apdraudos kai
nas Jr nuo to nukenčia nekalti 
piliečiai, kurie turi brangiai 
mokėti apdraudą už savo 
mus ir rakandus.

Kadangi sudega daug ir 
niškų įstaigų, krautuvių ir
brikų kurių prekės yra apdrau
stos ir žūsta, kompanijos pa
kėlė kainą ir už prekių apdrau
dą, ir tą visą brangumą turi 
sumokėti pirkėjas.

žmonių kas metai.
kožname mieste yra 
slaptų padegėjų gau- 
biznį iš deginimo ap-

Apdraudos or-
turėdamos tokius

na-

biz- 
fa-

Cookeville, Tenn. — Mokyto-! Mokslininkai savo ištyrimais 
jo John T. Scopes teismas už žemės ir žmogaus vystymosi 

[peržengimą Tennessee valstijos surado kad negalėjo būti jokio 
i Įstatymo draudžiančio mokyk- į sutvėrimo ir nuskirto laiko, bet 
jose aiškinti evoliucijos mokslą . v. , .., , , . . i i i v tik paskutinio šimto metu be-: prasideda, kaip buvo nustatyta, i
liepos 10 dieną. Jo gynėjai no- giu tebuvo g'alima išeiti atviral 

|rėjo bylą perkelti j Suvienytų ir drąsiai su tomis pažiūromis, 
at-(Valstijų teismą, išmetant iš( Tennessee valstijos ttimsunai 

įstaty- 
nepildy- 
prašali- 
Jie dar 

nutarė bausmę, parodymui sa
vo didesnio fanatizmo. Lygiai 
kai inkvizicijos amžiuje, neuž
tenka 'paprastos baudos, reikia 
suimti, tardyti, išrasti kaltu ir 
nubausti kaipo prasižengėlį.

Mokymas kad žmogus paėjo 
iš žemesnio laipsnio gyvūno, o 
ne buvo sutvertas tokiu kokiu 
dabar yra, pasidarė kunigams 
ir davatkoms tikrai nepaken- 

'čiamas ir pradėta agituoti pra- 
i tokio įstatymo kokį

nepasitenkino įvedimu 
at- mo kad mokytojas už 

vę Seime muštynės laike išme- sisakę tą padaryti, peikdamas mą jų .draudimo buna 
timo iš posėdžio opozicijos at- valstijos teismui. t d namas iš savo vietos, 
stovų. Nors gynėjai pareiškė kad

Tas gandas kad ir perpūstas paduos antrą prašymą bylą už- 
nėra tiek svarbus, nes mušty-| vesti federalism teisme, vienok 
nių atsitinka ir kitų šalių sei-^al nespės gauti atsakymo iki 
muose. ■ I J‘”

Svarbiausia mums tai “krik
ščionių” vienų pasilikimas ir bus 
perleidimas žiaurių įstatymų ‘ 

laik-

Vėl Drebėjimas
Santa Barbara, Gal. — Lie- 

po 3 d., po kelių dienų pertrau
kos žemės drebėjimo, šis mies
tas vėl buvo smarkiai sukraty- 

i tas. Vienas žmogus užmušta 
ir desėtkas sužeista. Iš budin
ki) ir namų žmonės išbėgo, ap- 

, imti išgąsties.
Šalip Santa Barbaros dar tris 

kiti miestai jautė drebėjimą.

Aviles, Ispanija. — Liepos 6 
d. automobiliui važiuojant su 
šešiomis ypatomis į vestuves, 
užvažiavus ant gelžkelio bėgių 
traukinis visus užmušė.

Št. Thomas, Ont., ’ Kanada.— 
Pinafore ežere prigėrė septyni 
vaikai ir vienas suaugęs žmo
gus, buvę piknike.

Nuteistas. Gary, Ind. — J. 
Kovalis prisipažino nužudęs 
našlę M. Egelskierię, už ką jis 
nuteistas elektros kėdėn.

Patvirtina ginklų kontrolia
vimo sutartį. Genevoj pasirašė 
po nustatytu įkaro įmonių kon
troliavimo protokolu devynioli
ka valstybių, jų tarpe Lietuva 
ir Vokietija,

Berlinas. — Limburge vienas 
žmogus ramiai prisipažino nu
žudęs aštuonias ypatas, kurio 
namuose rasta jų lavonai. Jis 
tardomas. Jis sako įviliojęs 
savo aukas į namus, paskui 
sukapojęs kirviu ir subadęs 
peiliu.

Cukraus derlius šįmet bus 
labai didelis, didesnis už pir- 
mesnius paskirus metus. Spė- 
jama jo busią 5,100,000 tonų. 
Augintojai gaus- $123,379,000.

kiti Eskimai ir Indi-

reikalams tokiu bu- 
praleido po $380 nuo

Alaska Amerikai Bran
giai Atsieina

1924 metais Suv. Valstijoms 
kainavo $10,417,000 Alaskos 
valdymas. Ta teritorija turi 
55,000 gyventojų, pusė tik jų 
yra balti, 
jonai.

Baltųjų 
du valdžia
galvos, arba po $190 nuo kiek
vieno gyventojo, suėmus visus, 
tijas tvarkyt atsieitų $22,000,- Į 
tijas tvakyti atsieitų $22,000,-1 
000,000 į metus, arba tokia su
ma kuri viršytų visas išlaidas 
valstybės, valstijų, apskričių, 
miestų, kaimų, miestelių ir mo
kyklų distriktų.

Kada Suv. Valstijos pirko tą 
teritoriją iš Rusijos už $7,000,- ■ 
000, visiems buvo sakoma ko- ■ 
kia nereikšminga tai suma žiu- ; 
rint į Alaskos skarbus auksu į i 
ir kitais gamtos turtais.

Dabar mes turim sumokėti i 
taksais užlaikymui tos aukso ir1; 
skarbų šalies.

Gauna iš ten aukso ir kitokių ; 
turtų, bet niekas neapskaitlia-(( 
vo kiek privačiams kapitalams'! 
tas išgavimas atsiėjo.

Gelbės iš Jurų Auksą
Amerikos pakraštyje Atlan- 

tike 14 metų atgal susidūrime 
su kitu laivu nuskendo laivas 
Merida su $4,000,000 vertės si
dabro ir aukso. Birželio pra
džioje buris New Yorkiečių su
sitarę pradėjo rengtis surasti 
tą nuskandintą laivą ir išimti 
jame esanti skarbą. Jau narū
nai buvo nusileidę j gilumas ir 
surado laivą, dabar ruošiasi pa
tį išėmimo darbą pradėti.. Lai
vas guli 213 pėdų gilumoj.

Wyoming ir Colorado valsti
jas užklupo smarkus lietus, ir 
tvanuose prigėrė šešios ypatos.

Suv. Valstijų iždinė šįmet 
gavo taksų $100,000,000 dau
giau negu buvo tikėtasi, todėl 
kalbama apie numažinimą tak
sų nuo ineigų. Viso taksų su
rinkta $1,7600,000,000.

pradėjimo laiko.
Nežiūrint koks nuosprendis 

s valstijos teisme, gynėjai 
sako bylą paskui perkels i auk- 
ščiausį Suv. Valstijų teismą.

Kada pakilo gandai kad pa
duota prašymas bylą perkelti 
iš Dayton miestelio kur išsykio i 
turėjo atsibūti, kadangi tamėlve““nui 
apskrityje Scopes kaitinamas,Idabar matome (Tennessee vals- 
Daytono biznieriai labai nusi-^ 
minė 
visi gaminasi prie

ė kad nustos daug biznio: Valstijos legislature, suside- 
gaminasi prie didžiausios danti iš kelių desetkų atstovų, 

rugiapjūtės, nes suvažiuos į tą:tą Įstatymą priėmė. Nereikia 
teisiną tūkstančiai žingeiduo-i manyt kad visi ant ttokio pai- 
liu, kuriems visko reikės nuo ko įstatymo sutiko, bet buvo 
pragyvenimo dalykų iki maž-Įjų gana kad sumanymas liktų 

j įstatymu.
Kurie žino Ameriką

niečių parsivežimui atminčiai.
Kas Yra Evoliucija?

Fundamentalistai,, arba kurie kultūros šalį lai tą mintį pa
tiki į bibliją kaipo teisingą ir i keičia , .
heklaidingą raštą, nustatė ka‘d ne's yra fneklirios . valstijos ku-

kaipo

apie ■ Ameriką abelnai,

danguš ir žemė, debesis ir van
duo, ' irx žmogus sutverta Trai- 
Cės šventos spalių 26 d., 4004 
metais pirm Kristaus, 9 vai.' ry
to. šitą fundamentalistams nu
statė iDr. John 'Lightfoot, Cam
bridge (Anglijoj)' universiteto 
vice-kancleris 1654 metais.

riose yrą labai daug nemokan
čių skaityt 
džia verčia 
kyklas; yra 
nes gyvena 
lyje, nors tų valstijų
žengia kultūroje sykiu su vi
sais miestais.

nei rašyt nors val- 
vaikus lankyti mo- 
valstijų. kurių žmo- 
Šimtmečiu ųžpaka- 

miestai

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMHIRlik?.
Illliillllllllllllllllllllt

p^AD aš galėčiau pavirst Į paukšteli, — 
rašo nekurie Amerikos Lietuviai sa

viškiams, — tai parskrisčiau jus aplankyt.
Bet nereikia tp, 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, sunoksta 

rude-vaisiai. Dar gražiame ankstyvame 
nyj spėsit sugryžti.

Visų kelionės informacijų klauskit 
vos” Agentūroj.

“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland,

“Dir-

Ohio.

(Taipgi siunčia Pinigus ir padaro Įgaliavimus)

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiij;
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I Iš Lietuvių Gyvėsinu.
SCHENECTADY, N.Y.
Vietos Lietuvių Klebonas — 

Pranašas
Biznio reikalais važinėdamas 

užtrukau 'Schenectady. Kad ne
būtų taip nuobodu ėjau po mie
stą įvairumo jieškoti. Užėjęs 
restaurantan užkąsti pradėjau 
patarnautojo klausinėti apie 
miesto didumą, gyventojų dau
gumą ir jų kokybę. Patarnau
tojas pasirodo esąs Lenkas, ir 
žinoma man papasakojo apie 
Lenkus, kad esą jų nuo 15,000 
iki 20,000 tam mieste, turi tris 
savo bažnyčias, dvi Rymo kata
likų ir vieną neprigulmingą, 
globoj Vysk. Hoduro. Hoduro 
bažnyčios likimas, girdi, pri
klausys nuo paties Hoduro am
žiaus: Hoduras mirs ir jo baž
nyčia drauge su įįuom, nes jis i mi kaipo anti-valstybinis ele- 
įpėdinio neturim Susirinko, gir
di, visus tinginius ir asilus, 
pramokino juos šiek tiek rašy
ti ir skaityti, apvilko kunigiši- 
kais drabužiais, 
tamsius žmones 
grašius gaudyti, 
nigai, girdi, ne 
Lietuviškus!.

Neišsiduodant
esu, aš jį paklausiau ar kartais 
jisai nežino kiek yra Schenec
tady j Lietuvių ir kur jie gyve
na. Atsakė kad čia Lietuvių 
yra, bet nedaug, gal pora šim
tų; Lietuviai turi savo parapi
ją ir kunigą, turi ir bažnytėlę 
ant College street.

Pavalgęs nuėjau ant College 
gatvės ir tenai patėmijau ma
žytę bažnytėlę, pusėtinai aplei
sta, apšepus. Už bažnytėlės 
patėmijau krautuvę su užrašu 
ant 'lango, “Lithuanian Gro
cer”. Inėjau. Krautuvė pusė
tinai apleista, nešvari. Apsi
dairiau — nieko nėra. Girdžiu 
užpakaliniame kambaryj vyras 
pamoką kaž kam rėžia. Netru
kus ineina Vyraš. Užkalbinau 
jį Lietuviškai, bet jis nei šypt. 
Klausiu kur galėčiau gauti Lie
tuviškų laikraščių nusipirkti. 
“Eik tamista pas kunigą, jis 
parduoda Lietuviškus laikraš
čius”, nurodė man jis.\

Užėjau pas kunigą, sutikau 
jį pas duris laiškanešio belau
kiant. Persistačiau, pasisakiau 
kad esu keleivis ir kad norėčiau 
su juom pasikalbėti. Kunigas 
pasikvietė mane savo raštinėn 
ir prašė sėstis.

Kunigas pasisakė kad jo pa
vardė yra Daumantas, bet An
gliškai 
Mokslą jisai baigęs čia Ameri
koje ir kad dvasioje esąs Ame
rikoną^.

Užklaustas kaip didelė Lie
tuvių parapija, Kun. Dauman- 

50 šęimynų; 
Lietuvių, 

gal kita tiek, o gal ir daugiau, 
bet jie visi bolševikai. Tikrų 
bolševikų esą vos keletas, bet 
jie yra vadais tų kurie neprak
tikuoja tikėjimo; nors turi ir 
atsilanko bažnyčion in pinigais 
ją remia, bet tikėjimiškų par
eigų visai nepildo. 

Toliau klausiau Kun. Dau
manto kiek yra skaitančių bol
ševikų organą “Laisvę”; kuni
gas atsakė kad to tikrai negali 
pasakyti, nes jisai kitokių 
kraščių kaip katalikiškų 
skaito. Kun. Daumantas 
dūrė kad jo apielinkčj esąs 
ševikų klubas ir kad tenai dau
giausia skaitoma “Sandara”.

Aš pastebėjau kad “Sanda
ra” vargiai galima vadinti bol
ševikiška, nes ant kiek man 
yra žinoma partija kurios ‘San
dara’ yra organu, toli gražu su 
bolševikų principais nesutinka. 
Tas mano pastebėjimas, patė
mijau, Kun. Daumantui nepa
tiko, nes jisai manęs užklausė: 
"O tamista prie kurių priklau
sai, ar prie Sandariečių, ar tų 
kitų bolševikų?” Aš atsakiau 
kad jisai neįspėjo, ar kaip ty
čia nepriklausau nei prie vienų, 
nei prie kitų, bet žinau kad

tarp jų yra didelis skirtumas.
Ir šita pastaba kunigui ma

tomai nepatiko; jisai tvirtino 
kad nepaisant ką bolševikai ne
darytų jie katalikų organizaci
jos neįveiks: kuo tolyn tuo la
byn katalikų tikėjimas plėtoja
si, Krikščionių-Demokratų par
tija didėja, Ateitininkai stiprė
ja.

čia Amerikoje, sakė Kun. 
Daumantas, kunigai dės pas
tangas išauklėti jaunimą kata
likiškoj dvasioj. Jeigu kokios 
tai Lietuviai katalikai čionai 
greičiau virs Aįrišiais negu bol
ševikais.

Sprendžiant iš to ką man ku- 
1 nigas sakė, reikia manyti kad 
• ir Lietuviai tautininkai ineina
■ bolševikų kategorijom' ir Krik-
■ ščionių-Demokratų yra skaito-

ir siuntinėjo 
mulkinti, jų 
Hoduro ku- 

mandresni už

kokios tautos

jis vadinasi Dumont

tas atsakė kad 
yra, sako, daugiau

mentas. ■
Paduodamas turinį savo pa

sikalbėjimo, turėjau omenyje 
faktą kad korespondentai da- 
dėdami savo asmeninę nuomo
nę tuo tiktai tikrą dalykų sto
vį iškraipo ir tuo pastoja kelią 
skaitytojui suprasti kas ištikro 
atsitiko. Korespondentas.

NELAIMES
keturi

Gembašalių

niirė Pet- 
mętų am'ž.

lai- 
ne- 
da- 

bol-

Mahanoy City, Pa., 
apsimaskavę banditai automo
biliu atvažiavę pas Miką Baro
ną revolveriais grąsindami at
ėmė iš jo $1,500, ir dar baisiai 
sumušė Baroną už bandymą 
priešintis.

—Šiose dienose Mahanojuje. 
mirė senas gyventojas Vincas 
Juodeška, sirgęs apie keturis 
mėnesius. Velionis, turėjo apie 
62 metu,. Amerikoje pergyveno 
apie 33 metus; paėjo iš Ruda
minos parapijos, 
kaimo. ■

Shenandoah, Pa., 
ras Greblikąs, 25
Mirtis paėjo nuo plaučių užde
gimo. Velionis paliko pačią ir 
tris vaikus.
• —Indian Ridge brėkeryj ne
toli Shenandoah liko užmuštus 
nelaimėje darbe Juozas Mak- 
nauskas, 18 metų amžiaus.

—Kazys Jančius ir Kaz. Če- 
velovskis liko sudraskyti dina
mito eksplozijoj W. Shenando
ah kasykloje. Pirmas palai
dotas su Lietuviškomis apeigo
mis, antras su Lenkiškomis. 
Jų kūnai buvo baisiai sudras
kyti, graborius negalėjo net 
šmotų tinkamai surankioti.

—Antano Gegužio saliune, 
kur policija atėjo j ieškoti deg
tinės, įvyko šaudymas, Anta
nui pradėjus šauti į policiją. 
Antanas liko sužeistas, jo bro-. 
lis liepė Antano sunui šaudyti, 
bet policija spėjo sūnų nugin
kluoti ii- areštavo.

Girardville, Pa. — Iš priežas
ties paniekinimo anties vos ne
teko gyvasties Adomas Nauju- 
nas. Jų duktė pamatė kaip 
kaimynas Airis (spyrė Nauju- 
nų antį. Mergaitė pasakė tė
vui ką matė, tėvas nubėgo pas 
Airį bartis, ir Airis tuoj atsi
nešęs 'revolverį prądėjo, šaudyt 
ir. pataikė Naujunui į ranką. 
Airis liko areštuotas, Lietuvis 
nugabentas ligonbutin. “S.”

LIEPOS KETVIRTA 
DIENA AMERIKOS 

ISTORIJOJE
Liepos ketvirtą dieną, 1776. 

metais, Amerikos kolonijos (jų 
tada viso buvo trylika), kurios 
kilo prieš Didžią Britaniją, pa
skelbė savo nepriklausomybę 
kaipo laisvos ir neprigulmingos 
valstijos. Massachusetts ir Vir
ginija valstijos buvo išsiliuosa- 
vimo kovos vedėjos. Massachu
setts pirmutinė nukentėjo, bet 
Virginia buvo pirmutinė sten
gusis ■ numesti Anglijos jungą. 
Birželio, 29 d., kuomet Kongre
sas vis diskusavo nepriklauso
mybės klausimą, Virginia pa
skelbė savo nepriklausomybę. 
Kongresas buvo paskyręs ko
mitetą iš penkių narių pasira
šyti Nepriklausomybės Dekla
raciją. Thomas Jefferson bu
vo to komiteto pirmininku. Jef
ferson pasirašė deklaraciją ku
rią Kongresas priėmė su ma-.

■ žomis permainomis liepos ket
virtą dieną 1776 metais. Ir 
nuo tos dienos, liepos ketvirta 
diena apvaikščiojama kaipo di
džiausia Amerikos šventė.

Kuomet Kongresas priėmė 
Nepriklausomybės Deklaraciją, 
patriotai nuvertė nuo pastovo 
New Yorke, vietoj vadinamoj 
Bowling Green, švininę stovylą 
Anglijos karaliaus Jurgio III, 
ir vėliau iš tos stovylos padarė 
kulkas šautuvams. Nepriklau
somybės deklaracija buvo pa
gaminta ir priimta, tik reikėjo 
už ją kovoti. Kova buvo baisi 
ir ilga, ir tik tapo pasekmingai 
užbaigta Jurgio Washington© 
narsumu ir gabumu. Tose die
nose kolonijos turėjo tik apie 
tris ir pusę milijonus gyvento
jų. Daugumas iš jų paėjo nuo 
Angliškai kalbančių kolonistų, 
bet buvo daugelis ir Vokiškos, 
Holandiškos ir švediškos kil
mės.
tiniai New Yorko gyventojai. Amerikos Lietuvių 
Švedai apgyveno Delaware val
stiją 1638 metais, ir Vokiečiai 
pąsiuntė kebas dideles imigra
cijas nuo 1683 _,mejjU4 , Tokiu 
budu, įvairių šalių žmonės ko? 
vojo už Amerikos nepriklauso
mybę. Ir daugelis iš tų žmonių 
lošė svarbias roles. Buvo Pran
cūzas, Lafayette, kuris ne tik 
pagelbėjo Amerikai kaipo kar
eivis, bet dar toliau pagelbėjo 
sugryžęs . į Francuziją.. Von 
Steuben, Vokiškas generolas, 
atvyko Washingtonui pagelbė
ti kuomet padėtis buvo pavo
jinga.

Generolas Herkimer buvo ki
tas garsus revoliucijos laikų j 1919 metais;
vadovas. Jis paėjo iš Palati- i-------- į- t—;--------
nos ir ' atvykęs Amerikon apsi- mark”, buvo Danas.
gyveno New Yorke. Jis laimė- Tais laikais, nors Amerikoje 
jo svarbų Oriskany mūšį, bet,ir buvo labai daug Angbškai 
buvo mirtinai sužeistas. Gar-i kalbančių žmonių, bet istorija 
sus kareivis, Kosčiuško, Lietu- nepavelina mums užmiršti kitų 
viškos kilmės, irgi prisidėjo tautų žmones kurie prisidėjo 
prie nepriklausomybės kovos. —x----

John Morton, vienas iš pasi
rašytojų po Nepriklausomybės 
Deklaracija, buvo švediškos 
kilmės. John Hanson, gerai ži
nomas kongresmonas, ir Tho
mas Sinnixson, garsus Ameri
kos kariumenės narys, irgi Šve
dai. Generolas Hans Christian 
Fibiger, kurį vadino “Old Den-

NAUJA DIDELĖ KNYGA APIE AMERIKĄ 
IR AMERIKOS LIETUVIUS

| GERB.
I ^Spragilo kampeliJ>^

savo:
būti laimingas vie- 
išgerk Vabalninku

būti laimingas tris

Priežodis
“Jei nori

ną dieną, 
alaus”;

“Jei nori
dienas, apsivesk su piktą mote
riške” ;

“Jei nori būti laimingas vi
sados, nusipirk knygą AMERI
KA IR AMERIKOS LIETU
VIAI”.

ši senai laukiama knyga apie 
Amerikos Lietuvius jau atspau
sdinta. Spauda atlikta Kaune, 
paveikslai ir viršeliai buvo da- 
romi Londone. '

Tai yra viena įdomiausių ir Versalės Konferencijoje; 
gražiausia išleistų knygų Lie-i Chicagiečiai maudosi su Lie
tuvių kalboje.

Knyga turi 430 puslapių;
virš 150 paveikslų; kaina tiktai 
$2 su prisiuntimu.

Devynios ir vienas;
Amerikos Lietuvių chorai;
Amerikos Lietuvių daktarai
Amerikos Lietuviai ristikąi;
Baltimorės Majoras sutinka 

pirmų Lietuvos Atstovą.
Pirmas Lietuvis kunigas A- 

merikoje;
Gražiausios Amerikos Lietu

vaitės ;
Amerikos Lietuvių džiaugs

mas kai Dėdė Samas pripažino 
Lietuvą;

New Yorkiečiai lydi Lietuvon 
'lakštingalę”;

Amerikos Lietuvių atstovai

surinka

PAJIEŠKOJIMAI
Gabrio Raginio iš Švenčionių 

apsk., Vilniaus krašto. Gyve
no Chicagoje.

Mykolo Končiaus, vadinasi 
Konzivez, iš Varnių v., Telšių 
apsk. Gyveno Cliicagoje.

Petro Pundino, Gyveno ka
daise Milwaukee, Wis.

Kas žino apie čia jieškomus 
asmenis, malonėkite pranešti 
Lietuvos Konsulatui, 608 So. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

Kas Joje Aprašoma
Knygoje aprašoma kada, ko

dėl ir iš kokių vietų pirmutiniai 
Lietuviai pradėjo važiuot Ame
rikon ; Amerikos Lietuvių ko
vos su Lenkais; kokius darbus 
Amerikiečiai nuveikė bendros 
tėvynės labui, kuomi 'skiriasi 
Amerikos Lietuviai nuo Euro
pos Lietuvių, ir tt. Taip pat 
joje rašoma apie Amerikos Su
vienytų Valstijų istoriją, poli
tiką, apie negrus ir Indijonus, 
darbininkų reikalus, apie Ame
rikos moterų geras ir blogas 
puses, bealinio ir bearielkinio 
gyvenimo malonumai ir bėdos, 
Amerikos ir Amerikos Lietuvių 
ateitis, ir tt.

Daug Telpa Paveikslų
Knygoje telpa devynios galy- 

Holandiečiai buvo pirmu-Į bes gražiausių paveiksiu iš 
gyvenimo, 

112 knygos puslapių pašvęsta 
vien fotografijoms, šios foto
grafijos yra, d.ękuipentaį surin
kta į vieną vietą kad parodyti 
kaip daug' Amerikos Lietuviai 
nuveikė Lietuvos tėvynės nau
dai, kaip jie linksmai gyvena, 
ir tt.

Be kitų, telpa sekančios foto
grafijos :

Įvairių draugijų fotografi
jos;

Amerikos Lietuviai veikėjai;
Amerikos Admirolas And-1 

rews KaUne musų karininkų 
tarpe;

Lietuvių Seimas Chicagbje

prie Amerikos išsivystymo.
1926 metais sukanka 150 me

tų nuo Nepriklausomybės pa
skelbimo, ir visa Amerika ren
giasi Philadelphijoj, kur Nepri
klausomybė buvo apšaukta, di
džiausioms iškilmėms. Sveti
mos šalįs ir jų 'čia esantįs žmo
nės prie tų iškilmių prisidės.

F,LIK

tuviškomis “nymfomis”;
Chicagos inteligentai gerame 

upe;
Profesorius Bender, Lietuvių 

draugas;
A. L. R. K. Moterų Sąjunga;
A. Žmuidzinavičiaus Ameri

koje piešti paveikslai;
Mandagus krokodiliai;
Amerikos Lietuvių delegatai 

įteikia Prezidentui milijoną pa
rašų ;

Amerikos Lietuvių kunigų 
seimąs;

Lietuvių draugijos su unifor
momis ; \

Pennsylvanijos Lietuvių de
legacija pas senatorius Knox 
ir Penrose;

Eilės žmonių prie Amerikos 
Konsulato Kaune;

Pirma Amerikos valdžios Mi
sija Lietuvoje; 1

Visuotinas Seimas New Yor
ke 1918 metais;

Lietuvių Dienos Komitetai 
įvairiuose miestuose;

Amerikos Lietuvių ekskursi
jos Lietuvon 1924 ųietais;

Iš Amerikos Lietuvių farme- 
rių gyvenimo; •

700 Worcesterio Lietuvių ka- 
reivių demonstracija prieš Len
kus ;■

Prezidentas Harding Lietu
vių tarpe;.

Amerikos karo laivai po 600 
metų atvaduotoj Klaipėdoj;

Amerikiečių Lietuvių artis
tai Kauno Operoj;

Senbernių Klubas Bostoną.;
šeši Jonai Joninėse;
Du Amerikiečiai su (kupranu

gariu ir vilku Kaune;
Amerikiečių Lietuvių atsto

vas pasirašo Lietuvos Nepri
klausomybę ant to paties stalo 
kur Washingtonas pasirašė.

Fotografijos iš A. L. R. K. 
Blaivybės Sąjungos veikimo;

SLA. ir SLRKA.
A. L. T. (Sandara;
Amerikos Vyčiai;
Lietuvių Amerikos

Klubas;
Tėvynės Mylėtojų Draugija
A. L. T. Sąjunga;
Dailė ant nugaros;
Du saliuninkai gryžtą 

von likti dvarponiais.
Tai ne viskas

Knygoje telpa dar daug kitų 
(Tąsa ant pusi. 6-to)

SLAPTO SPRAGILAIČIO 
RAPORTAS APIE LER- 

MĄ KAUNO SEIME
Arba Kaip Kristaus Ratai 

Išnaikino Lietuvoj Visus 
Bedievius.

— Aš duodu pataisymą 
prie to jnešlmo, tpRj, — sa
ko tėvelis Katelė iš Vadžgi
rio: — Kad visi bedieviai 
šitaip nubausti mirčia butų 
laidojami ti'k pelkėse, nė 
kapinėse.

— Paremta! 
visi atstovai.

Tėvelis Taukaitis peržeg- ' 
nojo dalyvaujančius, ir su
manymas liko įstatymu.

— Aš Įnešu butų duota' 
teisė visiems viršininkams 
'kurie priklauso, prie Kris
taus Ratų partijos uždaryti 
visus bedieviškus knygynus 
ir sulaikyti visus bedieviš
kus laikraščius kad niekas 
negalėtų bedievizmo pla
tinti; taipgi išardyt visas 
bedieviškas organjzkicijas, 
ardyt bedieviškus mitingus 
ir neįsileis! bedievius į mu
sų “blaivybes”, — sako Ma- 
riamipolės Marė.

— Paremta! — surinka 
visas Seimas.

Tėvelis 
noja, ir 
įstatymu.

— Aš 
jaunos 
nenorės eiti kunigams už 
gaspadines butų paimtos į 1 
klioštorius, — sako klieri-1 
kas Varnys.

— Paremta! —; suriko vi
si vyriški balsai.

— Aš tam prięšinga! — 1 
rękė atsistojus Agnieška 1 
Kreivązubienė, kuri visą į 
savo gyvenimą turėjo ain-i 
biciją pastot' kunigėlio gas-1 
padine, ale kad buvo negra
ži ir neatsiekė ko norėjo, o ii 
kai paseno kunigėliai nei į#' 
klibštorių jos neįleidžia. '

— Sėsk! — suriko tėve- • 
lis ,Taukaitis, ir peržegno- ’;| 
jo atstovus, ir Įnešimas likta-. 

! įstatymu.
Besvarstant, užėjo vėly-

kuru 
įrodinėjo jo 
įtj didžiausi 
įnfflstaip i 
į įžeidė : 
^pti” kad 
įjtas yra 
jįjį bet ne 
įi tikrą ir 
į lengvai p; 
įifts pasaka 
■ -t'issitenk 

mokslu

Atletų

Lietu-

GALIŪNAS
Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais

PRENUMERATA 25c.

Trijų aktų. Penkių atidengimų Meilės Drama iš Lietuvių Pasakiškų ko
vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų 
miško, neš viskas atsibUna giriosezTinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

r\ABAR užsisakykit šią puikią senovės. Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
L^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 veikalų statymu, ra- 
šit šį veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIE IŠKALNO užsisakysit šią 
dramą, gausit po 25 et. knygą. Veikalus 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 5Qc. ar gal 75c. knyga. — 
Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave. Cleveland, O.

“GALIŪNAS”

Aną pono Dievo meto 
dieną Slaptos Spragilų Są
jungos Slaptas Spragilaitis 
iš Slabados, slaptai slampi
nėdamas sulužusiu Slaba
dos tiltu, netyčia perėjo į 
Kauną, ir vaikščiodamas po 
Laisvą Aliejų, eidamas pro 
šalį Aukščiausios Lietuvos 
Valdžios Instancijos, arba 
prastais žodžiais sakant, 
pro Seimo namą, nustebo iš 
netikėto atsitikimo: atsida
rė Seimo Rūmų durįs ir iš 
vidaus šmakšt 'našmėkšt kai 
pelų maišai išmesta keli 
atstovai Liaudiškų Valstie
čių ir Markso Ratų, ir tuoj 
pamatė kad iš Seimo Rūmų 
išeina visi “bedieviški” at
stovai, horėdami išgąsdint 
Kristaus Ratus, mislydami 
kad jie vieni negalės Seimq 
atlaikyk ,

Slaptas Spragilaitis pri
sitaikė ir įlindo slaptai į 
Seimą pirma negu spėjo už
daryti Seimo Rūmų duris,' 
ir slaptai kampe sėdėdamas 
girdėjo ir matė kaip Kris- bą nakties vailanda, ir poni 
taus Ratai seimavojo. , P . “ '

Pralbalščius Taukaitis pa- ganizatorė, 
klupdė visus likusius atsto-1 
vus ir liepė sukalbėt pen
kias Sveikamarijas už dū
šias visų tų bedievių atsto
vų, prieš kuriuos paskui 
bus išleistas mirties baus
mės įstatymas, ir visi su
giedoję “Aniuolas Dievo” 
susėda ant savo suolų sei
mą pradėti.

Oškaganių gatvės politi- 
kierka ir Kauno Davatkų 
Gyvojo Ražančiaus pii’mi- 
ninkė Tauzienė atsistoja ir 
sako:

— Broliai ir seserįs Kris
tuje! Kolei su mumis buvo 
tie bedieviai, mums reikėjo 
Lietuvos liaudies reikalų? 
svarstyti, ale kad jų dabar 
nėra, aš Įnešu kad mes ap- 
svarstytume tikėjimo rei
kalus, ba ateina seimo rin
kimai, ir jeigu mes neapsi- 
ruipinsim kaip išgelbėt tikė
jimą tai kituose rinkimuo
se neteksim ne tik seime 
vietų ale ir musų klebonai 
neteks algų, o bažnyčios pa
liks be skarbavų žemių.

— Aš remiu šitą ponios 
Tauzienės įnešimą, — sako 
tėvelis šmakštys.

— Patvirtinta! — suriko 
visas seimas.

Tėvelis Taukaitis peržeg
nojo visus atstovus, ir su
manymas liko pravestas.

Raseinių Magdės Brost- 
vos tercijorka Papilvienė 
paprašo balso 'ir sako:

— Aš įnešu kad mes šį 
vakarą įvestume įstatymą 
kuris pavelytų visiems val
sčių ir tąrybų viršininkams 
kurie prigiidi musų.jiaytiįai, 
įvesti mirties^ bausmę, * ir 
kožną bedievį kurį kunigė
lis atras kaltu jie gali su
šaudyti.

— Paremta! 
visas seimas.

Taukaitis peržeg- 
sumanymas lieka

įnešu kad visos 
mergaitės kurios

I ^.obediei 
I ištvirkimo 
1 štate.
I ; duoti kad 
J "tai daug
I jąaiimo ž: 
I įgis kult 
I įffitaoirji 
I Rainio, prie 
1 ištaros iš k 
I g tas bjs 
1 indis puti 
1 s ta už ž 
I j pis nepas 
I plas ir eilė

įą'Draugas
^dabartinio; 

mosklc 
ui katalika

frugo išeina 
jsmokslą p 
ra vykino n 
h teduoda 
ii®kijos dai 
ipij iki p

toje supūvi 
te amžiais 
ilwyeios

« pasite 
h visai ni 
amgoiiims,

surinka

Bąčkienė, Šventos. Ži'tos br-
", sumanė sesiją'I 

pertrauki ir eit j Oškaga-;! 
nių gatvę ant arbatos, '-tai 

Sugiedojus “Šveiką Auš- 1 
ros Žvaigždė”, atstovai ir ;3

Sfiį Ai' dr; 
kad 

p tikyba pi 
nenore 

ipHiis tenki

atstovės išsiskirstė, ir slap- j gtalnja 
tas Spragilaitis slaptai išse- ' 
kė paskui, ale nėjo' į Ošką- I 
ganių gatvę, ąle ėjo į minią i 
pažiūrėt kaip tie nauji Kri- 
staus Ratų partijos. įstaty- , 
inai veikia. Visi žmonės 
jau žinojo apie 'tuos įstaty- j 
mus kelios savaitės iškalno, | 
ba jie buvo nutartį Ošką- , 
ganių gatvėj prie arbatos Į 
ir atnešti į seimą kad pasi
darytų valstybiniais.

Visas. Kaunas net miege į 
drebėjo nuo tų įstatymą, m 
bedieviški laikraščiai, ku- M 
rię rengęs ryte išeiti išme- į 
tė visus bedieviškus raštus j 
iš savo špaltų ir išėjo pu-/J 
siau balti, bijodami, kad ne-/| 
butų uždaryti.

Sugryžęs į savo, slaptą J 
kanceliariją Slabadoj, slap- ■ j 
tas Spragilaitis rado tele- | 
gramus, iš Visų Lietuvos ga- : 
lų ir kampų kad visi bedie- - 
viai nusigando tų naujų įs- j 
tatymų ir paliovę bedievy- .1 
bę platint ruošiasi prie ki- J 
tų seimo rinkimų atsidėka-, • «Wiua 
vot Oškagainų gatvės poli- | rfriffionyl 
tikieriams ir pasiųst juos ; 
ant loskavos duonos kad 
nereikėtų daugiau seime 
vargti.

feamžiu do 
Ąo katali 
^inoralj su 
hzijos dva

■ ir išžudė 
feškijos ir 

Į litas buvo 
•®a gražaus

W daiktai.

^hmu išdy 
'^privedė 
Šališkas tau

'Idilišką k 
tebart

yra 
•’tena d; 
^teidavus r 
įkėlimui 
'wioniu a 
įS pertekli 
itee atsida’

^didžiūnų (

TASTELLSSCASTOR OIL
;? Visai tyras castor oil inecli- 

kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumąs nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į tankas ir labelinota's 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

^.pagoną d' 
I neina 
| r4io nei t; 
į l1? kitos rai 

] į telaktoi 
1 Mtaike

į^iky, J 
I P; kultu 
į # kata

p 
į , ® pašau 

■ jie iš.
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APIE PAGONŲ IR KRIKŠČIONU KULTŪRAS

lurinka

oerieg- 
ir su-

tnu.
duota 

inkams
Kris- 

įdaryti 
ygynus 
idieviš- 
niekas 

> pla- 
visas 

fecijaą 
itingus 

į mu- 
to Ma

urinka

leržeg- 
lieka

visos 
kurios 
ns už 
ntos į 
klieri-

iko vi-

gal- 
nieška 

visą 
o -am- 
o gas- 
liegra- 
*ėjo,, o i 
• nei į' 
aa. iŠ 

tėve- 
šegnbt;. 
is l®/!

r poni 
os 'or- 
sesiją 

ikaga-

Ąuš- 
vąi ir 
1 sląp- 
i įšąe- 
Oska- 
minia 
iKri- 
staty- 
nonės 
state- 
kalno, 
Qska- 
.'b a t os 

pasį-

njiege 
tymų, 
, ku- 
išmė- 
•ąsjus 
o pu- 
id ne-

slaptą, 
slap- 
tele-

wga- 
oedįe- 
jil> 
iievy- 
ie ki- 
dėka- 

poli- 
juos 
kad

seime

sdf-
IU-- 
jis- 
Su-

xia

“ĮARAUGAS”, kuris an-' 
L^dai išrodinėjo jog ka

talikai buvo didžiausi mok
slo kėlėjai, nors taip nėra.

Paskui atskleidė mums 
didelį “paslaptį”, kad “net 
vaikai žino kas yra Kris-l 
taus mokslas”, bet nepriro- - , .
dinėjo kad tikrą mokslą jais kaip tyčia vėl yra “be
vaikai taip lengvai pažįsta dieviai”, kurie sykiu plečia 
kaip bažnyčios pasakas.

Dabar; nepasitenkinda
mas bažnyčios mokslu, no
ri prisisavini pasaulinį mo-

džiai savinasi. Toliau, “be
dieviai” redaktoriai priro- 
do kad katalikai savo tikė
jimą plėsdami ne kultūrą 
kėlė, bet naikino senovišką 
kultūrą, palikdami naują 

jkul'turą sutverti kitiems, o

Lt iv V 1 Ca. 1. y • U L J'C Q y * » *• j J i L. V- ICl > 
ir dorą, nes katalikų vadai 
su dora visiškai nesiskaitė, 
pasitenkino grasinimu 
nėms pekla pildymui

žmo-
baž-i n prisisavini pasaulini mo- ». * . . 1 v_it kslą, kultūrą, o bedieviams n.Ycl0S . <as nese

B“ , ' . »v. • i • I n myrio rl-iro.oio.Imoit primeta tik ištvirkimo, ,pa- 
ileistuvystės darbą.
B' “Reikia žinoti kad ‘pa- I žangieji’ labai daug prisi- 
įdėjo prie grąžinimo žmoni- 
Į jai pagoniškos kultūros, 
rprie kultūros 'kūno ir jo gei- 
| smų patenkinimo, prie tos, 
-reiškia, kultūros iš' kurios 

dabar eina tas bjaurus 
hmonijoje moralis puvimas, 
Įta nuožmi kova už žemės 
[turtus, tas jais nepasisoti- 
įnimas, pavydas ir eilė kitų 
hemų geismų”, sako “Drau- 
Įgas”'.
Į Pirmiau gi ‘Draugas’ sa
ike kad prie dabartinio žmo- I nijos laipsnio, mosklo ir 
ĮkultuTos, vedė katalikai, ti- 
Ikintįeji.
I Anot “Draugo išeina kad 
įtikintieji tik mokslą plėtė, 

o “bedieviai” vykino nedo-
|rimą. Bet to neduoda pa- 
I tvirtinti dvasiškuos darbai.

naudą dvasiškijai.
“Draugas” sako jog prieš 

“Kristaus Bažnyčios atsi-

paskui nuėjimas į bolševizmą, 
paliekant socialistų partiją vi
sai tuščią.

Negražu butų kitas partijas 
tik peikti ir peikti, kaip darė 
“Naujienos” ypąč prieš Sanda
rą, o dabar jau suprato kad 
reikia pabangiosios pakraipos 
žmonėms vienytis.

“Dirvai” . nereikia užginčyt 
kad yra tokių pažiūrų kaip 
“Naujienos” sako, reikia tik 
ginčyt jei norėtume sakyt kad 

''nėra.
Nuomonių skirtumai apsirei

škia ir pas socialistus ir pas 
n]us, ir tas reikalinga; bet 
principais Sandariečiai dar ne
simėtė tiek kiek mėtėsi socia
listai. Jie norėjo pasirodyt la
bai reikšmingais ir ėjo remti 
visai ne-socialistą La Follettę, 

!ant galo nieko nepešę vėl gryžo 
į savo guštą, o gal laukia ko 

|nors naujo tokio kaip pereitas 
žygis su La Follette.

“Naujienos” pasimokino iš

į blogą dalyką”. Apie tai kal
bą pakėlė atsakydamos j J'Dir- 
vos” pareiškimą jog jos bando 
varyti kylį Į Sandariečių tarpą, 
išrasdamos kad vieni Sandarie-l 
čiai yra pirmeiviai, kiti atžava- 
reiviai.

Toliau sako:
“Ar “Dirva’ gali užginčyti 

kad tarpe Sandariečių yra 
tokių ' kurie labiau pritaria 
Smetonos Pažangai negu 
Valstiečiams Liaudininkam.;.? 
Lietuvoje šios dvi srovės yra 
priešingos viena antrai, o 
antrai, o Sandariečių eilėse 
randasi ir vienos ir antros tų I 
dviejų srovių šalininkų”. j
“Naujienos” šitaip sako pasi-

gavusios iš kurios nors Sanda-1 Pažangiečių ir Valstiečių Liau-
radimą buvo savotiška pa- riečių laikraščio išreikštą gerą Odininku kurie tarp saves pyks- 
goniška kultūra. Ji turėju- minti apie Pažangą,, arba pami-jtasi ir1 —-■--------—
si savo gimimo, augimo, nėjimą nekuriu gerųjų pusių tų | tenai,
žydėjimo ir vėliaus puvimo 
periodus”.

Tą turėjo ne tik pagoniš
ka 'kultūra, bet ir visų tau
tų gyvenimas, religijos, tą 
pergyvena ir krikščionybė, 
katalikizmas, ir jau senai 
kaip randasi puvimo perio
de.

“Draugas” padaro kitą 
klaidą priskirdamas krikš
čionims vergų paliuosavi- 
mą. Vergija egzistavo vi
su! didžausiu ir garbingiau- 

| siu krikščionybės laiku, 
kadai katalikų \ dvasiški ja 
buvo dangaus ir žemės val
dovais, ir tik po atradimo 
evoliucijos teorijos, kada 
jau 'žmonės galėjo- laisviau 
ne tik protaut bet ir daryti,Nuo pat popiežių iki pras- ne tik protaut bet ir daryti, 

čiaŲsių kunigėlių palaidu- vergija likosi panaikinta, 
navimaš, doroje supuvimas I beveikę tuo pačiu laiku Ru- 
žymisi visais amžiais nuo sijoje ir Amerikoje, ir kito-

i ( krikščionių bažnyčios įsi- 
| [galėjimo.
1 Į Kūno geismų pasitąĄl^-, 
a | nimo “kultūra” visai nega- 
I Į Įima primesti pagonims, jei 
| bent nežinant pagonų gyve- 
i ' nimo taisyklių. Ar drystų 
| [“Draugas”, tikrint kad Lie- 
I į tuviai pagonų tikyba prak- 
M pikuodami buvo nedorėliai, 
I įtik kūno geidulius tenkino? 
IĮ Ar drys “Draugas” ginčyt 
i įkad 'katalikų dvasiškija ne- 
I - perviršijo visų amžių doriš- 
.1 ką suglerimą, o katalikiš-
1 įkos valstybės (morali supu- 
| į vimą? Francuzijos dvasiš- 
| kija ir didžiunija buvo di- 
| f (džiausi nedorėliai, ir užtai

; liaudis- sukilo ir išžudė di- 
įdelę dalį dvasiški jos ir di- 
Įdžiunijos. Viskas buvo iš 
[liaudies imama gražaus ir 
i naudingo dvasiškuos ir di- 
fdžiunijos pasiteikinimui — 
i gyvi ir negyvi daiktai.
■ Ėerdidelis perteklius pri- 
i vedė dvasiški ją ir didžiuni- 
| ją prie neapsakomų išdyka- 
įvimų, kas taipgi privedė ir 

nekurias pagoniškas tautas 
[pirm krikščionybės, bet ne 
Įją pagoniška kultūra. To- 

del smerkti pagonišką kul-
2 turą ir savintis dabartinę 

i kultūrą ir mokslą yra ne- 
į gražu. Kada viena dalis 
(žmonių buvo atsidavus mo- 
Ikslui ir kultūros kėlimui —

pagonų ar krikščionių am- 
įžiuose — kita, pertekliuje 
[gyvenanti, buvo atsidavus 
į nedorybėms. Krikščionybės 
[gadynėje prie didžiūnų dar 

prisidėjo ir dvasiškija ne- 
dorybių pusėn, pagonų dva- 
siškijos gyvenime nematyt Į 

[doriško nupuolimo nei tarp . 
[vienos nei tarp 'kitos rasesijr įį

žmonių.
“Bedieviški” redaktoriai 

nebando labai aukštai kelti 
pagonišką h- Graikų, Ro-. 
menų ir kitų — kultūrą, 
bet nori parodyt katali
kams kad pirm jų dienų pa
saulis buvo 'kultūriškas, ir 
kad ne vien katalikams pri
klauso gaubė už pasaulio

A mž i našai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Ne, šis ar kitas — visai nedaro 

skirtumo, — atsakė Andriennė, labai nu
siminusiu upu.

— Na, na, buk rami. Nėra priežasties 
tau graužtis.

— Gal tamista mane tik erzini, — ta
rė Andriennė, lyg šypsodamos; — Tuoj su- 
gryžk, — pridėjo ji, — mano brangus Ba- 
leinier! vienatinė mano viltis dabar guli 
tamistoje.

Jos galva nulinko ant krutinės, ran
kos nudribo ant kelių, ir ji pasiliko sėdinti 
ant krašto lovelės, išbalus, nesijudindama, 
perimta nusiminimo.

— Beprotė! — tarė ji, kuomet Balei- 
nier išėjo. — Galbūt ir beprotė!

jodvi

ir nesutinka nuomonėse 
. ___ aB-Mjasfew — ■ • -HHR___ ’ *r Prikiša tą mums pa-
Pažangiečių. Ir iš to sudaro Į vyzdžiu. Bet reikėjo senai pa- 

i svarbų užmetimą Sanda- simokinti iš gero pavyzdžio— 
riečiams, ką ištolo žiūrint gali 
įsivaizdinti baisiu, lemiančiu.

. Paminėjimas gerųjų Pažan
giečių pusių ir palikimas tos 
partijos veikti sąvo vėžėse nė
ra Sandarai ant tiek pavojin
gas kaip socialistų tarpe susi
būrimas komunistų sūkurio ir

Į x <lŽcl' 
labai

Valst. Liaudininkų gero sugy
venimo su Socialdemokratais 
Lietuvoje ir prie kiekvienos 
progos nepilstyti pamazgų ant 
Sandariečių.

Paniekindami Sandariečius 
nesudarysit jokios “pažangių
jų pakraipų žmonių” vienybės.

KRISTAUS KARSTO BAŽNYČIA 
JERUZALYJE GRIŪVA

Mes plačiau apkalbėjome šitą prietikį, 
kuris yra daug mažiau romantiškas negu 
išrodo. Daug sykių pagrobimo arba ker
što tikslais,^ arba suktomis machinacijo
mis, nekaltai įstumiama į privatines be
pročių prieglaudas ypatos, pačių jų šeimy
nų ar draugų pasidarbavimu.

Reikės mums taipgi pakalbėti apie įs
taigas arba įvairias prieglaudas, ir apie 
valdžios užvedimą sistemos jų lankymo ir 
prižiūrėjimo, kurios, kaip šita ir kitos, ir
gi nemažos svarbos, iki šiol buvo nepriei
namos jokiai viršenybei. Tos kitos įstai
gos yra vienuolynai. Apie tai turėsime 
tuoj pavyzdžius.

padė- 
suru-

IERUZALYJE, Kristaus Kar- 
** sto bažnyčiai gręsia pavo
jus, nes vienas piliorius pradė
jo smukti žemėn ir sienų sutru- 
kimas rodo kad bažnyčios pa
matai smunka. Anglijos val
džia susikvietė. prityrusius in-

Dar ko gero, ir koks stebuklas 
Įvyks.

“Garse” seka “katalikiškos 
tobulybės rankvedis” arba kaip 
patapti dykaduoniu minyku- 
vienuoliu, kuriems yra uždrau-

se šalyse kur nors krikščio
nįs valdė bet jau, gėdijosi 
.prieš pasaulį vergiją laikyti 
'Įstatymišku dalyku. Krik
ščionių vadai niekur prieš 
vergiją neišsitarė, o tiktai 
skelbė — kaip gerai atsime
name iš Lietuvos — paklus
numą karaliui ir ponui.

Kaslink to kad laukiniai} 
užpuolė Europą ir reikėjo 
apginti civilizaciją nuo jų Į 
sunaikinimo, už tai garbė' 
nepriguli katalikams, tai 
buvo tik jų gynimas savęs. 
Ką “Draugas” turi kaltint 
dabar kada pačios tarp sa-l ird Romos ciesorius Hadria. 
yęs ‘Krikščioniškos’’ tau-|nas (117_138 m-) t -e vietoje 
tos skerdziasi ir į skerdy- tatė dievas Venus ži ei

žinierius apgalvojimui sustipri- sta daryti pavedimus (testa- 
uimų, jei tiktai žemėje vandens mentus) savo turtų naudai gy-
kelias nebus paplovęs pamatus. 
Jei taip butų tai bažnyčios 
griuvfmas-tšhykihias j' n&iši,ven
giamas, kas reikštų krikščio
nijai katastrofą., Kiti tvirtina 
kad po bažnyčia esančios kata
kombos yra priežasčia smuki
mo.

Mokslinčiai norėtų ištirti 
Kristaus Karstą, kur bene ras
tų kokių Kristaus liekanų.

Kristaus Karsto bažnyčios 
istorija yra sekanti: Pirmuose 
amžiuose pirmieji krikščionįs 
pradėjo lankyti Kristaus Kars
to vietą 'ir melstis, apie ką iš-

nes 'eina, palaimintos bažny
čios galvų?

Jei per devyniolika šim
tų metų krikščionybė ėjo 
vietoj artyn prie Kristaus 
mokymo mylėti artimą, vis 
tolyn ir tolyn nuo to, už vi
są gerą ką šiandien pasau
lis turi visai mažai dėkos 
tepriguli katalikų bažnyčiai 
o tik tiems vyrams kurie 
išeidami iš bažnyčios par
eigų ribų dirbo paslapta, o 
dabartiniuose laikuose vie
šai, atsikratę bažnyčios vir
šenybės ir persekiojimo.

Ir šiandien dar turime 
pavyzdžių Lietuvoj ir Ten
nessee valstijoj krikščiony
bės “globojimo” tikrojo mo
kslo” ir laisvės, kur ji įs
tengia viršų paimti....

O ką gero nuo pagonų 
paėmė šalip įmonių (žmones 
prisivilioti? Tik balvonus, 
visokias apeigas, pagoniš
kų vieton pavadindami sa
votiškais vardais; maldna- 
mius, pasakas apie dievus

kad apie Kristaus tragediją ir 
atminimai išnyktų. Elena, mo
tina Konstantino Didžiojo, nu
griovė Venaus žinyčių ir jos 
vietoje pastatė Kristaus Kars
to bažnyčią 336 metuose. Per
sijos karalius Chosroes II įsi
veržęs į Palestiną 620 metuose 
sudegino Karsto bažnyčią, ku
rią atstatė minykas Modestus 
su pagalba Aleksandrijos Pat- 
riarko 626 metuose. Mohame- 
tonai užėmė Jeruzalj 1010 me
tuose ir visiškai sugriovė Kar
sto bažnyčią, kurią atstatė va
karų Europos kryžiuočiai 1168 
metuose, kuri stovėjo iki sude
gė 1808 metuose. Ją vėl atsta
tė Graikai su Armėnais 1810 
metuose, kuri stovėjo iki da-| 
bartinių ženklų pamatų smu-j 
kimo.

' (Sekančiame num. bus 
“Popiežių Skerdynės”.)

Musų “Posmai” su 
“Naujienomis”

"Naujienos" dabar pasisako 
kad jos žiuri į Sandariečių pa
čių “kyliojimąsi” “ne kaipo į
malonų apsireiškimą, bet kaipo

Belgijoje, miestelyj Huy, be- 
ardant vienuolyno pamatus at
rado lavoną Petro Gautier’o, 
Francuzijos armijos karininko, 
kuris pametė armiją ir pastojo 
pustelninku (anot Simono Dau
kanto girininku), kuris suma
nė atimti nuo Turkų Palestiną 
(Žydų Žemę), kuriam Papa Ur
bonas II pavedė vadovybę 1095 
metuose, kuris savo pamokslais 
sukėlė 300,000 meldžionių ar
miją, išvedė ją į Žydų žemę 
ir visus pražudė. Rodos tas 
girininkas yra jau šventas, ir 
dabar gali dar jam paminklą 
pastatyti suradus jo lavoną.

vųjų (giminėms). Matai, pa
stojus vienuoliu ar Vienuole tai 
jau atsiskyrimas nuo savųjų, 
nuo savo turtų, kurie' turi būti 
pavedami tos brostvos (orde- 
no) naudai, arba bažnyčios 
naudai. Taip katalikystės žy
dėjime, kur vienuolynai buvo 
veik kiekvienoje parapijoje su 
tytveikomis dykaduonių, kaip 
ana Francuzijoje pirm revoliu
cijos, kur vienuolynams' prigu
lėjo 60 nuošimčių visos šalies 
turtų, kurie buvo Huosi nuo 
mokesnių, kaipo Dievo turtai. 
Prisiminus tokius katalikiškus 
Įstatymus kunigams seilė var
va grobime žemiškų turtų neva 
vardan Dievo, kuriam jokių 
turtų nereikalinga; vienuolynų 
ir bažnyčių turtai visados esti, 
globoje kunigų — liuosi nuo 
mokesnių.

Lietuvoje yra išsiplatinus se
kta “tercijorų-tretininkų”, ku
riuos kunigai suokia padaryti 
pavedimus savo turtų vis baž
nyčios naudai arba bent kelis 
tuzinus mišių užpirkti tercijo- 
rui pasimirus, ką turi gyvieji 
giminės išpildyti. Musų kuni
gėliai yra primokę visokių gu
drumų įgijimui žemiškų turtų, 
ką valdžia turėtų pridaboti ir 
pagavus kunigą sukant išmest 
iš kunigavimo, o suradus pasi
savintą turtą mirusio tretinin
ko, tuoj giminėms . grąžinti. 
Kada turtai veda į peklą tai 
kunigai pavyzdžiui kitiems ne
privalo gobti visokiais suktu
mais turtų, o bėgti kaip nuo 
karbunkulo — pekliškos ug
nies. Oi, mums yra reikalinga 
platus žinojimas kanoniškų-ku- • 
nigiškų gudrybių.

Pradžioje 7-to amžiaus bibli
ja jau buvo kunigų laikoma 
kaipo eretikystės platintoja, 
nes tikintieji bibliją vienaip ai
škinosi, kiti kitaip. O kaip jau 
Martynas Liuteris išvertė bib
liją į Vokiečių kalbą, katali
kams ir dugnas išpuolė. Jei 
ne Liuteronai tai mes biblijos 
nei dabar neturėtume.

Patriotas.

Marijos bažnyčioj tik ką išmušė 
valandą ryto; diena buvo tamsi 
ir ledų lietus daužėsi Į nesmagų

SKIRSNIS XLVI.
Pirmiau aprašytiems nuotikiams de

dantis Dr. Baleiniero prieglaudoj, toj pa
čioj valandoj dėjosi kiti dalykai, Franciš
kos Bedouinienės namuose, ant Bue Brise- 
Miche.

šv. 
septintą 
ir gūdi,
Dagoberto pačios kambario langą.

Dar vis nežinodama apie savo sunaus 
suareštavimą, Pranciška laukė jo visą tą 
vakarą, ir ilgą dalį nakties, labai nerami; 
galiaus pasiduodama nuovargiui ir mie-Į 
gui, apie trečią valandą ryto ji atsigulė 
ant šiaudinio patiesalo šalia Rožės ir B'lian- 
čės lovos. Bet ji atsikėlė su pirmais die
nos ženklais ir lipo pažiūrėti į Agrikolos 
palėpę, tikėdama kad jis galėjo sugryžti 
kada nors po jos atsigulimo.

Rožė ir Blančė tik ką atsikėlė, ir ren
gėsi. Jos buvo vienos tame liūdname, vė
siame kambaryje. Dagoberto šuo, kurį 
Dagobertas išvykdamas pas notarą paliko! 
Parise, gulėjo išsitiesęs prie šalto pečiaus; 
padėjęs savo ilgą snukį ant priešakinių ko
jų, jis laikė ištempęs akis į mergaites.

Mažai temiegodamos nakties bėgiu, 
jodvi jautė Dagoberto pačios neramumą 
ir nekantravimą. Jos matė ją lipant auk
štyn ir žemyn, tai kalbant į save, tai klau
sant bile mažiausio kebždelėjimo trepais, 
tai klūpant prieš mukutę esančią kamba
rio kampe. Našlaitės nenujautė kad, kuo- ■ 
met ji meldėsi už savo sūnų, meldėsi sykiu . 
ir už jas. Nes jų sielų likimas jai labai 
rūpėjo ir ji norėjo kad ir jos butų vertos ' 
Sutvertojo akyse.

Diena prieš šitą, kuomet Dagobertas 1 
iškeliavo į Chartres, Franciška, padėjus 
Rožei ir Blančei atsikelti, kvietė jas kai- : 
bėti su ja poterius; jos atsakė visai papra
stai kad jos poterių nemoka, ir kad jos 
į nieką daugiau nesimeldė kąip į savo mo-

[tiną, kuri yra danguje. Kuomet Pranciš
ka,' labai skaudžiai nusistebėjus, pasitei
ravo jų apie katekizmą, dirmavonę, komu
niją, tos sesutės atplėtė savo dideles akis 
nuostaboje, nieko nesuprasdamos apie ką 
ta moteris kalba.

Jos paprastu supratimu tikėjimo, nu
gąsdinta tų dviejų mergaičių nežinojimu 
religijos dalykų, Dagoberto žmona manė 
kad jų sielos yra dideliame pavojuje, dar 
labiau todėl kad, kuomet paklausė ar jos 
buvo krikštytos (tuo pat sykiu aiškinda
ma apie to sakramento reikšmę), našlai
tės atsakė kad jos nemano jog buvo krik
štytos, nes motinos ištrėmime Sibire ne
buvo nei bažnyčios nei kunigo, kur 
gimė.

Atsidurdamas pats Franciškos 
tyje, galėtum suprasti kaip ji buvo
pinta gir nusiminus; nes, jos akyse, šios 
jaunos mergaitės, kurias jį jau pamylėjo, 
tokios gražios ir malonios, (buvo niekas ki
tas kaip tik pagonės, nekaltai nuskirtos 
įamžinai prapulčiai. Taigi, negalėdama 
susilaikyti nuo ašarų nei paslėpti savo bai
mės, ji apėmė jas į savo glėbį, prižadėda
ma tuojau pasirūpinti jų išganymu, apgai
lėdama kad Dagobertas nepasirūpino, jas 
nei apkrikštyti. Bet reikia pasakyti kad 
apie tai tas buvęs grenadieras niekados 
nei nepamislijo.

Kuomet ėjo ant savo nedėldieninių at
sidūsėjimų, Pranciška nedryso vestis Ro
žę ir Blančę su savim, nes jų nežinojimas 
šventų apeigų būti] padaręs jų buvimą baž
nyčioj skandališku, beverčiu; ji tiktai sa
vo karštose maldose prašė dangiško susi- 
mylėjimo ant tų našlaičių, kurios pačios 
visai nežinojo desperatiškos padėties savo 
sielų.

Rožė ir Blančė dabar buvo paliktos 
vienos, Dagoberto žmonai išėjus. Jos vis 
dar buvo pasirengusios apgailos ru'bais, jų 
gražus veidai dar dailesni išrodė negu pir
miau.

Nors jos buvo pripratūšios prie var
gingo gyvenimo, joms tuoj atsimušė, kaip 
tik pribuvo Į Parisą, skirtumas tarp var
gšų gyvenimo ir stebėtinumų kokiuos jos 
Įsivaizdino apie Parisą, jų sapnų mifestą. 
Bet tuoj šis naturalis nusistebėjimas buvo 
pakeistas mintimis apie jų amžiaus keblią 
padėti. Jų permatymas tokios teisingos 
ir darbščios biednystos pradėjo versti jas 
manyti kad jos nėra daugiau vaikai, bet 
merginos^ Pastumėjimos savo gera tei
singumo dvasia, geromis širdimiš, drąsiu 
ir švelniu pobūdžiu, jos daug ko numatė 
ir apgalvojo bėgyje praėjusių dvidešimts 
keturių valandų.

— Sesute, — tarė Rožė į Blančę, kada 
Pranciška apleido kambarį, — Dagoberto 
nabagė žmona yra labai nerami. Ar pa- 
tėmijai naktį kaip ji buvo susigraužus? 
kaip ji verkė ir meldėsi?

— Man skaudu buvo tą matyti, sesu
te; ir stebėjaus kodėl taip galėjo būti.

— Aš net bijau spėti., Gal mes'esam 
jos susigraužimo priežasčia?

— Kodėl taip, sesute? Kad negalim 
kalbėt poterių, ar pasakyt kad buvom ka
da nors krikštytos?

— Tas matyt duoda jai nemažai šird
gėlos, tai tiesa; mane labai tas sujaudino, 
nes tas parodo kad ji mus myli. Bet aš ne
suprantu koks mums pavojus apie kokį ji' 
kafflba.

(Bus daugiau)

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždes 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 PU8IaPiv- Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi,
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“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto

riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. ,■> 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ...................... $1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ................................. $1.50

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de, Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė ■ , 
Tutelis. Pusi. 160 ......................................................50
Tvirtai apdaryta .......................................................$1.00

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai .......................................................... 1.00

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

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .....................................................$1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpančius. 200 pusi..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais .........................................$1.75

Mahometo Kelionė j Dangų —aprašymas Mohnnie- 
tąniąmo ir įkūrėjo Mohamotonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė S. Kar
pavičius. 1919 m.‘ 125 pusi. ..........  50

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K S. Karpavičius. Su paveikslais.
Knygelė turi 94 puslapius ..........................................35c

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimą), jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaųs. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina 50c. Audimo viršeliai............................. $1.25

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55.................................25

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
kus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
si puslapių yra 35..................................................... 10

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai {vairiuose klausimuose. , Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 ..$1.00 
Audimo apdaruose .................................................$1.75

3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio.

T. M. D. REIKALAI
Visi Skaitykite ir Platinkite
“PASAULIO ISTORIJĄ”

(OUTLINE OF HISTORY)

“Dirvos” N. 26-me TMD. Se
kretorius jau (pranešė jog yra 
atėję TMD. leidiniai kurie bu
vo spausdinami Lietuvoj. Tarp 
jų yra ir senai musų laukiama 
“Pasaulio Istorija” (pirmas to
mas). šis musų leidinis man 
teko matyti ir perskaityti. Tai 
knyga neišpasakytos vertės ir 
brangumo. Ją turi kiekvienas 
Lietuvis nežiūrint savo asmens 
nei politiškų, nei dvasiškų Įsiti
kinimų įsigyti. Knyga didelė, 
apdaryta ir kainuoja tik $2. 
Už persiuntimą reikia dar pri

Istorijos’ kri- 
Visi apie ją 
ir taip kaip 
skaito musų

ŽMONIJOS
ISTORIJA

AR ŽINOT KAS BUVO- (Ta knyga viską pasako)

-GERMANU PRADŽIA?
- NORSĖNAI-ŠIAURENAI? 
-SLAVAI?
-TOTORIAI?
—KAVALERYSTE?
—FEUDALIŽMAS? 
-VIDURAMŽIAI? 
-POPIEŽIŲ VARŽYTINES? 
-KRYŽEIVIU KARAI? 
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS? 
—INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO?
-PETRAS PUSTELNINKAS? 
-ŠVENTOJI ŽEME?
-PARAKO IŠRADIMAS? 
-RUSIJOS PAKILIMAS? 
-HANZOS MIESTAI? 
-RENESANSAS?
—DANTE-ALIGHIERI ? 
—PETRARCH AS?
-IONAS HUSAS? 
-JOANNA ARK? 
—MACCHIEVELLI? 
-MICHAEL ANGELO? 
-JOHANN GUTEMBERG? 
-SPAUDOS PRADŽIA? 
-MARCO POLO?
-Z1PANGU?
-MONGOLAI?
-MAGELLANAS? 
-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS? 
-BUDD1ZMAS?
-KONFUCIJUS?
—BRAHMINAI?
-RIG VEDOS?
-REFORMACIJA?
-MARTINAS LIUTERIS?
—KALVINIZMAS?
-KRIKŠČIONIŲ SKILIMAS? 
-PROTESTONIZM  AS ? 
-PRESB YTERI JON AI ?
- AN AB ARTISTAI?
-IGNACAS LOYOLA? 
-JĖZUITŲ ZOKONAS? 
—BALTRAMIEJAUS NAKTIS 
-DIDŽIOJI ARMADA? 
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA? 
—HAPŠBURGAI?
-30 METU KARAS? 
—DŽINGIS KHANAS?

—RURIKAS?
-BORIS GODUNOV? 
-PETRAS DIDYSIS? 
-KATARINA DIDŽIOJI? 
-ROMANOVŲ PRADŽIA? 
-POLTAVOS MUŠIS? > 
—HOZENZOLLERNAI?
—PIGLRIMAI?
-AMERIKOS REVOLIUCIJA? 
—WASHINGTONAS?
—DIDEJI FRANCUZŲ 

REVOLIUCIJA?
-KOMUNA?
-VOLTAIRE?
-FRANCUZU RESPUBLIKA?
-BASTILIJA? 
-ROBESPIERRE? 
-TERORIZMAS? 
-KOMUNOS GALAS ? 
—NAPOLEONAS? 
-RESPUBIKOS GALAS? 
—MASKVOS SUDEGIMAS? 
-NAPOLEONO GALAS? 
-ŠVENTOJI SĄJUNGA? 
-DIDŽIOJI REAKCIJA? 
-GARIBALDI?
—INŽINO GADYNE? 
-PIRMAS GARLAIVIS? 
-TELEGRAFO PRADŽIA? 
-SOČIALE REVOLIUCIJA? 
-BAUDŽIAVŲ GALAS? 
-MOKSLO GADYNE? 
-GALILĖJUS?
-NEWTON AS? 
-DARVINAS? . 
-LAPLACE?
-GRAVITACI JA? ( 
-GOTIŠKA ARKITEKTURA? 
-SHAKESPEARE?
-MOLIERE?
—REMBRANDTAS?
—STRADI VARIUS?
-JOHANN SEBAST. B ACH? 
-MOZART  AS?
-DIZRAELI?
-BISMARKAS?
-NAUJASIS PASAULIS? 
-KOLONIJŲ STEIGIMAS?
—Ir daugybe kitų klausimų, daly
kų, žmonių ir nuotikių kurių čia 
negalima sutalpinti, telpa toje ste
bėtinoje knygoje!

dėti 25c. Norintieji Įsigyti tuoj 
siųskit užsakymus šiuo adresu:

V. Sirvydas, TMD. Sekr., 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Iki šiam laikui jau musų A- 
merikiečių ir Lietuvos spaudo
je tilpo Tasaulio 
tika ir recenzijos, 
maloniai atsinešė 
ne visi iš musų
Lietuvių laikraščius tai šičion 
paduosiu tų recenzijų turini. 
Taipgi butų labai gera kad 
kiekvienas kuris Įsigysite “Pa
saulio Istoriją” perskaitę para
šytumėt trumpai TMD. Sekre
toriui arba į organą šioje bent 
peržvalgoje: kaip jums patiko 
“Pasaulio Istorija”; kas joje 
yra geriausia ir įdomiausia; ar 
jus viską joje supratote ką au
torius rašo; ar vertimas gerai 
atliktas? Ir tt. Taipgi nesi
bijokite ir parašykite kas jums 
joje nepatiko. Pabrėžkite jos 
trūkumus kokius tik pastebė
site. Paskui TMD. sekretorius 
surinks visą medegą ir pa
skelbs “Dirvoje” TMD. skyriu
je. Tokiu budu pasidarys plati 
bibliografija šio TMD. leidinio.

Iki šiam laikui apie šią kny
gą rašė “Sandara” No. 23 (re
cenziją parašė J. Sekys), kuri 
atsiliepė šiaip:

WELLS’O “PASAULIO
ISTORIJA”

Tai pagaliau ir susilaukėme 
pirmo tomo Wells’o “Pasaulio 
Istorijos” — “Outline of His
tory”. Ilgai mes jos laukėme, 
bet tas laukimas mus nesuvylė. 
Knyga išleista labai gražiai, 
audeklo apdaruose, su paveiks- 
lai$, braižiniais ir žemlapiais. 
Parodyti skaitytojams jos turi
nį trumpoje peržvalgoje tiesiog 
negalima, būtinai ją reikia įsi
gyti ir perskaityti. Tik čion 
paduosiu straipsnių užvardžius 
ir skaitytojas žinos kiek yra 
verta ši knyga. Nuo savęs tu
riu pasakyti kad aš keletas me
tų įsigijau jos originalą (trečią 
leidinį) ir Anglų kalboje nega
lėjau jos perskaityti, pasirodė 
ypač pradžia lyg sunkoka, bet 
kai gavau TMD. išleistą pirmą 
tomą (jis baigiasi skirsniu 
“Aleksandrijos Mokslas ir Re1- 
ligija”) ir pradėjus man skai
tyti nuo “Autoriaus žodžio” 
taip pasirodė žingeidi, lengva 
skaityti ir suprantama kad ne
galėjau nustoti ir atliekamas 
nuo darbo valandas pašvenčiau 
kad kūogreičiau užbaigti.. Ir 
užbaigus negaliu ‘atsigerėti jos 
haudingumu ir gerumu. Ir dar 
skaitysiu, vieną kitą kartą. Vi
si taip turite padaryti: per
skaitykit ją du tris sykius. Iš
moksite tiek kad butumet pra
sėdėję mokykloje penkis šešis 
metus. Ir dar mokykloje tų 
visų pasaulio paslapčių neišgir
site, nes tikri mokslo šaltiniai 
dar šioje gadynėje yra jau
niems ’ draudžiama, mat kad 
neatsirastų daugiau ‘bedievių’.

Šiame pirmame tome čia ra
site apie šiuos dalykus: 1) že
mė erdvėje ir laike; 2) Pirmi 
gyvuliai; 3) Pasaulio amžius; 
4) Natūralinė selekcija ir veis
lių atmainos; 5) Gyvybės atsi
radimas; 6) Pasaulio klimato 
atmainos; 7) Roplių (reptiles) 
laikmetis; 8) žinduolių laikme
tis ; 9) • žmogaus senovės: žmo
gus gal kilęs yrą iš bęzdžionės; 
pirmieji žmogiški padarų pėd
sakai ; Heidelbergo pažmogys; 
10) Pasaulis prieš 50,000 me
tų; 11) Kasdieninis pirmutinio 
žmogaus gyvenimas; 12) Pas
kutiniai paleolitiniai žmonės; 
13) Vėlesnis paleolitinis pole- 
džio žmogus; 14) Pirmasis tik
ras žmogus, ir tt..

Čia rasite apie filosofiją, apie 
senovės žmogaus tikybą, apie 
pasakas ir mitus, tikybos atsi
radimą, žmonių rases, žmonių 
kalbas, pirmutines civilizacijas, 
jūreivius ir pirklius, apie raštą.

dievus ir žvaigždės, šventėjas 
ir karalius, baudžiavą, vergiją, 
socialines klases ir laisvuosius 
žmones, apie žydų raštus ir 
pranašus, apie Ariu tautas ir 
prieš-istorinius laikus, apie 
Graikus ir Persus, apie Pėriklio 
Atėnus, Sokratą, Platoną, Aris
totelį ir Liceuną, Aleksandro 
Didžiojo gyvenimą, Pilypą Ma
kedonietį, Aleksandrijos moks
lą, filosofiją ir religiją.

Visi šie dalykai aiškiai ir su
prantamai išdėstyta, vertimas 
gęras, kalba aiški (ją prižiūrė
jo Pr. Skardžius). Todėl kiek
vienas įsigykite šį leidinį, ne- 
pasilikit be jo. Jis turi rastis 
kiekviename musų kambaryje 
ir knygyne. Nepasigailėkit tų 
dviejų dolarių ant jos išmesti, 
žinoma, TMD. nariai kurie pri
klauso Draugijoje ir yra užsi- ■ 
mokėję už 1924 metus visi gaus . 
ją dovanai, bet tie 
TMD. nepriklausote 
šėte tik šiais 1925 
jau turite nusipirkti

(Sekančiame numeryje ma
tysime ką apie “Pasaulio Isto
riją” rašo “Lietuvos žinios”).

KROVĖS SK^RIUS^
[ DEL APRŪPINIMO 
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Lovoje

kurie prie 
arba įsira- 
metais tai 
būtinai.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dčdynas — 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.

TMD. KUOPOS, U2SIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

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

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

abiem

CUNARO
I LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kainą 3 klesos 

galam laivakorčių
I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA ....$211 

Prisideda Taksai
Į Liepojų ir Atgal šiais 

Laivais,— $186.
Į Lietuvą greitu laiku, išplaukimai 
as sereda. Keleiviai nepiliečiai 

-įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikūs 
maistas. Kreipki- . 
tęs prie vietos | i 
agentų arba į į Jq ĮĮĮįTK L

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

Dažnas pozicijos permainymas,jįjį 
gulint lovoje yra svarbu kūdikiui'® 
tik todėl kad jis geriau pasilsi, lift 
dar tūbini kad niekad krauas ntniį 
tekės. Kasdien reikia kūdikis I 
maudyti. Maudynė delei vasarai ii. 
lumos (apie 90 laipsnių F.) gali bu 
ti duodama sykį ar du į dienį S 
karštis didelis.

Temperatūra
Maudynės temperatūrą turi M 

nustatoma termometru. Maudant®; 
kia imti visas apsaugas kad sergu 
tį kūdikį nepėršaldžius arba neiš, 
gauminus ar suerzinus. Karštyje^ 
Įima ant galvos uždėti šaltą komprįj 
są arba ledų maišeli, kada maw 
del sumažinimo karščio. Jei ranka 
ar kojos šaltos vartok šilto vantas 
pūsles.

.Sunkioje ligoje maistą reikia ® 
mažinti.

Girdymas vandeniu yra .lideM® 
svarbu ligoje. Reikia vandens n 
lyti dažnais protarpiais, jei galiate 
tai kas valanda, kūdikiui budint, I 
reikia ušžašyti kiek per 24 valandą 
išgeria.

Vidurius sergančio reikia liuonj 
ti kasdieną, jei reikalas yra Ui S 
plauti arba šilto vandens įleisti. 8įįį® 
kia atžymėti kieki šlapumų ir. diniKl 
daugiau vandens jei šlapumo ing^®

Kožnam aišku kad sveiki kudikiii«; 
yra linksmumas motinoms. Tink® 
m as maistas ir tinkama priezinnw 
turėtų padaryti kiekvieną kudiij* 
stipriu ir vikriu. Jei negali sai»» 
kūdikio žindyti, jūsų pirmutinė iii®; 
tis turėtų būti Borden’s Eagle 
nas. Per tris gentkartes motiM®. 
jį vartojo pamatę kad jų kūdikiai® 
tuoj pradėjo augti ir tarpti kaipti!' 
gaudavo Eagle Brand. Borden 
panija per tris gentkartes jtilgM 
tūkstančius tėvų kad jų kūdikių svą® 
kata yra svarbiausias žingsnis p® 
jų busimo pasisekimo gyvenia®^ 
Borden’s Eagle Brand Pienas išanĮB 
Įėjo milijonus kūdikių į sveiki:®- 
vikrius vyrus ar moteris.

Trylika neišrodo daugeliui motin; 
kaipp senas amžius mergaitė. B® 
pasiekus šį amžių ją šhima jausnA- 
vilties ir susijaudinamo, kurio )® 
nai ji išaiškinti negali, šitas tai®, 
dimo periodas yra rimčiausias )O 
mentus mergaitės gyvenime, daB; 
kad tuo laiku visas jos kūnas keliu® 
si, ir reikalinga tada pilna motin® 
priežiūra. Pridedant Eagle Pi<® 
prie jos valgių gali jai pagelti® 
nes suteiksit jai reikalingu vei® 
kuris laimingai perves jį, per in 
pavojaus periodą. Turėtumėt diM 
du šaukštu ant dienos Eagle PiiM 
geriausia paryčiu ir po pietų. Iii 
mieškit su trimis ketvirtdaliais M 
delio šalto vandens. Eagle p““ 
galima sumaišyti su suplaktu kam. 
šiniu ir skanskoniu, su ginger alm,® 
vynuogių ir kitų vaisių sunka, aitu® 
koko. I

Mokytojos peržiūri savo mokis) 
dantis ir tuos mokinius kuriu denį 
yra nešvarus išbara. Jus turitmsa 
pagelbėt mokytojoms pamokinąs 
savo vaikus valyti dantis po kokį 
valgio ir pirm einant gulti, naudoj 
jant Colgate’s Dantų Valytoji. Wi 
gate’s yra saugus idealia dantį) nį 
lytojas vaikams. Daktarai ir ta-, 
tistai visur rekomenduoja ColgaUfų

Skaityk atidžiai kas savaitę šilM 
straipsiJus ir pasidėk ateičiai. ,3

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias it Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Si. Chicago, Ill.

“SANDARA"
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite- ’ 

raturos, 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 E STREET, BOSTON, 27, MASS.,
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D I R V A 5

NAKTIS
Jau mėnulis sužibėjo 
Dangaus erdvėj mėlynoj, 
Lyg tai verksmas girdėtis 
Juodoj nakties tylumoj.
Kam gi liūdna ši naktis, 
Ką gi skausmas palytėjo? 
Keno verkia ta širdis, 
Kas tai skausmą pamylėjo?

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

MUSŲ PRIEVOLĖS
Surukusios bakūžėlės niukso vienos, 

apleistos. Tyli vienuma jose viešpatauja, 
tik retkarčiais prasimuša gailingas vaiko 
klyksmas bei motinos raminanti giesmelė. 
Tai musų sodiečių gryčios ir jose musų 
tėveliai.

Tik brėško naujovės diena.... Iški
lo karžygiai.... Kėlės musų tėvynė....

Į musų surukusias 'bakūžėles įsiskver- 
* bė laisvės šviesa. Musų tėveliai, supratę 

naujus laikus, išsiuntė mus — jaunas sie
las — parnešti tos nematytos jų padangėj 
šviesos. Mes išvažiavome mokyklon. Bet 
važiuodami užsidėjome aukštų prievolių, 
kurias mes turime neužmiršti ir jas giliai 
pažinti.

Žmonijos gerovė daugiausia pareina 
nuo to kad kiekvienas susipratęs asmuo 
darbuotųsi ir tą savo darbą lygintų su ge
nijais.

Bet pirmiausiai, kas mums davė susi
pratimą jei ne tėvai? Jie yra musų gim
dytojai, musų penėtojai. Jie mus mažus 
lopšyj užliuliuodavo savo dainelėmis. Jie 
mus istatė Į kelią (prie tikslo, prie idealo. 
Už tą jų trusą ir meilę prie musų mes tu
rime juos karštai mylėti ir teikti jiems 
paramos senatvėje.'

Mes turime būti jiems paklusnus, juos 
visad gerbti, elgtis mandagiai, kukliai su 
jais,-ir nesikišti j jų kalbas.

Svarbiausia delko mes turime jiems 
būti švelnus tai kad musų tėveliai yra mu
sų gyviausias praeities simbolis. Jie stovi 
lyg kokie šulai dabartiniam gyvenimui. O 
jų dvasia genijalingų bočių ainė. Mes tu
rėtume laikytis principo: pasiduoti vyres
niam, daugiau patyrus/am. -Taigi mes tu
rime jiems atsiduoti savo širdžia ir siela. 
Musų širdis tam>ir skirta kad ją paaukuo
tume tėvams, iš kurių mes ir gavome pir
mą meilės kibirkštėlę.

Tarnavimas tėvams yna pradu tarna
vimo tėvynei.

Mes esame ne vien tėvų vaikai, bet ir 
savo tautos, savo krašto, sūnus. Kartą 
vienas tėvynainis yra pasakęs: Kas nemy
li savo tėvynės ir jos kalbos, nevertas tas 
ir gyvulio vardo. į

Ištiesų kaip galima butų įsivaizdinti 
žmogus kurs nemylėtų savo kalbos, savo 
tėvynės! Tos tėvynės kurioje gimė, už
augo, kurioj praleido savo jaunystę ir iš
moko pirmą lopšinę dainą; tos tėvynės 
kurios oru kvėpuoja, kurios kalba sako
mas kiekvienas meilės bei paguodos žode
lis, kurios žmonės mums lyg broliai, se
sers, kur įkvėpuojamas aukštesnio gyve
nimo idealas....

Vienas padavimas mums pasakoja kad 
pakelyj į senovės Romą buvęs akmuo su 
šiais žodžiais: Pro patria consumer. Nors 
šis nesąmoningas daiktas del tėvynės dilti 
negalėjo, bet tuo norėta pajuokti tautos 
atšalėlius ir paskatinti patriotus. Ir iš
tiesų, argi žmogus — ta tobula esybė — 
negali del tėvynės pasiaukoti. Jo tat ypač 
prievolė, nes tik tuo žmogus parodo savo 
aukštą paskyrimą ir iškelia savo vertę.

Žmogus del tėvynės, rodos, tarsi nyk
sta, dįla; jo jiegos silpsta. Bet į tų nyks
tančių jiegų vietą gema naujos, kurios pa
daro žmogų didingu...»

Pasiaukodami savo tėvams ir tėvynei, 
mes turime iš to Sau- dvasinės naudos.

Tat augkime tikri šeimos ir tautos sū
nus!.... '

Lietuva. Jaunas Berželis.

Bet tas verksmas girdėtis
Ant kapinių senų,
Ten kur palikta ilsėtis 
Kūnai bočių milžinų.
Čia tai beržas susvyravo
Atminimui milžinų, 
Ir gegutė užkukavo 
Atsitūpus tarp šakų.
O tas garsas vis girdėti 
Nenustojančios maldos, 
Kad geriau mums įtikėti, 
Neb’atbus jie niekados....

Lietuva. Dairikina.

PAVASARIS
Jau sniegas nutirpo, baigėsi ledai, 
Parlėkė šnekučiai, parlėkė špokai.

Saulė juos patiko karštais spinduliais, 
Ir oras pasklido jautriais vyturiais.

Sujudo gamtužė, pakvipo žiedais, 
Lakštutė dainuoja prie upių krantais,

Sveikina jaunimą jų kilniais darbais, 
Sveikina ir senus jų senais vargais.

Jie ir idealą laimės mums kloja.
Ir jauną krutinę į darbą vilioja.

Stokim, jaunuoliai, kaip stoja paukšteliai, 
Štai galę jau rodo maži veversėliai,

Skamba jų dainos, krutinę gaivina, 
Sielvartų Skausmą vainikais dabina.

Štai musų mintįs kaip vyturio gaida — 
Dirbkim, jaunuoliai! Plačią dirvą turim!

Paparčiai. K. Stankaitis.

Teisybės Pasakos — Rinkinis Įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo.

■a Sutaiso M. šalčius. Pusi. 67 ..................................... 25
Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 

gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi.............................  35

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........ 25

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

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Žodynas
0 0 o

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj daly) pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
ki gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save., Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .... $10.00 
Tas pats, gera morokko oda ......................$11.00

Reikalaukit “DIRVOJE”

3072. Lengvas Budas Išmokti'Angliškai. Rankios 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. Michelsonas. 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- 
vybčje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

BUMBULETAI
Mergyte mano,. 
Širdies patieka, 
Kai ašį numirsiu 
Tau laisvė lieka....

Ilgai aš tave ■ . »
Varge vedžiojau, 
Pats niekšas budam’s

. Tave baudžiojau.
Sau rasi kitą
Kurį mylėsi,
Užmirši mane 
Ir 'neminėsi.

***
Aš ėjau per miestą, 
Radau pypkę riestą — 
Cibuką apžiojau, 
Mergeles viliojau.

Visoms buvo dyvas, 
Sakė ot tai vyras;
Bet nedaug reikėjo,
Galva tuoj skaudėjo....

Dar už valandėlės 
Juokės mergužėlės, 

^Prie tvoros pristojau, 
“Atpakutavojau”..

***
Mergužėle, iš kur tu,
Ar nenori riešutų?

Tu neklausk iš kur aš, 
Jei neturi, eik atnešk.

Vėjas.
Nuo Juokų Red.: Nežinome 

kodėl gerb. Vėjas sudėjo net 
tris paskirose temose senai ži
nomas daineles po vienu ant- 
galviu, ir tai dar tokiu keistu, 
ir prisiuntė spaudai. Bet nors 
pirmas eilutes skaitant išrodė 
kad tų “eilių’ ’nebus galima su
naudoti, bet toliau skaitant pa
matėme kad jos yra jo paties 
dapildytos taip kaip jam pati
ko. Taip yra ir su antromis, 
bet trečiąsias, kurių yra tik 
keturios eilutės, jis tik iškraipė 
savaip, bet neprailgino.

Antgalvis “Bumbuletai” jo 
taikyta pašaipai Lietuvos poetų 
vartojamiems I '“-kupletas”, “tri
oletas”, ir turbut “kutlėtas”.

Dr. Kaškiaučius “Vilnyje” 
rašo apie mitukėlius ir duoda 
nurodymų kaip suliesėti.

O mes vis manėme kad pro- 
letarijošiai visi yra liesi ir kad 
reikia lekcijų kaip sutukti — 
pasidalinant su kapitalistais ką 
jie turi.

4/
Kodėl redaktoriai niekad ne

parašo nors per klaidą to pa
ties straipsnio? — Klausia P. 
šnuolis iš Pittsburgo.

Atsakymas 'labai lengvas: 
Dėlto kad straipsnius kuriuos 
atsimena antru kartu tų pačių 
rašyt ir talpint nenori, o kurių 
neatsimena, niekad tokio pa
ties .negali parašyt. ‘

Vienas geras žmogelis papa
sakojo mums šitokią pasaką:

Kada jis buvo mažas vaikas, 
kada dar Dievo bijojo, ir klau
sė kunigo įsakymų, sykį girdė
jo kunigą iš pamokslo šaukiant 
po peklos (bausme kad žmonės 
išduotų žandarams visus kon
trabandininkus.

Pildydamas kunigo įsakymą, 
sužinojęs kad du Lietuviai kon
trabandininkai nešė prekes ir 
kur ten paslėpė, apskundė juos 
žandarams, žandarai tuos vy
rus suėmė ir prekes konfiska
vo.

Kitą sykį nuėjęs išpažinties, 
jis papasakojo kunigui džiaug
smingai padarytą savo gerą 
darbą. Kunigas paklausė kiek 
vertės prekių buvo ir kam jos 
priklausė. Jis atsakė kad , vertė 
buvo apie 200 rublių, o priklau
sė žydui. Kunigas paš.oko kai 
aitvaras spaviednyčioj ir sušu
ko: “žetone, eik, atiduok žy
dui du šimtu rublių, tada 'tik 
aš tau išrišimą duosiu!”

Tas vaikas jau dabar senas 
žmogus, bet dar be išrišimo. 
Jis nuo to sykio pametė baž
nyčią ir nustojo kunigų klau
sęs, nes pamatė kad nėra be- 
dieviškesnio dalyko kaip liepi
mas įskųsti ir kalinyj uždaryti 
savo brolius Lietuvius, o tada 
atsilyginti''' žydui už nudstolius.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLE No. 57
Virimo Receptas

Daug yra įvairių receptų vadina
mų "doughnuts”. Nekurie yra išpu
čiami kepamu pauderiu, o kiti mie
lėmis. Paprastas “donatų” receptas 
galima pajvairint pridedant cinamo
nų ar nutmego arba primaišant sė
lenų. Riestainiai gi paprastai yra 
mažiau saldus ir tankiai daromi 
supjausiant tešlą į šmotus trijų co
lių ilgio ir dviejų pločio, paskui pa
darant keturis colio didumo plyšius 
sudarant iš tešlos kaip "pirštus”. 
Sekantis receptas yra su sėlenomis 
ir bus labai skanus vaikams.

Sėlenų Donatsai (Doughnuts)
% puoduko All-Bran (sėlenų)

1 šaukštas riebalų
’4 puoduko cukraus
1 kiaušinis

Vį puoduko pieno 
LVj puoduko miltų

2 šaukštai kepamo pauderio
1 šaukštukas druskos

Suplak į košę riebalus ir cukrų. 
Dadėk gerai suplaktą kiaušinį, sėle
nas, ir pieną. Sumaišyk ir persijok 
sausus dalykus ir sudėk į pirmą mi
šinį. Kočiok ant miltuotos lentos. 
Išpjauk su donatų pjaustytosu. Vi
rink taukuose giliam puode.

Virtuvės Patarimai
Kad druska nesuliptų į krūvą, da

dėk į druskinyčią biskį ryžių.
Kad geriau butų čiupinėti žuvį lai

ke valymo, padažyk pirštus į druską.
Niekad nenumeskit senos duonos. 

Ją reikia sunaudoti pudingams, kim- 
šimams arba galima padaryt trupi
nius į au gratin gaminius.

Išlaikymui kopūsto žalios spalvos 
laike virimo, dadėk žiupsnį kepamos 
sodos.

Nulupimui almondij, sudėk juos 
į vielų sietuką ir įdėk visą sietuką 
į verdantį vandenį keletui minutų. 
Almondai paskui galima nulupti bal
tai be jieškojimo jų po vandenį.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuskaidrinimui misinginių durų 

klemkų, nutrink parafinu po nuvaly
mo, paskui nušveisk minkštu skaru
liu.

pink suteptas dalis šaltu vandeniu, 
paskui uždek oxalic acid. Išplauk 
tyrame vandenyje.

Pirštais padaryti plėtmai ant ma- 
liavotų durų ar medžio galima nu
imti šiltu vandeniu sumaišytu su ke
liais lašais ammonijos. Nuplauk šal
tu vandeniu ir visai nušluostyk.

Išvalymui savo vasarinių creton
nes, pamerk juos į tirštą krakmolą, 
tiek tirštą kad audimas butų biskį 
štyvas. Tada audimas išrodys kaip 
naujas!

Grožės Patarimai
šalčio skaudulius galima prašalint 

trinant tą vietą drūčiai pirštu kuo
met jie tik pradeda jaustis. Jeigu 
šalčio skaudulis pradeda išsiversti, 
išspausk kožną šašuką prie krašto ir 
išleisk vandenį kaip tik pasidaro. 
Užtepk biskelį zink ointmento ant 
skaudulio. Pamatysit kad ta išvai
zdą gadinanti rona bus tik kelias 
dienas. Nebus šašo nei negražaus 
ištinimo. Niekad nepradurinėkit jo
kių šašų ant veido su adata ar kokiu 
kitu naminiu įrankiu nesterilizavę 
jo ir neduokit įleisti parafino arba 
kokio kitokio medikalio dalyko į odą.

Ypatiška Sveikata
Žmonės kartais įgauna paprotį ei

ti pas daktarą arba šaukti daktarą 
gydymui tokio apsireiškimo kurį ga
lima aplenkti kaip ta patarlė sako 
Uncija apsisaugojimo. Jeigu valgy- 
sit kasdien tinkamą maistą, retai 
jums reikės daktaro gydymui vidu
rių ligų. Sekantis patarimas gali 
pagelbėt jums pasirinks gerai regu
liuotą maistą užlaikymui vidurių ge
roj padėtyj. Kasdien reikia išnau
doti kvortą pieną ant vaiko ir po 
puskvortę ant suaugusio. Duok val
giui mažiausia vieną vaisių, dvejo
pas virtas daržoves (šalip bulvių ir 
kornų) ir vieną nevirtą daržovę kas 
dieną. Duok rupią duoną ir cielų 
grudų valgius — arba sumaišyk su 
Sėlenomis ir grūdais. Vienas kiau
šinis priduos dešimtą dalį geležies 
kasdien reikalingos kiekvienam, tai
gi duok kiaušinius įvairiais budais, 
vienus ir sudarytus į kiaušinienes ir

Nuėmimui rašalo plėtmų, pašla-1 kitaip.
' MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

Mes rekomenduojam Borden’s Eva- jis lygus skoniu šviečiam geriausiam 
porated Pien kadangi jis yra pato- pienui. Prašykit savo groserninko 
glausis, tyras ir ekonomiškas iš vi- dubti Borden’s Evaporated Pieną ka
sų pieno formų. Virimui ir kepimui j da nueisit pirktis groserių.

EJgaeaese

No. 3Vardas

___ (Lith.)Adresas

Duona
Žuvis
Saldainiai

Pajai 
Sriubos 
Pudingai

KUPONAS
Rašalai
Košeles 
Mėsos

Amerikos Milijonų 
Pienas

YjAlL BORDEN pastatė naują mylia-ak- 
menį ant kelio link gero maitinimosi 

savo originaiu išradimu proceso išėmimui 
perviršio vandens iš riebaus, tyro pieno, ir 
taip sterilizuoti ir uždaryti tą sukoncen
truotą skystimą kad jis neapribotam lai
kui išlaikytu savo maistingumo vertybę.
Borden’s Evaporated Pienas yra šviežias ir ty
ras. Jis yra patogiausias ir ekonomingiausias iš 
visu pieno formų, ir valgiu gaminime jis yrą ly
gus skoniu geriausiam šviežiam pienui. Diduma 
maisto vertybės kokią tūri šviežias pienas pasi
likę, jame. Ir atsargumas koks yra prie jo pri- 
rengimo užtikrina tyrumą ir gerumą tirštos sro
vės kuri pilasi kaip Smetona iš dėžės.
Tai yrą tas pienas kokio jums reikia smetoni
nėms zupėms ir kitokiems smetoniniams val
giams; pyragams, ir biskvitams, smetoniniams 
pudingams, zupėms ir pajams visokios rūšies, ir 
begalinės daugybės sosu kurie paskanina kasdie
ninį valgį ir prideda maisto vertybės faktiškai 
kiekvienam pieno reikalui.

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintu (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponą paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsim jas dovanai.

THE BQRDEN COMPANY
Borden Buildinį New

NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZI’ 
ARTISTU DAINUOJAMOS 
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai daili ir, įspūdingą daina, kvartetui ir chorui .............  .".35c

Dul Dili Dūdele
Solo, jautri, graži,^-romantiška ...................................................................... 50c

_ ’ . Malda
Labai graži ir įspūdinga, tinkama visokiems vakarams .......................... 30c

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šaleles
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainele. Už abi..........................25c

Stasys
Solo, romantiška dainą, graži, liūdna ................................................. 50c

ASTUONIOS LIAUDIES DAINOS (mišram chorui ir kvartetui)... .$1.00

PAULAUSKO — “Nesegk Sau Rožės” ....................... _____50c
KELPŠOS: “Oi Berneli Vienturti” .... (abi Baritonui ir Sopranui)....50

“DIRVA” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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Hf The Younger Set
THE POLISH Į

BETRAYAL!

In due course the Lithuanian 
Government transferred its 
seat to Vilnius, all the foreign 
diplomatic missions and consul
ates removing at the . same 
time. The British Consulate 
secured excellent quarters in 
one of the main thoroughfares, 
the well-known St. George’s 
Boulevard, and the individual 
members of the Staff were just 
settling down to useful work 
and a reasonably comfortable 
existance in this ancient and 
picturesque city, when a fur
ther manifestation of Polish 
faithlessness upset all their 
well-laid plans.

It is or should be a matter 
of history that, according to 
the terms of the famous Suval
kai (agreement, signed by the 
Lithuanian and Polish repre
sentatives on October 7, 1920, 
in the presence of the Military 
Control Commission of the 
League of Nations, Poland for
mally recognized the validity 
of the Lithuanian occupation 
and provisional administration 
of the Vilnius region, including 
the city of that name. Yet not 
even this solemn written pledge 
could bind the Poles once they 
saw an opportunity of, retriev
ing their position with the re
laxation of the Bolshevik peril. 
They were perfectly willing to 
make use of the Lithuanians to 
serve their own ends, but equal
ly ready to sacrifice them for 
the same motives. Hardly had 
the ink had time to dry on the 
Suvalkai agreement 
lish troops under the 
General Zeligowski 
Vilnius and occupied
tober 9th, just two days after 
the signature' of the said agree
ment.

Several days before this de
velopment signs were not want
ing that something of this sort 
was in the wind, and great un
easiness prevailed among the 
inhabitants in consequence. It 
was in this emergency that 
Colonel R. B. Ward, the British 
Consul, anxious to allay the

CONTENT
By Walter R. Baublis.

How poor is man who cannot see 
The glory of the morning sky, 

'And tho the greatest wealth had
Still poorer would he be than I.
Uow poor is man who cannot find 
In verdant hills or fragrant flowers 
Sweet recreation of the mind, 
Or beauty in the summer showers.
How poor is man wljose shackeled brain 
Seeks not the open sky above, 
But follows on this dull earth’s .train 
And thinks not of enchanting love.
Keep all your gold, but give to me 
The solace of that heavenly sight, 
And I will far the richer be 
Enjoying that supreme delight.

the Polish Govern-

than Po- 
notorious 
attacked 

it on Oc-

popular anxiety, undertook an 
aeroplane flight to Warsaw for 
the purpos'e of obtaining for
mal official assurances that 
the rumored intentions of the 
Poles were unfounded. He had 
an interview with Prince Sap- 
ieha, the then Polish Minister 
of Foreign Affairs, and also 
with the Polish military au
thorities, who solemnly decla
red that
ment hat absolutely no inten
tion of reoccupying Vilnius. 
Colonel Ward’ returned to the 
Lithuanian capital bearing 
these glad tidings which were 
joyfully received, but their 
tranquilizing influence was not 
permitted to last long.

So marked had become Po
lish military activity south of 
Vilnius that a mixed military 
delegation, consisting of the 
British Military Attache, Maj
or Pargiter, the French Cap
tain Pujol, and the Latvian 
Consul Ozol, proceeded to Ya- 
chuny on October 6th in order 
to obtain from the Polish Com
mand nearest to Vilnius an ex
planation of these movements. 
The members of this delega
tion, particularly Major Pargi
ter, were treated with scant 
courtesy |>y the Poles, and 
were forced to return to Vil
nius with the report that the 
Poles denied all knowledge of 
the orders for a suspension of 
hostilities under the Suvalkai 
agreement and were awaiting 
instructions. The delegation it-

western girl replied: “Go ye 
into all the world and spread 
the gossip to all the people.” 

-------- o--------
Once upon a time there

la man who told a girl that 
I was 
I life.

was 
she 
his

Mil- 
her

the first woman in 
She wasl 

---- o--------
I In .Youngstown, O., Miss 
I dred Bailey has plighted
troth to Mr. William J. Bar-

I num, but the chances are that 
they will have the conventional 

I one-ring ceremony.
-------- o--------

Advice is utterly useless, 
I says John Brazauskas. Those 
I who need it won’t take it and 
| those who 1 take it, don’t need 
it. .
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii '-

self had no further doubt it i 
was only a question of hours 
before the Poles would again 
be in Vilnius. I well remember] 
a conversation which I 
with Major Pargiter at 
time, and he was very 
phatic on the subject.

už taupomus pinigus 
nuo dienos padėjimo 

hatf .Ę ik dienai ištraukimo, 
the ~
cm-

NAUJA KNYGA APIE 
AMERIKIEČIUS''

CO«*vHICHTCO

OFFICE CAT Taupymas nors ir po 
truput], bet nuolatai, 
nęša geras pasek

mes. "

(Užbaiga nuo pusi. 2-ro) 
fotografijų iš Chicago.®, Brook
lyn©, New Yorko, Philadelphi- 
jos, Clevelando, Scrantono, |Bal- 
timorės, Pittstono, Waterburio, 
Worcesterio, Plymouth©, Law
rence, Brocktono, Shenandoah, 
Westfieldo, Pittsburgo, Maha-' 
noy City, Newarko ir kitų mie
stų Lietuvių gyvenimo. ■

Prie knygos suruošimo ir iš
leidimo darbavosi K. Gineitis, 
esantis prie Londono Lietuvos 
Atstovybės.

Kur ir kaip Ją Gauti
Reikia tikėtis kad nebus nei 

vieno Amerikos Lietuvio kuris 
skaitydamas šb pranešimą apie 
tą stebėtinai puikią knygą ne
užsisakys jos.

Ją galima gauti tik Londo
ne, ir reikia kreiptis pas akto
riaus įgaliotinį F. Valkauską 
siunčiant du dolariu už knygą. 
(Kas nori ekstra puikiais virše
liais siųskite $3). Antrašas:

Mr. Frank Valkauskas, 
51, Cathcart Road,

Redcliffe Gardens, 
London, S. W. 10 

England.
(Kuriems sunku antrašas pa

rašyti, iškirpkit šitą ir užlipinę 
ant voko siųskit, uždėję 2 cen
tų krasos ženklelį.)

ByJttnitts

The original “Hart Hearted 
Hannah”, 
years old 
her out on 
mas Eve 
Claus with

When she was five 
her mother 
the roof on 
waiting for 
a shotgun. 

-----o--------
THEY called her Wrigley 

because she was after meals. 
-------- o--------

THERE is one thing that is 
constant in this world of cease
less change and that is the 
joke about the travelling sales
man. •

found
Christ-

Santa

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

Nothing now seems as good 
or'as bad as .it used to.

-------- o--------
HOME THOUGHTS

Paw says that the best way 
to get rid of bed biigs is to 
chase them up the spiral bed 
springs ’til they get dizzy and 
then 
sock.

suffocate them with

UNCLE WIGGILY’S TRICKS'
She 

roast 
makes

The

Of course 
ivtL we'^E.R^t-0

Mr. I. KnOWltl He caros nothing tor sieep-.-when U s the oiher (enow

noBoO* ourR

-------- o--------
(suggestively): — That 
duck in the window 
my rpouth water. 
Brute: — Then spit.

—------o—------
ONCE UPON a time it was 

Willie 
make 
Now, 
sister 
her a

who prayed to God to 
him a good little boy. 
we understand Willie’s 
prays to God to 

good little boy. 
----- o--------  

A RIDDLE
Dumpty sat on a wall, 
Dumpty had a great

make

Humpty
Humpty

fall,
But he didn’t break because he 

was hard-boiled.
—------o---------

Asked by her Sunday school 
teacher to give the Bible verse 
for that day’s lesson, a little

Atdara kasdien 
nuo 9 iki 3 vai. . 

Utarninko, Ketverge ir Subatos 
vakarais nuo G iki 8 vai.

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Bankas
6712 Superior Ave.

PTNIIC A T sa- Platinų, Si- 
L llUUrtl Uį Dantų Auk- 
dabra, Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

UETĮJ

Lta užki
toP( 

Lįįas liko 
[į. ir. lietui 

pi įvairias,

plečiasi 
.į linus pri 

unlabai i 
gsi| be i 
įsiom: M 

Ošinusi bi 
L Svirtini;

liuosų nuo ru-

padeda tiems kurie pntjs 
gelbstisi”

incot-pomre& 1849

^octets
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

Vakacijos be 
Rupesnio

NI1EKAS taip neprisideda 
prie padarymo vakaciji] 

pasekmingomis kaip turėji
mas minčių 
pesnio apie palikimą- daly
kų namuose. 
Nesirūpinkit 
savo vertybės popierių 
visokių brangmenų kuomet 
išvažiuojat — ar bile kuriuo 
kitu laiku. Naudokit Soci
ety’s saugias depozitų dėžu
tes.
Nuoma yra visai maža už 
jas — nuo $3.00 ir aukštyn 
per metus, pagal dėžutės di
dumo.

apie saugumą 
ir

iniiiin

Mimsta 
plienas 
Mneži 
Ijiitikala 
Mjaiisiy 
Ugabei 
m adresu 
jged S

įti ir t 
■j!!?: jauniu 
lįišn iš prie 
|;Eto mum; 
IpKĮnsiskaitoi 
fc liigu koki; 
I:. išbirki: 
liEa ir tin 
■ii ir ne l 
■ad let dar ja 
|a skaisčiai; 
Įisįs šaknį 
fct jaukintos. 
Ispi® kad 
Jaš tik šiaui 
labs bloga 
Ims ji ir pai 
hlradame 
hr žįstame. 
Iii&tma kad 
I®, liet stebi 
Isitį suprantan 
I® nebando 1 
|<i žengti te 

pine dalyke 
p Lietuvoje 
R r šiaip svie 
Įa paėmę ant 
F’s® doros 
kfhaybėje pi 

Ris budėtojai 
[M apako 
pipe doros

į pėdo:

iiiiiiiiiliiliiiiiiilllillliliiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

/^BILIOUSNESS

' etfade by 
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

Mr [mk BEECHAM’S^® 
PILLS nuo vidurių ir

■ kepenų ligų. Geras odai. ■ 
Liuosuoja gerai vidurius. '•]

B Neturi savyje Calomelio A 
R Pirkit vaistinėse j 
■SU, 25c ir 50c dėžutės

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Antiseptiškos

Prašalina 
ir PaHuosuoj a 
‘^^Užkimimą

Gerkles, 
Skaudėjimą 

Kosulius

BEECHAMS
BMLLS®!

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Valet■ q oiiugus onusLuvas Kiirs pai
AlltOotrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

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- 
rėš teisingą patarnavimą.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

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

ŠEIMYNŲ GRUPIŲ 
- PAVEIKSLAI -

Dabar laikas ateiti nusifo
tografuoti savo Šeimynų 
grupes atminčiai —- su vai
kučiais ir suaugusiais, da
bar galit tinkamai išsiren
gti ir ateiti dienos laiku, ir 
nedėklieniais. Prie kožno 
tuzino- paveikslų duodu di
delį gražų spalvuotų por
tretą dykai. Ateikit!

119? East 79th Street

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

All druggists—SSc and 65c jars and tubes. 
Children* a Muaterole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

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

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa« tikrų Specialistų, » as 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- H 
ras Specialistas arba profesorius ns-JJ 
alkiausiuos kokia liga sergi ir kur į 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
! neturėjo užtektinai apsipažinimo ir ps- 
i tyrimo bei neišrado jūsų tikros, ligos.

Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-^-Jį 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte* 

' riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusins I 

_ - nervus ir kenčiate nuo užnuodijims
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir nsaikve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgvdoma. ir ta padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- j 
sięms.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS ' ; 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
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Saugus Skustuvas kurs pats

By Thornton Fisno.

PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai.
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Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Aiškios, Tyros, Svei
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana. 
Murine Valo, Palengvina, At- 

-----gaivįpa ir Nepavojingas.

rairtnS U-aTĮ
Morine Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago uAklŲ Grožė Dykai. |
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IPO LIETUVAI
| P A S I DAIRIUS |
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Ar Tamstą 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, Ill. (32)

KODĖL LIETUVOJE 
IŠTVIRKIMAS

PLEČIASI
Jeigu kas mums prikiša kad 

Į musu tauta yra labai ištvirkus, 
Į daugumas musų be jokio pa- 
į galvojimo atsakom: ;Musų tau- 
! ta nors buvo tamsi bet dora; 

bet dabartinį ištvirkimą atnešė 
Ž karas.
i Tiesa kad karas užkrėtė pa- 
• leistuvystės ligą tarpe musų 
į jaunimo; jaunimas liko invali- 
Pdais dvasioje, ir.neturi jiegų 
, Atsispirti prieš įvairias jiedory- 
I bes.
| Vienok sakyti ir teisintis 
I kad tarpe musų jaunimo ple- 
įčiasi ištvirkimas iš priežasties 
buvusio karo daro mums gėdą, 

fir patįs save pasiskaitome ne- 
kulturingąis. Jeigu kokia nors 

1 tauta užsikrečia ištvirkimo li- 
i ga tai visuomenė ir tinkamos 
į įstaigos sujunda ir ne tik tą 
; ligą prašalina, bet dar jaunimą 
į padaro dorais, skaisčiais, iš- 
Į tvirkimo bakterijos šaknis lie- 
: ka pakirstos, panaikintos.
j Bet mes pasirodom kad nęsa- 
,me gyvi žmonės, tik šiaudiniai 
J iškįmšalaį. Jei kas blogą kelią 
prąvedė taip mes jį ir palieka' 

«nje, netaisome, brendame juo, 
nors purvuose ir žūstame.

į Nėra taip stebėtina kad jąu- 
nimas ištvirko, bet stebėtina 
kad tą pražūtį suprantant ir 

[matant, niekas nebando kelią 
Į pastoti bet leidžia žengti tolyn, 
j Kas kaltas tame dalyke tuo
jau pamatysime. Lietuvoje yra 
daug dvasiškių h- šiaip svietiš- 
kiu kurie neva pasiėmę ant sa
vęs žiūrėti ir budėti doros da
lykuose. Bet tikrenybėje pasi
rodo kad patįs tie budėtojai iš
klydo iš kelio, patįs apako ir 
nemato kaip 'jų prie doros ve
dami žmonės brenda į nedory
bės purvus.

Reikia pasakyti kad Lietuvo
je randasi dviejų pažiūrų žmo-l 
lies, tikintieji ir laisvieji. Lai-I 
svoji visuomenė skaitos ta ku
ri skaito laikraščius kaip ‘'Lie
tuvos Žinias”, “Lietuvos Ūki
ninką”, . “Socialdemokratą”, ir 
iš Amerikos, “Vienybę”, “Dir
vą", “Sandarą”, “Tėvynę” ir 
kitus, priguli prie kokių nors 
laisvesnių paniūrų draugijų. 
Bet tiems laisvų pažiūrų žmo
nėms yra duota vardas “bedie
vis”. Nors tikrenybėje tie “be
dieviai” yra doresni kaip, “su- 
dieviai”. Lietuvoje nors bai
siausias bedievis, bet pažiūrėk

Nori Žinot
1 Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 

pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks j y gyvenimas* ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

“TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apj.ę naująusiiis išradi
mus, įvairiausiu^ nuotikius tau
tų ir žmoniy 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- 
m.iausių 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. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Al. 26. ' Lithuania.

jis ir į bažnyčią eina, ir prieš 
kryžių kepurę kelia, bet “be
dieviu” liko kam skaito krikš
čionims nepatinkamus laikraš
čius. Sulyg krikščioniško” nu
sistatymo, bedieviai visi yra pa 
sistatymo visi paleistuviai yra 
bedieviai, visi ištvirkėliai neina 
bažnyčion ar išpažinties neat
lieka, kovoja prieš tikėjimą.

Aš tiek tik pasakysiu kad 
Lietuvoje bedievių nepatėmi- 
jau, gal tas tik bus bedievis 
kuris Dievą garbina širdžia ir 
pildo doros taisykles, o ne tas 
kuris lupomis garsiai meldžia
si, o darbais yra didžiausias 
nusidėjėlis. Tose srityse kur 
daugiau žmonių skaito įvairius 
pažangius laikraščius jaunimo 
ištvirkimas žemas, o kur vieš
patauja krikščioniška tamsuma 
ir kur laikraščiai yra deginami, 
ten dora žemai stovi ir iš ten 
paeina ištvirkimo pąvyzdžiai.

Žmogus turi žmogaus protą, 
ir turi mokėti atskirti kas blo
ga, kas gera; žmogus turi būti 
žmogumi, ir gyventi kaip mo
kinama, kaip dora reikalauja. 
Nejaugi kaip skaitydami laik
raštį randame žinelę kad vagis 
pasigriebė daug pinigų ir pasi
slėpė, ir patįs taip turime da- 
ryti?-

Visiems aišku kad dabar ma
žai tekovojąma. su ištvirkimu 
ir bandoma pastoti kelias bai
sioms to pasekmėms, bet kovo
jama su “bedieviais”, kurių vi
siškai nesimato.

Ištvirkimas Lietuvoje žlugs 
tada kada kovos prieš ištvirki
mą, o ne prieš apšvietą.

P. Kriukelis.
▼▼▼

Lietuvos Prekyba su 
Užsieniu Didėja

1924 metai Lietuvos ūkinin
kui buvo labai blogi. Ypatin
gai lytinga vasara supūdė pa
šarą ir bulves, nedavė gerai už
augti javąms; nupjautus ru
gius sudaigino. Visa tai, žino
ma, atnešė ūkininkui ir visam 
Lietuvos kraštui milžiniškus 
nuostolius, ši aplinkybė turė
jo atsiliepti ne tik kiekvieno 
ūkininko kišeniui atskirai, bet 
ir visam krašto ekonominiam 
gyvenimui. Iš prasto ūkininkų 
padęji,m,0 1924 metais Lietuvos 
ekonominio gyvenimo apisto- 
vos buvo ypatingai nepalankios 
prekybos vystymuisi. Supran
tama kąd tai turėję atsiliepti ir 
į Ljetuvęs prekybą su užsieniu, 
žymiai mažinant išvežimo (pri
siminkime kad buvo išleistas 
atskiras Įstatymas draudžian
tis išvežti javus) ir įvežimo 
skaitlius (ūkininkas neturėjo 
pinigų pakankamam kiekyje 
pirkti sau užsienio prekes, ge
ležį, žibalą, cukrų, mašinas ir 
tt.).

Bet visgi ir prie taip nepa
lankių aplinkybių išvežimas 
1921 m. siek© 266,583,600 litų 
įvežimas 206,533,800 litų 
taigi išvežimas didesnis negu 
įvežimas 60,049,800 litų

Ir reikia patėmyti kad išve
žimas ir įvežimas 1924 metais 

I žymiai prašoko 1923 metus km 
Iriais išvežta už 146,794,700. litų 
įvežta už 156,627,20 litų

Vokietija per 1924 metus įsi- 
gabeno 43.01 nuošimčius visų 
išvežimų. Anglija 27.93; kitos 
po žymiai mažiau, Amerika tik 
3.04 nuoš. x? ■

Trūkimas del “Bedie
vio” Lavono 

Šimkaičiai,. Reseinių aps.
Jau buvo rašytą kaip Šim

kaičių bobelės iškasė iš kapų 
numirėlį Miliauską ir pakasė jį 
už kapų griovyje.

Miliausko giminės del to rei
kalo kreipėsi į Žemaičių vysku
pą, kuris peržiūrėjęs visą bylą 
įsakė Vadžgirio klebonui kad 
jis nedarytų kliūčių grąžinant 
nubašninką Miliauską į Šimkai
čių kapinaites. Bet Vadžgirio 
klebonas Kun. Katėla, anks
čiau sukurstęs kaimo gyvento
jus, matyti nenorėjo savo kur
stymo atmainyti ir pasirodyti 
žmonėms kad jis neteisingai ir 
negražiai padarė, pradėjo dar 
daugiau kurstyti kad šie nelei
stų kelti Miliausko kūną į ka
pus. Kun. Katėlai darant įvai
rių laidoti trukdymų, giminėms 
teko kreiptis į svietišką valdžią 
kad tam rasti teisybę, štai 
Raseinių apskrities viršininkas 
duoda policijai įsakymą kad ši 
prižiūrėtų tvarkos įkasant na- 
bašninko Miliausko kūną į ka
pus. Gegužės 26 d. pasigirdus 
kad 'įvyks nabašninko perkėli
mas, pradėjo koplyčaitėj skam
binti. Per trumpą laiką susi
rinko didžiausia žmonių minia 
protestavimui, nes Kun. Katė
la įgrąsinęs kas nedalyvaus 
proteste to į bažnyčią neįsileis. 
Dviem policininkam trukšma- 
darių nepavyko numalšinti, tu
rėjo pasitraukti.

Bobelės pradžiugo policiją, 
apgalėjusios. Gegužės 28 d. at
vyko iš Raseinių Apskrities Po
licijos vadas Juodka su keliais 
valdininkais, ir buriu policinin
kų ir' atjojęs prie kapinaičių, 
ten susirinkusiems žmonėms, 
kurių buvo apie 50 ir kurie 
griežtai protestavo ir pareiškė 
kad Miliausko atgal į kapus ne- 
įleisią, 'nes taip klebonas įsa
kęs, policijos vadas protestuo
jantiems išaiškino kad vysku
po yra leista ir jo vyriausybės 
yra įsakyta nabašninką įkasti 
ten iš kur. jis. buvo., išimtas, ir 
reikalavo kad nedarytų jokių 
kliūčių. Dauguma iš kapinių 
ir nuo kapinių tvoros pasitrau
kė, pasiliko tik kelios bobelės 
pasišventusios (pildyti klebono 
valią. Pakartojus reikalavimą, 
dar likusios moteris nesitrau
kė. Policijos vadas Juodka įsa
kė policijai atidaryti kapinaičių 
vartus ir protestuojančias bo
beles išvaikyti. Bet šios šoko 
mušin su policija, ir lazdomis 
policijos valdininkams Jurkšai 
ir Kurauskui pramušė galvas. 
Mušeikos tuoj liko suimtos. Mi-

liausko lavoną iškasė iš užtvo- 
rio ir palaidojo kapinynan iš 
kur buvo iškastąs. Bet klebo
nas vis dar nenurimsta, žada 
važiuoti į Kąuną jieškoti teisy
bės prieš policiją. (“L.U.”)

▼▼▼

Nužudė Žmogų
Skabęikių kaime, Onuškio v., 

Trakų apsk., gegužės 31 d. ta
po nužudytas nežinomais Ipik- 
tadarįais Domas Kairys. Onuš
kio policija atvykus vietoj įta
rė tris asmenis kuriuos ir pri
statė nuovadon. Nužudytas tu
rėjo 50-55 metus amžiaus, jo 
šeima liko vargingam gyveni
me. Priežastis nužudymo ne
išaiškinta.

▼▼▼

Kiek Lietuvių Dalyvavo 
Kare

Didžiajam karę 1914—1918 
m. dalyvavo 64,628 Lietuvos pi
liečiai, kurie fiziniai nukentėjo, 
29,885. žmonės, iš jų žuvusių 
priskaitoma 11,173 žm., ir su
žeistų 18,712. Kitaip tariant, 
nukentėjo beveik pusė karo da
lyvių. 20.7 nuoš. sužeistųjų 
skaičiaus (arba 1871 žm.) yra 
invalidai.

Mirtįs Lietuvoje
1924 m. iš kiekvieno 1000 

mirusių žmogių mirė 
ųuo epideminių ligų 81
ųuo džiovos 106
nuo vėžio, 12
puo širdies ligų 29
nuo kvėpavimo organų ligų 1Q2 
nusižudė 3
likusieji mirę nuo. įvairių kitų 
ligų.

Džiovą Lietuvoje pakęsta dį- 
džiąusįą skaičių gyvasčių kaipo 
paskirą ligą.

SAVinInkas C. F.

mniyr-rr nu m 1 ii i i

Ar Neparankiau
PALEIST atviruti arba te- 
LEFONUOT, negu, nešt glėbį dra
panų? Musų patarnavimas grei

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

Rosedale Dry Cleaning Co.
DETD1ITIQ Randolph 7906
rt IRAI I IS 6702 SUPERIOR

Palei Lįetuvišką Bažnyčią. Vakarais atdara iki 8 valandai. Ateikit.

I

Ainaujinkit “Dir
vą” Saviškių Lie
tuvoje kad jie ne
liktų be laikraščio.

Prenumeratos kai
na tik $3 metuose. 
Pusei metų $1.50.

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.

DR.HUMPHREYS’

v. j PveHEįs
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofise vai.-. 9 ryte iki 5 po pietų 
Subatoiąis 9 iki 2:3Q po, pietų.

93Q Williamson Bldg.
Cleveland, (M^o,

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip.skystimas 

n ' 

Savaitinis

—yar tąi 
tinkamą kaina 
mokėjiųiųi UŽ 
gerą dantų 
valytoją—

LISTEKINB
TQ0TI1 PĄSTE 

Large Tube 
if

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kių nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI ,yrą. pinku jeigu gali tain 

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju feudu. Muiu che- 
raikai pagalina surado au stata 
kurs iatikro šveičia nedrasky
damas dantų emalėa — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištą*.

Didelė tuba Listerine daptu 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gaušite per savo aptickoriu, 
Lambert Pharmacol Co., Saint 
Louis, U. 3. A.

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

Kaina
Pusei
Užsienyj ir Lietuvoj metams
Pusęi metų

ir Mokslo.

52.00
1.00 

.3.9,0
1.50

“Varpas” yra laisvos ir pažangios rųjntięs, įąikrąštįs,
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Aiųerikoa poli- 

a tika, paduoda daug žinių i| Lietuvos, ir tvirtai stovi už 
nepriklausomos, ląisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie- 

1 tuvių reikalus. Jei nori gerų ir teisingų žinių, užsirašyk 
5$ “Varpą”. Siųsk pinigus šiuo adresu:

“VARPAS
ra 3251 So. Halsted St, Chicago, Ill.' |

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
rt Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipios
H organizacija Suvienytose Valstijose.1
P kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.
IP"

j Nuo susiorganiząvimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80
“ pomirtinių. Pašalpų išmokėtą $413,550.15. '
J' SLA. kuopos randasi visuose didesniuose mieštuose. Nariai pri- 
m imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viąi riąriąi g.auąą taiktšįltt
f vynę” dovanai ir taipgi gauną SLA. išleistas knygas už pąaą kainos.

E Pomirtiniai skyriaiį b- $150, 300, 600 ir J,000. ž
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

L Del platesnių iąfęrmacijų kreipkitės šįųą aprašui

0 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
9 307 W. 30 th Street ' . ?few York* jį. T.

ž X I 
t

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

viską " ąiib hamiho iki pelenų vietai, ir pasekme yra kad pečius 
v?! degą "ęrąi.

Taą gąlipią sąlygiąt su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
kį nesmagumo jausmą visame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
temą reikalauja gęro išvalymo, ir pasekmė yra ta pati kaip su 
peei'jni.

Pripažinta yrą kąd daugelis žmogaus ligų paeina nuo užvers
tų ža^nų ir ding Kitų dalykų sudėjimo, ką imtų labai daug rašto 
išaiškint.

Musų “ios dienos jaunųųmcnė iš dalies per vartojimą nuodin
gos “Mųnšainės" užnuodija savo sudėjimą ir to pasekmėj šių die
nų žįnnuės yra daugiau ir daugiau kankinami skilvio nesmagumų 
kurie vėliau privęda į baisios ligos kelią ir pačiu laiku sutrumpi- 
itą gyvenimą.

Jeigu j,ąsų nęsmągumąs yra skilvio nemalimas kaip reikia, 
skausmą: galvoje, persalimas, ramatiški gėlimai paeinanti nuo 
šąįč o, pailsintas dieglys skilvyje ir žemutinėj žarnoj, prastas no- 
rąs vąte(.ę, n,e.vą(ąs krąująš. dedervinės, odos išbėrimas, ptomaine 

kepenų ir inkstų nesmagumas, ir tt.
jPųpąžlhtyą prdfęsijos pripažins kad daugel šitų ir daug kitų 

jūsų nesi>;aeių padėjimų pįeina nuo prasto padėjimo viso žmo- 
ga.us sudėjimo, taip pat įr' skilvio prasto padėjimo ir susirinkimo 
šistsmojė ųvindų, kąs 'įųrį būti išmesta su pagalba geros gyduolės 
tam tikslui.

Taigi, ųžlaįkyk savo, kūną gerame padėjime kad jis galėtų 
išmest! ta nuodą. Męs nprim priminti jums kad mes sutaisom gy
duolę kiįri yrą gąlipįiausią, bet ir nepavojinga. Atminkit šitą 
ęydtWįą » vartoki^ Įnikę kitos ligos pirmiausia, taip kaip jūsų tė- 
vąį dąęyįlavo ir per ką iiąąilaikydavo drustais- ir prailgino savo 
gyvenimą.

Žinpųiąą dalybas kąd per gerklę arba koserę visas maistas ei
ną į žmogaus ąbilvį ir ąĮ^t šonų gleivotos odos susirenka smulkus 
ligų gemalai ir nuo jų užeina daug baisių ligų ir taip nesmagumų, 
taigi šutaisyt' šias dvi silpnas žmogaus vietas yra reikalinga var
tojant skystas gyduoles, ę nę pilsas, nes skystos gyduolės netiktai 
skilviui gęyos, bet ir nuo visko su kuo jos susieina, nes jų sudėtis 
(ęhę'piįkąląO yra (okio budo ir gelbsti žlebčiojimo take nuę kose- 
ęišš žemyn, o nę ųųo ąęiįvio žemyn, taip kaip yra su pilsomis.

Taigi jelgii norit geresnės, išžiuros ir geresnio jausmo ir už- 
ląikyt; sąvo viduyiuą sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai’ galėsit prašalint Sau daiigel paprastų nesmagumų.
ši gyduole nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirš 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiuterro 
Kainos 35c. ir 65c.

ALBERT G. GROBLEWSKI & GO.
Dept. D. L. Plymouth, Pa.

Verta Pagalvoti |
' f • '•- . i .

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

Jeigu biednas, ar beveik biędnas žmogus galėtų sųtau- 
pyt biskęlį, nors dplarį į savaitę, jis jau butų kelyje n— 
mynžangos.

£

t ■ Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą
T galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsiį 
? tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.
f
X’ Pradęk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi’A 
t spiritual ir busi ląbjau negu nustebintas ir patenkintas 
•> to pasekmėmis. " ■ -h
t ?
-į- Net keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt, juifis -I- 
x prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku.

I 
¥ 
i T 
I 
I
4

Pradėk savo pasisekimo, taupymą The A. B. Savings and į 
Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums ąugti J 
5% nuošimčiai. ..... ■

Kiekvienas žmogus jaučiasi kad gali' sutikti gyveninę ¥ 
tiesiai jeigu jam bus duota teisinga proga. Taupomi T 
pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo. r

Ateik pas mus ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba ¥ 
pasiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok iki rytojaus tą Ž 
ką gali padaryt šiandien. 1 ‘ X

■ $

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

¥

“Vienybė”
Tas kuris turi 37 mėty “VIENYBĖS” kompletus, (.ti
ri namuose tyrią kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba. v

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ii- 

ij" nięjtnisjiš visų pasaulio į kraštų? ir Lietuvos.
" Keturi dblariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną. '

•‘V I E N. Y B E”
193 Grand Street . Brooklyn, N. Y.

" u. . i .. .. . ., ,



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9. vai.

KUDIRKINĖS PIKNIKAS (Society for Sayings Praeitą Biznio Mėtą Turėjo 
Labai Pasekmingą

Svarbus Išguldymas
Temoje 

TIKĖJIMAS.
Ap. Povilas sako: Be tikėjimo ne

gali Dievui įtikti; Daugybė sako, aš 
tikiu Dievui; Taip, ir Velnias tiki 
Dievui, Jeigu nori sužinoti atsilan
kyk nedėlioj, 2:30 vai. po pietų, 7017 
Superior Ave.

Gavo Akr ono N au j ienos

Nedėlioj jau Įvyksta didelis 
ir gražus Dr. V. Kudirkos Pa-| 
Še.lpinės Draugijos piknikas, Į 
kuri rengiasi daugybė važiuoti' 
automobiliais ir tramvajais, ar 
kaip kas gali'.

Piknikas atsibus Kortz ūkė j. 
prie York ‘Road, west side, kur 
galima, davažiuoti Pearl Road 
karu 
niu. 
rasit 
tai. 
rodyklė rodanti Į pikniko vieta, 
ją tėmykit, ir pataikysit kaip 
daug sykių toj vietoj buvę.

Automobiliais važiuojant rei
kia išsisukti Į Memphis 
iki Ridge Road, paskui 
po kairei iki .Bean Road, 
jau pasieksit York Road. Pearl 
Road Irelias taisomas ir važiuo
ti sunkų.

nuo W. 25th- St. karbar- 
Gale linijos Pearl- Road 

bussą kuris davež iki vie-
Visur kelyje bus didelė

avė.
sukti
tada

Liepos 8 d. Clevelande nuo 
sužeidimų automobiliais mirė 
du vyrai ir užmušta ant vietos. 
Elizabeth MacLean, 1209 E. 82 
sL, 72 metų amžiaus. Tokiu 
budu iki seredai jau užmuštų 
skaičius buvo 109 ypatos. (

Automobilių vienas su kitu 
susimušimas šįmet per šešis 
pirmus mėnesius sumažėjo ant 
37 nuošimčių.

šįmet susimušusių raportuo
ta buvo 1,156, pernai per tuos 
pat šešis mėnesius buvo 1,695 
susimušimai ir susigadinimai.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
i Ona Lamanauskienė ... .14.50
I Juozas Grigas ...... 50
Kazys Gedvilas ................. 500
Adomas Biteris ................. 500
Vincas Lesius .t............... 300

pos’ 18’dieną kaip buvo issykiu pla-jOna gvingilienė .................. 200
nuota. Begyje viso lenktynių pro- °
tarpio aštuoniolikos dienų, kožną pa- Aleksandras Armonas ... .250 
nedėlj ir penktadienį bus “Moterų g|ena Stancliute .........$50 
Diena“ ir rengėjai nedaro išėmimo 
pirmai atidarymo dienai. Kadangi 
atidarymas išpuola panedėlj tai busi z Acrontiira
“Moterų Diena“ ir moters bus vieš- OlrVOS /įgeniura 
niomis Thistle. Down Jockey Klubo. | 3352 Superior av. Cleveland,

Klubo namas Įrengtas Thistle 1
Down Parke patraukė didelę domę 
ir1 nėra abejonės kad jis bus labai! 
populiarus moterų tarpe kurios da-

| lyvaus lenktynėse Thistle Down Par-

Lenktynių Pradžia 
Perkelta

Iš priežasties susimaišymo dienų. 
Thistle Down Parkas, Clevelando 
naujausias lenktynių traktas, atsi
darys pancdėlį, liepos 20, vietoj lie- kurie daugumas užkan- 

o dar vis daugiau rin-

trečią valandą po pietų 
pradėjo rinktis į bure- 
vieną kitą vadinti ką

—Kreipkitės Vėl—

o.

s lenKtynese i msue uown rai -
g®Bi | PIKNIKAMS VIETA!!

žaislų, 
“katę” 
ir ke- 
keįetą

.Tames W. Ellsworth, miręs 
Italijoj, kurio sūnūs- dalyvavo 
su Amundsenu šiaurės poliaus 
ekspedicijoj, parvežtas i savo 
gimtinį miesteli Hudson, neto 
Ii Clevelando, ir liepos 2 d. pas 
laidotas tarpe savo dviejų žmo
nų; kurių pirmutinė mirė 1888, 
antra vos keturi metai atgal.

Society for Savings palaikė savo mo, didžiausį negu kada nors buvo, 
įvestą 4% nuošimčio dividendą pra- .
dėtą sausyje 1923 metais, dabar iš-1 - MarlattI’— 
mokėdama pusmetini nuošimtį iš 2 korporaciją yra Philip 
nuošimčių ir V4 , nuoš. ekstrą kaipo M. Merrihew. 
priedą. Charles P. Scovill

Prezidentas John H. Dexter pra- iždininko pagelbiniUku 
nešė kad depozitų per metus paau- Merrihew sekretoriaus

Rezignavusio William G. Mather’s 
vieta globėjų tarpe užėmė William 

I H. Marlatt. Nauji nariai išrinkta Į 
"■ > Matber ir H.

liko paskirtis 
ir* Henry H. 
pagelbininku. 

'O netoli $6;000,000, taip kad išviso beovill buvo su tuo banku per su- 
oasidaro biznio mėto gale finansinis virš 30 metų. Herrihew buvo ban- 
štovis $72,394,1811 Visas turtas šie- ko advokatu per keliolika metų.
kia apie $79,000,000. Šiose dienose taipgi išrinkta nauja

Globėjai nubalsavo perkelti $250,-N banko valdyba, kurios visi kiti šalip 
000 iš nepadalinto pelno į perviršį, viršuje paminėtų narių buvo tik per- 
ladarant tą skyrių $6,600,000 didų-1 ririmti kitam terminui.

“DIRVOS” AGENTŪROJ
v randasi ‘sugrąžinti pinigai už 

laivakortes šiems,
Pranui Dumčiui,
Vintui Jankauskui,
Antanui Gelenžauskui, 
Petimi Januškai-.
Ateikit atsiimti. Buvo ra- 

' Raiškai apie tai.

trūkiui užlėkus ar kaip kitaip, 
sykiu ir gatvėse;

Šaudymais liepos 4 d. šven
čiant sužeista septynios ypa
tos, daugiausia vaikai. Nors 
Šaudymas užginta, ii- mieste 
uždrausta pardavinėti sprogs
tamą medegą, bet jos parsive- 
žama iš aplinkinių miestelių.

žiųogžudis pabėgo nematęs sa
vo pačios.-

Clevelande prasidėjo raupai 
srityje kurią apima Buckeye 
ir Kinsman road ir E. 126 ir 
134 gatvės. Miesto sveikatos 
valdyba tą sritį labai sergsti,

Tūkstantis ypatų tenai jau 
sučiepyta.

/'DAROS 18-tos kuopos 
s;, ysinis susirinkimas įvyks 
__?dienį, liepos 14 d., Lietu- 

jilėj, nuo 7:30 vai. vakare, 
.iisijos susirinkit, ir kurie 

.sižadėję mokėt mėnesines 
Valst.-Liaudininkų paramai se
kančio seimo rinkimams atneš
kit savo pjnigus. Vald.

LENGVAI PASISEKĖ
Pora savaičių atgal Frank A. 

Arter, 84 metų senis, filantro
pas ir kapitalistas, buvo pašau
ktas iš New Yorko telefonu su 

' pranešimu (kad Chase saldainių 
kompanija,, kurios dalininku 
Arter yra, perorganizuoja savb 
biznį ir nori žinoti ar Arter ne
nori pirkt daugiau akcijų toj 
kompanijoj. Tas šaukėjas pa
sisakė esąs kompanijos prezi
dento sekretorius ir už jį kal
ba. Arter sutiko pirkti ir ap
gavikas atvažiavo į Clevelan
ds. Arter išrašė apgavikui Če
kį ant $27,000, ir apgavikas iš
važiavo sakydamas kad už po
ros idienų bus atsiųsta certifi- 
katai. Nesulaukdamas certifi- 
katii Arter susinešė su New 
Yorko kompanija ir patyrė kad 
buvo apgautas, nes ten tokio 
žmogaus nežinoma ir ta kom
paniją nepersiorganizuoja.

NARŠUS- SAUŽUDIS
Panedėlį nušoko nuo aukšto

jo tilto, 110 pėdų žemyn, ir už
simušė tūlas Baron S. Myers, 
nuo 1819 E. 55 st. Kaip rastas 
raštelis prie jo aiškiną, jis nu
sižudė iš priežasties nesutiki
mų su pačia. Myers užlipo ant 
tilto cementinės- tvoros, nusi
vilkę žiponą, ii- mosuodamas į 
toliau buvusius žmones, šokda
mas ant plačios tvoros rengė
si pasidaryti galą/ Pamatė tą 
žmonės pranešė tilto automobi
lius reguliuojančiam policistui, 
kuris motorcikliu leidosi linkui 
šokinėjančio ant tvoros vyro. 
Apačioj tilto matydamas vie
nas darbininkas suriko į Myers 
“šok, šok, tu gana kvailas del 
tų!” Policistui atvažiavus ar
tyn ir puolus griebti pamišėlį, 
Myers pasileido pulti, nors pb- 
ličištas sugriebė už vienos ran
kos bet jau neišlaikė, ir Myers 
nupuolė, užsimušdamas ant vie
tos.

RENGKITES, RENGKITES!
Smagiausias draugiškas šios 

vasaros išvažiavimas rengiama 
Sandaros 18-tos kuopos, liepos 
19 d., sekantį nedėldienį, ant 
Varakojų farmos, Brunswick, 
Ohio. Kurie , norit' dalyvauti 
praneškit komisijai, Brazau
skui, 1259 E. 79 st.; arba Y- p- 
Bąnionįui, 1278 E. 74 St.

REIKS KENTĖT Už ŠUNIS
Kurie laikot -šunis, turėsit 

už jį atkentėti jei nepildot pa
tvarkymo laikyt šunų snukius 
užtvertus. Mieštas pradėjo iš-, 
naujo verst gyventojus apžiū
rėt savo šunis, ir 47 savininkai 
šią savaitę patraukta tieson.

Po šiltų kelių dienų, panedė
lį Clevelande ir apielinkėj žai
bo užmušta fdu žmonės. Po lie
tui šiluma vienok neką tepasi
keitė.

KEISTA BAUSMĖ
Anton Hren, rąstas kaltu už 

suvažinėjimą Jono Hubbell, ke
turių vaikų tėvo, nuteistas da
lintis' savo uždarbį pusiau su 
nukentėjusio šeimyna. Hren 
pats yra vedęs ir turi du vaiku.

DIDELĖS NELAIMĖS
Liepos 4 ir "5 d. pagretu šven

čiant, Ohio valstijoj užmušta 
automobilių nelaimėse, važinė
jant po įvairias vietas, 24' ypa
tos. Liepos 4 d. užmušta 14, 
iš jų penki Clevelandiečiai; lie
pos 5 d. užmušta 9, šeši iš jų 
Clevelando distrikte.

Nelaimės atsitiko apvirtus,

Arton Johnson, 24 metų am
žiaus, nuo ;3022 Woodland av., 
liko nušautas kada bandė už-: 
stot savo moterį nuo įtūžusio 
švogerio, kuris atėjo jieškot 
pas juos savo pačios, sesers 
jo žmonos. Johnsonienės sesuo, 
ta moteris už kurią šaudyn/as 
įvyko, buvo pabėgus nuo vyro 
ii- atėjus pas seserį. Vyras at
ėjo pačios jieškoti. Sesuo pra
dėjo bartis, tada vyras! šovė į 
ją, nepataikė, atbėgo Johnson 
užstot pačią, ir liko nušautas.

J. MAKAUSKIS IŠVAŽIAVO
Liepos 5 d. apleido Clevęlan- 

dą Valst.-Liaudininkų atstovas 
J. Makauskis, prieš gryžimą į 
Lietuvą norėjęs dar sutverti 
komitetą Gelgaudiškio dvaro 
pirkimui- Sukvietęs keletą pa
žymesnių asmenų įvairiose ko
lonijose, iškeliavo į Kauną ir 
prisius visas reikalingas infor
macijas. Centras bus Cleve
lande, komitetas pradės veikti 
apie rudenį.

Gerb. Makauskis iškeliavo į 
Niagara Falls, paskui į Bosto
ną, iš ten į New Yorką, o apie 
liepos 15 d. išplauks Europon. 
Pakeliu mano aplankyt neku- 
riuos Europos miestus.

klubnamio . t....
kiaušiu hotoliū.

įžangos kaina į Thistle Down Par
ką bus kiekvienam prieinama, $2.00 
bus už geras vietas iš kur matysis 
lenktynės, ir ta kaina padengs visus 
taksus.

Daugybė arklių savininkų padavė 
aplikacijas gauti vietos arklydėse 
tame, naujame trakte, ir jų tarpe yra 
daugelis Rytiečių arklių augintojų. 
Tas reiškia kad Clevelandiečiai ma
tys daugybę arklių dalyvaujant len-| 
ktynėse šiame parke kokių dar ne
buvo šioj apielinkėj iki šiolei.

Arklių lenktynių mylėtojai ruošia
si ant panedėlio, liepos 20 d., kuo
met Thistle Down Parkas atsidaro. 
Jis yra vienas iš gražiausių traktų 
Amerikoje ir nėra abejonės kad Cle
velandiečiai pribus didelėje daugy
bėje į pirmą sueigą.

Didelė ir puiki svetainė ant far- 
mos, sodne, tinkama rengimams 
šeimyniškų ir draugijų išvažia
vimų ir pikniku. Randasi ant 
NEUROS FARMOS, BRUNS
WICK, OHIO, ant Prospect St., 
Route 1, Stop 68. Eina Through 
karai nuo Publik Skvero. Vieta 
patogi šokiams ir pasilinksmini
mams vasaros laike.
Susižinojimui kreipkitės paą: 

NEURA & COMPANY
2047 Hamilton Ave., Cleveland. 

Prospect 1248-M.

Sanitariškos Lietaus
I MAUDYNĖS 25c.
|921 St. Clair, arti E. 9th St;

PARDAVIMAI

THE A. B.
Savings & Loan Co,

3354 SUPERIOR AVĘ.

$1472.90'
Yra tai Pasekme Pa- 
sidčjimopo $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5%-į į

Parsiduoda Pigiai
Didelė Furniture-Rakandų 
krautuvę, kaina pigi, ran
dasi labai geroj Lietuviu 
kolonijoj. Lietuviams gera 
proga pasipirkti. Kreipki
tės informacijų “Dirvon”.

2 šeimynų namas, 7 kambariai že- 
. Maudynė, po vi

su namu skiepas, šleito stogas; ge- 
Ant Edna avė;, arti 

Kaina $9,200.
šeimynoms gyveni- 

kampinis lotas, . garadžius. 
nuo E. 71 St. Kainuoja

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

l mai ir 4 viršuje, 
su namu skleoas.

Į ros išlygos.
Lietuvių bažnyčios.
2krautuvės ir

nimai;
Rvtuose
$14,000.

Real
VAL, E. KOCI
Estate—Notary Public 

1266 E. 71 $t Street.
Prone Randolph 6241.

130 St. arti 
road, kampinė, grosernė, 
ir cigarų krautuvė, $700 
ineigų garantuota. Gali- 
visai pigiai, nėra kompe- 
mylios. aplinkui. Smulkj

(2ą)

Parsiduoda 3160 E.
Buckeye 
saldainių 
savaitinių 
ma pirkti 
ticijos 4 „ . .
menų klauskit pas Zimerman, 5907 
Scovill Avė. • I (28)

EAGLE STAMPS SUTAUPYS JUMS 3%

Naminis Suknios
DIDIS IŠPARDAVIMAS 

$3.95 ir $4.95 Vertes

2 UŽ $5.00
Visos yra visai naujos ir tik ką atvež

tos iš siuvyklos. Yra tuzinai įvairių ma
dų ir daugybė gražių spalvų. Jos yra 
puikiai pasiūtos, su trijų colių siūlėmis, 
pilno -iškirpimo ir patogios.

Pasinaudokit proga šito nepaprasto kai
nos numažinimo už tokias puikias kasdie
nines suknias ir nusipirkit jų kelias. Šu
tą u pym a s yra jūsų naudai. Specialiai 
Bargain Basemente po $2.69, dvi už $5.

Audimai Broadcloths
Lininiai (vatos)

ir Kitokių Puikių
Mieros 36 iki 44 Ekstra

Voiles 
Tissues 

Materijų 
mieros 46 iki '

j Vertėjai kurie moka jūsų kalbą noriai pagelbės jums pirklį

FTHTn'atfs Architektų Užgirtas
AT šalip paprasto atsakantumo Mon-
B crief Furnaces, arkitektai ir namų 
B įrengėjai užgina juos kadangi yra

patogus pastatyti bile name. Ge
riausi namai turi Moncrief Furnasą.

B Moncrief įdėtas ' turinčiu Leidimą
W Moncrief Pardavėju užtikrina jums 

šilumą žema kaina. Paskaitliuokime 
išlaidas sykiu susiėję.

| The Henry Furnace & Foundry Co.
I 3471 Ė 49th St. Tel. Broadway 4040

Ratelio Išvažiavimas
Birželio 21 d, Akrono Lietu

vių Teatrališkas Ratelis suren
gė šeimynišką išvažiavimą ant 
ūkės. Nusipirkau ir aš7 tikietą 
ir nuvažiavau pažiūrėti to šei
myniško išvažiavimo. Pribu
vau į vietą apie 11 vai. ryte ir 
jau radau gerą būrelį susirin
kusių, 
dinėjo, 
kosi.

Apie 
moterįs 
liūs ir
nors ,pažaisti, ir taip susirinkę 
nekurie pažaidė keletą 
ir ačiū joms ir aš sykiu 
pamušiau. Tris moterįs 
lėtas vyrų sudainavo
dainelių, nors ir senoviškų bet 
nieko sau, visi gerai sutarė ir 
buvo gražu pasiklausyti ir pri
siminti musų senovines dainas.

Po to atsistojo vienas Rate- 
lietis ir pareiškė ka'jl bus Rate- 
liečių išsireiškimai ką tas Ra
telis reiškia, Po to padarė la
bai linksmą .veidą ir pradėjo 
Ratelio vardus pasakoti, kaip 
jį tūli pravardžiuoja: pirmas jo 
vardas A. L. T. R., antras var
das “pentoriai”, trečias “pijo
kai”. Bet dar vieno nepasakė 
kuriuo daugiausia Akorniečiai 
Ratelį vadina tai “butlegeriai”, 
kas jam geriausia ir pritinka, 
todėl kad ir tame išvažiavime 
buvo atvažiavę “butlegeriai” 
trimis automobiliais su raugą- 
lu ir pardavinėjo tris vyrai ir 
viena moteris viešai, o kad dar 
tų katras neprašė raugo tai 
Akrono “slauni” Agnieška ap
simovus kelinėm ir kišenius 
bonkų prisikišus taip kad nėt 
per kelines skystimėlis varvė
jo, stovėjo pakrumyj ir nei vie
no vyro nepraleido neužkalbin
dama- “Gąl nori iš kėlinių, ma
no gardesnė”, o katras paraga
vo tos “iš kėlinių” tai panorėjo 
ir daugiau, ir nekurie beragau
dami tiek prisiragavo kad ta 
“gąrdžioji” pradėjo kitam vi
duriuose virti' ir putomis vers
ti lauk kad net reikėjo greitos 
pagalbos to “viralo” gesinimui.' 
Bet atvėsę vėl pradėjo traukt 
tą “iš kelinių”....

Antra nelaimė tai kad viena 
moterėlė pradėjo nerimauti sa
kydama kad jai visko duodama 
nęrmažai: mažai gėrimų, mažai 
salios košės, ir. ėmė kaltinti iš
važiavime dirbančius kad jai 
neduoda. Vienas Ratelietis ant 
tų jos nusiskundimų atnešė jai 
net keturis- kaušus šaltakošės, 
ką ji tuojau išmaukė. Paskui 
užsimanė ir ji prisipumpuoti 
tos “gardžiosios”, ką vyrai ra
gavo. Bet kai moteris tai mo
teris: prisiragavus ėmė ir nu

sirito nuo kranto į upelį, ktir , 
vandenyje atvėso.... Polam F. 
vyriai ištraukė jau kiek atvėsti-'| 
šią ir paguldė ant kranto, kiele ( 
paįaikę ėmė vesti, bet kojos at-j 
sisakė tarnauti; priėjęs trečias 
vyras paėipė jos kojas nešti1';.’ 
benešant ją pradėjo vėl jos ‘ka-1 
tilas’ putoti, vėl metė ją ąritlf 
žemes ir pradėjo spaudyti, pas- , 
kui nunešė į keno tai automobi- ' 
lį ir paguldė. Ten ji padėkavo-1 
jo nešėjams ir pasakė kad da-1 
bar jai nieko netrūksta, pilnktJ 
yra užsiganėdinus1.

žinomą, ne visi Rateliečiai’ į 
tokie, yra Ratelyje ir gerų, pa
dorių žmonių, bet jų turbut vi
sai mažai kad taip apsileidžia? i 
girtuokliais.

A. Balčiūnas kalbėjo apie po-]' 
litiką, jo kalba žmonėms pati;lį 
ko, išskiriant bolševikus, tie « 
raukėsi kad prieš jų norą kal-j; 
bėjo. Ten Buvęs,

ĮVAIRI ANYBĖS 
kokis Shunąaker po "pė-čia

dei” šimtą dolarių turėjo ir įsi- 
ka-ųšti užėjo. Ir rado draugu 
kurie gerai aną pavaišino, bei 
kur yra jo šimtas dolarių dabar 
nežino.

Antras, Shmitas, su viena 
ranka, kada pinigus už drinksa 
mokėjo, jam ir antrą ranką, 
mušeikos peiliu subadė ir pi
nigus atėmė;

Meyero Abramsodo duktė bė-į 
go per gatvę ir ją patiko nelal-| 
mė: trokas koją nulaužę; ne
laiminga guli ligonbutyje.

Savas.
Red. Atsakymas Ažiui.

mistos korespondencija ilga, jai 
maža vietos šiame numeryje;, 
sunaudosime kitame.

Ar Rengiatės Kraustytis?

JUOZAS BALEIŠIS
Užlaiko didelius trokus del perkrau- 
stymo visokių daiktų iš vietų į vie
tas, kaip tai Rakandus, Mašinas, pri
stato reikalingus daiktus del pikni
kų, (perkraus to iš miestų į miestus— 
arti ar toli. Visokis troko patarna
vimas nuo mažiausio iki didžiausio— 
dieną ar naktį, štai antrašas:

JUOZAS BALEIŠIS
2047 Hamilton Ave. Cleveland, O. 

Phone Prospect 3367

KLEBONO PAGYRIMAS ffl 
Tėmijau užpereitame numeni 

ryje aprašymą apie choro išvhĮ 
žiavimą, kame korespondentas 
giria musų kleboną kaipo pa-* 
žangų; labai butų linksma kaų 
jis tokiu butų kaip korespoą- ' 
dentas aprašo; -aš, girdėjau [ 
ke.leią jo-pamokslų, kuriuose jis . 
skelbė meilę artimo:'alkaną pa- r 
penėk, pagirdyk', ' kalinį išpirk. į 
Bet kaip jis daro, žmonės kai- | 
ba jog jis vįęną žmogų įkišo' į, 1 
kalėjimą, bet išpirkt nei vienoj 
neišpirko.’ Toliau jis skėlbia, 4 
kas yra Dievo atiduok Dievui, | 
kas karaliaus karaliui, bet ne-j ■'= 
sako kad kas yra darbininko 11 
atiduok darbininkui, nes iš dar- JK 
bininko rankų viskas pareina. į I 
Mums šiandien kunigai už mu- L 
sų gerą darbą blogai atmokai j | ) 
paniekiną prasčiokais, neišmai] R 
nėliais, nors iš musų sau gyve. j « 
nimą turi. Tą šiandien žmone • J 
apsvarsto ir žino kaip su kunhįM 
gaiš apsieiti. |

Kuomet buvau astuonių mi 
tų amžiaus girdėjau vieną ku įį 
riigą sakant: “Dievas ant dan
gaus valdovu, o ciesorius am '' 
žemės”. Kur Šiandien cieso
riai nuėjo, kur dar kiti eina 
kur jų galybė, bet Dievas yra; 
Dievu, Mūšų klebonas klebo- H 
nu negali Akrone užsigyveritį,?j 
žmonės ką norės tą padarys. , 
Kai naują kleboną įgysim tuoj I ■; 
į parapiją priširašysim; kas -1 | 
mėnesį aukas duosim ir bažny-■ 
čią godosim. Akrone Lietuvi)) I. 
nemažai, galim užlaikyti baž-1 j P 
nyčią labai gražiai.

Žingeidus.

Telefonai
Biznio: Prospect 1239 

ir Prospect 2825
Gyvenini! I

Glenville 42? J į

REAL ESTATE MORTGAGE!
PASKOLOS

(TIESIOGĮNOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior Ave, Cleveland, Ohio |j[


