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Milijonas Anglijos Angliakasių
pustrečių mėtų prancūzų oku
pacijos, neapsakbmai džiaugė
si ir apvaikštinėjo Francuzty iš
sitraukimą; mątyidami kaip ei
lė po eilės Francuzų kareiviai 
žygiaVo lauk iš jų miestų.

Bažnyčių varpai gaudė, dirb
tuvių švilpynės šVilpė, triubos 
birbė ir buvo dafoma visokiau
si, džiaugsmo garsai pasiliekan
čių gyventojų, atsikračiusių ne
geistino jungo. Stiebuose vėl 
iškelta Vokietijoj vėliavos, ir 
žmonės šaukę patriotiškas dai
nos; Vokiškas gyvenimas atsi-. 
naujino.
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STREIKO DIENA PASKIRTA LIEPOS 31, IR 
JEIGU NEBUS SUTARTA ATIDĖTI, PRA

SIDĖS DIDŽIAUSIAS NEDARBAS.

Yorkshire treikuoja 135,000 Audinyčių Dąrbi- 
niųkų; Atsibųna Susirėmimų su Policija,

ANGLIJOS DARBO
KRIZIS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Suv. Valstijų Angliaka
sių Santikiai šų Darb

daviais Įtempti

Evoliucijos Bylos Eiga I W. J. BRYAN NETI
KĖTAI MIRĖ

Liudyt už

Visi ko la-
Pagaliaus

Dayton, Tenn. — Liepos 26 d. 
miegodamas nuo apopleksijos 
mirė William Jennings Bryan,
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. Youngstown, O. — Plieno ir 
geležies industrija pradeda jau
sti stiprėjimą ir laukiama di
dėjant išdirbysčių. Rudeniop 
nujaučia prasidėsiantį didesni 
pirkimą.

Detroit. — Automobilių in
dustrija pasiryžus kirsti auto
mobilių kainas daugiau negu 
kitados kada, pažindamos kai
nas kompanijos nori palaikyti 
produkciją taip kaip ėjo iki 
Šiolei, o šių metų pirmas, pus- i, 
mptis buvo didžiausias automo
bilių industrijoje. Daugelis, šio 
distriktd automobilių išdirbys-. 
čių pasireAgę padidint- savo 'au
tomobilių gaminimo skaičių du
syk tiek kaip dabar išdirba.

Per pirmus šešis i 
šiais metais automobilių ir tro- 
kų išdirbta £,173,360, arba 5.8 
nuoš. daugiau negu pernai per 
tą patį laiką ir 5 nįioš. daugiau 
flegų 192? m. tokiu pat laiku.

^ądangi didėsės kompanijos 
ir produkciją didink ir kainas 
mažina, šiais metais daugiau 
ą'mžų ąutomobilių kompanijų 
išėjo iš biznio negu bėgyje per
eitų dešimties metų.

Rockwood, Tenn., kasykloj 
po eksplozijos užgriuvo kasyk
loj aštuonis darbjninkus, kurie- 
ten ir žuvo, kasykloj užsitęsus 
gaisrui. Sakoma kad gaisras 
tęsis kokį mėnesį.

Portsmouth, O. — Ant gelž- 
kelio užmušta vienas darbinin
kas dirbęs prie bėgiu tšisymo.

Detroito .Fordas rengiasi sta
tyti Cleveiande savo orlaiviams 
pastogę. Jo orlaiviai ‘.kasdien 
atgabena į Clevelandą reikme
nis, jr dar neturėjo -nelaimės 
nuo pat liepos 1 d. kada pirmas 
orlaivis -atskrido. -

M. Novkovic, Youngstown, 
O., apskundė Pennsylvania gel- 
žkelio kompaniją ant $100,000 
už netekimą kojos laike darbo 
ant gelžkelio.

Urbana, O. — Ant W. Tullos 
ūkės atrasta 56 žaibo užmuštos 
avįs. jos buvo visos po 
džiu, kur žaibas pataikė.

Londonas. — Angliją žingsnis 
po žingsnio eina artyn prie in
dustrials krizio, ir sukilo liūd
nas ūpas kuomet angliakasių fe
deracijos virišninkai nusprendė 
kad visuose distriktuose kasyklų 
darbininkai turi paliauti dirbę 
liepos 31 d. ir išeiti streikan. 
Jeigu, tie įsakymai ineis galėn, 
tik mažas skaičius1 darbininkų 
tepasiliks darbuose užžiurėjimui 
kasyklų nuo gedimo.

Pradžioje liepos surinktos ži
nios rodo jog Did. Britanijos ka
syklose dirbo apie 1,280,000 dar
bininkų, todėl streikan išeis ne
mažiau milijono žmonių, kas 
yra labai reikšmingu.

Po darbininkų vadų paskelbi
mo streiko dienos, prie kasyklų 
darbdaviai iškabino savo pareiš-

Naujos Mados Plėšikai

sutartį, bet iki ji 
gali darbas būti 
kaip buvo pora

Dresden, Vokietija, — Poli
cijai pavesta keistas skundas 
ištyrinėti kuomet paplito kalti
nimai jog darbininkai vietinėj 
krematorijoj kur' degina numi
rėlius išvoginėdavo iš atvežtų 
lavonų burnų auksinius dantis.

Chinai Naudoja Rusus

“Aš turiu visas informacijas
kokių man reikia gyvenimui ir kuris čia buvo atvykęs ginti bib- 
mirimuf’, sakė Bryan. diją nuo taipgi atvykusių sumuš-

Net Bryano spyrimasi kad!ti ją-garsių advokatų, mokytojo 
bibliją gera taip kaip ji pa- 
rašytą buvo biskį apsilpnintas, 
lies jis prisipažino, kuomet bu
vo klausinėjamas apie Jozujės 
privertįmą saulės sustoti lai
kė mpsįo, kad bile kas gali pa
darytį savas išvadas tokiame 

, pasakyme, ir paaiškino kad,
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mėnesius ^^,,3 apje pertvarkytas algas 
ir darbo išlygas kurios ineina 

.galėn nuo rugpjūčio 1 d., ir ku
rios yra labai neprielankios dar
bininkams.

Valdžią deda pastangas išlen
kti streiką ir sutaikinti darbda
vius su darbininkais, ir dar gali 
paskutinę valandą įvykti per
mainos planuose.

Anglijos laikraščiai šį strei
ką, jeigu įvyktų, sako busiančiu 
neapmatuojamo didumo nelai- 

Įme.
Norima, kad jeigu nepavyktų 

išvengti-streiko, nors atidėti pa
metimą darbų mėnesiui ar dau
giau ir tęsti derybas ir bandyti 
susitaikyti ramiu būdų, ir gal 
tas bus padaryta, nežiūrint abie
jų pusių griežto nusistatymo ne
nusileisti.

Kasyklų savininkai užsigeidė 
numažint algas ir pailgint dar
bo valandas, kas ir yra'darbi
ninkų pasipriešinimo priežas
timi.

Atlantic City, N. J. — Ang
liakasių unijos atstovų ir ka
syklų operatorių konferencija, 
kaip žinios skelbia, nepasibaigs 
iki beveik pabaigai rugpjūčio 
mėnesio ir nebus pagaminta su
tartis Į vietą dabar esančios 
kuri baigiasi rugpjūčio-31 d.

Taigi jeigu i prieš pat galą 
mėnesio nebus sutartis pada
ryta, liks tik kokią savaitę lai
ko valdžiai imtis žygių išvengi
mui streiko rugsėjo' 1 d.

Dabar dar konferencijos da
lyviai skelbia turį vilties paga
minti naują 
bus priimta 
pertrauktas, 
metų atgali

Suv. Valstijų prezidentas ir
gi susirūpinęs streiku, ir mai
tosi kad darbininkų bruzdėji
mo klausimas spraudžiasi į ša
lies politiką.

Audėjai Gręsia Streiku
Šalip angliakasių bruzdėjimo, 

dar pakilo naujas sujudimas ’ iš 
audinyčių darbininkų kuomet 
Naujosios Anglijos audinyčios 
paskelbė numušimą darbinin
kams algų ant 10 nuošimčių.

Amerikos "Darbo Federacijos 
prezidentas Green išnešė’ for
mali protestą audinyčių savi
ninkams, atkreipdamas domę į 
tai kad' esą ekonominiai ir mo
raliai neteisingą mažinti darbi
ninkų perkamą galę, dirbančių 
audinyčiose 
kuomet 
laikoma 
tumas.

Kantonas. — Kantono val
džia skiria Rusijos bolševikus 
komandieriais ant Chiniškų ka
rišku laivų ir kitose vietose.

Sovietai tuo labai džiaugiasi, 
nes šalip propagandos tamsių 
Chinų tarpe jie gauna net va
dovauti j uos pagal ■ -savo noro.

Bryan Pašaukiamas
Bibliją.

Dayton', Tenn. — 
baį norėjo sulaukė.

, ir Bryan, fundamentalistas ir 
biblijos rėmėjas, sukirto ragais 
su bedieviu ir švento rašto 
pasakų taršytoju, advokatų 
Darrow, šitas prietikis vadi
nama pažymiausias kokį tokio
se aplinkybėse Amerikos teis
mai matė.

iš |
i I Teisėjas Raūlston išėjo į pie

vą iš budinko, kad laukę tardy
mus galėtų girdėti didesnės mi
nios. Perširdę dievoti žmonės 
nekantriai laukė kada |jų pažiū
rų gynėjas pradės atsakinėti 
apie bibliją ir prirodyti kad jos 
mokslas nesumušamasf

Darrow klausė Bryano apie 
Jonošių ir bangžuvę, Jozuję ir 
sulaikymą saulės ant dangaus, 
kur Kainas įgavo sau žmoną ka
da buvo išvarytas Į kitą žemės 
kampą-, apie tvaną ir Babelio 
bokštą, ir klausinėjimai ėjo tol 
kol jaunas valstijos prokuroras 
Stewart pradėjo grąžinti tar-! 
dymo eigą į legalius teismo ru- po medžiais stovėję buvo per-

Žmogžudžių ir Banditų 
Naikinimui ‘

me-

Mandeville, Ala., laikyta po
keriai už ‘.‘atsivertimą prie Die
vo” advokato Darrow.

Colusa, CaL, du broliai pasi
viliojo ir pabėgo su pačiom ki
tų dviejų brolių (tik ne savo).

Amerikoje lynčiavimas nyk
sta. Taip nužudomų negrų (skai
čius nupuolė nuo penkių-šešių 
per mėnesį iki vieno. Su laiku 
Amerikonai sucivilizuotės.

Chicągoj pradėjo veikti nau
ja gelžkelių stotis, $60,000,000 
vertės bu'davonę. Tai yra vie
na iŠ pačių didžiausių ir pil
niausia Įrengtų stočių.

135,000 Audėjų Strei
kuoją

Londonas. — Yorkshire su
streikavo 135,000 audinyčių 
darbininkų, kada darbo minis
terija neįstengė sutaikinti dar
bininkų su darbdaviais.

Streikas apšaukta iš priežas
ties numažinimo darbininkams 
algų, kurios ir taip buvo men
kos-

Streiko srityse atsibųna su
sirėmimų darbininkų su polici
ja.

Nori trumpų kelinių. Dr. L. 
Hill, Anglijoje, skelbia kad vy
rai privalo dėvėti trumpas ke
lines gavimui reikalingų svei
katai ultra-violetinių spindulių, 
kurjų moterįs gauna daugiau 
negu vyrai, nes dėvi be kalnie- 
rių ir be rankovių jėkes ir ne
ilgus andarokus.

numažinant algas, 
kitose- industrijose pa
tam tikras algų

Indiana valstijoj naudojama 
mirtini gazai nužudymui, arba 
atgi'ąsinimui bankų banditų,

Chicągos b'ankieriai nutarė 
mokėti pinigais už nužudymą 
bandito. Banditas turi-būti''nu
žudytas, už gyvą sugautą ne
moka, nes teismai- juos palei- 

banditą
aukš-

Naujas Evoliucijos 
gelis Buvo Pakeltą

Er-

Washington, — Suv. Valsti
jų sostinėje pakelta klausimas 
ten esančio galėję įstatymo ku
ris neleidžia mokyklose aiškint 
teorijų pažeminančių 
Vienas žmogelis, 
damas pagarsėt, 
evoliucijos byloj 
kėlė tą įstatymo
kaltino vieną ‘mokytoją, vienok 
paaiškėjo kad Įtartam mokyto
jui nesurasta ganėtinai prime
timu, ir klausimas atidėta ša
lin, ’

bibliją, 
turbųt norė- 
kaip dėjosi 

Daytorie, iš- 
punktą ir ap-

ir ke-

Milni- 
garsiti

Stalingrad, Rusija’. —■ Bųbo- 
niškai plėgai siaučiant čia mirė 
31 ypata.

Beirut, Sy'rija. — Demons
tracijose' prieš aukštas vendas 
čia užmušta trįs žmonės 
liolika sužeista.

Vladivostok. — Gen. 
kov, kuris draugavo su
kazokų otomanu Semionovu ko
vose prieš sovietus tolimuose 
rytuose, tapo nuteistas mirtin.

šanghai, Chinija. — Apsiver
tus dviem keltuvam prigėrė 28 
ypatos ant Whangoo upės.

Japonijos seime įnešta bilius 
kad butų apmokamą atlygini
mas tokioms ypatoms kurios 
butų per klaidą suimtos ir nu>- 
baustos už joms neprigulinčias 
kaltės.

nepritin- 
gadynei,

džia. Kas nužudys 
gaus $2,500.

Nors žudymas yra 
kančių darbu musų
bet tokiems kurie eina kitus 
žudyti ir žudo, geresnio apsiėji
mo neverta.

bežįuš, paklausdamas: “Ką ši
tas viskas reiškia?”

Darrow rūsčiai atshkė: “Kad 
iškėlus aikštėn fundamentaliz
mą, . kad nedaleidus fanatikams 
ir bemoksliams kontroliuoti 
Suvieny.tų, .Yglatijų .pjokslo, ,jsįs- 
temą.” ,.

Bryan pašoko,ant kqjų, visąs 
pamėlynavęs, kumsčia grasin
damas Darrow’ui, suriko:

“Kad apsaugojus Dievo žodi 
nuo didžiausio bedievio ir neti
kėlio Suvienytose Valstijose.” ■

Iš minios pasipylė griausmai 
plojimų; ir Darrow, pažvelgęs į 
po medžiais stovinčius žmones 
pratarę: “Kodėl jus nešukau- 
jat?”
Kaip Bryan Supranta Bibliją

Darrow, atsiskleidęs bibliją, 
pradėjo Bryano klausinėti ar 
jis tiki kad gyvate .užtai visa
da ant pilvo turi šliaužyt kad 
sugundė Jievą, ir ar tiki jpg. 
Jieva padaryta iš Adomo šom 
kaulio1.

Scopes byloje.
Nedėlioj, kada jų vežikas nu

ėjo po pietų Bryaną pabudint, 
atrado jį jau negyvą. Bryan 
buvo prigulęs po pietų pasilsėti.

Bryan gimė kovo 19, I860 m., 
taigi buvo jau 65 m. amžiaus.

Jis 1883 metais baigė advoka- 
nors nėra abejonės jog žemė j to mokslą, ir turi kelis moksliš- 
keliauja aplink saulę, bet bibli
ja buvo “Visagalio inspiracija, 
ii* jis gal but panaudojo kalbą 
kurią buvo galima suprasti tik 

.tuose laikuose kada biblija, ra
šyta.”

(Biblijoje minimos “dienos” 
' irgi atsakyta patinkamai Dar- 
roxv’ui, nes Bryanas pasakė kad 
kur kalbama apie pasaulio įsu- 
tvėrimą į šešias dienas, gal bu
vo turima mintyje “periodai”; 
arba laikotarpiai, ir kad tveri- zidentu nebuvo, 
mas galėjo tęstis kelis milijo-' Jis buvo pulkininku Ispanų- 
nus metų. Amerikos kare 1898 m. Taipgi

Tokiems ginčams einant, visi Įeidinėjo ir redagavo kelis laik-
■ . . raščius. 1912 m. privertė De-

imti kiekvienų paskleistu žo- mokratų partijos konvenciją pri- 
džių, ir nors valstijos prokuro-1 imt Wilsona kandidatu ant pre- 
ras norėjo dalyką užbaigti, tei- zidento, ir po Wilsono išrinkimo 
sėjas leido toliau ginčus tęsti, .Buvo jo kabinete valstybės sek- 
patš norėdamas pasiklausyti ii’ retorium, bet 1915 m. 
neleido prokurorui užkirsti...
. (Jonošių ir bangžuvę Bryanaa

kus laipsnius. Gimė Illinois val
stijoj ; 1887 m. persikėlė į Neb
raska valstiją.
Suv. Valstijų kongresą, 
rese pasižymėjo savo kalbingu
mu.
S. V. senatą, 1896 m. nominuo
tas nuo Demokratų partijos ant 
Suv. Valstijų prezidento, taipgi 
buvo nominuotas ant preziden
to 1900 ir vėl 1908 m., bet nei 
sykio nelaimėjo rinkimų ir pre-

Iš ten pateko Į
Kong-

1893 m. buvo išrinktos i

rezigna
vo, nesutikdamas su Wilsonu.

Kaipo ■ prakalbininkas Bryan 
■sakė reikia priimti taip kaip0uvo žinomas visame pasaulyje.

Kiti sako kad pasinaudoda
mas progra daugiau, pasigarsin
ti ir prisitaikyti prie tikinčiųjų, 
Bryan dalyvavo Scopes byloje 
kaipo religijos šalininkas su 
minčia 1928 metais dar sykį 

| bandyti eiti ant prezidento. Bet 
, mirtis jį issirmko sau.

’į Sakoma kad jam žymiai atsi- '• L. ' ■liępe ginčai šų Darrowu, nors 
iki pat mirčiai jis išrodė geroj 
sveikatoj ir jautėsi puikiai.

iBryan laidojamas Arlington 
kapinėse, kur laidojamą 'karo 
vyrus, kadangi jis buvo pulki
ninku, kaip minėta. Laidotuvės 
įvyksta penktadienį.

Anglijos Gumo Biznie
riai Atsidūrė Stroke
New York. ,— Anglijos at

stovų bute svarstant Amerikos 
gumo naudotojų reikalavimus 
numažinimo kainų ant žalio gu
mo, trįs laivai iš Singapore vi
su greitumu skuba Į New Yor- 
ką su gurnu norėdami kuogrei- 
čia tįsia pasiekti uostą pirm ne
gu kainos dar daugiau nupuls, 
neš šiose dienose žalia guma 
medega biskį atpigo. Tie lai
vai turi $14,00.0,000 gumo, ir 
jeigu kaina nupuls gumo siun
tėjai turės žymius nuostolius.

(Londonas skelbia jog nepa
prastai iškilę žalio gumo kainos 

> silpsta (pradėjus spekuliantams 
darbuotis.

Amerika yra didžiausia im
portuotoja Anglijos kolonijose 
gaunamo gumo, ir jeigu atsi
rastų kiti šaltiniai Ameriko
nams gumą gauti, Anglai dik- 
čiai nukentėtų, todėl taiko kai
nas prie Įširdusių gumo naudo-- 
tojų.

Chicągoj vienas barzdaskutis 
nušovė savo pačią, dvi poduk
ras ir pats sau galą padarė.

Hudson, N. H., rasta nužudy
tos dvi seserįs, 77 ir 80 metų 
amžiaus, netekėjusios. Jų pa
vardė Gillis.

parašyta,\nes jis tikėjo į tokį 
“Dievą’ kuris gali padaryti žu
vį ir gali padaryti žmogų ir ga
li priversti abu daryt kas jam 
patinka”. ,

“Ai1 tamista' žinai, ar tai bū- 
yo paprasta žuvis, ar padaly
tam tikslui?” paklausė Darrdw.:

‘‘Tamista gali spėti kaip no
ri”, atsakė Bryan šaltai. “Jus 
evoliucijonistai spėjinėjat."

“Tamista nepaęirengęs paša-į 
kyti ar ta žuvis buvo padaryta 
specialiai tam tikslui kad galė
tų nuryti žmogų ar nė ?”

‘iBiblija to nesako, tąigj aš 
negalių 'sakyti”,1 atsakė Bryan, 
ir tokiu tai budū jis atsakinėjo!
veik į visus klausimus. sinėti manęs kO tik nori.'

Bryan pradėjo maloniai, kaip Tai buvo stebuklas, ir vienas ■ Bryan vienu tarpu pasisakė 
balandis. Jis norėjo sumaišy- stebuklas galimas (priimti taip esąs įžeistas .Darrow’o kalba, ir 
ti tą agnostiką Darrow’a, sakė- ■ lengvai tikėt kaip ir kitas, aiš- 
si jis teismui. Jis norėjo pri- kino Bryan.
rodyti savo tikėjimą į apreikš-1 “Stebuklas yra dalykas
tą Dievo žodį, ir parodyti jog j liekamas už ribų to ką žmogus tamistos paiką religiją.” 
mokslininkai nežino apie ką jie'gulį padaryti”, sakė Bryan. I Teisėjui prisiėjo abu apra- 
kalba. Bet kada Darrow logiš-/
kai išgavo išl Bryano daug to-'laikymo, Darrow paklausė: “Ar protestą prieš jų diskusijas.
i...... ----- --------- : i.— i rgej. £jarrow vgĮ užkląūšė bib-

s gynėjo kaip Senai buvo 
.... ’ .tvanas, ir diskusijos vėl ėjo.

”Ne”, atsakė Bryan, “Dievas Jie išskaičiavo su pagalba 
butų tuo apsirųpinęs, p. Dar-’vyskupo >Usher chronologijos 
row”. Ijog tvanas galėjo būti 2,348 m.

į “Ar tamista žinai kad ji bu-'pirm Kristaus. Bryanas mano 
per. 
su-

Darrow paaiškino jog “tamis- 
:tą įžeidi kiekvieną mokslo vy- 

at- rą pasaulyje kuris tik netiki į

sakė Bryan. I
Kaslink Jozujės ir saulės su- mint, o prokuroras vėl pakėlė

kių dalykų kurių Bryan neno- tamista pamanei kas butų atsi-l 
rėjo pasakyti, Bryan užpyko ir .tikę žemei jeigu ji butų susto- lijos 
pasileido plušti ant Darrow’o jus suktis?” -
kaipo turinčio tikslą tiktai pa
niekinti bibliją, i

“Aš tūriu tikslą tik 'išrėdyti 
jūsų paikas idėjas kokioms jo- 
kis inteligentiškas krikščionis 
netiki”, atrėžė Darrow, ir štai 
abu priešininkai pakilo ant ko
jų ir vienas kitam kumštimis 
pradėjo grasinti.

Juokingiausias 
Darrow išgavo iš 
tai kad jis visai 
apie palyginamąją religiją, la
bai mažai apie geologiją, nieko 
apie filologiją, mažai ką kas in
teresuotų žmogų jieškantį ži
nių apie platų evoliucijos ii- re
ligijos klausimą, apie ką daug 
pastarais metais buvo rašyta. 
Bryan tik slėpėsi nuolat už sa
vo religijos ir gynėti savo tikė
jimu į parašytą biblijos žodį’; 
jėi tas ką mokslas ištyrė nesu
tiko su juo jis netikėjo ir neno
rėjo žinoti'.

dalykas ką
Bryano buvo 
mažai žinojo

tų pavirtus į sutirpusią masę?” 
‘'Tamista apie tai paaiškinsi 

kuomet busi pašauktas į liudi
ninkų suolą”, sakė Bryan. “Aš 
tamistai duosiu progą”. Jisai 
pareiškė kad jis pašauks klau
sinėjimams gynėjų pusę, iš ko 
visi nudžiugo.

Nors prokuroras vėl prieši
nosi- ginčų tęsimui, Bryan pa
tarė duot Darrow’ui išsikalbėti, 
o kada ateis Bryano laikas 

: klausinėti tada Bryan turėsiąs 
ką paklausti.

“Tamista galėsi klausinėti 
kiek' norėsi”, atšakė Darrow.

Bryan pasakė dar kad “tie 
poliai atvyko Čia ne šią bylą 
tardyti, bet tardyti apreikštą
ją religiją. Aš čia, sako, .esu 
apginti religiją, ir jie gali klau-

kad žuvis galėjo išgyvent 
tvaną, bet visi kiti gyvūnai 
naikinta.

“Ar tamista žinai kad 
daugelis civilizacijų kurios 
sekama buvusios prieš i 
metų ?” paklausė Darrow.

‘•‘Aš žinau jog mes turim to
kių kurie suseka dalykus praei
tyje skaičiais cifrų kokias jie 
turi”, atsakė Bryan. “Bet aš 
netikiu kad jos yra tikros. Aš 
nepasitenkinu jokiu prirodymu 
kurį man nori užmesti tie žmo
nės prieš tai kas aš tikiu yra 
Dievo inspiruotas žodis,”

Darrow nuolat rinko painius 
klausimus ir (Bryan nekantriai 
po sėdynę kraipydamasis sten
gėsi duoti karštus atsakymus.

(Pabaiga ant pusi. 7)
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SLRKA. 191-mos kuopos, nes 
tos dyi Organizacijos yra ge
riausios 
siems

ir naudingiaušio.s vi- 
Lietuviam^ Amerikoje.

Teisybes Sargas.

Bendras Frontas

DAYTON, OHIO.
Klebonas Sugryžo

Pagaliaus įįr 'vėl susilaukėm 
savo senojo klebono, Kun. 
Slavyno, kurjs buvo laikinai 
važiavęs gydytis. Be kaip 
rodo iš jo apsiėjimų tai jis 
kiek nepagerėjo, jeigu dar 
pablogėjo. 'Liudininku yra
pamokslas pasakytas nedėlioj, 
liepos 19 d., kas nepakitėjo.

Perskaitęs evangeliją parei
škia kad pamokslą skaitysiąs iš 
rašto, nes mokslo žmonės taip 
daro, taip darys ir jis, nes pa
mokslas busiąs moksliškas. Bet 
žmonės ne visi patikėjo kad 
bus geras pamokslas, vieni tuo
jau apleido bažnyčią, antri vė
liau, o kiti klausėsi iki galo. 
Bet ir tie paskutiniai išėję lauk 
pradėjo net spjaudyt iš “mok
sliško 
rašto.

To 
turinis 
lės” Baltruvienės balabaikas: 
Kun. Slavynas kad pradėjo 
pliovoti ant Kun. Zuikaičio vi
sokių butų ir nebūtų dalykų, 
ko net aršiausias bedievis ne
įstengtų padaryti; matosi kaip 
gabiai musų klebonas moka že
minti savo artimą, dar tokį pa
tį kaip jisai pats — kunigą. O 
dar kiti sako kad varnas var
nui akies nekerta.

Mat kame yra dalykas. Kun. 
Slavynas išvažiuodamas paliko 
savo vietoj Kun. Zuikaitį. Ka
dangi Kun. Zuikaitis geriau at; 
liko katalikiškas ir tautiškas 
priedermes, parapijonai jį pra
dėjo labiau mylėti, g ypač už jo 
Lietuviškumą, žmonės pradė
jo daryt susirinkimus, tartis 
kad Zuikaitį pasilikti ant visa
dos, ar nors kitą gauti,’ o seno
jo klebono neįsileisti daugiau.

Štai ir priežastis šmeižimo—■ 
už duoną ir dolarį.

Dar yra tokių brolių ir sesu
čių kurie niekina tuos kas 'nei
na į bažnyčią. Bet dabar ir 
jus niekintojai turėsit progos 
suprasti ar galima eiti į tokią 
bažnyčią kur yra sėjama pa
gieža prieš artimą, vietoj mo
kinimo Kristaus mokslo, mylė
ti artimą kaip patį save. Mu
sų klebonas tolei myli artimą 
kolei duodasi kirptis. Dar tu
riu pridėti kad kunigėlis ant 
galo ir parapijonus gerai pa- 
akėjo už bliovimą, net ir teis
mu pagrąsino tiems kurie iš- 
drus subliauti prieš jo carišką 
visokorodiją, o apie dangaus 
davimą tai kalbos nėra.

Mirtis
Pasimirė Ignas Balsevičius, 

kuris jau buvo peržengęs į an
trą pusę amžiaus, 
vo viengungis 'ir svėrė 
svarų..

pamokslo”, 'skaityto iš

pamokslo “moksliškas” 
panašus maždaug “Sau- 

Baltruvienės
Slavynas

bendro 
Lietuvoj 
svarbesni 
žygiai.
“Naujieniečius"

(didžiausiu pasididžiavimu paša 
jker ’’Mums į 
bei darbininkams visai nereika
linga nei Klaipėda nei Vilnius” 
(mano pabraukta). Na ar mu
sų socialistai pasmerkia tokią 

' savo vienminčio pasakytą kal- 
■ bą? Ne. Jie pilnai su tuom 

sutinka, nes jie mat yra inter
nacionalistai.

Kaip mes tautininkai San
dariečiai mokėjome ir galėjome 
suteikti visokiariopą Lietuvos 
-valstybei pagalbą jos kritiš- 
kiausiame momente, dargi so
cialistams varant priešingą agi
taciją, taip mes mokėsime ir nikai, 
galėsime išnešti protestus prieš 
klerikalų reakciją Lietuvoje be 
socialistų pagalbos.

P. P. Jaras.

sididžiavimu paša- į - 
socialdemokratams S 
'<t»nc3 vieni ?

NEUŽMIRŠKIT SLA 
REIKALŲ

fronto

Jau nėra metų iki sekančio 
SLA. Seimo, o tik pusmetis iki 
prasidės nominacijos SLA. vir
šininkų.

Iš praeitų kelių SLA. Seimų 
bei valdybos nominavimų ir 
rinkimų atmename kaip elgėsi 
mus kairieji, komunistai, no
rėdami užgrobti SLA. į savo 
nagus. Nemanykit kad jie da
bar snaudžia ii- kad atsisakė 
nuo savo norų tą musų organi-

GEDIMINO KALNO IŠKILMĖS 
VELIUONOJE

—P. Ruseckas—
^Spragi lo 'kampeliS^

aiuiiMtiuiuiiiHiimuiimiiiiiiuiini’iiiuiiiaiiiniiiiHiiiiiiiiHiiuiiuuiiwjHBHMuatia
tuvai Pagražinti Draugijos vi
cepirmininkas Prof. P. Matulio
nis, toliau |pina Dekano Skin
kio, dar toliau daugybės kitų 
parašai. Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų sąjungos narys P. | 
Rusęckas taip pat deda savo 
parašą. Išviso 38 parašai. Per 
visą tą taip ilgą ir nuobodžią 
pasirašinėjimo valandą miniai 
nei nekrustelėjo^ Kantriai lau
kė tolimesnių ceremonijų. Mu
sų valstiečiai dar baudžiavos 
laikais įpratinti kantriai laukė 
dvarų užkampiuose.

tik šventus raštus, koncer- j 
tus davė iš kantičkų, o my- 3 
limiausios žinios buvo tai | 
“keplos kančių”' laikraščio, I 
kuris apsakinėjo kaip ir už | 
ką koks žmogus turės link
smus laikus pekloj su vėl- | 
niais po smerčio.

Tenai žmonės visi buvo 
panašus į beždžiones ir la- | 
bai nekentė savo paveikslo | 
matyti gerb. beždžionėse.' Z

Kunigėliai pasakė žmo
nėms: mums gana jūsų 'vie
nų, nereikia kitų beždžio
nių, todėl nu'balsuokit kad 
joms .nevalia čia gyventi ir 
vystytis, ba. jos paliks 'pro
tingesnės už jus ir neduos 1 
tiek daug afierų. Dar jeigu J 
jos netiki kad turi dūšią tai 
visai turės pranykt kunigai | 
ir bažnyčios.

Išgirdę žmoneliai kad ga- 1 
Ii kas nors išnaikint kuni- l 
gus ir bažnyčias, labai imsi- a 
gando, ba dar “keplos kan
čių” laikraščio prenumera- -1 
tos buvo neišsibaigusios, 0a>1 
kasdien vis geresnės ir ge
resnės žinios buvo dedama 
apie piknikus su velniais .; 
Lipicerio kaarlystėj, kas iš- Ja 
ganys jų dūšeles?

Sekančią dieną jau visi , 
buvo gatavi balsuoti kad J 
nenori gerb. beždžionių sa- 
vo giminėmis nei draugais 
laikyti, nei i, savo valstiją I 
Įsileisti. Kaip tarė taip ir J 
padarė, ir Dievulis blagas-j| 
lovino juos ir apteikė, gau-■ j 
sa — naminėlės, ale ne pro-<| 
to.

Ale vieną dieną viena nė- 
"tikinti beždžionė ėmė ir 
perėjo rubežių tos'valstijos, "1 
ir nepaisydama {statymą *1 
pradėjo viešai rodytis.

( Pakilo didelis gyoltąs, b’i. 
kunigėliai mislino kad pel- ' 

įtokj dildei) uždraudimą ‘ ir 1 
j sargybą jokia beždžionė ne- i 
pereis i jų valstiją; ne kas 
kita kaip. jįj pačių žmogelis j 
j beždžionę išsivystė, sakė. I

Ale tuoj patyrė < paslaptį', ■' 
iir gerb. beždžionei prisiėjo | 
stot prieš sūdą.

Sudas buvo didelis ir gar- j 
sus. Suvažiavo daugybė ad
vokatų iš visų kraštų gerb. 
beždžionę ginti, ba mislino 1 
kad ji bus nubausta pako
rimui jeigu ne deportayi-W 
mui, žiūrint pagal kaltės,.'J 
kiek prasižengimų padarė 
laike savo 'buvimo.

Ale kad ta beždžionė bu
vo labai (protinga ir nedaug j| 
ką tešnekėjo-plepejo ’kitiem 
i save panašiems sutveri-S 
mams, ji nuteista liko pa- ' 
kutavoti ir gailėtis už savo : 
griekus, kam norėjo sūkiai-, ■ 
jdint jų žmonelius.

Lietuvos kunigėliai irgi ■ 
apsirūpino spygliuotais Įs- : 
taįymąis, ir visai uždraudė Ji 
beždžionei pasirodyt, o ku-13 
rie laikraščiai talpins gei‘b. ■ 
beždžionės lekcijas apie vy-Įa 
stymąsi iš beždžionės Į da
vatką arba kunigą bus bau-:.j 
džiami. Lietuvoj dabar va
lia rašyt tik tokius raštus 
kurie mokina kaili žmogui | 
vystytis j beždžionę, ba ta-J 
da kunigėliai gali lengvai | 
šokdinti visas beždžiones 3 
virvutėm pasirišę, ir imt J 
sau Į kišenius beždžionių J 
gaunamus pinigėlius.

Slapta Spragilų Sąjunga J 
rengiasi išleist rankvedj vi- ; 
siems dievobaimingiems ir 1 
šventablyviems žmoneliams i 
pamokinanti kaip greičiau--| 
išsivystyt į beždžionę, 'ba “j 
jei vystymosi nebus moki-'3 
narna -tai ne tik žmonės ne- ji 
teks dūšių, ale pranyks ir J 
kepla ir dangus, ir 'kunigė- | 
liai turės eit sykiu su gerb. 
Spragilu prie mąšihos pro-j J 
ciavot ir savo prakaitu pel- 

Įnyt sau duoną.

(Pabaiga iš pereito num.)
Vainikai. Kalbos

Neša vainikus. Pirmutiniai 
deda savo vainiką Gediminie- 
čiai kariai, lyg atsidėkodami 
savo didžio vado dvasiai, kurios 
vedami jie ir savo pulką kūrė, 
ir iš laimėjimų į laimėjimus 
ėjo. Paskui ją seka kiti vai- 

Visų Juodi kaspinai, i
vien sidabro raidėmis dabinti.

Kalba musų žilagalvis Lietu
vai Pagražinti Draugijos vice
pirmininkas.,.. Nusiėmęs kepu
rę, veidas pilnas įkvėpimo. Jau 
tokia meile mini tą musų seno
vės laisvės kovotoją, kuris ir 
gyvybę už savo šalį ir žmones 
padėjo. Jo kalbos besiklau
sant norisi kažkaip’' ypatingai 
mylėti visą musų tautos isto
riją, dvasią, ir visą tą musų ne- i 
didelę bet tiek daug laužytą ir 
nei kiek nesulaužytą tautą, ir 
tą seną pilką Nemuną, kuris 
ten giliai apačioj vingiuoja, ir 
tuos tamsius, tylius miškus ką 
į Nemuną žiūrisi, neatsiziuri.

Paskui kalba dar vienas ir 
kitas, kalba ir pirmo pėstininkų 
Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino pulko karininkas at
stovas. Štai rėdos jis atėjo pas 
savo vadą ir šefą įsakymų iš
klausyti, kada ir kaip eiti jo 
įkurtą sostinę vaduoti; Rodos 
didžiojo vado dvasia, paminklo 
akmenyj užkerėta, tars galingą 
žodį, o karininkas, pagerbęs sa
vo Vado- įsakymą, -apsisukęs ims 
Jeįstis nuo’ piliakalnio, įsakymą 
vykdyti.

Ant Kito Piliakalnio
Palikę saulėj blizgėtį gražų 

šį pirmą musų,-senajai istorijai 
paminklą, , imame leistis nuo 
kalno. Ilgai eiąame vingiuotu, 
Storai smėliu išbertu keliu į ki
tą piliakalnį -v^tą dįdįjį. -Plau
kiadidžiausią, žmonių minia. 
Pagalios kur, ji u keliai sueina, 
pasidaro neapsakomas- spaudi
mas. Ir iš kur čia tiek daug 
žmonių atsirado! Tai turbut 
jų tiek daug yra tik derlingo
se Veliuonos apielinkėse.

Didžiame 
gražiau, dar
niški medžiai ’iš visų pusių jį 
apstoję saugoja. Net vėjas 
čia nelabai gali įsiskverbti, to
dėl siunčia padangėmis daugy
bę savo debesų-pasiuntinių, ku
rie iš aukštybių žvalgosi kas 
čia dedasi. Susirūpinę kažkur 
bėga, taip kad neturi laiko lyti: 
nei lašelio! O žmonės tik 
džiaugiasi kad del jų susirūpi
nimo ramybės dabar pertekę.

Piliakalnio viršūnėj gražiai 
išvingiuoti takeliai. Kažkaip 
ypatingai skaisčiai, darniai au
kštoka žolė žaliuoja. Piliakal- 
nyj dideliausią minia. Ii- kad 
nors viena žolelė butų numin
ta, nuskausta!

Dekanas Kun. Skinkis baž
nytiniai apsitaisęs įlipa į tri
būną. Klausomės. Tik pirmas 
žodis bažnytinis, toliau 
iškilmėms pritaikinti 
Rimta ir graži kalba.

Tribūna stovi labai
piliakalnio galą; antrame gale' 
matyti -šviesiai rausvo granito 
aukuras, kaip Kaune ties pa
minklu žuvusiems. Ten, iškil
mių pabaigoj, sukurs tėvynės 
meilės ugnį. Pačiam piliakal
nio viduryje pilkas, 
busimam 
pamatas, 
nedidelis 
įkūrimo . ___ ...
Čia susirinkę iškilmių vadovai, 
įžymesni svečiai; Čia antras 
iškilmių centras. Vienas kino-i 
fotografas ir daugybė paprastų | 
fotografų apstoję ' šią vietą ir; 
visais pakampiais tik darbuoja- , 
Si. muša atvaizdus.

Žilagalvis dekanas atėjęs nuo 
tribūnos, pašlakštino švęstu 
vandenių paminklo pamatą, .ta
rė keletą, maldos ’ žodžių. " 'Pas
kui seką ilgiausia galanda 'kųb- 
met pasirašoma paminklo do- j 
kumentąs. Pirmas pasirašo Lie-j

Dokumentas Įmūrijama
Pagaliau dokumentas pasira

šyta, nufilmuota ir nufotogra
fuota .visai vienas ir drauge su 
laikiusiomis jį gražiai tautiškai 
pasidabinusiomis merginomis 
ir šaulių garbės sargyba su vė
liavomis. Paskui tas dokumen
tas garsiai iš tribūnos perskai
tyta, parodyta miniai, \ įdėta į 
germetiškai uždaromą vario 
vamzdį, o apskui dar įvyniotas 
į vaškinį popierių drauge su 
geroka sauja pinigų padeda
mas įdubiman ir (užmarinamas. 
Tegul jis ten guli piramidų 
amžių ir net dar ilgiau!

Ir vėl kalbos. Trumpos, bet 
turiningos, jausmingos. Kalba 
Lietuvai Pagr. Draugijos vice
pirmininkas, šaulių Sąjungos 
atstovas, kariumenės- atstovas, 
Klaipėdiškis gerb. Braksas ir 
kiti. Visi šaukia sekti Gedimi
no pėdomis, atminti Vilnių....

Beja, bučiau iir užmiršęs: per 
visą iškilmių laiką protarpiais 
giedojo choras ir griežė orkes
tras. ' Įžymiausias jų sugrotas 
ir sugiedotas'‘ dalykas:- “Vil
niaus, Vilniaus,- Tėvų Sosto!”'

GERB. BEŽDŽIONĖ NU
TEISTA PAKUTAVOT, 

AMERIKOS IR LIE
TUVOS KUNIGAI 

DŽIAUGIASI
Aną pono Dievo meto 

dieną kunigėliai ir davat
kos ipamatė kad gerb. bež
džionė pradėjo perdaug lai
svai vaikščiot po Dievulio 
sutvertų žmonelių 'kraštus 
ir net einant pro bažnyčią 
nenusiimt kepurės, susirū
pino labai tokiu velnio už
leidimu ir pradėjo galvot 
kaip uždraust jai viešo vai
kščiojimo, susitikimų ir žo
džio laisvę, kad ji neišmok
tų kalbėt ir nepradėtų skel
bti evoliuciją.

Ilgai graužė galvas dva
siškoms asaboms gerb. bež
džionės vystymąsi Į žmogų, 
iki antgalo atėjo mislis kad 
reikia uždraust jai tą da
ryt, o jeigu nesutiks tai dę- 
portuot j tą 'kraštą iš kur 
ji atvažiavo.

Vienoj didelėj karalystėj, 
vadinamoj Amerika, kuni
gėliai 'surado vieną tamsią 
valstiją, kurioj visi tikėjo 
kad ' Dievulis’ žmones palip-1 ■ 
dė iš molio, o bobas iš gerb. į 
Adomo šonkaulio padarė, j

Ten žmonės visi skaitė

įvyks-17'ac’j4 užvaldyti.
Tautininkai, kurie politikas 

nori varinėti SLA. reikaluose 
Į (kaip daro ir bolševikėliai) tu
ri jau dabar rūpintis ką persta- 
t’yt. ' Turi susirašyt su stip
riomis SLA; kuopomis, žymes
niais veikėjais, taipgi ir Apš- 
kričiais ir susitaikyti ant kan
didatų. Nereikia laukti pasku
tinių dienų, o paskui kąs sau 
būreliais susiėjus vieni ta'rti ir 
agituoti už tuos, kiti už kitus, 
ir suardyti vien savo vienybę. 
Jeigu. Apskričiai kas sau gali 
išrasti kokius kandidatus rem
ti, taip pat gali ir bendrai iš- 
rajįkipti jokius iš tų vigų gali 

Ta r Jiri valo 'temti? ^ada’ susi- 
centralizuos ’agitacija.

Paimkim Amerikonus, 
da jie važiuoja į konvencijas 
jau iškalno žino kas bus kandi
datais, net pradeda laižybas už 

I laimėtoją. Mes irgi galime tą 
Į daryti. Iškalno galim pradėti 
pašalinėj spaudoj užsiminti ir 

Į iškelti tuos ar tuos žmones, už 
i kuriuos nominacijose nariai ga- 
| Ii atiduoti balsą, ir tada vietoj 
j šimtų nominuotų, užteks keleto 
I žmonių, iš jų gi lengviau bus 
parinkti tinkamus kandidatus, 

I o tada ir renkamieji balsavi
mai bus lengvesni.

Tautininkai veikėjai turi (rū
pintis paimti į savo rankas vi- 

jsaš SLA. kuopas. Tas yra ga- 
I Įima, nes wisur kur tik pasikė- 
' sinta ten bolševikai ir išstumta 
iš valdybų. Kuopų valdybų rin
kimai bus vienų gruodyje, kitų 
sausyje. Gražiai Susieidami, 
veikėjai gali jau dabar iškalno 
apkalbėti kandidatus. Taip be 
didelio sunkumo komunistėlius 
nublokšime. Narys.

kleri-

Jau apie du metai kaip “Nau
jienos” kartotinai kelia bendro 
fronto klausimą. Nepavykus 
Sandariečių privilioti į savo 
varžą, “Naujienos” ima pagal 
savo skaitlinių dalinti Sanda- 
riečius į dešiniuosius, kairiuo
sius ir vidurinius h- gerokai 
juos pakedena, manydamos to
kiu budu įvaryti tarpe Sanda
riečių kylį, juos suskaidyti, ir 
katrie pasiseks suvilioti tuos 
pasigauti į savo varžą.

Bet ačiū Sandariečių suma
numui ir pastovumui prie savo 
organizacijos principų “Naujie
nų” visi šveicoriški gudrumai 
nueina vėjais. Tada “Naujie
nos” tūlą laiką patyli, o progai 
pasitaikius ir vėl bando kel
ti tą nelaimingą bendro fronto 
klausimą. Ir jos visuomet pa
taiko kelti tą 
klaufcimą kada 
ta kokie nors 
kalų reakcijos 

Jeigu pas
arba geriau sakant pas baigian
čius išnykti Lietuvius socialis
tus butų daugiau tautinio vals
tybingumo, o mažiau fanatinio 
partivumo tai butų galima su 
jais tūluose reikaluose sudary
ti bendras frontas. Bet dabai- 
žinant socialistų atkaklumą ir 
jų demagogiją, bendras -fron
tas nėra galimas nei gi reika
lingas. Jie mus kviečia Į ben- 

! drą frontą tik tuomet kada pri
sieina reikalas protestuoti prieš 

(klerikalų reakciją Lietuvpj, bęt- 
ikada eina klausimas už Lietu
vos valstybei paramą tai socia
listai laikosi savo obalsio: “Lie- 

I tuvai nei cento”.
Antras dalykas, musų socia- 

| listams trūksta (bendro fronto 
Įtik dėlto kad jie yra keli, bejie- 
giai, neturi su savim liaudies. 

I Jeigu socialistai butų tokie ga
lingi kaip'jie buvo 1914 metais 

l kada mes nebuvom susiorgani- 
] zavę į A. L. T. Sandarą, tai 
mums pagiedotų tą patį ką 

I užgiedojo anais laikais ir ką 
giedojo visuotiname seime 
sibiivusiame IBrooklyne 1914 
ir kituose bandymuose bendrai 

! veikti Su jais Lietuvos valsty- 
< bės reikąle.

“Naujieniečiai” socialistai vi
suomet svajojo apie susidėjimą 
tai su Vokietija, tai su Rusija, 

Velionis bu-, tai sapnavo apie kokį ten mig- 
apie 300 j lotą apsisprendimą- kada mes 

Kadangi Ignas buvo la-1 Sandariečiai stovėjome už lais
tei atbulaus budo tai neprigu- vą 
Įėjo nei prie jokios organizaci- valstybę, 
jos, b pinigų nesusitaupė, tai 
miestui prisiėjo jį palaidoti.

Ka-

piliakalnyje dar 
iškilniau. Milži-

Jie 
Jie 
jie 
at- 
m.

ir nepriklausomą Lietuvos

Amerikos Lietuvių socialis
tų vienminčiai Lietuvoje, So-

Daytone yra daugel dar to- cialdemokratai dar ir 'dabar ty
kių musų brolių ir Sesučių kU-;čiojasi ir Lietuvos valstybės ir 
rie turi tokią pat mintį kaip šmeižia Lietuvos gynėjus ii- ko- 
turėjo velionis Ignas: kad ap- votojus 
draudos ir pašalpos organizaci- T 
jos esančios tiktai išnaudojimo 
įstaigos ir nėra reikalo rašytis- 
prie jų. Taip manydami labai 
klystate, meskite į šalį tokias 
mintis, ir ilgai nelaukę rašyki- 
tes prie apdraudos ir pašalpos 
organizacijų, o ypač prie SLA. 
105-toš kuopos. Kam nepatin
ka SLA. tai galite^rašytis prie

s už nepriklaūsofhybęį 
Lietuvos šaulius. Štai mes ran
dame .Lietuvos laikraščiuose 
kaip Seimo narys Markelis Uk
mergėje birželio 11 d. laikyda
mas prakalbą visaip išplūdo 
Šiaulius kad jie sauvalingai he- 
atsiklausdami vietos gyvento
jų (turbut Socialdemokratų) 
sutikimo užėmė Klaipėdą; po 
iškoliojimo Lietuvos Šaulių, su

Pajieškoma
Gailius Adomas, Amerikon at- 

• vykęs prieš, keturioliką metų, 
jųrkevičaitė Julė, ar Jurkevič, 

Julia Chan, atkeliavus Ame
rikon 1913 metais ir apsigyve
nus New Yorkė. Jos tėvai su
sirūpinę.

Jų pačių arba žinančių 
juos meldžiame atsiliepti:

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York City.

Ugnies, Uždegimas .
Po kalbų einame prie jau mi

nėto. ^aukuro. /Ratu, .jį ąpstoja 
gražiai parėdytos, vainikuotos 
mergaites, vaikučiai, skautai, 
dar kai kas iškilmių dalyvių. 
Pakariama aukuras. Lengva, 
liepsnelė ir 'lygiai lengvi durnai 
kįla į dangų, ore skleidžiasi. 
Rūtų vainikais vainikuotos 
mergaitės viena po kitos priei
na prie aukuro ir meta į ugnį 
tai ratų šakelę, tai rožės lapelį, 
tai eglių skajelį. Minia dievo
baimingai tyli, lyg meldžiasi. 
Norisi galvą prieš šią ugnį nu
lenkti.... Juk čia šiame au
kure ir aplink jo susitelkė visa 
kas yra geresnio, kilnesnio mu
sų tautos dvasioj. (Pažiurau ap
link į žmonių veidus, 
šiuo laiku nėra čia nei vieno

nuodemingo žmogaus.
Šventė. Dvasios šventė!
Suskambo tautos himno 

tivai ir dingo tyla, vėjo neša
ma j Nemuną nuskrido.

Grojama Gedimino Maršas. 
Einama su vėliavomis aplink 
piliakalnio aikštes.

Iškilmės pabaigtos.
Pamažu imame skirstytis.
Į visas puses plaukia minių 

minios. Jas lydi virš jų galvų

mo-

rodosi I plevenanti musų istorijos dva- 
’ šia.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

PINIGAI „I
dabrtį. Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

apie

A T fl TRI A fU? TrHU "kty, Penkių atidengimų Meilės Drnma iš Lietuvių Pasakiškų ko- 
or JI I |IIRl £1vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainą 

miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

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

vien tik; 
žodžiai.

i vieną

Gedimino 
Viduryj’ 
įdubimas 

dokumentui

cementinis 
paminklui 

to pamato 
paminklo 

padėti.

Geriausias 
Skutimas

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

$1 iki $25.

Wet
-ArtcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats .

ABEJOJAT APIE KELIO
NĖS PASEKMES?

Tai bereikalingai — vi
si kurie važiavo, pasek
mingai parvažiavo ir 
sugryžo kh'da panorė
jo. “Dirvos Agentūra” 
parūpina Lietuviškus 
ir- Amerikoniškus pas- 
portus, nepiliečiams iš
gauna gryžimo popie- 
ras, taipgi pasportų vi
zas — žodžiu, viską ant 
vietos, ir tik susiėmę 
savo bagažus keliaujat. 
Laivakorčių kainos vi
sokios! Geriausiais lai
vais, j Lietuvą ir atgal, 
$203 ir $215, ir taksai.

Kreipkitės “Dirvon” 
3350-52 Superior Ave.

Cleveland.
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ištus, končer- 
intičkiį, o my. 
jos buvo tai 
u”' laikraščio, 
jjo kaip ir ui 
uš turės link- 
jekloj su vet 
Šio.
lės visi buvo' 
džiones ir la- 
avo paveikslo 
□ezdžionėse. 
pasakė ano- 
?anai jūsų Vie- 
kitu bezdžio-. 
balsuokit kad 
čia gyventi ir 
3S paliks pro- 
jus ir neduos 
irų. Dar jeigu 
turi dūšią tai 
įnykt kunigai

neliai kad ga- 
aiaikint kimi
as, labai nugi- 
“keplos h- 

u premium 
subaigusios, o. 
iresnės ir ge- 
buvo dedama

su velniais^ 
lystėj, kas iš
les? .
ieną jau visi 
balsuoti kad 
lezdžioniy sa- 
nei draugais 
savo valstiją 

i tarė taip ir 
evulis blagas- 
apteikė, gail

is, ale ne pro-

Nuo Redakcijos
IR KATALIKAI “RAŠĖ’’

M ŪSŲ katalikiški laik-’ 
raščiai irgi “rašė” apie

Daytonė ėjusią evoliucijos 
arba populiariškiau žino
mą “beždžionės bylą”. Tik 
vienas iš jų išsireiškė kad 
pažangesni katalikai nepri
taria tokiam įstatymui ko-| 
kis varžo gryną mokslą! 
Tennessee valstijoje.

Kiti naudojosi proga pa
sakyti savo skaitytojams, I 
kurie irgi interesavosi tai 
byla kaip ir “bedieviškų"” r 
pažiūrų žmones, jog ta by-koki dažnai pasitaiko> 
la yra tik prieš mokytoją . . . iS, ist nre

Šv. Tėvas Duosnus ...
“Lietuva” praneša kad, kaip 

tenka patirti, popiežius suteikė 
gausių auką T. T. Jėzuitų sta-

Įpf, jiiiR

eną viena ne
one ėmė ir r 
. tos'valstijos, 
nai Įstatymą • 
rodytis. ■ 

is -gvoitas,. Įi- 
lliiio kad per 
tdraudimą if I 
beždžionė ne- > 
lstiją;nekas i 
ačių žmogelis Į 
sivystė, sakė, 
tyrė paslaptį- | 
ionei prisiėjo I 
ė- 
didelis ir gar- į

daugybė ad- E
kraštų gert). ■

i, ba mish Į
bausta pako- 
ic deportad- | 
pagal kaltės, 
girnų padare k 
imo.
beždžionė hi- | 
ga ir nedali’ Į 
lepęjo kitiem - 
ems sutveri-; į 
ista liko pa- . 
ilėtis už savo j 
norėjo sūkiai- Į 
ius.
migeliai irgi I 
/gliuotais ir- | 
sai uždraudė- I 
įrodyt, o kn- | 
talpins gerti | 

rijas apie vj- | 
džionės į da- [ 
ligą bus bau- Į 
.’oj dabar va- r 
lokius raštus 
kaili žmogui į 
žionę, bą tą; į 
gali lengvai e 

beždžiones į 
rišę, ir W Į 
3 beždžionių h 
gelius.
gilų Sąjunga | 
rankvedj | 

mingiems ir | 
žmoneliai® f 

aip greičiai' t 
szdžionę, k į 
nebus moki- r 
c žmonės n* Į 

pranyks ir | 
s, ir 'kunigė- 
■kiu su geri į 
našiuos pro į 
Pakaitu pel- 1

kuris peržengė Įstatymus, 
nežiūrint kokie jie yra.

Kašlink evoliucijos, tai ir 
•tie musų katalikiški rašyto
jai pasiliko' prie “Dievo žo
džio”, su keikiu (nužengė į 
amžinastj ir Bryanas, ne
norėdamas pažvelgti fak
tams i akis. Jam buvo ga
na to kas yra 'biblijoj pasa
kyta apie žmogaus sutvėri
mą ir ji tas patenkino, jis 
tam tikėjo ir nenorėjo jieš- 
koti argumentų kurie bibli
ją kritikuoja. Taip pakan
ka visos “apšvietus” apie 
žemės ir žmogaus atsiradi
mą ir musų katalikams iš 
tos pačios biblijos.

Labai malonu buvo tiky
bos gynėjams laikraščiams 
paminėti savo skaitytojams 
tą faktą kad Darvino evo
liucijos mokslas yra tik te
orija, ir taigi viskas apie 
evoliuciją yra teorija, ne 
nustatytas faktas.

Bet tie laikraščiai savo 
tamsięms žmonęliams ne
pasakė kad evoliucijos teo
rija yra vįenas dalykas, o 
evoliucija visai kitas.

Evoliucijos teorija — nu
statytas būdas kaip to ar 
■kito mokslininko minčia ga
lėjo gyvija vystytis — yra 
ištikro teorija* nes negali
ma pri rodyt kad va štai tik 
taip, o ne kitaip žmogus 
iš žemesnio gyvūno išsivys
tė (taip ir kiti gyvūnai) Į 
tokį kokiu dabar yra. Kiti 
mokslininkai išstato biskį 
kitokias teorijas. Jų visų 
arba kurios vienos galuti
nai negalima priimti, bet 
tas nesvarbu.

Vienok, musų katalikiški 
laikraščiai užtylėjo, nepasa
kė kad vistiek, ar vienokiu 
ar kitokiu keliu, žmogus iš
sivystė. Nesvarbu kad jo 
išsivystymas neprisitaiko 
prie jokios iškeltos teorijos. 
Svarbu mums tik tas kad 
jau praėjo gadynė tikėti bi
blijos pasakai apie sutvėri
mą žmogaus “iš molio”, ir 
tik apie šeši tūkstančiai me
tų atgal.

Žmogaus vystymosi arba 
evoliucijos teorijos tegul 
pasilieka teorijomis, bet sy
kiu pasilieka neužginčija
mas faktas kad žmogus iš
sivystė iki dabartinio iš že
mesnių formų, ir tam ėmė 
milijonai metų.

Gyvenimo Dumble”
Redakcija gavo naujai išleis- ;omaf gimnazijai’ Kaune, 

tą knygą, kurios autorius yrajka Riekia 5OojQoo lirų. 
“Tėvynės” redaktorius S. E. Popiežius 
Vitaitis. Tai yra “Gyvenimo 
Dumble”, i'

'Amerikoje, kaip autorius pa- 
Isako. Knyga yra 6x9 formato, 
gražiai atspausdinta, 360 pus-i 
lapių. Rašyta apysakos formo
je ir lengva, patraukianti skai-1 
tyti, apimanti paprastų-žemų I 

! darbininkų gyvenimo nuotikiusi 
. Ka

dangi knyga išleista prenume
ratos keliu (išleido pats auto
rius su A. B. Strimaičiu ir ben
drove “Parama”) tai jai skai
tytojų laukti nereikia: kurie 
užsirašė pirm knygos išėjimo, 
jau dabar ją skaito, kiti per
skaitė.

Čia tik norime užsiminti apie 
vieną ydą p. Vitaičio labai pa- , 
mėgta savo raštuose. Jei jis ką 
rašo -apisakos formoj iš realio 
gyvenimo, jis varduose toli nu
eina nuo realybės — padaro la- j 
bai aiškius kaltinius vardus sa
vo veikiančių asmenų, kas nors 
nekenkia knygos turiniui, bet 
mažina veikalo vertę.

Paėmus šią knygą skaityti ir 
patėmijus .veikiančių asmenų 
vardus*, tuojau prisimena keli 
metai atgal p.. Vitaičio parašy
ta tragedija “Lairiiės Jieškoto- 
jai”. Ten jis irgi piešia vaizdą 
iš Lietuvių gyvenimo Ameri
koje, irgi žemutinio luomo žmo
nelių. Bet šis primenama ne 
su tikslu rišti šą veikalą su ta 
tragedija, tik parodyt kaip p. 
Vitaitis parenka savo veikė
jams vardus, kurie atsako tai 
rolei, bet ne gyvenimui, kuris 
tokių .sutaikymų nedaro.

“Laimės Jieškotojuose” ran
dame tokius dirbtinus vardus: 
Rėkulis, .Pranas Vargelis, Švil- 
paitienė, Storulis.

Rėkulis ant vaikų barasi — 
ir užtai, rodos, jo toks vardas, 
o jis yra tik paprastas ūkinin
kas.
. Pranas Vargelis tokią pavar
dę turi tik dėlto kad jis yr!a( 
vargšas, biednas vaikinas.

Šyilpaitienė visame savo vėi- i 
kime vartoja priežodį 
Švilpk!” ... I . ---- ; ■ .

Karčiamninką užvadina Sto- j barti Lenkus, «-■ 
Lietuvos katalikiškos 
darbus ?

Amžinasąi Žydas
EUGENE SUE

Degtinėlei Lietuvoj 
Žmonės Pinigų Turi

Per šių metų penkis mėne
sius Lietuvos žmoneliai išgėrė 
2,333,177 litrus degtinės ir už 
ją užmokėjo 17,216,449 litus. 
Per tą patį laiką 1924 rtietais 
degtinės parduota už 12,966,- 
811 litų; .■ >

Reiktų kad valdžia įsteigtų 
skyrių savo statistikų biure.

A11-Į rinkimui žinių kiek žmoneliai 
per m.etus išleidžia ant apšvie- 

rupinasi įkurti sa- tos: kiek laikraščių užsirašo ir 
|vo kranklių lizdą Lietuvoje, ir kiek knygų nuperka.

. ’* „J Tikrai galimą sakytį kad
gimnazija statyti, o kad Vii-1 vargu milijonas litelii; išeina 
nius priklauso Lietuvai ir po'per metus ant laikraščių ir 
šiai dienai jis “nežino”.... Iknygų.

iš realio gyvenimo Įuoj sužinojo kad pradėta jų

I V A 1 R I A N Y B -E- S

“Darbininko” num. 78-me p. 
Virakas rašo kad Valstiečiams- 
Liaudininkams ir Socialdemo
kratams birželio 20 d. išėjus iš 
Seimo po išvedimo Dr. Gri
niaus, Lapinsko ir Bielinio, Sei
me dėjosi katalikiškas progre
sas..' Mat katalikai buvo pasi
rengę i vainą su opozicija, bet ji 
pirm vainos apleido Seimą, ir 
tada katalikai kėlė vainą tarp 

I savęs. Josiukas, kuris pasisiu- 
įlė iškart Liaudininkus, turįs 
sumaigytą galvą, mėlynus ant
akius ir daug guzų pakaušyje. 
Dvidešimts 
turtas) galą

kėdžių (valstybės 
gavę. 
000

p. Virakas kitojeTas pats 
vietoje paduoda jog Lietuvos 
bankai jau daugiau ir pigiau 
skolina pinigus ūkininkams. 
Pirmiau imdavo nuo 36 iki 40 
nuošimčių ant mėnesio, o dabar 
jau (nusileidę iki 18—24 nuoš. 
mėnesiui. Pavyedis: Ūkininkas 
skolina nuo Ūkio Banko 100 li
tų su 24 nuoš. palukų mėnesy
je, kas per metus padaro 288 
litus — palukai laike 
daro trilinką sumą, 
kiška valdžia leidžia 
ūkininkus rubavoti?
geri katalikai neišleidžia- įsta
tymo 6 nuošimčių-, kaip yra 
Amerikoje, o kaš ima daugiau 
tokius pasodina į kalėjimą.

000
Lietuvos katalikų laikraščiai 

| labai peikia Lenkų valdžią Vil- 
Iniuje už konfiskacijas Lietuvių 
ir Gudų laikraščių, kuomet jų 
pačiit valdžia (katalikų) smau- 

“Pa-' pažangiuosius laikraščius 
(visoje Lietuvoje. Taigi kam 

is, kurie tik kartoja 
valdžios

metų pa
ir katali- 
bankams 

Kodėl tie

pa
jos 
ne-

jau

rulis, nes tie paprastai Stori. '
Išeina kad Švilpaitienės prie

žodis “pašvilpk” jai tokią 
vardę Įgyvendino. Bet juk 
vyras švilpaitis, o jis nieko 
turi su. tuo “pašvilpk”. .

Taip ,ir su kitais.
Komedijoje tokie vardai 

pilnai vietoj, bet dramoje
reikia veikėjams duoti tokius 
vardus kurie butų tikri, nors ir 
ne tų pačių asmenų iš kurių gy
venimo veikalas rašoma.

“Gyvenimo Dumble” užeina
me šitokius, vardus: Vandeniu- 
nas, Gražiutė, Kanapė, Juodai
tis, Bukis, 1 Skaitulis, Putinas.

Gražiutė — Milda Gražiutė 
— matomai tą pavardę gavo 
tik todėl kad -ji kitose -vietose 
apsakoma esanti graži mergi
na. Su kitais gal nieko nesu
taikinta, bet vis tik kalta var
dai labai nustatytai, kuomet 
svetimtaučių vardai jau paim
ta tikrieji (nors gal ir ne tie 
patįs kokius tie žmonės turė
jo).

žiloje senovėje, tiesa, žmonės 
vardus gaudavo nuo aplinkybių

M. Petrauskas Atvyks
Amerikiečių mylimas kompo

zitorius Mikas Petrauskas, kiek 
iš jo laiškų gaunamų Ameriko
je tenka patirti, žada šį rudenį 
atsilankyti Amerikoje su kon
certais. Jeigu gerb. Petraus
kas savo planų nepakeis, ištik-, 
ro bus Amerikiečiams vėl sma-įar tam tikrų savo nuoveikių, 
gu pasimatyti su savo brangiu 
kultūros kėlėju, kuris įjudino 
musų liaudį prie dainos, prie 
to kas sielai malonu, kas žmo
gų kelia tobulybėm

Gerb. Petrauskas turi mintį 
sukelti šiek tiek pinigų savo 
koncertais ir nori kurt Kaune 
Voltalę Akademiją, kur butų 
mokinama dainavimo ir muzi
kos.

bei nuo užsiėmimų. Bet šią 
gadynę autoriai turi imti kuo- 
tikriausius vardus iš musų kal
bos, o ne kalti iš nekuriu daik
tų ar vardų: Gražiutė nuo gra
žios, Juodaitis nuo juodo; Ka
napė nuo tokio augalo; ir tt.

Dar pasakome, tie vardai vi
sai neatsiliepia ąnt veikalo tu
rinio skaitytojui, tik ant auto- 

Įriauš darbo iš kritiko pusės.

Agrikolai viskas gerai; bet, irgi turiu pa
sakyti, ims kiek laiko------  v

— Kalbėk, vardan Dievo!
— Taigi surink visą drąsą, madame, 

kada aš aiškinsiu--------
— Dangau aukščiausias! ką tas reiš

kia? Mano kraujas šala gyslose! Sakyk, 
prašau tavęs, kas atsitiko. Kodėl jis ne
galėjo pareiti?

— Madame, jisai yra areštuotas.
— Areštuotas! — sušuko Blančė ir 

Rožė, persigandusius.
— Tegul esti Dievo valia! — tarė 

Pranciška, silpnai; — bet tai skaudi ir 
sunki nelaimė! Areštuotas! — o jis toks 
geras, toks teisingas, ir padorus! Kodėl 
jis suareštuotas? Kur nors yra koks ne
aiškumas.

— Užvakar, — atsakė Kupriukė, — aš 
gavau be parašo laišką, pasakanti jog Ag
rikola randasi pavojuje areštavimo, delei 
jo parašytų eilių užvardžiu “Darbininko 
Daina”. Mes sutarėme kad geriausia bus 
jam nuėjus Į namus tos turtingos panelės 
ant Rue de Babylone, kuri pasižadėjo pa
sitarnauti jam kada jam reikės kokiame 
nors atsitikime; taigi Agrikola nuėjo pra
šyti jos užstato už jį, kad jį nepaimtų ka
lėjimai!; todėl jis ir išėjo taip anksti va
kar rytą.

— Kodėl nei tu nei Agrikola neužsi
minei man apie tai pirmiau?- Kodėl mane 
laikėt nežinėj apie visa tai?

— Kad nereikėtų pergyvent rūpesčio 
ir graužtis, Madame Pranciška; nes, pasi
tikint gera užtarme tos jaunos merginos, 
aš tikėjau kad Agrikola bile minutą par
eis; ir kuomet jis nesugryžo vakar vaka
re, aš maniau kad parankos formos,reika
lavo daug sugaišties.. Bet valanda po va
landos ėjo, o jis vis negryžo; taip aš jo iš
laukiau visą naktį.

Mano nabagute, tu nemiegojai vi
są naktį!

— Aš buVau labai susirupinus; taigi, 
negalėdama panešti tokio neramumo ir 
baimės ilgiau, aš prieš pat aušrą išėjau. 
Prisiminiau antrašą tos jaunos merginos 
and Rue de Babylone, ir ten nusiskubi
nau kiek tik jiegų turėjau.

— Tai labai gerai, — tarė Pranciška; 
— tu negalėjai geresnio nieko padaryti; 
ir kiek man mano sunūs papasakojo, 
jauna mergina pasirodė širdingiausia 
prielankiausia.

Kupriukė liūdnai pakratė galvą; 
jos akių išsirito kelios ašaros, ir ji tęsė:

— Kuomet pasiekiau Rue de Babylo
ne dar buvo tamsu, taigi turėjau laukti iki 
prašvis.

— Nabagėle! — tarė Pranciška, labai 
sujaudinta.; — tu, tokia silpna ir baugšti, 
tiek nukeliavai! ir tokiame baisiame ore! 
Ak, tu esi man daugiau negu duktė!

— Ar Agrikola nėra man daugiau ne
gu brolis? — tarė Kupriukė, biskį paraus- 
dama. Ir kalbėjo toliau:

(Bus daugiau)

(Tąsa)
— Išėjus iš sunaus kamarėlės, maniau 

eisiu pasisakyt jai savo nelaimę, nes ji 
man yra kaip duktė. Bet ir jos nebuvo. 
Mažai buvo' jos kambarėlyje šviesos, bet 
vistiek, pažinau kad lova nebuvo gulėta 
iš vakar vakaro. Kur ji butų išėjus? ji 
niekur neišeidinėja.

Vėl žvilgsniais Rožė ir Blančė tarėsi 
viena su kita kas reikia daryti šitokiame 
atsitikime, kuris grąsino visiškai suardyti 
jų viltis kurias jos susidarė siekti su pagal
ba Kupriukės. Ant laimės jų neramumas, 
kaip ir Pranciškos, tuojau buvo pataisytas 
Išgirdus tylų barškinimą į duris, ir Kup
riukės balsą klausiantį, “Ar aš galiu inei- 

Jti, madame?” Vienu sykiu abi mergaitės 
nubėgo link durų ir atidarė jas tai jaunai 
merginai.

Sniegas ir ledai lijo per naktį be pa
liovos, ir visos Krupriukės drapanos buvo 
peršlapusios. Nuo šalčio jos rankos buvo 
pabalusios kaip lavono. Jos paprastai nu
leistose ir liūdnose akyse dabar rodėsi už
sižiebus ugnis, ir energija, ko visada tai 
merginai stokavo, susidūrus su prietikiu 
kokis jai dabar pasitaikė.

— Mano brangi Kupriuke, — tarė 
Prancišką. — Kur tu buvau? Tik ką aš 
buvau pažiūrėti savo sunaus kambarėlyje 
ir gryždama pažiurėjau Į tavo,, ir nusiste
bėjau kad tavęs nebuvo. Kur tu butam 
buvus taip anksti ryte?

— Aš atnešiau tau žinių apie Agriko
lą.

— Apie mano jsunų! — riktelėjo Fran- 
ęįšką, drebėdama visa. — Kas jam atsiti
ko? Ar matei jį? kalbėjai su juo? Kur 
jis?

Kupriukė, permačius kaip Pranciška 
visa perimta išgąsties, paskubėjo nuramin
ti ją;

— Nesirūpink taip dąug su juo vis
kas gerai, ir . jokio pavojaus nėra.

— Ačiū Dievui! — tarė Pranciška, 
puldama ant kelių ir maldingai persižeg
nodama; — Palaimintas vardas Tavo už 
šią .Tavo ftĮielaŠįi'dyštę. nevertai griešnin- 
keif Užvakar T11 atgrąžinai. man mano 
vyrą; 'd dabai, po tokio baisąuš rūpesčio 
ir susigraužimo, Tu teikeis prašalint ma
no baimę. apie mano sunaus likimą!

. Laike šitos trumpos tylos sukeltos die
vobaimingu Pranciškos apsiėjimu, našlai
tes prisiartino prie Kupriukės ir tarė že
mu halsu, labai jautriai, — Kokios šlapios 
tavo drapanos! Tau turbut labai šalta! 
Apsisaugok! Tik pamislyk kad tu susirg
tam !

— Mes nenorėjom prisimint madamei 
apie užkurimą ugnies, bet dabar priminė
sime jai.

Nustebinta ir sujaudinta malonumu 
su kokiu atsinešė į ją Maršalo Simono duk
teris, Kupriukė (jautriausias sutvėrimas 
gyvenantis su mažiausia atkreipimu ati
dos ir retai begirdint! gerus žodžius), at
sakė, giliausios padėkos žvilgsniu:

— Širdingai ačiū, panelės, už jūsų ru
pesnį. Bet nesirūpinkit del manęs; aš pri
pratus prie šalčių;, ir, šalip to, nenoriu 
nei manyti kad man šalta.

— Pasakyk, dabar, man apie mano 
sūnų, — meldė Pranciška, po valandėlės 
klūpojimo. — Kodėl jis negryžo visą nak
tį? ir kaip tu žinojai kur jį rasti? ar jis 
gryžta? Kas jį užtrukdė?

— Aš užtikrinu tave, madame, kad

pakilimas..
Jei taip bus lakama per li

kusius septynis mėnesius tai 
$4,000,000 pralakimui dar bus 
maža. Atmetant pusę gyven
toj ų-negeriančių vaikų, suati-* 
gusieji pralaks po $4.00 vienas.

000
Tauragėje Lietuvos ko-ope- 

rativai buvo pasirengę švęsti 
metinę šventę liepos, 4 ■ dieną — 
džiulajų su Amerikonais, — 
bet neužpirkus mišių ir nepasi
rūpinus klebono leidimą, poli
cija nedavė šventės švęsti įš 

j baimės kad koks Liaudininkas 
svečiams nepapasakotų apie 
katalikų Seimo darbus 20 dieną 
birželio.

Dabar artinąs! klausimas ar 
bus leidžiamą švęsti šilinės at
laidai šidlavoje, kur per astuo
nias dienas suplūsta daugybė 
svieto iš visos Lietuvos, kur ga
li būti prakalbų ir platinamą li
teratūra ? Gal prireiks kokio 
pulko kariumenės katalikams 
pagalbon.... Tai ne juokai.

000
Mariampolėje per Petrines 

buvo katąlikų-'IPaviisarininkų" 
kongresas,, kur nutartą kaip 
naikinti Liaudininkus, pagal 
Friburgo “daktaro” Ereto re
ceptą. . Mariąmpolės pąkiąšČių 
gyventojai prakeikė “Pavasari- 
nibkųš” už vėlioj imą rugių ir 
priteršimą visų karnįjų- Mat 
ilariampolėj. nėra publiškų tiir 
pyklų, šidlavoj tai nors miš
kas netoli.... . . ,.' . -

‘•Dirvos” numl 21-me tilpo 
“Panos Marijos Laiškas”; kurį 
patalpino ir “Šiaulių Naujie
nos” ntim. 18, už: ką apskrities 
viršininkas Stosiunas užvedė 
bylą ,prieš “Šiaulių Naujienas” 
už “įžeidimą Pravoslavų cerk
vės”, - kuomi yra pamatuotas 1 
užvedimas bylos-, pas tardytoją. 
Reikalauja ir autoriaus var
do, kuris yra miręs -4OO metų 
tam atgal. Taigi Lietuva dar 
nėra nusikračius Rusiškų są- 

I trapų, su kuriais vienodai vei-
Aną 

kazokas Jerinas, Lietuvos Sei
mo atstovas, perėjo į katalikų 
abazą, už ką Kun. Krupavičius 
iš dėkingumo palieka Rusams 
žemes kurias caras jiems dova
nojo Lietuvius išvarydamas 
biran.

Amerikos Lietuviai daug 
dėtų “Šiaulių Naujienoms” 
užsirašydami. Prenumerata 
$2. metams. 
.Naujienos”, 
Šiauliai, Lithuania.

000
Lietuvos katalikiška valdžia 

įieško katalikiškų policijantų. 
Jokių gabumų ar žinojimo nė-, 
reikia. Užtenka vieno klebono 
paliudymo, —r Taip garsina ka
talikiškas “Ūkininkas” Kaune.

000
Brahminai turi laisvę pasida

ryti sau dievuką sulyg noro ir 
jį garbinti sulyg išmanymo. 
Katalikų kunigai yra pridirbę 
visokių dievukų-balvonukų net 
su stebuklais, primeta juos 
žmonėms ir įsako garbinti, ir 
pinigus kunigams krauti, nes 
šią gadynę maldos be pinigų 
neturi jokios vertės.

Patriotas.

000
Karaliaučiaus Universiteto 

profesorius ^Vilhelm Eitel pa
skelbė svietui jog musų žeme
lė turi bilijoną ir šimtą (1,100,- 
000,000) metų senumo. Aiš
ku kad Bitelis neskaitė biblijos, 
kur aiškiai pasakyta kad Die-' kia ir katalikii kunigai, 
vas sutvėręs žemę, ir visą ką 
ant jos 5686 metai tam 
ką tvirtina visi kunigai.

000
Gazieta “Saulė” rašo 

Šveicarijoje atsirado “Adami- 
tų” sekta, kurios sekėjai vaik
ščioja nuogi kaip Adomas. Tie
sa, toji sekta1 prasidėjo 130 me
tuose po Kristaus; 13-me am
žiuje jų atsirado Antverpene, 
kur vienas generolas, Tandeme, 
su 3000 kareivių pastojo Ada- 
mitais ir žagino moteris kur 
pakliuvo. 15-me amžiuje jų at
sirado Čekijoje ir Lenkijoje. 
Matyt Adomai nesnaudžia. 

000
“Blaivybė” Lietuvoje labai 

įsigyvenus. Per pirmus pen
kis mėnesius monopolinės-deg- 
tinės išgerta 2,333,117 litrų 
(1,499,257 stuopų-kvortų: 875,- 
000 gorčių-galionų) ir pragerta 
17,216,449 litų ' ($1,721,645). 
Nors ukiningai ir valdininkai 
vargiai gyvena, tačiau ant deg
tinės pinigų turi. O už kokią 
sumą vyno ir alaus dar išger
ta! Paverčiant tą sumą page
rinimui ūkio, matytųsi žymus

atgal,

jogei
Si-

pa- 
jas 
tik 

Adresas: .“Šiaulių 
Bažnyčios g. 58,

ta 
ir

iš

LIETUS
Pilki debesėliai dangų aptraukė
O lietaus lašeliai su vėjumi kaū'kė.

Medeliai dejavo siūbuojami vėjo,
Vandens klaneliai ant žemės žėrėjo;

Lapai drebėjo nuo lietaus šalto,
Padangėmis skrido ruožai ruko balto.

Gamta dejavo, vėjo plakama, 
Vandeniu paipludo dirva ariamb.

Lietuva. J. Narbutas.

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patčmijame. 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 Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND



GYVENIMO AUDROS

Nužydėjo jau man gulės, 
Nėr’ del manęs tėviškėlės, 
Aš . kaip valtis ant tos jūrės 
Kurioj drasko- audra bures.

Nepaliauja audra šėlti,
/ Nenustoja širdį gelti — 

Kaip keleivis ant pustynės 
Neturiu ramios nakvynės.

Mano būvis yr’ audringas, 
0 likimas nelaimingas.
Bet dar vilties nenustosiu, 
Su žiauriom audrom kovosiu.

Irklą tvirtai dar laikysiu, 
Kolei krantą pamatysiu. 
Nors tarp bangų aš ir žūsiu, 
Bet su vilčia visad busiu!

Svajonė.

(500 Puslapių Knyga)

...v..-.,., JM.lb I
DAINA

Išaušo aušrelė, 
Prašvito diena, 
Užtekėj’ saulelė 
Skaisti, raudona. 
Sučiulbo paukšteliai, 
Atbudo gamta, 
Sukilo žmoneliai 
Prie darbo skuba. 
Ir taip visą dieųą 
Gyvenimo vaga 
Kol Vąkar’s ateina 
Brenda per vargą.

Petronėlė M.

, —Kalėjimas ne visiems baugus: neku- 
rie vyrai"geriau eitų kaliniu negu namon.

—Pasmerkimas arba pabarimas savęs 
palaiko klaidą gyva. Pasakymas savo klai
dų kitiems tik jas didesnėmis augina.

Ši knyga yra populiariškiausia para
šyta, joje kalba ne tik žodžiai bet ir 
paveikslai apie tai kas dėjosi žmoni
jos gyvenimo ant žemės bėgiu, apra
šo visus pirmiau suminėtus garsius 
asmenis kurie ant savo rankų žmoni
jos likimą raitė, kurie pasaulį tobuli
no ir švietė, taipgi visas šalis ir žemės 
dalis kuriose kokia civilizacija egzis
tavo, kokiu laikotarpiu, ir tt.

O KAIP JĄ GAUTI?
Visai lengva: Įdėkit Į laiškų $2 arba money 
orderi ir pasiuskit “Dirvos” Administraci
jai. Taipgi visada pridėkit 25c supakavi- 
mo ir persiuntimo lėšoms, nes tokia pigia 
kaina atiduodant knygą negalima savo lė
šomis persiuntimo mokėti. Aiškiai para
šykit savo vardą ir adresą ir už ką pinigus 
siunčiat. Tai viskas.

Visos knygos bus tvirtais ap
darais, ir gaus ią kiekvienas .. 
kuris iškalno prisius prenu
meratos pinigus, $2, ir prie 
to pridės pašto stampomis 

už prisiuntimą. Kurie 
neprisius tu 25c. ne

galės gauti knygos iki ne
atsiųs. Taigi siųskit sykiu: 
$2 pinigais ir 25,ę. stapiptunis
(Bus $3.50 ar $4 po išleidimo)

Prenumeratorių vardai bus sut alpinta knygoje

T. M. D. REIKALAI
' ______ -___

— J.

Nariai Užsimokėję už 
1925 Metus

3 kp. Brooklyn, N. Y. 
Naujokas, P. Klonis.

68 kp. Detroit, Mich. — J. 
Tamošiūnas, J. Overaitis, 
Gailiušis, P. Kučinskas, J. Be- 
sasparis, J. Lagunavičius.

27 kp. Chicago, III. — Doru. 
Pivariunas (už 2 m.), F. Ven- 
skųs.

81 kp. So. Boston, Mass. — 
$ie nariai užsimokėjo užvilk
tas 1924 metų duokles: A. Nau
jokaitis, K. Vilaišis, K. Sangai- 
la, P. Apšega (už 2 m.), J. S. 
Palonius (už S m.), Morta Bra- 
tenienė (už 2 m.).

(Su Daugybe Paveikslų)

Ęaip išrodė senovės pasaulis, dangus ii 
pelija? Šioj knygoj apsakoma visi tokie da 
Ivkai kurie mums labiausia apeina. Dau
gybė. paveikslų pagelbsti aprašymus su
prasti ir palengvina skaitymų. Knyga pil
na Įvairių paveikslų.. / a r '

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit sekančiai

Superior ‘Avenue 
ieveland, Ohio

A.

PASARGA ŽMO&IJ’OŠ' iŠtoRljA^^rietUn’nl^o? bendro-su >■ TMD.: išteista- Pasaulio Istor

60 kp. Milwaukee, Wis. — J- 
A. /Baukus, S. ’Beržienė, J. But
kus, A. Beržas, J. Poška, M. 
Butkienė. J. Lebetkevičięnė, A. 
Kratavičia.

70 kp. Wilkes Barre, Pa. — 
J. J. Nienius, J. S. Lopatto, K. 
Demikis.

13 kp. Milwaukee, Wis. — J. 
Misevičia, S. Adamkevičia, Į. 
Papkunas, J. žečkusį J. Masi
liūnas, Kaz. Adamkevičia, J. 
Lieškus, K. Tautvaiša, J. Šid
lauskas, T. Martinaitis, J. Na- 
rijauskas, A. Simonaitis, J. Ur
bonas, J. Mačiulis, J. Misevičia, 
A. Jonaitis, A. Kiškis, K. Am- 
braziunas, J. Jocius..

Įsirašė Nauji Nariai
27 kp. Chicago, Ill. — Kaz. 

Petrauskas.
60 kp. Milwaukee, Wis. — V. 

Stankevičius, Just. Baukus.
13 kp. Waukegan, Ill. — P. 

Kvedaras, J. Maukus, J. Lavo
nas, S. Stragas, J. Urmavičia, 
J. Šidlauskas, A. Mockus, A. 
Guzevičia, J. Ivanauskas.

3 kp. Brooklyn, N. Y. — J, 
Kulbokienė, E. Vizienč, J. Vo
kietaitis, O. Janųškaitė, A. Kli- 
mienė, A. Bubnienė.

TMD. KUOPOMS
Jau beveik visos knygos 

Wells’o Istorijos išsiųstos. Už 
priėmimą knygų, išsiuntimą į 
kuopas, ii’ Kultūros Bendrovei 
išmokėta' gana dideli čekiai. Ei
namoji sąskaita iždo jau pasie
kė dugną jir pasiskolinta1’ $100 
iš geležinio kapitalo. Bus tuo
jau daugiau bilų ir dar Kultū
ros Bendrovei ne viskas išmo
kėta. Tai but geistina kad 
kuopos surinktų metinius mo
kesčius .iš užsilikusių narių ir 
siųstų kuogreičiausia. '

Nei vienam ’nariui nebus ga
lima gauti knygos jeigu nebus 
metinės mokestis užmokėta, tai 
jeigu kuopų valdybos nori su
taupyti Draugijai pinigų tegul 
surenka mokestis ir prisiunčia. 
Siuntinėti po vieną ar dvi kny
gas iš Centro neužsimoka, 
daugiau kainuoja negu 
siunčiant desėtką.

Gal atbus kuopos kurios 
užsilikę su mokesčiais kaip
dės gauti knygas, nes žinos kad 
bus prisiųsta knygos tik del tų 
kątrų mokesčiai' užmokėta i 
Centrą. Gegužio mėnesi įplau
kė daug pinigų (jų ir reikėjo!), 
bet birželio mėn. taip kaip nie
ko. žinoma kad šiltam orui 
atėjus nesinori susirinkimų lai
kyti, bet ’bandykite dabar su
šaukt narius knygų atsiimt, su
šaukti ir tuos katrie dar Skolin
gi; Surinkite mokesčius, prisių- 
skite, ir bus atlikta dvejopas 
darbas — gaus nariai visi kny
gas ir iždas gaus pinigus. Ta
da nereikės injti pinigus iš ge
ležinio kapitalo. Tegul jie ten 
guna ir auga!

Birutė Bernotaitė-Stowe,
Iždininkė.

nes
kad

dar 
pra-

Balsai del “Istorijos”
Jenas Puskunigis (iš Cleve- 

lando) rašo TMD. Centro sek
retoriui :

Kadangi pasirodė esąs gata
vas tas brangus ir didelis vei
kalas (I tomas) “Pasaulio Isto
rija”, ir aš norėdamas įsigyti 
kaipo didžiausią. turtą, šiuomi 
užsisakau vieną del savęs. Ma
loniai meldžiu priduokit žemiau 
telpančiu antrašu. Del paden
gimo lėšų prisiunčiu reikalingą 
vertybę — $2.25.

?-F. >.Ąn JJą'uRuš,; jš 'Jjn.idnįGit^į- 
Ccmn/ rašo:

Knygas nuo tamistos gavo
me, 22 “Pasaulio Istorijos” ir 
22 “Princas ir Elgeta”. Ir jau 
baigiu TMD. nariams išdalinti 
ir jie labai linksmi gavę gra-l 
žias knygas. Garbė jums. •

susiL
d., 8

S.U-

Racine, Wis.
TMD. 121-mos kuopos 

rinkimas įvyko liepos 17 
vai. vakare |L. D. Klube,
sirinkimas sušaukta tikslu !iš- 
dalinti nariams prisiųstas kny
gas ir aptarti kuopos reikalus, 
t. y. tolimesnį veikimą.

Gauta iš Centro sekretoriaus 
V. Sirvydo pilnąs 'skaitlius -eg
zempliorių kiek buvo užsimo
kėjusių kuopoj narių. Kiek
vienam užsimokėjusiam nariui 
įteikta “Pasaulio istorijos” I 
tomas ir “Princas ir Elgeta”, 
Katrie negalėjo ateiti į susi
rinkimą tiems knygos išnešiota 
po namus, šįmet 121-moj kuo
poj pilnų užsimokėjusiu už 
1925 metus narių yra 3.0, kitų 
dar mokesčiai neišrinkta. Kuo
pa turi savo ižde pinigų $86.49.

Nutarta ruošti rudeniop pa
rengimas su kitomis draugijo
mis susidėjus į daiktą. Per
matoma kuopa didinti nariais, 
su pinigais mums bėdos nėra.

Nariai gautomis knygomis 
pilnai patenkinti. Kaip nariui 
įteiki knygas, apsireiškia jame 
džiaugsmas, linksma šypsena 
apima, apsireiškia maloni iš
vaizda, ta išvaizda tarytum ‘vi
są apielinkę apšviečia. Vėliau, 
perskaitęs knygą, pamyli Drau
giją iš širdies. Sulygina mažą 
metinę duoklę ir veikimą su 
gautomis žiniomis iš moksliškų 
knygų, jaučiasi kaip ir butų 
kaltu Draugijai, kįla noras dar 
karščiau darbuotis TMD. lajini 
kad vėl gavus naujų "žinių iš 
teikiamų moksliškų knygų.

Musų 121-mos7 kuopos nariai 
kitas kuopas raginti neįpratę, 
vieton raginimo stengiasi dar
bais, veikimu pasirodyti. Ap
snūdusios kuopos matydamos 
kad mums gerai sekasi Įgaus 
norą darbuotis. Juk pasaulis 
taip, surėdytas kad nerasi nei 
vienos vienutės kuri sutiktų 
būti užpakalyje kito. Ką jau 
kalbėti apie organizacijų kuo
pas, o ypač apie TMD. kuopas, 
kurių uždavinis kilniausias už : 
visas esančias 
ei jas.

Mūsų kuopa 
nigų neturėjo, 
pos iždą sustiprinti, tikslą at- 
siekėm, dabar musų noras pa
dauginti^ kuopoj narių skaitlių, 
atliktime ir tą užduotį.

Apšvietai dirbti labai yra 
lengvą ir pasekmės užtikrintos,' 
ypač kad kiekvienas TMD; na
rys. dirbą, moką duoklę neųž- 
dyką, gauna iš TMD. atlygini-

Neleiskite
Pleišką-
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumą

kitas organiza-

1924 metais pi- 
(Sutarėm kuo-

’Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprcdalai ne
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. N.eda- 
leiskite, kad tie jkyrųs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumų. Naudokite /

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

T. A®.'RICHTER a co 
i , Berry & South 5th S ta, 
j,/ Brooklyn, N. Ya'

mą tokį didelį kad ir apskait- 
liuoti negalima.’

Mes (Racino tėvynainiai iki 
šiolei darbavomės, ateityje im
simės veikti dar didesniu pa
sišventimu. Toks musų pareiš
kimas. M. Kasparaitis.

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

-XeicUDlKlueS.
uEROVės skVRIUS’
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ - 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.,

Siame skyriuje mes laiku 

nuo taiko gvildensime rei

kalus {domius būsiančioms 

motinoms Ir motinoms jau

nų kūdlidą.

Kūdikių aprflplnlaua ir p*- 

cėjinus yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir Up Ui 

ir mes jaučiame, kad UI 

yra dalykas, kurį mes ta

rime regullariškab Mb* 

tarpiais r.tvlnd fr į&vaj 
^peigvlldatf i c 41
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But Atsargi

motina netiR

Žindanti Motina Turi
Žindymo laikotarpiu 

retų persidirbti. Dažnai motinos ku-= 
rios iš pradžių turi užtektinai pie
no, randa kad jis mažta kuomet jos 
sugryžta prie namų darbo. Kitos 
motinos turi sunkiai dirbti žindymO’ 
laikotarpiu, bet darbas turėtų būti 
laipsniškai sunkinamas. Diduma mo
tinų tik’ po šešių savaičių tegali bū
ti pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieno tekėjimas pilnai nu
sistatė.

Reikia vengti nuovargio nuo per-į 
sidirbimo, pasilsint laikę darbų. Daž- 
nai pagulint penkias minutes kas 
valanda duos mokinai progos dau
giau darbo atlikti negu kitaip, kad

Kad gavusisaugiau galėtų atlikti, 
daugiau pasilsio, gerai yra motinai^ 
penėti vaiką atsilošus arba pušiai^ 
gulint. Tas duos jai 15 ar 20 minu- ’ 
tu .pasilsėjimo kas keletą vahndy, 
Nei motina nei kūdikis neturėtų ųi/ 
snusti pirm negu penėjimas visai 
pabaigta. \

Pasibovijimas
Kuri nors formą pasibovijimo; pa- i 

silinksminimo arba pasismaginimo^ 
yra reikalinga kiekvienam. Per m/ 
žiningą motina kuri buna stuboje 
nuolatos sergėdama savo kūdikį ne
daro geriausia kūdikiui. Buvimia/ 
ant.or^įir smagus pasibovijimas toi- 
ris ' nenuvargina bet palaiko nwtinij 
su kūdikiu linksmame upe yra abiem 
labai naudingu. Reikią vengti ru-| 
pėsčio, pykčio ir gilių susijaudinimo 
kadangi jie įtakuoją į pieną. Moti- ’ 
na 
ti 
dėl

turi pramokti save sukolUrAliuo- 
ir nureguliuoti savo gyvenim, 
gerovės savo kūdikio.
Saulė Yrą Didis Gydytojas

Nesunkus mahkštinimai ore ir ant j 
saaulės, ypač vaikščiojimas, reikalin
ga gerai motinos sveikatai ir jos| 
nervų ramybei. Jeigu motina tyri į 
daug darbo atlikti stuboje, ji neturi 
ros daug spėkos pasivaikštinėjimui, j 
bet visgi ji turėtų pusistatyti pra
leisti tūlą dienos dali lauke.' Milti
nos kurioms patinka smagus ėjimai! 
ras pasivaikščiojime gerą mankšty- į 
nią'si. Tik nereik nuvargti.', Daržų j 
prižiūrėjimas labai gerai jei ne per
virš.

Stuboje irgi reikalinga šviežias 
oras lygiai protinai ir kūdikiui, tat 
miegami ir gyvenami kambariai tu
ri būti gerai "išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti ] 
aukai taip vadinamų kūdikystės I® | 
Jei jo kūnas yra pirmos klesos [>a-j 
dėtyj jis jau gamtos yrą aprūpintas ! 
apsigynimu. Tik tada kada- jo kūną į 
pąėda nedapėnčjimąs jis lengvai li
gų paimamas. Bot kiekvienas kudi-'t 
kis gali pilnai atsigauti joj yra ap-1 
rūpintas tinkamomis sveikatos syly-a 
gobus-. Apsaugojas maistas yra ge- : 
riausias sargas. Pridedant Borden’s t 
Eagle Plepą prie jūsų kūdikio kas- i 
dipninid valgio, galėsite būti- tikrai 
kad jo kūnas gauna reikalaujant j 
kiekį sotumo. Jūsų kūdikis turėtų i 
gauti du šaukštu Eagle Pieno kas? 1 
dien apart kitų valgių. Atmiešk du | 
šaukštu Eagle Pieno su trimis ket- į 
virtdaliais puodelio šalto vandens. į 
Kiti vaikai labiau ji mėgsta su gin- j 
ger ale, vaišių sunkomis, arba su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu. t

Saugiausias ir veikmingiausiai a 
būdas užlaikymui jūsų dantų šva-J 
riais ir skaisčiais yra nuudojant 
Colgate’s Dantų Valytojų regulia- ; 
riai. Colgate’s mazgoja ir šveičia™ 
dantis ir nesuraižo jų. Daktarai it | 
Dentjsta'i visur rekomenduoja Col
gate's.

Skaįf ’k atidžiai fcas savaitę šituos j 
strąipši.fus ir pasidėk ateičiai.

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

N AUJIENAS leidžią darbo žmonės darbo žino- 
nėips.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knygą ir Almana- 
kas 1,923-m. :sų 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaink metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1733 S. Halsted St. Chicago, Ill.
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Racino tėvynainėj, 

arbavpmes, ateitį: 

teikti dar didesni- 
nu. Toks musiji

PASARGA: Istoriški straipsniai, kaip šis 
apačioje telpantis, kurie ėjo per “Dirvą” 
jau ilgas laikas, yrą tai raštai iš “ŽMONI
JOS ISTORIJOS”. (Žiur. pusi. 4-tą.)

Sauttimaa

TIKYBOS KARAI

iata> (tatai btauta

4UOPOS, UžSUUfln 
• M. P. ORGA’S 

50 metams; sffi 
REIKALUS ĮS

• KUDIKlyX 
ROVĖS SKW 
L APRŪPINK? 
IOTINŲ IRjy. 
tlKIŲ SVEIKATOS

kitų dievobaimingų kaimynų

buvo turtingasjiraštas. Vi- 
pasaulio auksas ir sidabras

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

Moterįs prisijuosia prijuostę- 
žiurkštą pridengimui purvino 
•andaroko.

akyriaj* Mg

iprtabtak|i.
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$7.00;

;o, UI.

(Tąsa)
šešioliktame amžiuje, kaip jau ir mi

nėjome, kūno ligos buvo skaitomos men- 
I kesnės reikšmės, negu Jigos liečiančios šie- 
| lą, todėl ir buvo sudarytas apsisaugojimo 
I vaistų 'sistemas. Kai tik kūdikis pradėda- 
į vo skaityti, jis tuoj būdavo mokinamas 
J ■ tikrų (ir “tiktai tikrų”) Tikėjimo princi- 
t pų. Dalinai šitai buvo geras dalykas, pa- 
Į: stumėjęs bendrą Europos žmonių progre- 
r są pirmyn. Bematant Protestonų kraš- 
I tuose pridygo mokyklų? Tose mokyklose 
| daug laiko būdavo skiriama Katekizmui 
y aiškinti, bet taip jau jose būdavo mokoma 
I ir kitų dalykų.

.Katalikai irgi neatsiliko toli.- Jie taip 
g jau pavesdavo daug laiko ir rupesnio švie- 

: tiftio reikalams, šitais klausimais Bažny- 
E čiai atėjo pagalbon nesenai susikūrus Je- 
I zuitų organizacija (Jėzaus Draugija' — 
I Societas Jesus). Šitos ypatingos organi- 
| zacijos įkūrėjas buvo Spanas karininkas: 
Mis praleido (savo jaunystę nelabai jau pa- 
’ doriai gyvendamas, bet paskui atsivertė ir 
1 pasiaukojo bažnyčios tarnybai, — pana- 
. šiai, sakysime, atsitinka su nusikaltėliais, 

kuriuos Išganymo Armija (Salvation Ar
my) atveda ant /doro kelio ir išmokina pa- 

į švęsti likusį savo gyvenimą kitiems varg
šams guosti ir gelbėti.

Šito Spano .vardas buvo Ignacas Lojo
lą (Ignatius de Loyola).; Jis gimė prieš 1 
pat Amerikos atradimą: ’ Sužeistas ir ant 1 
visados apšlubęs, būdamas ligoninėje, ša- 
ko, paregėjęs švenšiausią Mergelę su Sū
num, — Ji tai, girdi, patarusi jam atsisa
kyti nuo savo patvirkusio gyvenimo. Jis 
pasiryžo vykti Šventosios Žemės vaduoti. 
Apsilankęs Jeruzaleme, jis pamatė šiito 
neatsieksiąs, tad gryžo atgal į vakarus ir 
Stojo 'kovon prieš Liuteronų ereziją.

1534 metais'jis mokėsi Sorbonos uni
versitete. Susitaręs su kitais septyniais 
savo draugais, suorganizavo draugiją. Vi
si astuoni vyrai pasižadėjo šventai gyven
ti, jėškoti ne turtų, bet teisybės ir pasi
švęsti, su kunu ir siela, Bažnyčios tarny
bai. Už kelių metų ši draugijėlė suaugo 
į didėlę organizaciją, ir papa Povylas III 
pripažino ją Jėzaus Draugijos vardu.

Lojolą buvo karininkas. Jis tikėjo į 
discipliną, todėl aklas paklusnumas vyres
niųjų įsakymams liko viena svarbiausių 
Jėzuitų pasisekimo priežasčių. Jie specia- 
lizavosi švietimo srityje. Jų mokytojai, 
pirm negu galėjo 'kalbėti su mokiniais, tu
rėjo būti patįs visiškai prisirengę moky
tojavimui. Mokytojai gyvendavo- kartu su 
.mokiniais ir dalyvaudavo jų žaisluose. Jie 
prižiūrėdavo ir, savo mokinius didžiausiu 
Štropuniu. Ir šitos tvarkos dėka, jie iš
auklėjo naują gentkartę ištikimų Katali
kų, žiūrėjusių į savo tikybos pareigas taip 
rimtai, kaip ir Viduramžių žmonės.

Jėzuitai aikvojo savo energiją ir pri
tyrimą ne vien beturčių švietimui.. Jie ėjo 
į galiūnų rumus ir Įliedavo busimų karalių 
ir valdovų auklėtojais. Gi ką tai reiškė, 
matysite iš -pasakojimų apie Trisdešimties 
Metų Karą. Bet pirm šito -didelio tikybos 
fanatizmo iškilimo buvo dar visa eilė kitų 
taip jau svarbių įvykių.

Karolis V jau buvo pasimiręs. Vokie
tija ir Austrija tekę jo broliui Ferdinan
dui; .Visos kitos žemės, Spanija, Olandi
ją; Indijos ir Amerika teko Karolio sunui , 
Pilypui. Pilypas buvo sunuš Karolio ir jo 
žmonos, Portugalijos kunigai'kštaitės, ku- : 
ri buvo jo pusseserė. Iš tokių jungtuvių 
gimę kūdikiai dažnai būna nenormalus. 
Pilypo' suims, nelaimingas Karolis (Donl 
Carios), vėliau paties jo tėvo sutikimu nu-j 
žudytas, buvo pusprotis, ir jo pasiryžimas!

Pa
pa
jos 
to-

— Tu neprietelka, su prapul
dei mane su. tuo plikiu.

— Mielasis, ką tu įsivaizdi
nai?

*— Savo akim mačiau....
— Taip? Tai šitaip tu ma-

ne myli?... Tu labiau tiki
savo akims negu mano žo-
džiams ?

Darata: Dovanok, dvasiškas 
teveli, ir aš buvau su visąją nu- 
ėjus ant laisvamaniškų kapi
nių, laidojant kuh. Dembskio 
pelenus....

Kunigas: Ar tu pabludai? 
Tu palaidūne, tu papildei am
žiną grieką, ir už tai pekloje 
kaip kalė degsi....

Daratą: Taip, tėveli; ir aš to 
bijojau, ąle kaip visi ėjo tai ir 
aš nuėjau — nieko blogo ne- 
mislydamą. O dar taip gražiai, 
svietavai buvo — tai jau, sa
kau, ir aš ant tų pačių kapinių 
su Pono Dievo pagalba atsigult 
nebijočiau.... (“Šiaulių Nau
jienos”.)

Daug yra žmonių, — sako V. Į ji 
P. Banionis, — kurie gali vesti j 
minias — bet kur?

Paprotis tarp .Lietuvių 
bičiuliai kurie turi vienas 
kitą bites, ar tik pas vieną, su
gyventų sąntaikoje idant bitės 
neišnyktų (paeina nuo kunigaik
ščio Vaidevučio — kuris rody
damas savo žmonėms bičių su
tikimą ragino ir įpratino savo 
žmones vienas kitą mylėti ir 
sutikti.

Patr.

kad 
pas

Jus 
Galit

tikybos klausimais buvo visai nenormalus. 
Jis tikėję, jog pats Dangus paskyręs ji 
žmonijos išganytoju. Taigi visi, kad tik 
nesutikdavo būti tokios pat kai ii’ jis nuo
monės, likdavo žmonijos priešu ii’ turėda
vo žūti, kad apsaugojus nuo užsikrėtimo 
atškalunybe 
sielas.

Spanija 
sas naujojo
plaukė į Kastilijos ir Aragonijos iždus. 
Bet ji buvo kankinama tam tikros ekono
minės iigos. Jos kaimiečiai ir kaimietės 
sunkiai dirbo. Aukštesnysis gi gyventoji! 
luomas nekentė jokio darbo, jei bent tik 
tarnybą valdžioje, kariuomenėje ar laivy
ne. Murai, 'buvę labai darbštus darbinin
kai, jau senai buvo išvyti iš Spanijos. 
sdkmėje to viso Spanija, viso saltytum 
šaulio iždinė, liko neturtinga, mes visi 
pinigai išeidavo į užsienius mainais už
kius reikalingus gyvenimui dalykus, kurių 
patįs Spanai nenorėjo pas save gaminti.

Pilypas, galingiausios šešiolikto am
žiaus valstybės valdovas, galėjo išsilaikyti 
pats ir išlaikyti savo valstybę tiktai mo
kesniais, renkamais Olandijoje (arba Ne- 
derlanduose). Bet tie Flamandai ir Danai 
buvo atkaklus Liuterio ir Kalvino pasekė
jai; jįe išgabeno iš savo bažnyčių stovylas 
ir šventųjų paveikslus ir pareiškė papai 
nebeskaitysią jo savo ganytoju, bet seksią 
tiktai savo sąžinę ir nesenai išverstoje Bib
lijoje esamus įsakymus;

Akyvaizdoje šitokio jų pasielgimo ka
ralius Pilypas pasijuto1 ne kaip. Jis nega
lėjo pakęsti atskalunybės tarpe savo paval
dinių Danų, bet jam reikalingi buvo pini
gai. Jei jis leis jiems pasilikti Protes.to- 
nais ir nesirūpins jų sielų išganymu, tai 
jis bus nusikaltęs prieš Dievą. Jei, kita 
puse Vertus, pasiųs Olandijon Inkviziciją 
ir degins savo atskalūnus pavaldinius, tai 
neteks svarbiausio savo pajamų šaltinio.

Neturėdamas tvirtos valios, jis gan il
gai dvejojo ir svyravo- Jis bandė paveik
ti Į atskalūnus gražumų, kalbomis, priža
dais. Olandai nesilenkė, giedojo sau psal- 
mus ir klausė savo Liuteronų ir Kalvinų 
pastorių pamokslų. Pilypas ipagaliaus pa
siuntė “geležinį vyrą”, Albos kunigaikštį, 
kad šis paspaustų tuos' atskalunus-užsi- 
spyrėlius. Alba bematant pradėjo kirsti 
galvas visų vadų, kurie nespėjo, pirm jam 
atkeliausiant, pasprukti į užsienius. 1572 
metais (tais, pačiais metais, kai visių Pran
cūzų Protestonų vadai buvo išžudyti bai-

Motery šilkinės kojinės-pan- 
čiakos, kuo aukščiau jas vyrai 
matp, tuo labiau jiems patinka.

Vyry kojinės tai dalis kojų 
apdangalo su skylėmis abiej uo- 
se galuose.

Naktis — gamtą gailisi pra
radimo /saulės. Laikas kuriame 
pelėdos, šikšnosparniai, ištvir
kėliai, aktoriai turi savo dieną 
—- jų nematysi.

Bučkis — keturios švelnios 
lupos, dvi tyros dvasės, vienas 
nemirštąs geismas.

Dangus — tai paprastas kru
tamu paveikslų teatras, kendės 
arba atrajavimas gumos-, mer
gina šalia ir kurti-nebyliai ap
linkui.

Bigamistas — kiltaširdis pa
triotas, kuris stengiasi auklėti 
dvi šeimynas vietoje vienos.

Motery abu galai nuogi, 
tai vidurys apdengtas.

Graži mergina yra pusiau 
sivedus.

tik-

ap-

Paukščiai įsipainioja su 
jom, o žmonės su Liežuviais.

ko-

Visa gyvija paremta ant da
linimosi principo: kąi pirmuti
nė gyvybė ant žemės atsirado, 
ji dalijosi Į dvi ir vis j dvi, ir 
taip daugėjo.

Taip ir toliau ėjo: katalikų 
bažnyčia skilo, skilo SLA., A. 
L. Socialistų 'Sąjunga, komu
nistai, ir tt.

Socįalįstai šaukia šalin karas 
ir ginklai, o tuo tarpu spaudoj 
patįs rašo kad mes tik ginklu 
iškovosimi visų lygybę, ir šau
kia visus į kovą ir rėkia mir
tis visiems tautų vadams tau
tininkams., Tat jeigu visiems 
lygybė tai kam mirtis tautinin
kams? Čia jau jokios lygybės 
nėra. Ir jų visi šie obalsiai ga
lima drąsiai talpinti į juokus, j 

. Rakštis.

išaštrinti 
skustuvo 
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natini skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Wet
A*«rStrop 

Razor

savo 
gele-

Šv. Baltramiejaus Naktis.

šią šv Baltramiejaus naktį), Alba puolė 
keletą Danų miestų ir išžudė jų gyvento
jus, kitų įspėjimui ir užgąsdinimui. ■ Ki
tais metais jis apgulė svarbų Olandijos 
pramonės centrą, Leideno miestą.

Tuo tarpu septynios nedidelės žiemių 
Olandijoje provincijos sudarė taip vadina
mą Utrechto Apsigynimo Uniją, pasikvie
tė Oranžo Vilimą, Vokietijos kunigaikštį, 
buvusį imperatoriaus Karolio V sekretą- 
rium, sau į vadus armijai ir laivynui; jų 
jūreiviai buvo žinomi tuomet Jurų Elgetų 
vardu. Vilimas, Leideną gelbėdamas, iš
griovė tvenkinius, užliejo aipielinkęt van
deniu ir, su savo- šalininkais, šiaip taip- pri
siyrė prie miesto.

(Bus daugiau)

34-11. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 

' šių knygų ir ji turėtų rastis kiekviename na
me- Sutaisę Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formato .......
Drūtais apdarais ........................

$1.25
$1.50

Ir kuomet švie-

(Lith.)

Saldainiai Mėsos

Vardas

gjįįž

i po 
Pra- 
Bor- 
kita

Lietuvą tą valandą 
nugramzdinti.

naikinama viskas

Nekurie žmo
nis bus 
viršuje 
sveika-

Iš visų žinių gautų, pasirodo 
kad Lietuvos Seimo atstovai 
turi būti ne tik geri kalbėtojai 
ir ne tik mokėt Lietuvos Him
ną ant atminties, bet ir but ge
rais giesmininkais.

Jeigu vienus meta iš seimo, 
jų draugai tuoj sustoja ir už
gieda himną, tuomi priversda
mi sustoti ir klerikalus ir nu
rimti laike giedojimo, nors jie 
gatavi butų 
klerikalizme

Lietuvoje
Lenkiško, ir mus Amerikiečius 
pašiepiama už vartojimą seno
viškų terminų, nesekimą nau
jos jų rašybos.

Bet žodžiai “poni”, “panelė” 
Lietuvoj paliko tikrai “Lietu
viškais”, ir ‘ponai’ kurie rašybą 
takso tuos žodžius labiausia 
mėgsta į^Et^ti, andarok^ pat. 
matę.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnąi Lietuvei šeimininkei.

Vrimo Receptas
Nėra geresnio pasismaginimo lie

tingą -dieną kaip žaislai virtuvėje. 
Nekurio mano kad drėgną dieną sal
dainiai negalima gėri padaryti. Jei 
tik virsi jas tinkamam okarštyj, jos 
vis bus geros kad ir lytingą dieną. 
Yra saldainių kurios turi tikrą svei
katos vertybę. Vienas ir svarbiau
sių šaltmėčių (peppermint) naudo
jimų yra saida inese paskoninimui. 
Sekantis saldainių receptas parodys 
kaip padaryti vieną iš populiariš- 
kiausių ir skanių saldainių kokių tik 
kada valgėt.

Smetoniniai Šaltmėčių Gumulai
1/3 puoduko evaporated pieno 
3^ šaukštų vandens
2 puodukai rupaus cukraus 
Vs .šaukštuko tartar Smetonos 
2 lašai šaltmėčių aliejaus 
Sudėk tris pirmus dalykus skarva- 

doj ir virk lėtai be maišymo iki su
sidarys minkštas kleckas kada įdėsi 
šmotuką į šaltą vandenį’. Atvėsink 
iki drungnumo, paskui sudėk šalt
mėtes ii* tartar Smetoną (cream of 
tartar), plak iki pasidarys Smetona 
ir tada greitai kabyk ir dėk 
tuku ant taukuotų, blešinių.

Virtuves Patarimai
Skarulis išgręžtas šaltame 

denyje, apdėtas .aplink blešinę ku
rioje randasi karštąs pyragas arba 
pudingas, pagelbės jį išimti iš ble- 
šinės labai lengvai.

Naujų ^bulvių lupynas lengvai ga
lima nulupti trinant jas su rupiu 
skaruliu, kuris turi būti visai šla
pias.

Užlaikymui pečio švariai, valyk jį 
kolei dar karštas, mitrinant taukus 
su laikraščiu. Maliavojamas šepetis 
pečiui valyti yra geriau negu skaru
lis, kadangi šepečiu gali pasiekti vi
sas duobukes.

Nevartokit rankšluosčių nuėmimui 
nuo pečiaus karštų uždangalų, nes 
sluostuvai nuo to nudegs. Naudo
ki t geležines rankenas kurios kai
nuoją tik penki centai. I

RODYKLĖ No. 60
Naminiai Paslgelbėjimai

Karkliniai krėslai kada susitepa 
I reikia šepečiu nutrinti visas dulkes
- ir paskui numazgoti druska ir van- 
1 deniu ii- leisti išdžiūti.
| Sukietinimui plauku šepdčių šė- 
l rių po jų išmazgojimo, pamerk še-
- rius į pienų ir tegul visai išdžius- 
j tą.

Guminio medžio (rųljbęr plant) 
I lapų žibėjimas labai pagerėja kada 
i dapili sykį į menesį prie šaknų šau
kštukų saldaus aliejaus (sweet oil).

Grožės Patarimai
Bile kokios karštos maudynes re

guliariai imamos pagelbės numažin
ti riebumą. Lengviausias būdas iš
simaudymui su epsorn. druskomis yra 
supylus d usvaru tų druskų j vande
nį, vandenį turint tiek karštą kiek 
galima pakęsti. Gulėk kubile nuo 25 
iki 30 miliutų, paskui plaksnok odą 
iki nudžius. Mankštymasi, tinkami 
valgiai, ir tokios maudynes prašali
no daugybei moterų po 10 svarų per
viršiais taukų. Buk labai atsargi 
kokius medikąlius preparatus naudo
ji riebumo numažinimui. Daugelis 
tų vaistų turi palinkimo padvigubint 
širdies veikmę ir smarkiau plakti. 
Naturališki budai prašalinimui pe- 
bumo yrą saugiausi. __1
iiės, ar jie valgo ar ne', jie 
riebus. Protingas valgis ir 
paminėtos maudynės niekad 
tai nepakenks,

Ypatiška Sveikata 
vaistas nuo šalčio,

^PASIRINK
Tikrąjį* Maistą

DIENAS yra stebėtinas ištek- 
1 liaus šaltinis žmogaus maišto 
reikalavimams.
žio pieno negalima gauti, arba ne
patogu namų naudonci, pasipir- 
kit Borden’s Evaporated Pieną.
šešiasdešimts astuoni metai atgal, Gail 
Borden savo epochą sudarančiu išradi
mu evaporated (išgariipdinto) pieno 
užtikrino kiekvienam ir kiekvienoj 
vietoj užtektiną ištekliu, visiškai tyro 
pieno visokiems naminiais tikslams. 
Prie valgiu gaminimo Borden’s .Eva
porated Pienas yra daugeliu atveją ta 
ideale forma maistingo valgio padaro. 
Pirmoje vietoje jis yra visiškai tyras. 
Jis išsilaiko bile - kiek laiko ilgumo ir 
bile klimątc. Ir jis teikia pilną pieną 
su ūkės Smetona palikta jaute.
Smetoninėms zupėms arba kepįpiui ir 
pudingams, pajams, sosams ir priesko
niams jis daugeliu atveju geriau tinka 
negu šviežias pienas. Bandykit jį ka
voje arba arbatoje. Jis priduos tiems 
gėrimams kitokį skonį.
Jei jus norit žinoti kaip ganiįųti valgius su 
Borden’s Evaporated Pięnu, išpildykit kupo
ną pažymint kokių receptų norit, ir mes pri
siusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Bordėn Building New York

šaukš-

van-

Kaipo 
kas yni 
irimas ir 
rie daugiausia mus varginų gali iš
silaikyt prieš lemono sultį. Jeigu 
po buvimo dulkėtoj gatvėj, arba su 
nešvariais žmonėmis kokių tarpe 
kartais, atsiduriam, parėję atsipjau
tume šmotukų lemono, ištrintame 
juos burnų, ir išplautame gerklę su 
lemono sultimis, daug negerovių ku
rios mus užpuola būta prašalintos! 
Namuose višada reikia turėti nors 
pusę tuzino lemonų (citrinų) grei
tam reikalui.

mažai 
geresnio kaip lemono skys- 
cukrus. Mažai ta perų ku-

^PORAIS® 
MlLK

Pudingai

--
Ii ■ KUPONAS, 8MiO8Eligi
I pĮuona Rąsalai Pajai -n
S žilvis Košelės ^Sriubos

No. 3
MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: 

ta jame smetona, pagaminta: 
priežiūra veterinarių ekspertų, 
syk groserninko duoti jums 
den’s Evaporated Pieno kada 
sykiu eisit pirktis groserių.

Borden's Evaporated Pienas į yra 
arčiausias prie pridavimo pilno rie
baus karvės pieno negu koks kitas 
produktas. Jis yra riebiausias ir 
tyriausias iš šviežių pienų su palik-

Adresas
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THE POLISH i nas as Polish liaison officer. 
BETRAYAL j Wonsowicz, himself a natural- 

; ized American citizen of consi- 
: derable private means, was one 
, of Pilsudski’s most trusted sec
ret agents,

standpoint 
was then

a military
Lithuania
than when Zeligowski therefm-e'in 
the town on October
from a qualified Brit

an ex-officer es-

From 
Central 
stronger 
entered 
9th, and
ish expert, 
tablished in business, I obtain- ] 
ed very satisfactory evidence 
of the close connection betweeni 
General Zeligowski and the' 
Warsaw government. For thatj 
matter, the Polish flag flew! 
over official buildings, and the I 
militia wore Polish brassards. I 
Only Polish money circulated. | 
The first decree of Generali 
Zeligowski defined the territo
ry of Central Lithuania as em
bracing all districts of the Vil-

and h is presence 
Vilnius at such a 

hardly be miscon- 
had suddenly left

OFFICE CAT
By Junius

time could 
strued. He

i Kaunas some few weeks before 
to escape arrest by the Lithu
anian police for ceaseless plot
ting against the 
ministration.

On the return
I Kaunas our ear 
ten versts from

existing ad-

Telling the truth may shame 
the Devil, but some folks get 
more pleasure out of telling it 
to1 shame some church mem
ber.

-------- o--------
Chicago Is to select its “per

fect boy” in a contest this 
month. We hope the/judges', , 
are lucky enough to pick out I ™an S 

jood boy this time, and no I one’

journey to 
broke down" 
Prienai, and 

we had to accomplish the rest
.‘ of the route' on foot and in a|a ----— — -1

prehistoric stage-coach packed one that will require the pro-| 
with good-natured Jews.

Unfortunately for the pleas- 
nius government, save Vileika fiction of a mutinous Gen
ami part of iDisna district, also ol'al (Zeligowski to wit), and 
almost all Gardinas (Grodno) Polish innocence of complicacy'

RANDOM LINES 
Walter R. Baublis.

When thru the woods I walk along 
My voice breaks out in joyful song, 
My heart once more is free to roam 
And seek the woodsprite’s dewy home 
Where in repose they calmly lie, 
As free as clouds in God’s blue sky.
I wander 'neath the kindly shade 
•Thru wooded glen and flowery glade, 
Until the brightness of the day 
Is gone, and night again holds sway 
And fills with peace the human breast
And Hulls the heated brain to rest. 
Thus in the stillness of the night 
A vision breaks upon my sight, 
For underneath a branching tree 
The woodland sprites I chanced to see, 
And in their midst I soon was borne 
There frolicking till come of morn.

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

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

Rosedale Dry Cleaning Co.
n r nrTniiTin Randolph 7908

savininkas C, F, PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE.
Palei Lietuviškų Bažnyčių. Vakarais atdara iki 8 valandai. Ateikit.

5*
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When woman was jnade of a. freezes with the slippery side! 
rib, sbmeone pulled a I up.

—o--------
to remove

district. The national emblem 
was the eagle ant epaulettes, 
taken from a historic tablet on

Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia:

kta'i 
ifaili 
litai 
arti

(ini!
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life. 

fe$l
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fapj lt 
aitai! 

Intai 
irai tai 
itaigį 
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1 Darbini 
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Uli ji 

n”18'
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AŠ NEGALIU SUTAUPYTI IŠ 
SAVO ALGOS”

-------- o------ —
You needn’t take a man’s ad

vice to flatter him, just ask it.
TAS antgalvis pakartoja 

seną pasiteisinimą ko
ki koki žmonės mėgsta iš
statyti kada jų neapsiru- 
pinimas juos graužia.

your 
your

. . , f ~ „ The wayfessional services oi Clarence , .. . I handicap is to put on says ... . .| thinking cap.
-------- o--------

Jiggs must be struck 
often by Maggie’s ugliness as 
by her rolling pin.

-------- o--------
Geo. Baltrukonis thinks the 

aim is

in his coup, we have signed 
depositions of Polish officers, 
including Lieutenant Grodski,

the walls of the famous belfry Captain Buczynski, Captain Ja-: 
of St. Casimir attached to the vorskr, and Lieutenant Slovi- 
cathedral. This embled 'decor- kovski, to prove that the en- 
ated the red flag of the “Re-1 tire plot was engineered by 
public”. The. provisional gov-1 Marshal Pilsudski himself, in 
erning commission comprised ,conjunction with other highly 
departments of Foreign Af-1 places military officers, whoj 
fairs, Region Defence, Interior held a conference in the Mar-; 
Trade and Industry, Ways of|shal’s train at Gardinas on Oc- 
Communications and Public ‘ tober 1st and 2nd to concert 
Works, Labor, Finance, Provi-jplans for the reoccupation of 
sioning and Agriculture, Statei Vilnius.
Properties, and Justice.' 
administration was to continue! enterprise because he ■ was a 
only till 'the convocation of a native of Central Lithuania, 
Constituent Assembly which and 
would determine the ultimate more 
form of government. I obtain- theory

General Zeligowski
This'was selected to command the

Lithuania, 
could therefore rather 

gracefully father the 
of purely local move- 

ed several interviews with lead- įment than some outsider. The 
ing officials, including, Direc- Polish officers 
tor of Foreign Affairs, Direc-' nre given above further testi- 
tor of Department?? of Justice, /fiecl that money and munitions 
who naturally insisted that the for the Zeligowski troops came 
coup de force was; inspired by'solely from Warsaw, all settle
local patriotism. |ments of accounts being effec-

One significant little incident1^ ^)rect w*th Ministry of 
which helped to satisfy me per-1 Military Affairs at the Polish 
sonally of the close connection -capital.
between the Zeligowski adven
ture and Warsaw was my . .
chance street encounter on. this | The word tą Ice oi iginally
occasion with none other than | meant to give No telling what 
Lieutenant Wonsowicz, whom i “gimme”, will mean in the next 
I had known previously in Kau-1 century.

whose names

•O-

find
quite

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Darrow in a year or so, 
F. J. Zuris. 

-------- o--------
No, Doris, you’ll nęvdr

an ice plant in a hot house.
-------- o--------

A fortune, says John Bra
zauskas, is awaiting the man|female of the species’ 
who can make tost <year’s hat|more deadly than the male 
look just as good as new.

-------- o--------
THEY are thinking of erect

ing a bust to the man who 
vented the Volstead act. 
bust will be appropriate. 

-------- o--------
Relatives could be arrested 

for some pf the things they 
say after the annual family re
union.

in-
A

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

Dtunk: —Hie— ’sa funny 
thing, but when the water— 
hie—freezes it always—hje—

-------- o--------
AMONG the Scotch a man 

usually finds his closest friends' 
‘ -o-------- ;

The Modern girl makes up 
her face, her eyebrows, lips, 
and hair;

Synthetic though her beauty 
be, she is most, wondrous fair;

And in her pleasing person 
but one defect I (find—

Although a Tpake-up ,artist, 
she can’t make up /her mind. 

-------- o------—
“Many people are attempting 

to lift a mortgage while riding 
around in it”, says A. Zdanis.

-------- o--------  
are smiles that make 
to hit the smiler.
-------- 1--------  we read of people be

There 
us want

. W’hen 
ing poisoned by drinking wood 
alcohol, we aj'e constrained to 
believe that they were block
heads in the first place. 

—;------o--------
Country roads are not 

they seem to be. They, 
lonely and deserted. 

-------- o------- - , 
“You’re a bore”, Said the ap

ple to the worm.

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

skuta 
Valet 
Skus- 
viena-

Bet jei jūsų alga butų nu
mažinta $10 ant menesio, 
arba jeigu renda butų pa
kelta $ 10 ant mėnesio, ar 
ar galėtumėt kaip apsieiti, 
a rne?

$1 iki $25.

Apmokėk savo taupomą 
sąskaitą pirmiausia.

THE A. B.
Savings & Loan Co

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per'Penkis Me
tus ant 57oJ

Valet
Jluto^Strop

Razor
—Išsiaštrina Pats

ISMiiMiiHUHnmniuMaiMUUMSMaiiMiHiMMMHMWuiM. j įa

ANTANAS BARTKUS į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

5%

IncorporateA 1849 

£ocietg tor failings 
in the City of Cleveland

ffl 

ttUiii 

tai n 
ki, įriti 
tajhiė 
tįiiKtk 
fa uiti

Mill

6412 Superior Ave.

LIETUVIAI! Štai yra vienatinė Lie
tuviška rakandų krautuvė kur galit.ras
ti visokiausių rakandų kokių tik jums 
reikia, ir prieinamiausiomis kainomis.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 
nedėldieniais. Prie kožno 
tuzino paveikslų duodu di
delį gražų spalvuotą por
tretą dykai. Ateikit!

1197 East 79th Street

BaMes Love It

iina.

what 
seem

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

INTERNATIONAL CARTOON CO

affiiSJiWKiu

JUST ft.

Taipgi turime puikių Lietuviškų dainų 
rekordų ir visokiausių gafofonų. Per
kantiems musų krautuvėje sudaroma 
prieinamiausios išlygos.

Mr. I. Knowltt

THIS WAJ7
MifaJure 1

UHBP-eLLPS

chee.stt’

BUT MT 
PEPsP. Sin. 

THAT ME**1 V**-

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Aiškios, Tyros, Sv 
s

'e* 'H gaivina ir Nepavojingas.
Jis jums patiks- ' lylIUR E.I Lv Knygelė “Akių Užžiura” ai 

Murine Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago “4kiu GrOŽė” Dykai.

Valet
< ■ O Daugus onudtuYda nuts pai
Autobtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Thornton Flshet
, ŠPOSE •y6Ū~\ 

KNOW NOU LEFi 
■HOUR- UMBR&i-Le.

HOHe CHIS HOOHtiC 
nolu t ftecRov 
NOU O\M£ HOME

Cleveland Furniture Co
M. Sacevičius, Sav.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, • •* 

prie kokių neišlavintų daktaru, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne
si klausinė s kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą Jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jusu tikros liyos- 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bskte- 

F riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveiksti ir 
tvirtybė. Jeigu, turite , nusUpnėjtuiu 
nervus ir kenčiate nuo uinuoaijtM 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, Žai
zdas užsisenėjusiaa, kojose — negaišiukit ilgiau laike ir netikra- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, 6 aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų ligų yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinla- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems. » ’S. Įsra

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. li)5th St. Gevetaai 

ANTROS GRINDYS, KAMBARI8 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo S iki I raksaa 

Nedėldieniais nuo 10 Od L

Prospect 2420 Centra! 1748

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

kuojant išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohb.
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Randolph tyT
6702 SUPERIOR^ 

itdani iki 8 .

saviškių Lietu,

JTAUPYT1J
GOS”

pakartoja 
sinimą ko- 
mėgsta iš- 

neapsini- 
aužia.
•
i butų nu- 
t mėnesio, 
i butų pa- 
lėnesio, ar 
ip apsieiti,

taupomą 
įsia.
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MAVWVWUWWMffll

a vienatinė Ljfr, I 
įvė kur galit.ras- į 
kokių tik ji- | 

domis kainomis. I 

lietuviškų dainą | 
gafofonų. Per- I 
uvėje sudaroma/; i

niture Co.
Vi. Sacevičius, Sffl.

WAV.SWWWMW

ECIALISTAS
pas tikra Spaillillt| 
4 neišlavintų diktarį * į 
ialistas arba pniftiona’ | 
:8 kokia liga targi ir«[' 
Jisai pats tą jum W g 
.minavimo, Diujjbi «*|,. 
negalėjo jul pagydyt bll į 
užtektinai apsiputok E 
4 neišrado jusu tikisi Į F 
uratas Radio-Scopt-M" į 

Roentgeno ir piliai J® į 
a egaaminavimu bwj f. 
m tikrą jusi) lipi W R 
aš paimliu jut gydy, F į 
ryž senoji jusi) irgjŲ |

Jeigu turite.| 
r. kenčiate nuo tin*? | 
ant viso kūno ir busti’ | 
nkit ilgiau laika ff-g? | 
aš po ištyrinėjimo W g 
ima, ir tą pašbryih šr ■ 
jimas reikalinga ji®* t

•ECIALISTAS 
105th St I

LAMBAEIS l 
l — nuo i fid I iN B 
10 Od L .f

Centui I 

ERMANCO. 
rinduotojai ir iW | 
irijų. Rakandui!* 

sukraunam.
Cleveland,^

Baisi Senelio Mirtis
i Labardžiai, Rietavo vals. ■— 

šio kaimo seniukas pil. Greičius 
birželio 27 d. atsikėlęs maž
daug apie 4 vai. nuėjo tvartan 
karves melžti. Bemelžiant kar
vė spyrė, pataikė smarkiai se
nukui, kuris parpuolė ant mėš- 
lo ir apalpo/o karvė tuo tarpu 
išsinėšino laukan. Po valandė
lės tvartan subėgo buris kiau
lių ir radusios Greičių bejiegj 
ėmė jį visaip draskyti ir net 
ėsti. Ir kai apipietėje namiš
kiai jį rado kiaulių tebedrasko- 
mą tai vos galima jis -pazinti,- 
rubai sudraskyti ir kruvini, kū
no dalis nuėstos, net baisu....

“L.”
▼▼▼

Žiaurus Vežikas
Želva, Ukmergės ap. — Bir

želio 20 d. želvos pašto vežikas 
Česiulis gryžo su paštu, bet be 
aštudnių dantų. Gryžęs prane
šė policijai kad važiuojant iš 
Ukmergės su pašto per Nuote- 
nų mišką užpuolė jį tris pikta
dariai ir geležiai išmušę aštuo
nis dantis ir perkirtę lupą, bet 
pašto nekliudę.. Policijai pada
rius kyotimą paaiškėjo kad Če- 
šiulis^lHivo.-girtas. Įvažiavęs į 
mišką lazda ėmė' kųhielę muš
ti, o ši buvo/ pilotą .,ir mušama 
Spyrė ir ištiuišė'-jani dantis.

ROKIŠKIO PADANGĖ
Rokiškis. — Kun. Matulėnas 

tveria naują katalikų partiją. 
Mat/ prieš rinkimus kunigėliai 
jau pradėjo žvejoti j savo tin
klą žuveles. Bet rodos ir žuve
lės nebepaikos, žino kas tas 
kunigų tinklas.

; Seminaristas.
Javai.o pabrango. Gegužės* pa

baigoj Rokiškyj rugių pūdas 
mokėjosi 7 litai, bet seimui nu
tarus kad iš1 užsienio įvežami 
javai turi būti apdėti muitu, 
su tuo rugių pūdas pabrango 
ant 7 litų. Purui mokasi 40 li
tų, . Darbininkų gyvenimas la
bai blogas. P. Kriukelis.

DR.HUMPHREYS’

“24"
TABLETS
BUILD YOU UP

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wil.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur W 
Tabletuose ir kaip skystimas

O 

Kaip Kunigai Tiki į 
Dievą

Kunigai šaukia: “Laisvama
niai bedieviai griauna Kristaus 
mokslą”. Bet tikrenybėje pa
tįs kunigai Kristaus mokslo pa
matus drasko ir niekina, — tą 
parodo dabartinis jų gyveni-, 
mas.

Rokiškio padangėje nutiko 
toks prietikis. Gegužės mėnesį 
Butėnų Mainelio išjvogė arti 50 
pūdų mėsos. Mėsa daugiausia 
buvo valdininkų, suvežta rūky
ti. Vagystėje neva įtaria ber
ną. Tą nelaimingąjį kankino 
kaip tik krikščioniška inkvizi
cija leido, bet to dar negana, 
b.vlon įtraukta dar dešimts ne
kaltų žmonių, kuriuos iki alpi
mo mušė. Rokiškio visa para
pija pradėjo kalbėti kad suim
tieji žmonės yra nekalti, nes 
aiškiai matėši kad. vagystėje 
yra kas tai slapta, keista.

Dabar pasirodo taip. Kun. 
L. pralošė dvi kiaules dviem 
aukštiem (Valdininkam. Valdi
ninkai kiaules papjovė, ir nuve
žė pas Mainelį rūkyti. Maine- 
lis- yra kunigo L. didelis drau
gas, kuris slaptai tas kiaules 
klebonui grąžino, o paskelbė 
kad mėsą išvogė. Tą kalba ne 
tik bedieviai bet ir brostvinifi- 
kai ir visds davatkos, ir labai 
piktinasi klebono darbais. Rei
kia dar pridurti kad klebonas 
yra labai didelis kazirninkas ir 
politikierius, jis Rokiškio pa
dangėj yra kaip koks dievukas. 
Jis valdo seimelį, ■ mokyklas, 
valsčius^ miškus, ir kam nori 
gali duoti žemės, o kas jam ne
patinka iš to gali atimti.

Seminaristas.
▼▼▼

Laižuva, Mažeikių aps.
žemaitis sako: Savo ir pasi

ritęs atima. Ir musų prabaš- 
.čius seka tą poskkj. Tula mo
teris, G. M., iš Liepalių kaimo, 
nuėjo pas prabaščių kad patvir
tintų pakvietimą gavimui pipi- 
gų iš pašto (mat, neturėta pa
so). Bet gerb. klebonas prisi
minęs kad nebuvo jos priimtas 
kalėdojant, dikčiai ją išbarė, 
grąsindamas išbraukimu iš ka
talikų tikėjimo" kaipo bolševi- 
kę, ir už patvirtinimą pakvieti
mo pareikalavo du litu. Reiš
kia,- nebūk gobšus, netrokšk 
turtų!

—oi—
“Eibolševikėję”' parapijonįs 

mažai beduoda ant šv. mišių,— 
nusiskundžia dvasinis tėvelis. 
Bet, matyt, aukščiausias nc- 
pražvclgia "šventably vos asa- 
bos”, apdovanoja sumanumu; 
suranda biznį. Per daugelį me
tų apleistą bažnyčią imtasi re
montuoti: įdėta medinės grin- 
dįs, remontuojama šventoriuje 
stacijos, didžiosios bažnyčios 
duris, ir esą abipus jų šventų
jų stovylos pertepama (mat ir 
šventieji nusinešioja).

Iš surinktų iš parapijos pini
gų 2500-3000 litų, renkant nuo 
ha po 50c., neliko pinigų durų 
atremontavimui. Čia sumany
ta mandagiu budu rinkliava su
rinkti reikiamą JsumĄ ant “baž
nyčios durų” iš miestelėnų. 
Rinkliavą atlikti pavesta (be 

■ įgaliojimų ir rinkimo lapo), A. 
Dargiui, kuris savo stropumu 
neaplenkia ir 'rinkoj pasitiktus

(paštininkus, koper. tarnauto
jus) paraginti: “Prašom, poną, 
je loska, unt bažnytes duru”.

i—o—
Turint gerą sumanumą “pet- 

rograšių” nestinga. Jaunave
džiui S. V., iš Auksudžio kai
mo, (paklausus ar užteks 15 litų 
(daugiau neturėta) už šliubą, 
prabaščius atsako: “Be dvide
šimts penkinės negalima vin- 
čiuoti; daugiau duoti galite, tai 
Dievui ant garbės (prabaščiui 
kišeniunl). Jei netingėsite, 
duos Dievas, uždirbsite”.

Puiku! Jumk vargo žmonėms 
Dievas duos, o pats kunigas iš 
Dievo nieko nelaukia, tik lupa 
nuo vargo žmonių net paskuti
nį kailį. žiupsnelis.

▼▼▼

Ledų Nuostoliai
šią vasarą daugelyje Lietu

vos vietų ledai iškirto javus ir 
padarė ūkininkams daug nuo
stolių. žemės ūkio ministerija 
renka iš nukentėjusių apskri
čių ir valsčių žinių apie nuos
tolių didumą. Ministerija ža
da duoti ūkininkams pašalpą.

Žinant kokia yra ministerija, 
galima spėti kad tik tie gaus 
pašalpą kuriuos kunigėlis reko
menduos.

▼▼▼

Iš Meilės Nusiskandino
Mažeikiai, i— Naikių kaimo 

ūkininko jB. samdytas bernas 
buvo įsimylėjęs to ūkininko 17 
metų dukterį ir nuolat ją klau- 
sinėjęs ar ji “busianti jo”. Bir
želio 18 d. mergina griežtai at
kirto kad ji nesutinka būti jo 
mylimąją. Bernas tada sušė
ręs jai antausin nubėgęs svir- 
nan, pagriebęs kirvį, sukapojęs 
visus savo rubus, apavus ir ką 
tik pirktą dviratį. Paskiau pa
siėmęs pusbonkį degtinės nu
ėjo prie 'Ventos upės. Ten pa
rašęs gana poetišką atsisveiki
nimą pasauliui ir savo “pane
lei”, o paskiau, matyt, išgėręs 
pusbonkį, sudėjęs atsisveikini
mus į kepurę, juos pąlikęs ant

EVOLIUCIJOS BY
LOS EIGA

■ (Tąsa nuo pusi. 1-mo) j 
Logiškos pinklės pylėsi iš 

Darrow’o lupų taip nekaltai 
kaip iš kūdikio, ir tolei kolei 
Bryan galėjo prieš juos atsikir
sti jis šypsojosi, bet kaip tik 
koks klausimas palindo po oda 
jis tuoj dangstėsi savo tikėji
mu ir atsisakė atsakyt tiesiai 
arba atsakė, panašiai: “Biblija 
taip sako; taip turbut ir yra.”

“Ar tamista kada nors ban
dei patirti iš kur nors kaip se
nai žmogus ant žemės randa
si?” klausė Darrow.

“Aš nemačiau tam reikalo”, 
atsakė Bryan. “Krikščioniškas 
tikėjimas mane patenkina ir 
aš nemačiau reikalo teirautis 
apie priešingas religijas.”

Žodis priešingos, arba kom- 
petitinės religijos Darrow’a su
interesavo, ir pagaliau Bryan 
išlaiškino jog jis minėjo “reli
giškus netikėlius” į krikščionių 
religiją.

Darrow užklausė jo ar jis ži
no kiek žmonių buvo ant žemės 
įvairiais laikais, ir kuomet at
sakė kad jis yra pirmas žmogus 
kokį Bryan sutiko paklausęs to 
klausimo, Darrow vėl klausė:

“Aš esu pirmas žmogus kokį 
tamista sutikai kuris žingei- 
daujasi amžium žmonijos drau
gijos ir /primitiviu .žmogum?”

Jis paklausė Bryano ar jis 
nežino kad knygynuose yra 
tūkstančiai knygų tame klausi
me, o Bryan atsakė jog nežino, 
bet patikės jam jog yra. Jis 
sakė neskaitęs daug apie primi- 
tivį žmogų, ir >kadą Darrow pa
klausė ar jis nebandė patirti 
apie pasaulio civilizacijas, kaip 
ilgai jos egzistavo, atsakė:

“Ne, aš pilnai (pasitenkinęs 
krikščioniška religija jog netu
riu laiko leidimui ' j ieškoti ar
gumentų prieš ją.’’

Po tolesriių klausinėjimų, a- 
pie Babelio bokštą” ir kitus da
lykus, ir prokuroroĮ prieštaravi
mą, pagalinus kaltintojų pusė

pasakė kad jie tiek užlaikys 
šiuos Bryano pareiškimus ape
liacijų teismui kaip jie laikytų 
gyvatę pas save, ant ko gynė
jai vienbalsiai suriko: “Mes 
vistiek užlaikysiu! ir panaudo
simi tenai!”

Nors dar Bryan rengėsi pa
sodinti ant liudininkų suolo tą 
“bedievį” Darrow’ą, bet proku
rorui pasitarus su teismu liko 
nuspręsta kad nuo to laiko jau 
byla bus gryna teisrhiška pro
cedūra, kaip ir buvo padaryta, 
ir Bryan negavo progos klausi
nėti Darrow’ą, ko visi gailėjo
si, nes laukė dar daugiau juo
kų ir teisybės.

Mokytojas Scopes liko greitu 
laiku atrastas kaltu, kaip pau 
buvo pranešta, ir nubaustas už
simokėti $100 už mokymą evo
liucijos.

Bryan tuo užsirūstino, ir nu
sprendė savo paruoštą teismui 
kalbą paduoti spaudon, kas ir 
pasirodė laikraščiuose trečioje 
dienoje po jo mirties, bet jos 
neperspausdinsime kadangi ne
turi nieko žiųgeidaus, kaip bu
tų galėjus išeiti jeigu ginčai 
butų Darrow’ą klausinėjant.

Sapnininkai
75c APDARYTA gį g(į

Su reikalavimais siųskit ir (pinigus.

3352 Superior Avė.

DIRVA”
Cleveland. Ohio.

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube
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Nuo vidiiriy' gč-

no moterim pri-

kietėjimo.

limo ir trauky-

prasto, . nepaei

nančio nuo už-

Moterjs turi vi

rankiui b o n k %

specialiai sau ir

savo dukterims.

sada turėti pa

GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI
Moterims nuo Vidurių

Veržimo

KAINA 40c.

Nėra tai bandymas 
Naudojama per, virš 3.0 metu 

Patarimu ar katalogo reikaalujant rašykit:

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO. plyXth, pa.
'iiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiih-

kranto, pats įšoko į upę. Nors 
namiškiai greit jo pasigedo ir 
pėdomis susekė bet išgelbėti 
nespėjo. Skenduolis buvęs iš 
nemažo ūkio, teisingas ir darb
štus, tik labai kerštingas.

“L.”

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG. Į 
kur su visais teisių reikalais ? 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir I 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu- I 
rėš teisingą patarnavimą.

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

SKAITYK

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

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

ii' ' v. .

Į .Sumažink |į
Į Savo

skutimo lėšas. Ir Į 
apsiskusk greitai į 
ir dailiai. Vie- i 
natiuLs skus- Į 
tuVas su tikrai Į 
aštrio geležte vi- Į 
šokiam skutimui Į 
yra Valet Auto- į 
Strop Skustuvas. |

$1 iki $25.
i I

įl Wet I 
|i ArttrStrop |

Razor . IĮ 
—Išsiaštrina Pats

ji.____ ________ ___ ________ ___ ii

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
,JAI yra plukti jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus nO- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat uŽr 
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bildu. Musu che
mikai pagailos surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine daiitu 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Čo., Saint 
Louis, U. S. A.

vidų*

=■ Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų 

rial užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos' Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvieną dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriuusj Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 3pc. aptiėkose ar i tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Visai tyras castor , oil medi
kai iam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labeliuOtas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

j Verta Pagalvoti |
i 1
.C Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- • •!• 
j sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur- $ 
Ž tingu. i |

•į Jeigu biednas, ąr beveik biednas žmogus galėtų šutau- Jį 
į pyt biskelį, nors doiarį į savaitę, jis jau butų kelyje pir- ¥ 
1 mynžangos. * X

v ’ 4*
į Ripflnysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir T 
¥ galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt Šiandien ir užsi- Ji 
¥ tiltrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę. ¥

į Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- ¥ 
spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas X

¥ tė pasekmėmis. • ?
¥ i X¥ Net keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt jums •!• 
¥ prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku. X

I ž i
X Pradek savo pasisekimo taupymą The A. B. Savings and X 
¥ Loan Company ir tdgul prasideda tuojau jums augti ¥ 
¥ nuošimčiai. ¥

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

¥ Ateik pas mus ir ūžvėsk taupymų sąskaitą šiandien arba
¥ pasiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok iki. rytojaus tą ¥ 
X ka gali padaryt šiandien. X
? į

| THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY I
•i- 3354 Superior Ąye. Cleveland, Ohio J-
¥ A. B. Bartoszewicz, Pres. x
? . . . ...... ?

LISTERINE.

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

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Musterolc (milder form) 35c.

Better than a Mttetard flatter

i | “Vienybe” j|
Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrine vertė atstoja pagar
sėjusią pas 'Amerikonus “Five Foot Book Shėįf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagąlba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybes” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis-' iš visų pąsauli.o: kraštų ir Lietuvos.

Keturi dolariai 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.



Garsus Ristikas Karolis | 
Požėla Apsilankė

Netikėtai j
Pereitą, savaitę važiuodamas | 

pro šalį sustojo Clevelande gar-j 
sus Chicagos ir Europos risti-j 
kas Karolis "Požėla, su kitu ris-1 
tiku, Adomu Vidžių. Abu va-1 
žiuoja ir jieško priešų savo ris- • 
tynėms.

Pasinaudojant ta proga, su-j 
ėjęs būrelis vietos sporto mylė-i 
tojų sutiko surast Požėlai tokį i 
Clevelande priešą katras jam 
tikrai baimės įvarys ir išvys iš 
jo visą smarkumą kokį Chica- 
goj per du metu rodė, ir nie
kas jo neparito. Beje, Požėla 
ritosi jau ir Bostone ir Brook- 
lyne, ir įPittsburge, bet vis dar 
neparistas. Clevelandiečiai jį 
biskį “pafiksys”.

Užkvietė jį tikrai atsilankyti 
su ristynėmis j Clevelandą, ga
vę jo prižadėjimą, Clevelandie
čiai pastatys ir jam šonkaulių 
laužytoją.

Šalip ritsynių, K. Požėla pa
rodys dar kitus stipruolio ste
buklus : bus daužoma jam ant 
krutinės didelis akmuo; bus už
kelta pianas; draskys kazyrų 
kalades; sukinės (didelius vyrus 
sau aplink galvą; sustatys į 
abi pusi savęs po penkis ar dau
giau vyrų ir duos susikabinus 
vienas už kito atplėšti jo su
kabintus rankų pirštus; dau
žys plytas jam ant galvos, ir 
kilnos sunkias vogas.

Ristynės Lietuvių Salėj, 
Utarninke Rugp. 11d.

Kada tos ristynės bus? kur? 
Tai svarbiausia jums rupi ži
noti. Nagi jau visai neužilgo, 
kitą utarninką, rugpjūčio (Au
gust) 11 d., nuo 8 vai. vakare, 
Lietuvių salėje.

Ar gali kas rizikuoti praleis
ti tokį gražų sporto vakarą ko
kį pirmu kartu teks dabar pa
matyti ? Jeigu Clevelandiečiai 
mėgs ristynės — o tikrai pa
mėgs, kaip pamėgs ir abu mu
sų ristiku, —- tai Požėla žada 
ir kitais sykiais čia ■ atsilankyti 
ir pasiimti scenon ne tik Lietu
vius, bet ir svetimtaučius kau
lus palaužyti (jiems).

Ura visi į ristynės, pasikvie- 
skit savo draugus, nes turėsit 
tokių juokų ir džiaugsmo kokio 
dar neturėjot! Sprts.

Karolis Požėla kaipo ristikas 
yra pagarsėjęs visame pasauly
je, turi desėtkus medalių lai
mėtų ristynėse Rusijoj, Vokie
tijoj, Švedijoj, Finlandijoj, Da
nijoj, Mandžurijoj, Chinijoj, 
Japonijoj ir Amerikoj.

Su Požėla atvyks-' ir kitas 
ristikas, Adomas Vidžius, bu
vęs Pittsburgo bokseris kumš
tininkas. Vidžius jau keli me

GRAŽIOS VESTUVĖS
Panedėlio vakare Lietuvių 

salėje atsibuvo gražios vestu
vės Jono Revelto, 22 m, vaiki
no, su Una Ruškiute, 21 m., 
duktere gero tautiečio Juozo 
Ruškio nuo 3101 Church avė. 
šliubas buvo Lietuvių bažny
čioj, po to (Lietuvių salėj pra
sidėjo vestuvių puota, kurioje 
dalyvavo suvirs 300 žmonių.

Prie šliubo turėjo aštuonias 
poras, pirmutinė pamerge buvo 
jaunosios sesuo Aleksandra, o 
pabrolis Viktoras Zutelis.

Vestuvės baigėsi utarninke, 
viskas praėjo labai linksmai ir 
gražiai. Linkėtina jaunai po
relei gražaus gyvenimo.

Nedėlioj ant T. Neuros far- 
mos buvo gražus didelis Liet. 
Amerikos Piliečių Klubo išva
žiavimas, kur dalyvavo virš 
200 klubiečių ir draugų. Visą 
rengimą vadovavo Klubo pir
mininkas A. Žukas su kitais pa- 
gelbėtojais. Viskas praėjo ge
rai ir gražiai, nors oras buvo 
lietingas.

KUDIRKINĖS NARIAMS
Nedėlioj įvyksta Dr. V. Ku

dirkos Draugijos dviejų mėne
sių susirinkimas, kuris bus' ga
na svarbiu, nes bus pikniko ra
portai ir kiti tarimai. Nariai 
taipgi ateikit užsimokėt • savo 
mokesnius. Vald.

TMD. 20 kp. \nariai liepos 21 .d. 
susirinkime (Lietuvių salėje ga
vo puikias knygas — “Pasaulio 
Istorijos” pirmą tomą, apie 300 
puslapių, ir “Princas ir Elge
ta”, Knygos labai gražios.

Neužilgo ateis kita knyga, 
“Vakarų Europa ir Rytai”, la
bai .svarbus veikalas apie kul- 
turišką tų paminėtų kontinentų 
kilimą.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Siųstus per “Dirvą” 

Pranė Kibildis ..............Lt.100
Marė Garinus .................... 300
V. Urboniutė ...................... 350
Marė Vasiliauskienė ...........200
Povilas Damakauskas .... 150 
Stasys Vaičiūnas ...............200
Motiejus Statkunas ..........350

SPORTAS
Ristikas Karolis Požėla, kuris Imsis Clevelande

Lengvos Vogęs Čempionas ADOMAS VIDŽIUS
Cleveland© gatvėse automo

biliais nuo pradžios metų iki 
liepos 29 d. užmušta 122 žm.

Pernai per tą laiką žuvo 78.

Viena moteris butlegerė su
imta ir gabenta į Clevelandą 
kalėjiman, bandė nusižudyti, 
nes geriau jai mirtis negu ka
lėjimas.

Juozas Vaizmužis subatoj iš
vyksta į New Yorką, ir panedė- 
lį išplauks laivu Rooselelt į sa
vo tėviškę. Jis vyksta į Lietu
vą apsilankyt pas namiškius ir 
pamatyt savo gimtinę kurią 
jau senokai apleido. Jis paeina 
iš Pasvalio.

Visus kelionei reikalingus po
pierius parūpino ‘Dirvos’ agen
tūra. Jis nėra Amerikos pilie
tis. Linkėtina laimingos kelio
nės ir parvežti gražių žinių iš 
Lietuvos. 

tai dabar yra pirmos eilės ris- 
tiku-čempionu lengvos vogos. 
Vidžius Clevelande apsigyvens 
ir rengiasi sudaryt sportininkų 
ristiku būrelį. Reikia tikėti 
kad iš penkiolikos tūkstančių 
Lietuvių rasis geras buris mėg
stančių būti drutuolių tarpe, j

Smagu turėti mums savo ko- 
lonijo’j Lietuvį j-įątjįtą. čampio- 
ną, kaip turi kitos tautos.

F. Lojkiewicz, namų parda
vinėtojas, 1248 E. 87 st., pasi
korė Savo namuose. Jis buvo 

I tėvp septynių vaikų, kurių vy
riausias yra 29 metų.

Clevelande atgabenta du vai
kinai suimti Akrone už sklei- 

I dimą suklastuotų pinigų. Jie 
prisipažino iš penkinių darę 
dvidešimtines.

Popiežius atsiunčia į Cleve- 
velandą lavoną šventos Kristi
nos, kuri bus patalpinta kated
roj, geresniam pinigų rinki
mui, turbut. Ji yra mirus an
kstyvuose krikščionybės lai
kuose, buvo palaidota Romos 

I katakombuose.
-Ji padovanota Clevelando vy

skupui jam ten atsilankius.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Svarbus Išguldymas
Iš J ere m i josi aus Pranašo knygos 51 
per., 6, tekstas: Pabėgėkite iš Ba
belis kad kožnas savo gyvastį plėš
te išplėštų; kad neprapultumete jos 
nusižengime, nesą šis yra čėsas at
keršijimo Pono Dievo kursai jai už
mokėte užmokės’.
NEDĖLIOJĘ, 2:30 v., 7017 Superior 

Kalbės F. J. Diglis. 
Kalbės G. Bielinis.

A. LAPĖS LAIŠKAS 
IŠ KELIONĖS

Gyvenant per penketą metų 
ir darbuojantis Clevelandiečių 
tarpe teko įsigyt draugų nors 
ir ne daugumą, bet gražų būre
lį, su kuriais buvo sunku persi
skirt, nors turint mintyje kad 
tai yra tik nekuriam laikui — 
už kelių mėnesių ir vėl prisieis 
susieit ir praleist sykiu atlieka
mą laiką. Visų linkėjimai ir 
dabar mano ausyse skamba, ir 
tikiu kad bus' neužmiršta.

New Yorke
Atvažiavus į New Yorką čia 

likau sutiktas stotyje savo ar
timųjų, su kuriais teko seniau 
darbuotis įvairiuose veikimuo
se. Nors čia norėtą daug kur 
apsilankyt ir su daug susieit, 
bet kadangi -buvo tik keletas 
dienų iki laivo išėjimo tai ne
buvo galima sų daugumu pasi
matyt, ir turėjau išvažiuoti no
rų neatsiekęs.

Prie Laivo
Pribuvus prie laivo liepos 8 

d., čia sutiko p. Danielius, “Vie
nybės” vedėjas, kuris turėjo 
nekuriuos reikalingus kelionei 
popierius, čia tai yra vieta 
džiaugsmo, liūdesio ir verksmo, 
čia jausmus, protą .užkariauja, 
čia nei nepajuntu kaip dideli 
žmonės pavirsta j mažus vai
kus, kiti tvirtesni liekas perga
lėti silpnesnių, ir visi palieka 
vienodi. Išvažiuojant, visų ga
lima matyt ašaras akyse, o. ne- 
kurie taip verkia kaip maži vai
kai; ypač'žydelkos tai jau bal
su rėkia kad galima girdėt pa
važiavus keletą minutų.

Laivui stumiantis nuo krašto 
visų akis jieško savųjų kad dar 
paskutinį (kaip kurie) kartą 
pamatyt ir' pasakyt sudie; il
gai dar stovima ant krašto iki 
neišnyksta iš akių, tada apsi- 
šluosto ašaras, atsidusta ir ei
na tvarkytis savo daiktus.

Nuobodulio Dienos
Susitvarko, apžiūri, savo 

vietą kur prisieis prabut apie 
astuonias' dienas, ir prasideda 
keleivio tinginystės ir nuobo
dulio įdienos. ‘.Išėję j viršų pra
deda vaikštinėt ir žiūrinėt ar 
nesutiks pažįstamų, nesuradę 
pradeda susipažint su sveti
mais, kas ant laivo yra labai 
lengva. ' Laivui išėjus ant 12- 
tos vai. pietų, į povakarį jau 
turi daug pažįstamų. Čia vai
kinai pradeda “meškeriot", ir

Aš Antanas Gudaliauskas 
pajieškau savo švogerio Igno 
Genio ir kitų giminių ir pažįs
tamų. Aš paeinu iš Užugasčio 
parapijos, Trakų apsk-
P. O. Box 16 Fort Plain, N. Y._ J_____ _ < ' • z
ANT RENDOS trjs kambariai, ran

dasi 6815 Zoetęr avę. Kreipkitės 
bile kada. Renda prieinama.

PARDAVIMAI
PAVIENIS namas, gražioje vietoje, 

parsiduoda nebrangiai. Kreipki
tės prie savininko, sekančiu adresu: 
909 . E. 78th St. - (31)

12900 Buckeye Road, puikiai įgy
venta delikatessen, saldainių, ci

garų krautuvė, garantuota $400. sa
vaitėj ineigų, gražus 5 kambariai 
greta. Pigi rendd. Parsiduoda pi
giai. Matykįt Zimėrman, 5097 Sco- 

I vili Avė. (31)

PARDUODA N AMĄ PATS SAVI
NINKAS — 6 kambarių pavienis, 

garadžius, naujas fumasas, moder
niškas, naujai popieriuotas; aplei
džia miestų. Kaina tinkama. Maty
ki! savininkų 1202 East 81st St. Ar
ti Sowinski mokyklos.

PARSIDUODA gražus vienos šei
mynos namas, G kambariai, mau

dynė. fumasas, viskas pagal naujos 
mados. Parduosiu labai pigiai su 
mažu įmokėjimu ant lengvų išmokė
jimų. Pardavimo priežastis norim 
išvažiuot ant ūkės. Atvažiuokit pa
žiūrėt vakare arba nedėlioj per dien.

P. Samuolis, 7917 Dower Ave.

PARSIDUODA ant 9205 Quincy av. 
gerų biznį daranti saldainių, ciga

rų delikatesų krautuvė, garantuoja
me $400 savaitinės ineįgos; puikus 
kambariai gyvenimui prie krautu
vės. Renda pigi. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo. Kreipkitės 
2055 W. 65th St. arti Lorain avė.

išpradžių gerai sekasi, tik į pa
baigą išeina kitaip: “Tas kuris 
daug nori nieko netęnka”, — 
taip ir čia dedasi, kuris išpra
džių smarkauja ir daug jieško 
mažai suranda.

(Liepos 8 d., trečiadienis. Ant 
laivo George Washintgon. Čia 
išskirsto keleivius į tris klesas 

ikaip ir ant kitų laivų. Pirma 
klesa turi visus patogumus 
kaip ir dideliame viešbutyje — 
dideli erdvus kambariai, viso
kis patarnavimas, ko tik nepa
norėsi viską gali turėti; važiuo
ja su tarnais ir tt. Radio, or
kestras groja, salionai šokiams, 
rengiasi kaip ir mieste gyven
dami; vakaras atėjo, apsiren
gia “full dress”. Jeigu kuris 
yra paprastesnis, neturi drapa- 
nu kaip kiti tai turi eiti į pa
šalį, nes nesijaučia vietoje, čia 
buna “kaukių šokiai” ir kitos 
pramogos. Lietuvių nesimato 
pirmoj klesoj.

Antra klesa — čia yra trįs 
Lietuviai, tarp kurių randasi 
Kuri.' Petkus (iš Brooklyno), 
bet dar neteko su juo susieit 
iki šiam laiku (liepos 14 d.). 
Nors buvau jo kambaryje, bet 
nesutikau, šia klesa važiuoja 
daugiausia pasiturinti biznie
riai ir taip profesionalai, ir tu
rima biskį geresnį patarnavimą 
negu trečioj klesoj. Čia yra di
deli kambariai pasiskaitymui, 
su minkštomis kėdėmis, ir rū
kymo kambaris, kur ir moterė
lių pasirodo, nors mažiau negu 
pirmoj. Pirmoj klesoj atrodo 
kad ruko tėvas, motina ir duk
tė. Antroj klesoj daugiausia 
važiavo žydų, Vokiečių ir Bo
hemų. Čia groja muzika ir 
liuosnoriai skambina pianą ir 
dainuoja, vakare rodoma kru
tanti paveikslai, daugiausia at
sitikimai ir komedijos! Taipgi 
visi turi užsiėmimą, dieną lo
šia įvairias žaismes, tai šbka, 
vakare žiuri krutančių paveik
slų, kiti kazyras lošia iŠ pinigų 
ir kitaip.

Trečia klesa. ši klesa' pada
linta į dvi klesas: viena viena
me gale laivo, kita kitame, už
pakaliniam gale .vadinasi “Stu
dents and Tourists”. Pirma
galyje paprasti keliauninkai 
įvairių luomų, pavieniai, ženo- 
čiai su didelėmis šeimynomis 
(viena moteris vežėsi septynis 
vaikus ir visi maži), daugumas 
važiuoja tik pasiviešėt, mažu
ma ant apsigyvenimo.

Turistų klesa. Šioj klesoje 
važiuoja daugiausia studentai 
ir kiti kurie vyksta ąnt trum- 
no laiko. Čia rodos daugiausia 
Vokiečių, Bohemų ar Čeko-Slo- 
vakų ir žydų. Čia tuom gal 
skirias nuo pirmagalinių kad 
mažiau važiuoja su vaikais, bis
kį švariau.. Kadangi kitos kle- 
sos turi muziką, krutančius pa
veikslus ir tt. taigi ir trečia 
negali būti be nieko: vakarui 
atėjus pradėjo organizuot savo 
beną; vienas (Vokietis) atsisė
do prie piano, kitas atsinešė 
smuiką, kitas triubą, ir dar ar
moniką (kuri kainuoja $400), 
tuojau stalus, krėslus pastūmė 
j šalį, pradėjo šokius. Pasiro
do kad trečia klesa yra smar
kiausia, turi daugiausia gyvu
mo. Gerai pasilinksminę nuėjo 
gult. (Bus daugiau.)

KASL1NK PARAPIJOS
Sako tūli kad Akroniečiai ne

atjaučia parapijos reikalų ir 
buk jie paskendę svaiginan
čiuose vaistuose. Gal tas ir tie
sa, bet reikia nepamiršti del ko 
taip yra.

Praeitais> metais parapija 
rengė labai didelį balių, ir kož
nas užjausdamas parapijai pir
ko tikietus iškalno. Viskas bu
tų buvę gerai jei butų buvus 
kokia nors tvarka. Patrie pir
ko tikietus iškalno tie nepasi
skubino ateiti ir negavo vaka
rienės. Kiti pasiskubino ir tie 
vakarieniavo net po kelis kar
atus. Pats klebonas pokilyje 
kalbėjo Angliškai, mat jam 
sarmata susidėti su Lietuviais. 
Daug iš Lietuvių nesupranta 
gerai Angliškai. Taipgi ir A-
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V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso vai.: 9 ryta, iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po piety.

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Didele ir puiki svetainė ant far- 
mos, sodne, tinkama rengimams 
šeimynišky ir draugijų ' išvažia
vimu ir piknikų. 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 pas:

NEURA & COMPANY 
2017 Hamilton Ave., Cleveland.

Prospect 1248-M.

Panedėlį Cuyahoga hotelyje 
rasta po lova pakištas pasmau
gtas vyras. Jam smaugikas 
užrišo kaklą kaklaraikščiu ir 
pakišęs po lova ‘pabėgo.

Clevelande virš savaitė laiko 
atgal rasta nužudytas .jaunas 
vaikinas, bet iki šiai dienai ne
susekta jokių žymių kas buvo 
piktadariais, kas tas vaikinas 
yra ir už ką jis nužudytas.

Clevelande šią savaitę -atsi- 
buna fotografų įkonvencija; su
važiavo į 12,000 fotografų ir 
jų šeimynų narių.

UNIJA STATYS DIDELĮ 
BUDI N KĄ

Lpkomotivų pečkurių ir in- 
žinų užžiurėtojų brolija nutarė 
statyti Clevelande $1,000,000 
vertės ofisų budinką, pasekant 
Lokomotivų inžinierių broliją, 
kuri turi čia tris budinkus.

Budinkas bus keliolikos auk
štų.

Akrono Naujienos
NUŠOKO NUO NAUJOJO 

TILTO
Liepos 24 d. nuo naujojo Ak

rono tilto nušbko 125 pėdas že
myn ir užsimušė Dan P. Stein, 
buvęs Summit apskrities komi- 
sijonierius, kuris padėjo tą til
tą pabudavoti, t. y. laike jo 
komisijonieriavimo ir jam pa
dedant planus daryti tiltas bu- 
davota. Jis buvo 65 m. am
žiaus. Nesveikata sako yra 
nusižudymo priežastis.

RASTA BE GALVOS VYRAS
Liepos 24 d. netoli Akrono 

krūmuose atrasta be galvos la
vonas vyro, kurį paskui pažino 
paėjusį iš Grafton, Pa. Polici
ja išsykio spėjo kad jis' buvo 
piktadarių nužudytas ir paslė
pimui žymių galva nukirsta.

Bet atsišaukė jo brolis iš 
Pittsburgo, kuris, paaiškino jog 
miręs brolis buvo atstatytas 
nuo darbo prie gelžkelio, nes 
buvo biskį nesveiko proto, gal 
pats kaip nors galvą nusipjovė. 
Arti rasta galva su skrybėle 
ant jos.

I merikoj augęs jaunimas myli 
Lietuvių kalbą ir nori kad nors 

I bažnyčioj butų vartojama pri
gimtoji kalba, nes daugumas ir 
nori pramokt ‘Lietuvių kalbos.

Paskiau, šv. Stanislovo drau
gija surengė puikų balių su 

i įvairiais pamarginimais. Pro
gramą tvarkė S. Radzevičia, ir 

į tas ląbai nepatiko klebonui. Jei 
, klebonas butų kiek protavęs tai 
I tai nebūtų buvę trūktino sve
tainėj laike to baliaus. Jeigu 
vaikas deklamaciją pasakė kad 
tik tuomet Lietuviai atgaus 
Vilnių iš Lenkų kuomet bolše
vikų vėliava plevėsuos ant Vil
niaus miesto, galėjo kitaip tą 
nepatinkamą dalyką išknablio- 
ti, o ne lermą kelti. Juk bok 
ševikąį pirmiau yra Vilnių pa
vedę Lietuviams, sutartyje su 
Lietuva, ir tik per jų priežastį 
Lietusiai Vilnių buvo gavę. Iš 

I Lenkų negalim tikėtis ko ge
ro, pei iš ko kito. Net pats šv. 
tėvas, iš kurio mes tiek daug 
tikėjomės, pardavė musų širdį 
Vilnių Lenkams. In dar klebo
nas rinko aukas velykose šv. 
tėvui.

Giriasi klebonas kad daug 
vaikučių priėjo prie komunijas, 
ir dar rugoja kad parapijonai 

I neparinko ekstra aukų del se- 
serų-vienuolių už pamokinimą 

| vaikučių katekizmo. Paklaus
kime ar daug Lietuvių vaikų 
ėjo pas vienuoles mokytis? Vi
si buvo svetimtaučių vaikai, o 
tik trjs ar (keturi Lietuvių. Ži
noma, klebonas turėjo tiek 
daug darbo kad negalėjo nei tų 
kelių vaikelių pamokyti kate-- 
kizmo Lietuviškoj kalboj. Jei 
jie butų buvę Lietu visikai mo
kinami, butų buvę ir daugiau 
Lietuviškų vaikų. Bet dabar 
kas nauda? tie vaikeliai neiš
moko Angliškai, ir pamiršo ką 
juos tėvai buvo išmokinę.

Kad ir Šv. Petro parapijos' 
Lietuviškas choras, bet pakišu-: 
svirne ar jie daug gieda Lietus 
viškai? Net ir per tą patį pa-i 
laiminimą -jie gieda sau saviš-- 
kai, “Blessed to be God...."1 
Kuomet misijonierius atsilankei 
tai nors tą maldelę atkalbėdaį 
vo Lietuviškai. Vietoj atiduotu 
Dievui garbę, choras įveda žmo-i 
nes į papiktinimą, ištraukdami 
mAs iš jaunuolių prigimtą, kal
bą. ,

Jei klebonas taip giria sv® 
čius ir svetimtaučius ir niekina 
kiek galėdamas Lietuvius, tau 
klausimas kas jį su. ta bažny^į 
čia užlaiko? Girdi, tie daugiau 
šneka katrie mažiau aukauja. 
Protingas žmogus apsižiūri’, 
pirkdamas namą kad nejkišus 
sunkiai uždirbtus tentus. Taip] 
pat ir parapijonai nori žinoti 
kokiam tikslui jie aukauja. 3

•S. (Rodavičia Ibuvo pVotaujan-j 
tiš žmogus ir jei jis dabar ken
čia paniekinimą tai tik už savoj 
atvirumą, Jis norėjo kad 'Lieji 
tuviai turėtų geresnį vardą iri 
kad sunaudotų savo centus ge- Į 
ram tikslui.

(Bus kitame num.)

I JOJAMŲ ARKLIŲ LENKTYNĖS
I THISTLE DOWN PARKt n

CENTRAL. ROAD, NOĘTH RANDALL, O.

X 7 Lenktynes Kasdien Lyja ar Gražu. Pirma Lenktynė 2:30 p. p. Al 
•Į» Moreland Blvd. Rapid Transit karai išvažiuoja nuo Pašto kas pus- y1 
X valandis ir sujungia su bosais vežančiais tiesiog* į traktą. Iš mies- 
•į. 1 to Bušai išvažiuoja nuo Bus Terminal, Ę. 9th ir St. Prospect avė.
* Nuvažiavimas 50 Centų
Ž BROADWAY' KARAI VEŽA IKI NORTH RANDALL
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| Pranešimas Sergantiems I 
| X-RAY IŠEGZAMINĄVIMAS UŽ $1.00 i 

= Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos KlinikošešS* 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 2 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterą E 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano. S į 
E ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais,-g| S Quartz Ultra-Violet šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- j 
= rija, kas leidžia rnan padaryti teisinga klinišką diagnozą arba nu- S| 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. >
E uMano Dnrhe Nėra Spėjinėjiinų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju s| 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- s 
E ho, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. S 
= Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. S 
S Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustoki^, 5 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- g| 
E rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- g 
E daryt ir -jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus - 
E tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- S 
E tus 606 ir 914. z
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagyr S| 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių s 
E ’šgalit mokėti . Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo patentus.
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. S
E ----- Mes Kalbame Lietuviškai—— S

Dr. BAILEY, Specialistas
| 1104 Prospect Avenue
= ANTRAS AUKŠTAS :: .PROSPECT BUILDING | į

S (Pirmas Budinkas į rytus nuo' Winton Hotel) 3
= Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1. J ; 
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