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Evoliucijos Advokatai 
Taršo Biblijos “Mokslą”

PASKIAUSIOS TEISMO ŽINIOS

183,000,000 
karo Morok- 
atstovai bal-

LIETUVOS KATALIKAI NUĖJO MASKOLIŲ 
CARO PĖDOMIS

Specialiai “Dirvai”.

Pasikvietė žandarus
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Dayton, Tenn. — Liepos 15 d. teisme mokytojo 
Scopes tarp fundamentalistų ir anti-evoliucionistų 
pradėjo kilti kivirčiai, rėkavimai “užsidaryk bur
ną”, ir gali prieit prie muštynių. Teisėjas Rauls- 
ton atsisako išmesti bylą 
konstituciniu.

ir kaltinimą pripažįsta

Gyvenini 
Glenville 42! i j

IR DARBININKŲ ŽINIOS

EVOLIUCIJOS TEIS
MO ŽINIOS

lokomotivų 
pirminin- 

paliko tik- 
Jis pereitą 

$10,000

JIMAIS)

DDON
veland, Oto

Angliakasių reikalavimai at
mesta. Atlantic City, N. J. — 
Angliakasių atstovų ir kasyklų 
operatorių konferencijoj darb
daviai atmetė kietosios anglies 
■kasėjų reikalavimą pakelti al
gas ant 10 nuoš. dirbantiems 
po kontraktu ir po $1 į dieną 
dirbantiems nuo dienų, aiški
nantis kad tas-padidinimas rei
kštų $100,000,000 daugiau per 
metus,. delei ko tų kasyklų ope
ratoriai negalėtų darbų varyti.

darbininkai nori kad dnr- 
bi'.i nuoKįf ertąz*8iHS>r tūri ^11- 
tikti numažirfti net ir dabarti- 
'neK -algas’.. _ r
vai nenusileidžia. Kuo tary
bos baigsis žinosim vėliau.

Warren G. Stone, Clevelan- 
dietis, geležinkelių 
darbininkų brolijos 
kas, 'nesenai miręs, 
tai $150,000 turto,
pavasarį padovanojo 
legaliai prigulinčio jam atlygi
nimo už tarnavimą receiveriu 
Municipal Savings and Loan 
Co., ir kitur jis panašiai neėmė 
už savb darbą. Bet ir taip, iš 
darbininkų gyvent ir sudėt tiek 
turto tai reikia skaityt išnau
dojimu. Tas parodo kad uni
jų vadai gerai pasipelno.

Clevelande rugpjūčio mėnesį 
įvyks pašto tarnautojų ko.nven- 
cija. Tikima 6,000 delegatu iš 
įvairių pašto darbų šakų.

Suv. Valstijų ūkininkų skai
čius mažėja ir mažėją, 
je 1924 mėtų 
cija sumažėjo 
vų, šeimynos 
ti į miestus, 
1924 m. pradžioje ūkių gyven
tojų skaičius buvo 31,316,000, 
o 1925 m. sausiu, mėn. buvo jau 
31,134,000.

Tarp Amerikos mūrininkų ir 
tinkuotojų eina dideli nesuti
kimai ir jų unija 'deda (pastan
gas kad nekiltų visoje šalyje 
streikas delei jų pačių viduji
nių neaiškumų, 
kaltina kad 'mūrininkai nori pa
naikinti juos ir patįs užimti sy
kiu ir tinkavimo darbus. Cle
velande atsibuiia tinkuotojų 
unijos agentų suvažiavimas iš1- 
sprendimui dalyko, šie, 200 
atstovų, konvencijoj pasižada 
kovoti už tinkuotojų darbo tei
ses iki mūrininkams.

Kas metai gelžkeliąis prave- 
virš 2,000,000 prekinių 

užlioduotų automobi-

Bėgy- 
ūkininkų populitl- 
ant 182,000 gal- 
iwsikėlė gyven- 
apieidžiant ukes.

Tinkavotojai

žama 
vagonų 
Uais.

Rockefeller pardavė sa-Senis
•vo sunui savo visus namus. Jis 
turbūt rengiasi į amžinantį, 
bet nenori nei namų sunui dy
kai palikti. Gal be pinigu ir 
ten negerai.

Dayton, Tenn. — Ne tiek da
lykas svarbus kiek iš jo pasikė
sinta padaryti. Mokytojas J. 
T. Scopes aiškino savo moki
niams evoliucijos dėsnius, bet 
Tennessee valstija pereitą kovo 
mėn. perleido įstatymą kad tos 
valstijos mokyklose Darvino 
teorija nebūtų dėstoma, bibli
ja pripažinta viršiausiu moks
lu. Už peržengimą įstatymo 
Scopes, jei bus rastas kaltu, tu
ri užsimokėti $500' bausmes, 
kas yra aukščiausia bausme už 
tai. „. į

Mok y ibį o BcopęS^tėvas’- saviT 
kad jo sūnūs jau gatavai yrą 
niiteiwtas, nes^ Teismas (dvjAi- 
ka prisaikintų sprendėjų) susi
deda iš tokių žmonių kurie tiki 
taip kaip ta valstija yra nusi
stačius. Bet, tėvas sako, ne
žiūrint kaip mokytojas bus kal
tinamas, teisybė 'paims viršų, 
kada nors. Pasaulio akyse, tė
vas sako, mano sūnūs yra tei
sus ir išteisintas.

Viena to mokytojo mokyklos 
mokinė, 10 metų mergąitė, sa
ko kad jai mokytojas patinka, 
Ir ji'stoja Už jį, bet ji_priešin- 
ga evoliucijai, nes jai nepatin
ka girdėti kad ji butų paėjus 

■ iš
yra visų tamsių

1 tos valstijos žmonių.
Daytone randasi 162 laikraš- 

' čių korespondentai 'iš visų Suv.
Valstijų 
rašo ir 
400,000 
Kanadą'

Per radio visos teismo - kal
bos perleidžiama į visą šalį ir 
jas (girdi kurie turi radio apa
ratus.
Advokatai Mėto Argumentus

Gynėjų pusės advokatas Dar
row iš Chicagos, pragarsėjęs 
iš pernai išgelbėjime nuo mir
ties bausmės dviejų milijonie
rių moksleivių-berniokų kurie 
nužudė kito milijonieriaus vai
ką tik del “paįvairinimo savo 
paprasto kasdieninio gyveni
mo”, teisme pasižymi dideliu 
bedieviu ir biblijos pagrindų 
ardytoju, ką girdėdami tamsus 
Tennessee fanatikai dantimis 
griežia ir trokšta kad “atsidą- 
rj’tų' pekla” ir kas nors su juo 
atsitiktų.... Jis taip drąsiai 
eina prieš didumos tamsiųjų 
pažiūras kad kiti riet stebisi.

Darrow drąsiai atsistojęs iš- 
nevožiją viską ką tikintieji lai
ko jiems šventu (žinoma, ne- 
nieliįua Dievo, tik kalba prieš 
biblijos nustatymus).

JiH pasakė: “šitas pasikėsi
nimai (teismas mokytojo) yra 
dailus ir drąsus žygis sunaikin- 

' ti liutosybę kaip matėm buvo vi- 
1 durjunžiuose. Nei viena kons-

fanatiškumo ir ignorancijos 
kuomet ji stengiasi sunaikinti 
pavienio žmogaus teises.”

Darrow kalbėjo su sarkazmu 
kartais sukeldamas juoko klau
sytojuose, kartais pasipiktini
mo. Kiti advokatai heikalavo 
teisėjo sulaikyti jo pašaipas. 
Darrow pasakė kad jis nebijo 
išsireikšti nieko nežiurlht ar 
kam pątinka ar ne.

“Vienas ko aš negaliu pakęs
ti yra tai neapikantos ir niekin
gumo žmonių kurie yra labai 
giliai religiškai įsitikinę”, sa
ko Darrow. , Ir jis atsikreipė 
į Bryaną kaipo “poną kuriam 
atsakomybė puola (už šitą ne
teisingą aktą”. Darrow dabar 
buvo visai kitas žmogus tiems 
kurie jį pirmiau girdėjo. Jis 
nors kalbėjo ne visai taisykliš- 
kai arba mokytai, bet jo žodžiai 
puolė su smogiančia spėka, jo 
pašaipa kai kuju rėžė visiems 
į plotus kurie jį girdėjo.

Biblijos t»alimpkams norisi

PASKYRĖ PINIGUS 
KARUI SU RIFFAIS

Paryžius. — Prancūzijos at
stovų butas, perdiskusavęs ko
munistų simpatizavimą kovo
jantiems prieš Prancūzus Rif- 
fams,' nubalsavo' 
kreditą vedimui t 
koje. Radikaliai 
savo prieš.

Komunistui Cachinui buvo 
leista išsikalbėti, jis apkhltino 
Francuziją už kraujo pralieji
mą Morokkoj. v■*'

Po .premjero ir finansų tpi- 
nisferio grąsinimft. Francuzijos 
sonatas galiau priėmė biudže
tą ir valdžia turi .apie tris ttiėĄ 
nesiūs laisvo 
mui užbaigti 
pasitraukti iš 
aukso kuponų

laiko paskubęji- 
karą Morokkoj, 
Ruhro, surengti 
paskolą, susitar

ti skolų klausime ir perdisku- 
suot sutartis su Vokietija.

beždžionės. Tokia nuomonė 
ir fanatiškų

miestų, jie kasdien iš- 
perleidžia telegramais 

žodžių. Žinios eina į 
ir riet į Europą.

durpunžiuose. Nei viena kons
titucijoj eilutė negali pakęsti

bylą tuoj užbaigti, kad gi'nėjąijĮ A kovos 
neapšviestų liaudies 
gument%iš.
rb spaudimą kad 
si kuoilgiausia.

Darrow negali 
šaipos ir juoko 
nors jis kalba ir labai rimtai.

Biblijos šventas tiesas Dar
row kritikavo irgi pašiepian
čiai, bet teisingai, 
valstijos - žmonės 
giau teisės sakyti 
yra šventa knyga 
kad šis teismo namas yra šven
tas. Kas yra biblija? Aš ją 
skaičiau abelnai. , Aš žinau kas 
ji yra. Milijonai žmonių tiki 
kad ji yra šventa knyga, ir aš 
tam nesipriešinu. Milijonai jo
je randa nusiraminimo jų susi
graužime. Tas gerai. Aš bu
čiau paskutinis pasaulyje atim
ti tą iš bebt ko. Jeigu ji duo
da jiems suraminimo lai jie ir 
turi. Bet biblija yra Nudaryta 
iš 66 skirtingų knygų, kurių di
duma parašyta virš 5,000 metų 
atgal. Tvėrimo knyga buvo 
parašyta kada visi manė jog 
pasaulis yra plokščias. Bibli
ja nepasako kaip statyt gelžke- 
lius. Ji nepagelbsti niekam 
chemijoje, ji nemokina biologi
jos; joje nėra nei žodžio lapie 
evoliuciją, ir ten nedaug 
pasakytą apie astronomiją.

“Žmonės kurie rašė ją 
nė kad žemė buvo visatos 

, tru, jie manė kad saulė eina ap
link žemę padarymui dienų ir 

, naktų. Jie manė kad žemė bu- 
( vo 4004 metų senumo laike 
. Kristaus nukryžiavojimo. Mes 
. žinome daugiau. Aš abejoju 

ar rasis šioj valstijoj žmogus 
j kuris nežinotų daugiau.”'

žemė pradėjo suktis po to 
kai biblija parašyta, sako Dar
row. Žinija padidėjo ir išsi
vystė ir pakilo mokslai, apie ką 
biblija nieko nežinojo.'

“Mokslas ir religija, jeigu 
jos kovojo tarp savęs praeity
je, lai dabar stoja eilėn ir gel
bsti viena kitai,” sako Darrow.

“Jeigu šis įstatymas bus pri
imtas, kožnas mokytojas kuris 
nori ką nors,mokyt turės žino
ti viską kas randasi biblijoje, 

i (Tąsa ant pusi. 3-čio)

Bet
savo ai> 

laikrnšoiai 
teismas tęstų-

nejmaišyt pa
savo kalbose,

Na, kas reiks, pasakykite, da
ryti jeigu Lietuvoj nieko nega
lima bus rašyti?

Kademai jau Dabar Bijo Ame
rikos Spaudos

Nesenai klerikalų “Rytas” 
ragino savo vyriausybę neįsi
leisti Lietuvon “Vienybės”, 
“Sandaros” ir kitų Amerikos 
Lietuvių laikraščių. Gi čia 
Kaune, kai pil. Vaičiūnas pa
norėjo su pil. Kriaučiunu apra
šyti vieno karininko, kuris žūt
būt nori pasidaryti karo minis- 
teriu, negerus darbus, tai ant 
rubežiaus pagavę jų laišką sių
stą į Amerikos laikraštį, juos 
iš Kauno išsiuntė. Juk teisy
bės kademai bijo kai. apuokas 
šviesos. 1

Jeigu taip dabar yra tai kas 
gi bus kai pradės veikti kleri
kalų priimti įstatymai. Viena 
liks — kontrabanda.

ną Varpininką, buvusį Minis- 
terį Pirmininką, Dr. Grinių, šu 
policijos jiega išvedė iš Seimo! 
Reikia suprasti visų piliečių, 
visos Lietuvos visuomenės pa
sipiktinimą del tokio niekšiško 
kademų darbo: pasipylė iš vi
sų kampų Lietuvos telegramai, 
sveikinimai, pasižadėjimai ne
pasiduot (csdemams, Romos in-

Kaunas. — Birželio 20 
tuvos Seime buvo nepaprasti, 
negirdėti įvykiai.

Kada ėjo svarstymas spau
dos įstatymo, kuris būtinai tu
ri pasmaugti spaudos laisvę, 
tam priežčiausia pradėjo opo-L . .... .. . .... ..... ternacionalui, ir kovoti uz Lie-zicija priešintis. Krikšcio- ,„ , . . . ... ... 'tuvos laisvę.nims tas labai nepatiko ir jie _ ... . , ... , . ,. .. t-, -j . Dr, Grinius vedamas polici-pasišauke policija. Dešimts po- ..., . . . .. jos pasakė:licmmku su šautuvais išvede

Lie-

Socialdemokratų atstovą Bleli-| “Septynis kartus mane vedė 
nį ir Liet. Valstiečių Liaudį-,Rusu caro žandarai už tai kad 
ninku atstovą Dr. K. Grinių' kovojau už Lietuvą, 
ir Valstietį-IJkininką Lapinską, jos žmonių gerovę, 

Tai prie ko prieita, kad se- spaudą; dabar jus — 
Ir 4 t r-v I

Nori Teisingo Apsiėji
mo su Chinija

Swampscott, Muss. •— Prezi
dentas Coolidge savo vasarna
myje pareiškė jog jis yra pasi
ryžęs dėti paslaugas kad tarp
tautinė konferencija devynių 
didžiųjų valstybių kuri įvyks 
Chinijoj bėgyje trijų mėnesių, 
padarytų* galą nesutiltimams if 
tokiems prietikiams kurią: per 
daug metų laiko pavertę Chini- 

jJ , ! ^-3 į laiku rytuose'.', 
kigi* aori jitad Chininui birtų nu- 
(Skirtri-^dajjs1 Ė iai i»rikla^<<^.uų Į: 
teisingų tarptautinia. teisių ■» 
kad niekas jų neperžengtų. Iki 
šiolei kitos valstybės turėjo 
spėka palaikyt savo vietas Chi
nijoj, tuos žmonelius skriaus- 

. damos.

jos laisvę. 
Lietuvišką 

• “krikš- 
čionįs” — kaip tie Rusų žanda
rai mane vedate už 'tą pačią 
spaudos laisvę, Lietuvos pilie
čių sąžinės laisvę. ...”

Bet nepasisekė Rusams nu
slopinti Lietuvių dvasios, taip 
ir klerikalams nepasiseks to 
padaryti I

Kiaušinių Skaičius Biti
nais

Nesenai padaryta sutraukos 
tarptautinės kiaušinių preky
bos, kurios parodo kad kiauši
niai skaičiuojama bilijonais tu
zinų. Chinija iiriiunčią į kitas 
šalis apie 100,000,000 tuzinų į 
metus. Anglija stovi pirmoje! 
eilėje tarp importuotojų, perka 
200,000,000 tuzinų iš kitų šalių, zieiją iš Seimo, klerikalai 
Taip sakant, Anglija sunaudoja 
2,400,OWMlOL klaušimu, kąs niu, 
ląl. arb* 15 1 ' ,
k& 'snvo-šalies piliečio, mąžįi ir'į l 
dMoKb. ' 
į. S. Valstijos .sunaudoja ^56 
‘j4.000,000,000 kiaušinių tnetų 
laikų.' Išeina po 120'kiaušinių 
kožnai gyvai galvai per metus, 
arba po 10 kiaušinių kaš mė
nuo.

Amerikiečiai! Ruoškitės 
Kontrabandos!

Išvąrę policijos, pagalba

prie

opo-
Pri- 

ėmė spaudos, surisinkinui it 
mirties -bausmės' įslal yiviis. kų-

“Tennessee 
neturi' dau- 
kad biblija 
kaip sakyti

Vyras su Andaroku
Warren, O. — Čia apsekta 

vienas vyras kuris per 25 me
tus dėvėjo andaroką ir visų 
buvo žinomas kaipo mergina. 
Sako kad motina norėjo jį bū
ti mergina kada jis gimė. Su
sekta kada jis liko areštuotas 
su kitu vaikinu ir su mergaite.

Milwaukee, Wis.,'tūlas kuni
gas skelbia kad New Yorko uo
ste stovinti pagoniška dieve 
Laisvė (stovyla) butų numes
ta, o jos vieton pastatyta Kris
taus stovyla. Ko tie dvasiški 
tėveliai neužsimano....

kas

ma- 
cen-

kiaušinių ant jtož-fi’iu Licįnipj.. dar n«»brivo. tokių, 
Ll^rivSri^Jbiįi'raš^khi ,yl -trio! v.ts 

, 4^ J.so^ įėiSvhČs negalėjp ra-5).rt i, • 
dabar jau turriut tik pasakas 
rašys, ries priirhtieji p^tatymai 
teisybę rašyti uždraudžia.

Taigi Amerikiečiams 
kontrabanduoti 'Lietuvon 
tus. Tai ne juokai, tai ne 
ri ironija (Demokratinė 
publika.... Spaudos laisvė.. ■ • 
cenzūros nėra, kaip Konstituci
ja sako), bet gryna teisybė!

Latvių-Lietuvių Kongre
sas Kaune

Kaunąs. — Birželio 21 d. į 
Kauną atvyko 45 ’Latvių-Lietu
vių Vienybės Draugijos Rygos 

buvo 
Be to 

Lat- 
eks-

Apkaltino motiną. Somer
set, Ky. — Čia areštuota ir tei
siama motina, Blanche Warren, 
24 m. amžiaus, kaltinama už 
sudeginimą savo vaikų, arba 
palikimą jų gaisre sudegti. Jai 
primetama kad ji draugavo su 
kitu vyru laike jos vyro nebu
vimo. Pereitą vasarį ji išėjo 
melžti karvių, ir, kaip liudymai 
rodo, tuoj užsidegė namas ku-

buvo

delegatai, kurių tarpe 
daug žymių asmenų, 
drauge atvažiavo dar 115 
vijos valstybės tarnautojų 
kursija.

Kauno stotyje svečiai
širdingai sutikti Latvių-Lietu
vių Vienybės Kauno draugijos, I 
Lietuvos Šaulių Sąjungos, val-i 
dininkų, studentų ir šiaip dide
lės žmonių minios sveikinami, 1 
karo orkestrui griežiant.

Kongresas prasidėjo tą- pačią 
dieną, Valstybės Teatro ru-i 
muose, (dalyvaujant 300 suvir- 
šum žmonių, jų tarpe Lietuvos | 
ministeriams, svetimiems dip- L 
lomatams ir kitiems aukštiems 
valdininkams ir visuomenės 
darbuotojams. Kongresą ati
darė iLietuvių-iLatvių Vienybės 

| Kauno cent, pirmininkas Prof. I 
IE. Voltei’is, savo kalboje pri-l 
'mindamas abiejų tautų praei-

teks 
raš- 

žiau- 
Res-

Spaudos Įstatymas jau 
Vykdoma

Klerikalai šuoliais priėmę 17 
įstatymų per vieną valandą, jų 
tarpe ir spaudos įstatymą, šuo
liu jį pradėjo gyvenirnan vyk
dyti.

Jau jriikonfiskuota Soc. De<- 
mokrąZų atsišaukimas; greitai 
seksfĄr kiti konfiskavimai laik
raščių ir knygų.

Gai kademai Jaučia, pirvo.fuijt^^ 
savo partiniam kromeliui. ku»( 
dabar oj viską, .dtougiąir' 
gina,' kad taip’ skubptsri f

; Jrt'; riagolriwT '
skas. negelbės. Ir Kųšri 
taip darė,, bet Lietuvių negalė
jo nei pasmaugti, “nei kalėjiį, 
nuiosna sukisti, nei Sibiran vi
sų išsiųsti, nei knygų , bei laik
raščių uždrausti skaityti, ir, 
svarbiausia, teisybės matyti. 
Teisybė nugalėjo carą, nugalės 
ir Lietuvos klerikalus.

Žinovas.

lllliillllllllllllillltll
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riame buvo trįs jos vaikas, dar tjes vargus ir priespaudos lai- 

Ji kaltinama užde- gus ,r (pabrėždamas reikalą per 1 
gimė namo ir sužiniai sudegi- susiartinimą laiduoti savo įgy-'
tebemiega.

nime savo vaikų. tą laisvę.
I Prezidiuman garbės pirmi-. 

_NĮP r_________ Kali- įlinkais išrinkta iš Lietuvių tar- 
fornijos teismas išsprendė kad po Dr. Jonas šliupas, Kuri. Tu- 
kiekvienas pilietis yra laisvas Į mas-Vaižgantas, Dr. J. Basaria-( 
dėvėti tokias kelines ir kitus 
parėdus kaip dėvi komedi j an
tas Ohaplin, kuo jis pragarsė
jo. žinoma, dėvėti gali biznio 
tikslams, kas pirmiau buvo už
drausta. Bet jau tas išėjo iš 
mados ir nelabai kas paiso ma
tydami tokį aktorių scenoj ar 
pąveiksluose.

Chaplinas pralaimėjo.

Rusijoj. Volgos srityj, pra
sidėjo buboniška plėga, mirė 43 
ypatos. Daugybė serga.

vičius (jo pačiame kongrese 
nėra), Prof. J. Jablonskis ir,. I 
Prof. P. Avižonis, o iš Latviui 
pusės — Prof. Plakis, Inž. Ry-'- 
teris, Inž. Paegde, poetas Rai
nis ir Prof, šmits.

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

viškiams, — tai parskrisčiau jus aplankyt.
Bet nereikia to, i dešimts dienų galit 

būti Lietuvoj, plaukdami ramiai, gražiai, 
gardžiai pavalgę puikiausiais, didžiausiais 
laivais, išsipirkę laiva'kortę ‘Dirvos’ Agen
tūroj, ir išsistoroję visas reikalingas po- 
pieras pas mus.

“Dirvos’*' Agentūra išrūpina gryžimui 
popieras ne-piliečiams, išgauna pasportus 
ir vizas ir atlieka viską 
važiavimui ir gryžimui.

Praleiskit gražiausius
Lietuvoje, kada suauga 
vaisiai.
nyj spėsit sugryžti.

Visų kelionės informacijų klauskit 
vos’’ Agentūroj.

kas reikalinga is-

vasaros mėnesius 
viskas, sunoksta 

Dar gražiame ankstyvame

“K1.Ž.'

Bėrimas. — Eina kalbos kad į 
Dr. Ecker, jZeppelinų dhekto-l 
rilis, rengiasi skristi šiaurės 
poliaus aplankyti. Sake jis no
ri tą aptart su Araundsenu. I

“DIRVA”
3252 Superior Ave. Cleveland,

rude-

“Dir-

Ohio.

(Taipgi siunčia Pinigus ir padaro Įgaliavimus)
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; Iš Lietuviu Gyvenime.
PITTSBURGH, PA. j Lietuvių, kalbos profanacija. I 

Patariau parsikviesti “Dirvą”' 
“Naujienas”, Vienybę”, Ameri
kos Lietuvį”.

Gal butų neprošalį kad mini
mi laikraščiai kopiją kitą pa
žiūrėjimui kluban nusiųstų. 
Klubo adresas toks: Lithua
nian Club, (703 Windsor Terra
ce, Schenectady, N. Y.

Romanas man sakė ka'd klu
bas yra savastim narių ir kad 
namą pirkę apie 15 mteų atgal' 
turi apie 30 pilnai užsimokėju-i 
siu narių. Aš net nustebau' 
kad toks mažas skaitlius narių 
įstengia tokį namą išlaikyti,’ 
bet Romanas paaiškino kad sa
lė tankiai išnuomuojama šo
kiams, teatrams, prakalboms ir 
šiaip susirinkimams.

Aš norėjau užsirašyti vardus 
komiteto narių, bet Romanas 
neleido, nes, girdi, gal tiems 
žmonėms nepatiks.

Klubas kaipo toksai, reikia 
pasakyti, yra švariai užlaiko
mas, ir užtai yra vertas pagy
rimo klubo reikalų vedėjas, ku
riuo, man rodos, yra pats Ro
manas, bet jisai nenorėjo pri
sipažinti, pasigirti.

Aš; savo naujo pažįstamo 
klausiau kiek jo nuomone yra 
viso Schenectadyj Lietuvių; jis 
atsakė kad tikrai pasakyti ne
gali, bet manąs jog yra apie 
1,000 Lietuvių, kurie labai pa
krikę: apie 200 asmenų remia 
bažnyčią, kita tiek remia klu
bą, o kiti labai pakrikę: daug 
sulenkėjusių, nes čia daugybė 
Lenkų. . Čia Lietuviai, anot Ro
mano, gerai su Lenkais sugy
vena. Kunigams čia nepatin
ka, jjes ineigų nėra.

Korespondentas.

Gražus Sandariečių Piknikas
Liepos 4 d. vietos Sandaros 

kuopų sąryšio surengtas pikhi- 
kas El win parke pavyko pui
kiai. Rengime dalyvavo visos 
kuopos išskyrus North Side 43- 
čią, kuri nežinia del kokių prie
žasčių neprisidėjo prie rengi- 
lenktynėse laimėjo F. Radžiu- 

x šimtų dolarių pelno. Nors par
kas gana brangus, virš $100, ir 
taip buvo daug iškaščių, bet 
kadangi žmonių buvo daug ir 

'biznis buvo geras tai ir pasek
mes turėta. Šokiai tęsėsi nuo 
1 iki 4 valandai, buvo Ameri
koniškų iš Lietuviškų šokių.

Nuo ketvirtos valandos pra
sidėjo lenktynės. Storų vyrų 
namą pirkę apie 15 metų atgal; 
kinas pirmą dovaną, G. Kelia 
antrą.

Moterų lenktynėse Ona Skir- 
snienė laimėjo pirmą dovaną, 
K. Stulgienė antrą.

Jaunų vyrų — Lukošiūnas 
pirmą, V. Demikis antrą.

Plonų moterų — P. Latvie
nė.’

Vyrai — pirmą P. Ropas, an
trą J. Rožiukas.

Prie to buvo dar vaikų ir ki
tokių lenktynių.

Virvės traukimas buvo tarp 
Penn. Avė. Lietuvių ir South 
Side; laimėjo South Saidiečiai.

• Soho Lietuviai jautės stip
riausi, ir nelabai kas norėjo į 

(juos kibt, bet buris Duquesno 
Lietuvių Sohiečius taip paėmė 
kad jie jautės visai nekaip. So- 
hiečiai iki šiol buvo smarkiau
si Pittsburgo Lietuviai, bet da
bar kaimyniška kolonija tą

' garbę nusitempė. SohiečiamsĮ 
nei į galvą neatėjo kad tokia 
maža, .kolonija butų jiems pa
vojingiausia. Reikia atiduoti, 

, kreditas Duquesho vyrams ku
rie JišankEto Į taip- su4iorį£ariiKv- 
vo ir atvažiayd tokie šeši vyrai 
kaip milžinai. Beveik visi bu
vo po šešias pėdas aukščio, o 
kuris buyo ir mažesnis tai vis 
svėrė nemažiau 200 svarų.

K. Aleliunas kumštynėse tu
rėjo nemenką priešą, juo buvo 
Ora Reed, juodukas, 202 svarų, 
23 metų , amžiaus. Aleliunas 
sveria 175 svarus, bet Į trečią 
eilę jis juoduką paguldė. Pub
lika taip buvo užsiinteresavus 
kumštynėmis ir susigrūdo tiek 
daug kad šokių platforma įlūžo. 
Gerai kad niekas nesusižeidė.

Piknikas visą dieną gražiai 
ėjo, tik vakare nuo 7 vai. pra
dėjo lyt ir neleido iki vėlumos 
bovytis.

Piknikas, trumpai sakant, vi
sapusiai pavyko. Nors tą pa
čią. dieną ir visos apielinkės pa
rapijos rengė savo pikniką ne
toli niusų, bet nepakenkė, 
tomobilių buvo privažiavę 
ra šimtų.

Sandariečiai dar nutarė 
gti vieną pikniką Amšiejauš 
farmoj ir visą pelną skirt Rin
kimų agitacijai Lietuvos Sei
mo rinkimams už pažangesnes 
partijas. • Pittsburgietis.

Au- 
i po-

ren-

AMSTERDAM, N. Y.
J VariyifuiA-- Pilietišku 

/Lietuvoje.
Pro’sali važiuojant atlankiau 

keletą žymesnių ir rimtesnių 
vietos Lietuvių. Kalbėjausi su 
žmonėmis, visokių pažiūrų, bet 
nei vieno neradau Ikuris pritar
tų Lietuvos valdžiai varžyme 
laisvės žodžio ir pilietiškų tei
sių.

Teisybė, žmonės čia neprita
ria nei tiems kurie raštu ir žo
džiu erzino Lietuvos valdžią. 
Smerkia be išėmimo taip Lietu
vos taip ir Amerikos Lietuvių 
ūpą: vietoj šaltai dalykų eigą 
svarstyti visą laiką karščiavo
si, barėsi, viens antrą plūdo. 
Už sustabdymą “Tėvynės” nors 
Lietuvos valdžios ir nepagiria, 
tačiau nesutikau nei vieno ku
ris “Tėvynės” poziciją sulyg 
Lietuvos valdžios užtartų. Ke
tina tą visą reikalą iškelti at
einančiame SLA. seime.

Kalbėtasi ir debatuotasi apie 
Lietuvos Atstatymo (Bendrovę. 
Biznieriai kurie turi šėrus pra
deda bendrovės likimu įdomau
ti. Kad klaidų bendrovėje pri
daryta tai nei vienas neužgin
čija, bet pamaži pradeda atsi
peikėti ir, dalinai bent, pripa-

žįsta' kad visas nepasisekimas 
bendroves reikaluose gavo pra
džią nuo pačių šėrininkų, kurie 
vieton vadovautis savo protu 
sekė nurodymus partizanų laik
raščių, kurių redaktoriams la
biau rūpėjo asmeninės aspiraci
jos negu šėrininkų reikalai.

Vietinių (Lietuvių žvilgsniu 
A. B. Strimaičio pasidarbavi
mas yra pagirtinas, nes ačiū 
jo nenuilstamai energijai jisai 
šiaip taip sugebėjo išgelbėti 
bendrovės likučius nuo pražū
ties. Jei ne Strimaičiui o kam 
kitam iš direktorių — kad ir 
dabartinių — butų buvę paves
ta bendrovės valdymas, abejo
tina ar koks grašgalis but ben
drovės ižde išlikęs, sako.

Ne visame, žinoma, ir Stri
maitį pagiria, bet pripažįsta 
kad- jo. klaidos yra paviršutinės 
ir pataisomos, nes daugumas 
jų padaryta nesužiniai, be blo
gų norų, kartais tikint neklai
dingumui keno kito žodžių. Vi
ši pripažįsta kad Strimaitis yra 
geras ir ištikimas žmogus, ku
riam teko daug neteisingų už- 
metinėjimų bereikalo.

Nori “Perkratymo”
Teko kalbėtis su Pranu Miš

kiniu, Romanu, Kazlausku ir 
kitais žymesniais Lietuviais, 
kurių pažiūros nors ir skiriasi, 
vienok visi kaip vienas ne siau
rapročiai, žmonės patyrę, pla
čiai, visapusiai apsvarstanti da
lykus.

Amsterdamiečių nuomonė y- 
ra tokia kad ir SLA. ir Atsta
tymo Bendrovė būtinai reika
lauja valdininkų perkratymo; 
reikėtų, anot jų, pakeisti tuos 
kuriems visuomenei tarnaujant 
nepasisekė žmonių reikalavimų 
užganėdinti. Pakeitimui tų, į 
jų vietas, girdi, yra iki valiai 
apšviestų žmonių kurie, nepai
sant politiškų ar tikėjimiškų 
pažiūrų, nėra neikuo susitepę; 
žinofna reikia saugotis agitato
rių, j politikierių. . . ; X •

Amsterdamo šv. Ęązipiierb 
.bažnyčios klebonas Kun, Juozas 
židanavičius pariipijohų tarpe 
nekokį vardą turi. Ypač jo 
gašlumas žmonėms nepatinka. 
Girdi, kad jo padėjėjas, Kun. 
Daumantas, perdaug neprisi
rinktų pinigėlių ir savo klebo
no nenuskriaustų, Kun. ' žida- 
navičius užsiundė savo kamen- 
dorių davatkomis, o tos laiko 
negaišino: Kun. Daumantą iš
ėdė tuojau.

Kun. Daumantaš dabar Sche- 
ineetadyj ir ten jis ketina at- 
I versti visus bedievius prie Dva- 
| sios Šventos. Dieve jam pa
dėk. (Turės pilnas rankas.... 
ir daugiau . darbo negu vienas 
žmogus gali apsidirbti.

Korespondentas.
—

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row
New York, N. Y.

Į' Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street

Chicago, Ill.
(Lietuvos Atstovybės Afitrašas: 

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

|| VISI PULKIM TĖVYNĖS LAISVĘ 

GINTI!
| Klerikalai Pasirašė Savo Politikos Galo Dekretą

E GERB. I
i ^OPRAGILO KAMPELIS^ I
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SCHENECTADY, N.Y.
Lietuvių Klubas.

Sugryžęs į Schenectady ir 
sužinojęs adresą Lietuvių Klu
bo užėjau ten pasiteirauti. Du
ris atidarė Povilas Romanas ir 
paprašė vidun. Prie stalo ant 
kurio gulėjo “Sandara”, ‘1Lais- 
vė”, “Keleivis”, p. Romanas
paprašė mane sėstis. Mes tik 
vienu du buvome.

Užklaustas p. (Romanas sakė 
kad iš visų laikraščių klubas 
prenumeruoja tik “Sandarą”, 
“Laisvę”, “Tėvynę” ir “Saulę”, 
nes girdi tie laikraščiai išreiš
kia visokias Lietuvių pažiūras 
ir visus politinius nusistaty
mus.

Aš neiškenčiau nepastebėjęs 
kad “Saulė” vargiai keno nors 
pažiūras nušviečia, nes po šiai
dienai dar neišmoko Lietuviš
kai taisykliškai rašyti: tai yra

Carizmo Laikai Grąžinta
Birželio 20 d. Lietuvoje, mu

sų tėvynėje, tapo sugražinta 
carizmas, despotizmas, katali
kiška diktatūra įvesta.

Lietuvos Seimas, kurio didu
ma yra katalikai, kurie iš prin
cipo (pamato), nėra respubliko
nais nei demokratais, ir tiktai 
liaudies apgavimui vadinasi 
“krikščionįs-demokratai”, liko 
paverstas į lizdą gaujos dikta
torių kur užgirta įstatymas lei
džiantis kalbėti Seimo mažu
mos atstovams, Valstiečiams- 
Liaudiriinkams ir Socialdemo
kratams vos penkias minutas, 
kur reikalinga kalbėti taip iU 
gai kiek reikalauja apkalbamas 
dalykas — taigi be aprubežia- 
vimo — kaip tai yra viso pa
saulio parlamentuose. Mat, Sei
mo atstovų visos kalbos tampa 
užprotokoluotos ir publikuoja
mos, eina istorijon, liaudis jas 
skaito ir mąsto-mato kas geri
na jų būvį, kas gina jų reika
lus, o tas viskas katalikams ne
pakenčiama ir jie padarė tai 
kad liaudis nieko nežinotų kas 
dedasi Seime, apart daugybės 
neleistinų įstatymų ir mokes
nių, delei kurių negalėjimo su
mokėti katalikiška valdžia par
duoda paskutinę žmogaus kar
vutę ar mėiteliuką.

Ir priešingai, kada Seime 
kalba katalikai atstovai jie kal
ba be aprub'ežiavimo. Taipgi 
katalikiški Seimo atstovai ir 
nekalba apie’ jokius klausimus 
kad jų kalbos nebūtų protoko
luotos ir publikuotos idant liau
dis nematytų jų sprendžiamų 
kilpų, hkudies teisių varžymo. 
Karo cenzorius išbraukė iš Sei
mo protokolo visą aprašymą 

j įvykių birželio 20 'dieną, f 
j feeŪBg 'atsto
vams kaiGėjimo AaTko' iki pen1-’ 
kių minutų reiškia jų pašalinį- 
mą iš Seimo. Kurie prirodė 
kenksmingumą tokio suvaržy
mo tokius išvedė iš Seimo su 
policija —Dr. K. Grinių, P. 
Lapinską ir IK. Sielinį.

Tokiu būdų Lietuvos Seimo 
katalikiška diduma pastatė Lie
tuvą viso svieto išjuokimui.

Konstitucija Paminta
Seimo katalikiška diduma at

metė ir Lietuvos Konstituciją, 
kuria garantuojama laisvė su
sirinkimų, žodžio ir spaudos.

Susirinkimų-mitingų Valstie- 
čiams-Liaudininkams ir Social- 

| demokratams ’nebus leidžiama 
j daryti be viršininko pavelijimo, 
j kuris visados išras priežastis 
| neleisti, ir neklausančius savo 
nuožiūra bausti — be teismo. 
Kalbėtojai negaus žodžio 'kurie 
neturės klebono rekomendaci
jos. Ap'skirties viršininkas ar 
miesto turės' teisę cenzurūoti 
laikraštį, sulaikyti laikraščio 
spausdinimą iir išsiuntinėjimą, 
ir bausti 'sulyg savo katalikiš
ko supratimo;

Už tos katalikiškos Seimo di

dumos stovi visa Lietuvos ku
nigija kaipo diktatorius, ’ kurios 
“pildomasis komitetas” yra tai 
“katalikų centras” turįs savo 
“seimą” Ožeškienės gatvėje, 
kur, yra viskas nutariama Lie
tuvos nelaimėms didinti, ir leas 
paskui paduodama Seimo didu
mai patvirtinti be diskusijų.

“Krikščionių” Naguose
Nusikračius carizmo, sumu

šus Bermontininkus ir (bolševi
kus, atmušus Lenkus, pasiju
tome katalikiškų diktatorių na
guose, kuriuos turime kuogrei- 
čiausia nukapoti.

Katalikai netekę liaudies pa
sitikėjimo primato galą savo 
viešpatavimo ir todelei griebia
si paskutinio šiaudo skęsdami, 
kad su diktatūros įvedimu vėl 
laimėti Seimo rinkimus, "kurie 
įvyks ateinančiame rudenyje, 
ir todėl užkišo visus kelius Sei
mo mažumai — Valstiečiams- 
Liaudininkams ir Socialdemo
kratams, kurie negalėtų kviest 
mitingų, kalbėti nei rašyti rin
kimų •reikaluose kur reiks liau- 
mo. Sąryšiui liko apie pora 
taturos nelabumą. Todėl rei
kės itin daug gerų kalbėtojų ir 
daug literatūros kuri patektų į 
kiekvieną gryčią, kas padarys 
daug išlaidų.

Šitaip esant, visi spieskimes 
pulkan kovon prieš katalikišką 
diktatūrą — su dolariu. Lai 
kiekvienas skaitytojas paauko
ja nors po dolarį rinkimų agi
tacijai Lietuvoje. Darbininkų 
Lietuvoje yra ganėtinai, tiktai 
jie neturi pinigų kelionėms ir 
platinimui literatūros, kuri pa
prastai yra dovanojama. Pi
nigus siųskime į laikraščių re
dakcijas, kurios surinkusios tu-, 
las sumas nusiųs į-Lietuvą.

Ir nevjlkiųkimp šukavimo to 
dbiarioį nes jau laikaw’-yra pra- 
dėti agitaciją, kurios platini
mui turime daug atmintinų pa
vyzdžių iš caro laikų kovos už 
atgavimą musų' spaudos, ir at
sišaukimais aplipinsime visas 
klebonijas ir pačius kunigus, 
kaip idealistai užlipino plaka
tą aršiausiam Lietuvių spau
dos persekiotojui žandarui ant 
pečių (šįnelio) Vilkaviškyje. 
Suprantama kad kunigai ir jų 
policija padarys tūlų nemalo
numų agitatoriams, bet kada 
jie paskelbė mums kovą tai 
mes ir kovosime iki laimėjimo, 
nes katalikai jau pasirašė sau 
politinės mirties dekretą, kurį 
mes turime išpildyti.

Tas jų (■katalikui) politinės 
mirties dekretas yra:

Sulaužymas Lietuvos Konsti
tucijos kuomi, garantuojama 
laisvė žodžio, susirinkimų ir 
spaudos, kaip tai yra Ameriko
je; ir dar įvedimas mirties bau
smės už politinius nusikalti
mus, t. y.: Valstiečiai-Liaudi- 
nirikai ar Socialdemokratai ne
paisydami tų katalikiškų “įs
tatymų” šaukia mitingą, kalba 
ir rašo apie ■kenksmingus kuni
gų darbus, ir pagal klebono rei-

GERB. BEŽDŽIONĖS 
• “SUDNA DIENA” 

arba
Kaip Dvasiški Tėveliai No

ri: Uždraust Gerbi Oran
gutangui Išsivystyt į 
Žmogų kad Neatimtų 

Kunigėlių Duonos.
Anų Pono Dievo metų 

gerb. Darvinas atsilankė 
Londono žvėryne ir pamatė 
ten vienų sutvėrimų kurio 
vardas buvo Orangutangas 
ir pamatė šalę savęs stovin
tį kitų žmogelį, ir pradėjo į 
abu žiūrėti: į gerb. Oran
gutangų ir tų žmogelį, ir 
užėjo jam mintis kad tie du 
sutvėrimai labai panašus į 
vienas kitų, tik gerb. Oran
gutangas apžėlgs plaukais 
ir ilgesnėm rankom, o tas 
žmogelis apsivilkęs apšepu
siais Skarmalais.

Į visi paraipijonai protestavo 
kunigėliams ir reikalavo 
kad 'beždžionėms butų duo
ta laisvė- gyvent kur joms 
patinka.

Ir nuo tada evoliucija ar
ba "vystymąsi ėjo tolyn ir 
labyn, visapusiai, bešališ
kai ir naiturališkai: vienos 
■beždžionės išsivystė į žmo
nes,- pradėjo dėvėt drapa
nas, rūkyt pypkes ir viso
kius šposus daryt, važinėt 
po teatrus ir su cirkais; o 
kiti žmones išsivystė Į bež
džiones, ir toks vystymąsi 
eina tolyn.

Ale šitų vis'kų matydami 
dvasiški tėveliai laibai nusi
gando, ba, gerbi beždžionės 
gali išvaryt juos iš vietų, 

' ba parapijonams labiau pa
tinka mbn’kibizniai negii 
kunigų bizniai, todėl kuni
gėliai sumanė užvest bylų 
prieš beždžiones ir galuti
nai, įstatymų 'kėliais, išva
ryt beždžiones į Afrikų ne
žiūrint ar jo's gimę Afrikoj 
ar kur kitur. Jeigu Tene- 
šy valstijoj gerb. beždžionė 
provų pralaimės tai ateis 
visoms beždžionėms sudna 
diena — ir tokiomis gimu
sioms ir nesenai išsivysčiu
sioms, nežiūrint prie ko jos 
priguli, ar prie parapijos ar 
prie bolševikų ar karčiamo-' 
se sėdį.

“Sūdo dienoj” kunigėliai 
ištiesė ant'stalo biblijas 'ir

rGALIUNAS Į
Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais. 

 PRENUMERATA 25c. 

kalavimą-kaltinimą jau papuo
la po bausme mirties, lygiai
kaip laikuose “šventos inkvizi
cijos”; kuomet kunigai degino 
gyvus sau nepatinkamus žmo
nes.

Atminkime kad musų paau
kotas dolaris Lietuvos Seimo 
rinkimų agitacijai išves Lietu
vos liaudį (musų tėvus, brolius 
ir. seseris) iš kunigų nevalios.

P. Mikolainis.

“GALIŪNAS” Trijų aktų, Penkių atidengimų Meilės Dramą iš Lietuvių Pasakiškų ko
vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainę 
miško, nes viskas atsibuha giriose. Tinka lošti visų pažiūrų žmonėms.

ĮAABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą, 
J-''kuri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik i laiką imti tHokytis lošti 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonės išsiilgę teatrų ir gausiai lankosi. Te-’ 
atralės Draugijos ir abelnai kas tik užsiima Lietuviškį .vejkąlij siątyihū,;ra- 
sit ši veikalą dideliu patraukimu publikai.' KURIE IsKALNO užšišalcysit •§$} 
dramą, gausit po 25 et. knygą. Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie JO vyrų ir apie 7 moterų. 
Siųskit užsakymus dabar, neš po išspausdiniitio bus 50c. ar gal 75c. knyga. —
Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave, Cleveland, O;

Nebuvo g.erb. Darvinas 
toks vienpusiškas ilgai kad 
tų žmogelį prdygint .prie 
gerb: beždžionės ir nueit- 
sau. Gerb. Darvinas toliau 
eidamas priėjo iškraipytų 
veidrodį ir. jame .pamate 
save: veidas buvo išplėstas, 
kakta žema, fankos- ilgoš, 
kojos trumpos, pečiai įskel
ti, ir pradėjo galvot kad ir 
jis pats panašus Į gerb; bež
džionę. Apsisuko ir tuoj vėl 
nuėjo prie gerb. beždžionės 
ir dar syki' pažiurėjo į jų. 
Ištikto, labai panaši į tų kų 
jis iškraipytam veidrodyje 
matė, tik vietoj rankoj laz
deles gerb. beždžionės už
pakalyje buvo ilga užsirie- 
tus uodega.

Daugybė žmonių matė' tų 
beždžionę, ale nei vienas 
nepamislino nieko ii- neda
rė nieko taip tik numetė 
beždžionei pinacų ar saldai
nių ir nuėjo sau.

Gerb. Darvinas parašė' 
knyga apie veislių atsira
dimą ir'kitų apie žmogaus 
išsivystymų.

Kada tos knygos pasiro
dė, žmonės jas griebė la
biau negu kantičkas ir mal
daknyges, ir -pradėjo dau
giau lankyt žvėųynus negu 
bažnyčias, ir žiūrėt katras 
į ktrų beždžionę panašės-- 
nis ir jieškot savo giminys
tės,: -katra beždžionė yra 
kurio pusseserė ar pusbro
lis.

Ale kad Dievulis buvo 
sutvėręs žmogų ant savo 
paveikslo, ir dvasiški tėve
liai niekad nepamislino kad 
beždžionė gali būti ir jų gi
minė, jie norėjo uždraus^ 
žmonėms tas knygas skųf- 
tyt, o gerb. Darvinų norėjo 
sudegint, ale užmiršę biivo 
kad inkvizicijos laužai/jau 
senai užgesę ir žmonės? jau 
tūrėjo laisvę sakyt kų nori 
ir rašyt kų išmišlina. ) 
.Antras dvasiškų tėvelių 

aktas buvo išvaryt beždžio
nes iš miesto Godų i A. cir kų 
atgal į jų gimtinį kraštų 
kad geri krikščionis nema
tytų, kųip jos-; vystosi į įmo
nes ir kad -nenustotų (tikėt 
biblijai. Ale ir tas nebuvo 
galima, be žmonės labiausia 
beždžiones myli ir labiausia 
jas pamėgdžioja arba apsi
eina kai beždžiones, rodei

kitokius šventus raštus pa
rodančius kad žmogų Die
vulis sutvėrė o beždžionė iš 
žmbgauš, išsivystė, ba. bež
džionė niekur neparodyta 
ant 'rojaus vaizdo fotogra
fijų, taigi ji nebuvo sutver
ta.)

i •- Alę .-.gerb. beždžionė atsi- 
[stojo prieš sūdą ir pasakė:1 
j Dėlto aš,, gerb. ponai', riebu-' 
vari Sutverta Dievulio' sykių 
su kitais gyvūnais kad aš 
Jau gyvenau ant žemės dė-. 
sėbkus tūkstančių metų pir- 
riia to sutvėrimo, ir inane į 
rojų nepriėmė ir užtai ma
no atvaizdo nematyt niekur 
rojaus fotografijose. Ku
nigų (pasaulis buvo sutver
tas tik šeši tūkstančiai me
tų atgal, ale žmogaus ir 
mano pratėvių pasaulis jau. 
egzistavo pirmiau to. Aš 
esu gimininga žmogui ir 
žmogus man, ba musų pro
tėviai paėjo iš vienos žemų 
prastos išvaizdos- gyvūnų 
kilmės, ir kada rojus buvo 
tveriamas mes Vieni nuo ki

ltų buvom jau, toliau nuėję, 
ba mano patėviai pasirinko 
sau gyvenimų ant medžių,. 
miškuose, o (žmogaus patė
viai išėjo į tyrus. Tarp mu
sų giminystė pasiliko .iki 
šiai dienai, ba mes vienas 
kitų p.amėza^iojam savo 
■darbais ir apsiėjimais.

Atkalbėjęs savo, gerb. 
beždžionė 'atsisėdo, nusiėmė1 
akinius, ir išsitraukęs S'kę- l 
petaitę pradėjo šluostyt .sa
vo akinius ir kaktų. Atsi; ■ 
stojo dvasiškas tėvelis iii 
sako:

— Gerbiamieji! vardan I 
visų galybių mes turini ufe 
daryt evoliucijų į nelaisvęJ 
ir ištremt beždžiones iš vi- ' 
su krikščioniškų kraštų, ba ; 
žmonės labiau joms tiki nė- 
gu mums, ir jeigu toliau 
bus leista joms vystytis t 
mes neteksim ne tik para- ' 
pijonų ale .ir bažnyčių, ba , 
paskui žmones p'radės sta
tyt bažnyčias beždžionėms 
ir rems monkibiznį, o musųu 
biznis turės užsidaryti.

Ant tų žodžių “džiurė” 
išėjo sprendimų' gaminti. ;

N. B. Reikia primint . 
kad ir “džiurė” suąideda iš '■ 
paišytų: beždžionių ir ne- 
beždžionių, arba žmonių.
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Nuo Redakcijos
POP1EŽ1Ų {SKERDYNES

J^ATALIKAI giriasi kad1
• krikščionybė pasauliui 
buvo tik mokykla, tik geru 
pavyzdžiu, o viskas kas blo
ga dabar yra yra tai darbas 
laisvąmanių-bedievių.

Pažiūrėkim kaip krikš
čionybės galvos buvo pa-; 
vyzdžiu, ir matysim kad iš
tikti) buvo, bet į blogąją numarino jį badu ir užėmė 
pusę. .... ’

IVargu kurioj, kitoj val
dovų klasėj rasi tiek žiau-|vo nunuodintas vieno kuni- 
rių ir žemų darbų, žmog-Įgo. Benediktas IX, 1033- 
žudysčių kaip buvo popie-|1045, vaikas popiežius ku-

985, buvo išrinktas tik ką 
po suirutės po mirčiai Be
nedikto VI, bet turėjo pa
sišalint iš miesto išspruki- 
■mui nuo tokio paties likimo 
kokį jam rengė. Jis išgy
veno kitur vienuolika metų, 
įkalino popiežių Joną XIV,

jo sostą.
Grigalius V, 996-999, bu-

žijoj, “Šv. Petro įpėdiniuo-l rio tėvai nupirko jam po
se”. , jpiežystę kuomet jis buvo

‘Šventas’ Grigalius I, po- dar 12 metų amžiaus, buvo 
piežiavęs 590-604 m., buvo I aršiausias žiaurunas kokis 
Popiežiaus Felikso II pra- 
anukis. Kuomet Phokas nu
žudė imperatorių Mauricą 
ir užėmė sostą, Grigalius 
rašė: “Visagalintis pasirin
ko tave ir pasodino ant so
sto. Lai dangus džiaugia
si, ir žemė šokinėja iš link
smumo”. Phokas atsidėko
damas popežiui Romą pa
darė viršiausia ant visų 
katalikiškų įtsaigų. Griga
lius įsteigė ir “čyščių”.

■Honorius I, 625-638 m., 
buvo nusmerktas kaltinimu 
skelbimo oficialiai herezi- 
jos (o 1870 metais Vatika
no taryba apšaukė popie
žius neklaidingais jų oficia- 
liškuose skelbimuose). Bet 
paskui kitas popiežius ap
šaukė Honorijų eretiku ir
gi oficiališkai.

Jonas VIII, 872-867 m.,

kada sėdėjo' ant popiežių 
sosto.. Nekurie, vienok, tą 
garbę (priskiria Aleksand
rui VI, 1492-1503, kuris tu
ri septynis pripažintus ben- 
kartus ir daugybę mergų. 
Aleksandras bandė nunuo- 
dint vienu sykiu devynis 
kardinolus kad galėtų par
duoti jų vietas savo vai
kams, bet žioplas tarnas 
padavė jam ne tą taurę, ir 
Aleksandras apleido šį pa
saulį pirm laiko.

Benedikto žiaurus darbai 
privertė Romėnus išvyt jį 
iš miesto. Silvestras III li
ko išrinktas užimti jo vie
tą ; bet po trijų mėnesių Be
nediktas sugryžo ir užėmė 
popiežystę į savo rankas. 
Neužilgo po jo jis pardavė 
popiežystę Grigaliui VI, no- 

' rėdamas būti liuesu apsi- 
turbut skaudžiai nusižengė vesti su Itališka kunigaikš- 
kuriam nors Vatikano ‘bro.- tyte.
liui’, nes tas dvasiškis pir- Vienu tarpu Romoj gy- 
miausia bandė Joną'nunuo- veno vienlaikiai trįs popie-

“Varpas” Kitose 
Rankose

Chicagos “Varpas” liepos 11 
d. praneša kad nuo tos dienos 
to laikraščio administracija ir 
leidimas pereina į kitų rankas, 
J. Laukis, dabartinis redakto-

rius, lieka ' naujos bendrovės 
prezidentu. Laikinai “Varpas’’ 
yra sumažinamas iki keturių 
puslapių. Iki šiolei buvo šešių.

"Varpas” jaff antru kartu 
pereina į kitas rankas.

Reikalinga Chicagai tautinis 
liberališkų pažiūrų laikraštis, ir 
Chicagiečiai turėtų daugiau dė
ti pastangų jo palaikymui, tik 
tada galės išsikelti į pirmesnę 
savo poziciją kokią-turėjo laike 
“Lietuvos” ėjimo.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

EVOLIUCIJOS TEISMO
ŽINIOS

. beždžione' aid* t 
sūdą ir pasakė: ■ 
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jiįnt, Jbet kadangi nuodai 
greitai neveikė, jis užbaigė 
popiežių perskeldamas jam 
galvą kirviu.

Steponas VII, 897-898, 
buvo įžeistas kadangi jo 
pirmtąkunas buvo atėmęs 
iš jo popiežišką sostą. Tai
gi, kada jo priešas mirė ir 
buvo palaidotas, Steponas 
vėliau likęs popiežium įsa
kė popiežiaus Formoso la
voną iškasti, sukoneveikti 
ir įmesti į upę. Po to gi 
patį Steponą jo bendras pa
smaugė.

Krištofas, 900-903, drą-

žiai, ir miestas buvo pilnas 
niekŠyščių ir žmogžudys
čių. Ketvirtas, Klemensas 
II, buvo išrinktas, bet iš
tarnavus devynis mėnesius 
sykį suvalgė i ką tokio- šalip 
paprasto valgio kas buvo 
jdėta jam nežinant, ir nie
kad daugiau neatsikėlė. Po 
to Benediktas vėl atėjo at
gal ir valdė iper tris metus.

■ Šitas viskas prastam ka-| 
talikui nežinoma, nebuvo, | 
popiežiai žiriomi tik 'kaipo ■ 
“šventi tėvai”, ir viskas.

Tai tik popiežiai. O kas 
šiai numetė nuo sosto savo'dėjosi visų 'kitų dvasiškių 
pirmtakuną, Leoną V, pa-'gyvenime tais laikais, kas 
skelbdamas ji netinkančiu I dedasi dabar? 
valdyti, kas be abejonės bu-į . Kas palaikė per visus ke- 
vo teisybė. Leonas mirė “išjliolika -krikščionybės šimt- 
susigraužimo” kalėjime po mečių krikščionybės galy- 
40 dienų po netekimo sos- u" 'K,‘~ -
,to. Jam turbūt buvo kas ...................... ,
užduota pagelbėti susigrau- siškija su didžiunija,, Už ką 
žimui žmogų užbaigti.

Kristofas pats buvo 
žudytas savo įpėdinio. 

Sergius III, 904-911, 
žudęs Kristofą, užėmė

bes pagonišką ištvirkimą ir 
žemą apsiėjimą jei ne dva-

nu-

nu- 
sos-

musų katalikų ’ spauda kal
tina šių dienų “bedievius”.-

Šių dienų bedieviai tyri
na, valo dvasiškiją, varžo 
jos teises ir naikina žemus

dininkai, kad jis galėtų geriau 
spręsti jų išrodymus jog evo
liucijos teorija neprieštarauja 
su biblija.

Teisėjas Raulstpn pasakė 
kad jis mažai težino apie evo
liuciją. Kalnuose augęs, prak
tikavęs teises ir vedęs teismą 
visą amžį tokioje atmosferoje, 
paprastas kunigužis ir tvirtas 
biblijos palaikytojas, visai ne- 
apsipažinęs su mokslu. Jis net 
su malda teismą pradeda, nors 
Darrow stengėsi poteriavimą 
iš šitos bylos išmesti.

Gynėjai taigi sako, kaip tei
sėjas Raulston gali teisingai iš
nešti . nuosprendi evoliucijos 
klausime ir žinoti ar ji sutinka 
ar ne su biblija jeigu nebus lei
sta mokslo žmonėms išaiškinti 
kas ištiesų evoliucija yra.

Gynėjai pasiryžę duoti teisė
jui ir sprendėjams liberal) pa
mokinimą antropologijos, geo
logijos, biologijos, zoologijos ir 
kitokių logijų kas turi ką nors 
bendro su teorija nuo kurios 
Darvinas pagarsėjo.

Teisėjas nusprendė pasimis- 
lyti ar duos gynėjams šaukti 
mokslininkus liudininkais.

Kaltintojų pusėj “generolas” 
McKenzie stengėsi pakelti karą 
iš savo pusės. Jis yra tipiškas 

•sęąitoj jVaizdinatnas- .advokatas, 
"Tas bilius nėra pusiau įtiek 

giminingas šiam aktui kiek 
mes esam giminingi beždžio
nei”, pradėjo generolas. “Ne
reikalinga jokių ekspertų išaiš
kinti statutą kuris išsiaiškina 
pats save. Pagal įstatymų, ne
valia mokyti biblijos valdiško
se mokyklose. Kodėl taigi ne
tinka padaryt kad negalima bu
tų mokint ir tos teorijos?”

Kitas teisėjas, Neal, paklaų- 
įsė ar jis kalba apie priėmimą 
i prirodymų ar pasiūlymą atme1- 
itimo, generolas atsakė:

“Ašį atsakau i ilgą kalbą to 
pono apie evoliuciją ir jūsų ar
gumentus. šitie klausimai se
nai jau nustatyta • musų valsti
joje atatinkamai musų nuomo
nei. Jeigu tie ponai turi ko
kius įstatymus savo dideliame 
miesto mums bus malonu juos 
išgirsti, šis musų statutas ne
reikalauja apibudinimo.”

Bryan dar Tyli

tą ir perviršijo valdovus darbus kunigėlių tarpe, 
huviiai’iia rJvmo i’n Ta Rp’dip/viai įvertina vbuvusius pirma jo. Jo su- Bedieviai įvertina viską 
gulovė Marosia pagimdei kas buvo gero pagonijos 
jam keletą vaikų. laikuose ir smerkia kas ne-

Marosia -nužudė Joną X, gero krikščionybės gadynė- 
915-928, ir Leoną VI, 9,28- je. Ir reikia nasakyti kad 
929, padarymui vietos ki-l pagaliaus laisvamanybė lai- 
tiems kurie jai patiko. jmės, nes nors kunigai val- 
• Jonas XI, 931-936, buvo dė per devyniolika šimtme- 
sunus Marosios ir popiež.|čių, laisvamanybė arba “be- 
Sergijaus III. Vienas iš dieviai”, padarė daugiau 
artimųjų jį nunuodijo. j gero pasauliui per vieną

Jonas XII, 956-964, buvo praėjusį šimtmetį ir daug 
nužudytas laike piktada- i nubloškė krikščionybės ga- 
ringo akto. Jis buvo palai- lybės į ten iš kur ji niekad 
do papročio žmogus, susi- Į nepakils. Lai dar praeina 
dėdavo su i* * 4”" *”
moterimis. Tarp jo meilu
žių viena buvo Joanna, pla
čiai žinoma istorijoje kaipo 
Popiežius Joannas. Ji bu
vo narsi tnotęris ir buvo vi
sa valdovė reikalų Romoje 
laike Jono popiežiavimo.

Benediktas VI, 972-973, 
buvo, nunuodintas ar pa
smauktas vieno iš “šventų
jų”. Bonifacas VII,

žmogus, SUSI- nepdKiib. Lai uar praeina 
visokių stovių l pusšimtis metų ir dvasiški-

jos gale bus sunaikinta ne
žiūrint dabar dedamų pa
stangų atsilaikyti.

“Lietpvos žinios” praneša 
kad pagarsėjęs šmugelystės 
skandale kunigas-datkaras Pu
rickis laike savo ministeriavi- 
mo, dabar liko paskirtas val- 

.džios organo “Lietuvos” redak- 
984- įtorium.

(Pabaiga nuo pusi. 1-mo) 
kad užsitikrinus jog jis nemo- 
kina ko tokio kas nesutiktų šu 
pažiūromis tos srities žmonių 
kurioje jis mokina”, prirodinė
jo Darrow.

“Kas yra toks galvočius ku
ris gali pasakyt ką viskas bib
lijoje esančio reiškia?” šaukė 
Darrow, išrodinėdamas jog yra 
dideli pasiskirstymai tarp ka
talikų ir protestonų ir kad tarp 
protestonų yra apie 500 sektų 
kurios kožna išranda skirtingus 
išaiškinimus iš biblijos.

Mokytojas turi žinoti visas 
tas Įvairias sektas, sako Dar
row, jeigu nori išvengti nepra
sižengti prieš Tennessee įstaty
mą, ir žinoti kuri iš jų yra tei
singa, kuri klysta.

“Nieko panašaus niekas ne
girdėjo iki fundamentalistai 
užvaldė Tennessee valstiją.” 
šaukė Darrow, atsikreipdamas 
į tą pusę kur sėdėjo Bryan.

“Jozuvas sulaikė saulę ant 
dangaus, fundamentalistai pri
vers amžius atsisukti atgal”, 
vėl rėžė jis Bryanui.

“Jie nori padaryti bibliją 
mastu mieravimui žmonių pro
tų, intelektualumo ir mokslin
gumo”.

Kaslink Apkaltinimo
Darrow atsuko savo kanuolę 

į mokytojo apkaltinimus.
“Visiškas apsurdas yra ma

nyti kad šis apkaltinimas ar 
kuri nors šios eigos dalis yra 
legališka. Juo greičiau mes jo 
atsikratysim tuo greičiau bus 
valstijoj taika.”

To įstatymo antgalvis, sako 
Darrow, kalba kad tai yra ak
tas uždraudimui mokymo evo
liucijos, bet visame akte nėra 
nei žodžio apie evoliucijos teo
riją, ir nors tas aktas mini bib- į 
liją, antgalvyje nėra nei žode
lio apie bibliją.

“Šitie ponai turės surinkti 
savo pasekėjus ir nuėję namon 
pagaminti kitą įstatymą, jeigu 
Tennessee valstijos teismai pa
rems jų konstituciją, ir aš ti
kiu kad jie parems”, sako jis. 
“Aš neįsivaizdinu nieko keis- 
tesnio, žiauresnio, negalimo ir 
viduramžių dvasios, 
'binacijų fanatizmo 
mo kaip ši sudėtis 
šio įstatymo. Jeigu 
tinimas yra gėras, 
nemačiau blogo, 
paduokit mano klientui šmotą [tik kelis metus, tepraktikavęs, 
baltos tuščios popieros. Jusi o visą amžį praleidęs politikb- 
sakot Scopes žino kodėl jis čialse, buvęs net Suv. Valstijų sek- 
atsidurė. iAš irgi žinau. Jis retorium ir kelis sykius kandl- 
čia randasi dėlto kad funda- datų ant prezidento, bet nie- 
mentalistai jį persekioja. Jis kad nelaimėjęs, atvykdamas į 
randasi čia del fanatizmo ir j Daytoną pasakė kad biblija tu- 
ignorancijos. Jis mokino ką iri ineiti net į S. Valstijų koh- 

stituciją, mažumos tikėjimas į 
evoliuciją turi būti prašalinta 
kad negadintų socialio ir mok
slinio šios šalies gyvenimo.

Bryan sako kad jeigu teis
mas pereis į federal) teismą, jis 
pradės kovą su savo pasekėjais 
kad net Suv. Valstijų konstitu
cijoj butų įvesta draudimas 
evoliucijos mokymo.

Teisme Bryan sėdi ir klauso
si. Jis savo kalbas taupo ant 
pabaigos ir mano sprendėjus 
pakreipti savo pusėn savo pas
kutiniu pamokslu.

Darrow kaltina iBryaną ven
gime susidurti su evoliucijos 
faktais. Sako, Bryan apsitve
ręs “Chiniška siena” ir nepri
sileidžia mokslo )prie savęs.

visų kom- 
įr tamsu- 
sudarymui
šis apkal-1 Bryan, kuris yra irgi garsus 
aš niekad I kalbininkas ir biblijos skelbė

jus verčiau | jas, advokatas iš profesijos bet

ignorancijos.
tokio kas yra priešingai šven
tiems raštams Maižiaus — gal 
but.”

žmonės tik /klausėsi, stebėjo
si, raukėsi tą girdėdami. Vi
sas teismo kambaris buvo už- 
sigrudęs. Tik diėna prieš tai 
miestelio gyventojai prašalino 
iš bažnyčios vieną savo kuni
gą kuris norėjo leisti savo baž
nyčioje nedėlioj sakyt pamok
slą tūlam liberaliam kunigui iš 
New Yorko. Kodėl leisti šiam 
advokatui taip kalbėti-? ,

Darrow gavo progą viską iš
sikalbėti, apgynėjų noru panai
kinti kaltinimą, bet teisėjo bu
vo prašyta savo panaikinimo 
ar kaip kitaip sprendimą atidė
ti po to kai bus išklausyta liu-

(Tąsa)
— Nesuprantu nei aš, sesute. Mes 

visada stengėmės neužrustint musų mo
tinėlę, kuri mato ir girdi mus.

— Mudvi mylim tuos kurie myli mus; 
mudvi nieko neapkenčiam:; mudvi atsida
vusios viskam kas tik mums gali atsitik
ti. Taigi kas gali mums ką užmesti?

— Niekas. Bet, igal but, mes galim 
padaryt ką visai nenorėdamos.

— Mes?
— Taip, ir todėl aš manau: Mes gal 
esam priežasčia jos neramumo.
— Kaip tai?
— Klausyk, sesute 5 Vakar madamė 

Bedouinienė bandė dirbti prie tų maišų.
— Taip, bet už pusvalandžio ji pasa

kė kad negali daugiau dirbti, nes akįs jai 
netarnauja aiškiai.

— Taigi ji-negali užsidirbti sau pra-i 
■ gyvenimo.

— Ne, bet jos sūnūs Agrikola uždirba 
. jai. Ji išrodo toks geras, linksmas, tikras 
: :r pasitenkinęs atsidavimu savo motinai, 
į Ištikro, jis yra vertingas brolis musų an- 
• gėlo Gabrieliaus.

— Tu pamatysi priežaštį mano tokios 
kalbos. Musų geras senas Dagobertas pa
sakė mums kuomet pribuvom į Parisą kad 
Jis tik kelis pinigus teturi likusius.

— Tai tiesa.
— Dabar nei jis nei jo žmona negali 

užsidirbti sau pragyvenimui; ką senas ka
reivis kaip jis gali veikti?

— Tavo tiesa; jis tik žino kaip mylėt 
mus, ir užžiurėt mus, kaip savo vaikus.

— Taigi tik Agrikolai reikės užlaikyt 
savo tėvą; nes Gabrielis yra biednas kuni
gas, nieko neturintis, ir negali suteikti pa
galbos tiems kurie jį užaugino. Taigi Ag
rikola turės vienas užlaikyti visą šeimyną.

— Be abejonės, tai yra jo pareiga, jis 
privalo tai tėvąms daryti, ir jis tą darys 
mielu noru.

■— Taip, sesute, bet mes prie jo niekuo 
nepriklausom.

— Ką tu sakai, Blančė?
— Jis turės dirbti ir del musų, nes juk 

mudvi nieko pasaulyje neturime.
— Aš apie tai nei nepamislinau. Tiesa.
— Labai puiku, sesute, kad musų tė

vas yra didžiūnas ir Francuzijos maršalas, 
kaip Dagobertas pasakoja, taipgi 
puiku mums tikėtis didelių dalykų 
medalio, bet kolei tėvo čia nėra, ir 
viltis neįsikunijo, mudvi busim tįk 
nos našlaitės, priverstos būti našta šios 
geros šeimynos, kuriai mes ir taip daug 
jau skolingos, o ji taip vargiai turi iš ko 
gyventi, ir-----

— Kodėl tu pertrauki, sesute?
— Ką dabar norėjau sakyti kiti žmo

nės tik juoktųsi; bet tu suprasi mane. Va
kar, kuomet Dagoberto žmona šėrė musų 
šunį, liūdnai patėmijo: “Matai, jis suėda 
tiek kaip žmogus!” Aš kuo ne verkiau 
tą girdėdama. Jie turi būti labai biedni, o 
mudvi dar padidinam jų skurdą.

Seserįs pažiurėjo liūdnai viena į kitą, 
tuo gi tarpu jų šuo nudavė nežinąs kad 
jos kalba apie jo ėdrumą.

— Sesute, aš suprantu, — tarė Rožė, 
po valandėlės tylėjimo. — Mes neturime 
būti keno nors našta. Mes esam jaunos, 
ir turim drąsos. Iki musų likimas bus iš
spręstas, laikykime save dukterimis dar
bininko. Pagaliaus, ar musų diedukas ne 
darbininkas? Raskime mudvi kokį darbą, 
ir užsidirbkim sau pragyvenimui. Manau

but

labai 
iš šio 
musų 
bied-

išdidų yra pačiai užsidirbti, pragyvenimą!
— Ištikro, sesute, tu pasakei mano 

mintį, —tarė Blančė bučiuodama Rožę.— 
Kaip bus smgau! Pabučiuok mane!

— Kaip tai?
— Tavo sumanymas yra mano suma

nymu. Vakar, kuomet girdėjau Dagober- 
to žmoną taip liūdnai skundžiantis kad ji 
nustojo gero regėjimo, aš pažiurėjau į ta
vo dideles akis, kurios priminė apie mano 
akis, ir tariau sau: “Na, ši vargšė moteris 
gal neteko regėjimo, bet Rožė ir Blančė 
Simoniutės gali puikiai matyti” — kas yra 
geras dalykas, — pridėjo Blančė, juokda- 
mos.

— Ir; pagaliaus, — tįsė Rožė, prasi
juokdama, — todvi jaunos merginos apie 
kurias kalba eina nėra jau tokios netiku
sios kad negalėtų siūti paprastų didėlių 
storo audimo maišų, nors gal jų pirštelius 
biski ir nutrins.

— Taigi mudvi abi turim tas pačias 
mintis, kaip paprastai; aš tik norėjau nu
stebint tave, ir laukiau kolei busime vie
nos, pasakymui tau savb plano.

— Taip, bet dar vienas dalykas mane 
erzina.

—O kas?
— Pirmiausia, Dagobertas ir jo žmo

na tikrai pasakyms mums: “Mergaitės, 
jus netinkat tokiam darbui. Kaip tai, duk
teris Francuzijos maršalo siuva prastus* 
didelius maišus!” Ir paskui, jeigu mudvi 
būtinai norėsim, jie gali pridėt: “Mes ne
turim jums darbo. Jeigu norit, turit jieš- 
kotis sau.” Ką tada panelės Simoniutės 
darys?

— Dalykas tame kad jeigu Dagober
tas ant ko užsispiria tai....

— Bet ir tai, jeigu mudvi jo pradedam 
prašyt,...

— Taip, nekuriuose atvejuose; bet ki
tais atvejais jis yra nepajudinamas. Kaip 
buvo ir kelionėje, mes norėjom kad jis nė- 
darytų taip daug, visko..wmą<

— Sesute, puiki mintis man užėjo! 
puiki mintis, — tarė Rožė.

— Kas tokio? Greičiau!
— Tu žinai >tą merginą vadinamą Mo

tina Kupriuke, kuri pasirodė tokia prie
lanki ir atsidavus?

— Taip, ir tokio nuolaidi ir nepuiki. 
Ji išrodo visada bijanti ištarti priešingai, 
nors jei ir žiuri į tave., Vakar ji nenutė- 
mijo kad aš ją mačiau: bet jos akis taip 
buvo įtemptos. į tave ir su tokia malonia 
išraiška kad tą matant man net ašaros 
akyse: pasipylė.

— Taigi, męs turime paklausti jos 
kaip ji gauna darbo, nes ištiesų ji gyvena 
iš savo uždarbio.

— Taip, ištiesų. Ji mums viską pa
pasakos; ir kada mes žinosim, Dagobertas 
gal bars mus, arba norės padaryti didelė- 

jlnis poniomis, bet mes busime tokios pras
tos kaip jis.

— Taip; mes turim parodyt savo dva
sią! Mes parodysim jam, kaip jis pats sa
ko, kad mes turim kareivio kraują savo 
gyslose!

— Mes pasakysim jam: “Leiskim, kaip 
tamista sakai, mes kurią dieną busim tur
tingos, tai mums bus tik smagumas pri
siminti šį pergyventą laiką”.

— Ar tai jau sutikta, Rože? Kaip tik 
pasitaikys but vienom su Kupriuke, turim 
padaryt ją savo drauge ir prašyt informa
cijų. Ji yra gera mergina, neatsisakys.

(Bus daugiau)

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 patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 PU8^aP^’ Kaina už vieną 50. ^vi $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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PAVASARĖLIS
Lyg angelų balsas 
Daina lankštingelės, 
Ten dangiškas kvapsnis 
Kur žydinčios gėlės.
Alyvų medeliai 
Paskendę žieduose, 
0 kiek tai gražybių 
Slepiasi anuose.
Bitelės bučiuoja 
Kiekvieną žiedelj, 
Apglėbęs myluloja ' 
Vėjelis lapelį.
Gegutė atskridus 
Į vyšnių sodelį 
Skleiždia tarp šakelių < 
Meilutę dainelę.
Sodnelis tik klausos 
Dainelės gegutės,

Galveles tik lenkia
Vyšnelės jaunutės.
Kada naktelei
Sodelis užmiega, 
Šito gražumo 
Nemainyč’ už nieką.
O kai piėnulįs
Ima bučiuoti
Nakties tyloje 
Žiedelius myluoti —
Tada gamtužės 
Reiškiasi gražybės, 
O sielos gelmėje 
Jaučiasi ramybė....

Gerkonis. J. Gogelis.
r : * I

Tautos Vainikas — Puikiausia daįnų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. .Tasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų

Trimitas — daili knygelė įvąįrių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius.
JUslapių 144 ...................  50

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

(OUTLINE OF HISTORY)

“Lietuvos Žinios” Nr. 120 iš ge
gužės 31 d. rašo (recenziją 
parašė P. K.):
“Jas (šias knygas)1 rašant 

buvo norima ypač parodyti kadį 
visuotina istorija galima plaJ- 
čiau ir aiškiau suprasti ne kaip 
tam tikrų laikmečių ir tautų 
istorija; platesnis (jos suprati
mas įgalins ją skaityti, mokėti 
ir paprastą pilietį turintį tik 
apibrėžto laiko, šitame veika
le kalbama apie laikmečius, ra
ses ir tautas; o tuo tarpu pa
prastoje istorijoje kalbama tik

g®

lai visiems buna žinoma, kad

(Su Daugybe Paveikslų)(500 Puslapių Knyga)

O KAIP JĄ GAUTI?

KAIP JĄ ĮSIGYTI?

KADA JĄ GAUTI?

KAINA?KOKIA JOS

KAINA

KOKIA. JOS KAINA
K

APIE TAI PRANEŠIME

SEKANČIAME NUM
KAS BUVO JONAS HUSS’AS?

Ųž ką jis liko inkvizitorių sudegintas

Ši knyga yra populiariškiausia para
šyta, joje kalba ne tik žodžiai bet ir 
paveikslai apie tai kas dėjosi žmnoni- 
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.

apie viešpatavimus, didikų kil
mes iv karus. Bet šiame veika
le neous daug prikimšta vardų 
ir datų.... ” sako autorius sa
vo įžangoje, ir pirmas torsas 
vo įžangoje, ir pirmas tomas 
tikrai daro įspūdžio plataus už
simojimo kurinio, sintezės kuri 
įstabiu proto aiškumu sukon- 
densavo svarbiausius musų že
mės gyvenimo įvykius.

Daugiausia ,‘pirmame tome 
vietos užima pre-istoriją, nuro
dydama žemės padėtį erdvėje 
ir laike, drąsiai piešdama gy-
vybės atsiradimą ir augimą, 
gyvai sutraukdama archeologi
jos ir kitų mokslų tyrinėjimų 
davinius apie pirmykštį žmogų, 
jo kilmę, primitive kultūrą.

Autoriaus drąsios hipotezės 
atskleidžia praeities ūkanas ne- 
sukeldamos skaitytojuje abejo
nių: taip jos yra aiškios, są
moningos ir kategoringai išrei
kštos. Kai autorius perkelia 
mus į artimesnius mums laikus 
pasakoja apie pirmąsias, Šume
rų, Asirų, Egiptiečių, Kiniečių 
civilizacijas, nusiraminame lyg 
nužengę iš svaiginančių aukš- 
tybių ir pamatę pažįstamas, ty
lias klonių vietas... . Seka Fi
nikiečiai, Indai, (pagaliau Grai
kai. Vis daugiau žinomų, gir
dėtų, malonių, nes jau labiau 
"pažįstamų vardų. Skaitydami 
lyg plaukiame žemesne upės 
tėkmė, tyliai jokių kliūčių ne
sutikdami, nes autorius vengia 
smulkius įvykius minėti, neap- 
surikina pasakodamas apie at
skirus, painius karus ir perei
namos reikšmės dalykus. Jis 
tikrai duoda žmonijos istorijos 
sintezį, dėmesio kreipia į žmo
gaus kulturinį augimą, į nepą- 
stebimus gal vienlaikinius, bet 
didžiausios svarbos ‘kultūros fa
ktus.- Jis rašo savo knygas su
prasdamas kad “pažinimas is
torijos kaipo bendro visos žmo
nijos įvykio yra reikalinga tiek 
vidaus, tiek tautų savitarpio 
tvarkai.... ” Tai yrą mėgina
mas pasakyti ką.ip dabartinė 
musų reikalų būklė, šis visašą- 
liškas žmonių gyvenimas per 
daugelį metų kilo iš negyvos 
materijos sąjūdžio: mėginimas 
apskaičiuoti kiekybę, kokybę ir 
tikslą tos vilties kuria dabar 
sutinkama likimas.

Gaila kad tuo tarpu turime 
vos pirmą dalį ir todėl negali
me spręsti apie visumą.. Tik 
skaitydami labiau žinomus is
torijos lapus, nors ir čia tenka 
gėrėtis autoriaus aštriu visą 
apimančiu žvilgėsiu, vis norė
tume gryžti į knygos pradžią, 
į plačiausius, nors vis dar ūka
nose skendančius, preistorijos 
horizontus. Daug polemikos 
Įneš ši knyga į istorininkų pa
saulį. čia tikra šioj srityj re
voliucija. Autorius išdidžiai 
nukrato nuo savęs archivų dul
kes ir, kaip pridera romanistui 
kurio pasaulinis romanas “Šir
dies Slėpiniai” sužavėjo visą 
pasaulį savo psichoanalize,x. jis 
kuria istoriją savarankiai, savo 
plačia fantazija išeidamas to
liau už seno dokumento žodžių.

Jau vien dėlto kad šis Anglų 
istorikas yra drauge romanis
tas, bus jam daug kas prikiša
ma, nors autorius iškalno atre
mia puolimus, patiekdamas il
giausią autoritetingu pasaulio 
istorikų pavardžių sąrašą pa
rūdydamas kad jie tikrino ir 
peržiurėjo jo darbą. Autorius 
neperdirba istorijos faktų sų- 
lyg noro ir reikalo. Jis tiksliai 
atpasakoja tąi ką mokslininkai 
jau yra įrodę, tik ima iš jų raš
tų pačią esmę, ir teikia jai gra
žią, patraukiančią, originalę, 
lengvę įdomią formą. Ir tik
rai, kaip gražiai, pagaunančiai 
jis rašo! Pradėjęs jo knygą 
skaityti, iki galui nemes jos nei 
rimtas mokslininkas, nei moks
leivis, nei paprastas žmogus 

pripratęs sąvo gyvenįjne gal 
vien romanus skaityti.

Ir kiek ^ilpįų idėjų sukelia 
tas Anęlas-miatiįtas skęlfeiantią 
naują, gijų, religinį ątgįmimą. 
Kaip žymus Vokiečių filosofas 
Keyserlink sako: stydį-
juoja istoriją Wells’o dvasioje 
tas pats prisikelia ir kitus ke
lia”.

Veikalas, nesenai iš spaudos 
išėjęs, ir (Anglų kalba per 
trumpą laiką originalo parduo
ta daugiau kaip 2,00Q,Q00 eg
zempliorių!), įdomus, įsidėmė
tinas dalykas — vienu laiku 
yra išverstas į Francuzų ir Lie
tuvių kalbą! Soborne’o univer
siteto profesorius M. E. Guyot 
vertimas Francuzų kalba turi 
didžiausį pasisekimą, yra pla
čiai garsinamas, skaitomas ir 
sulaukė rimtų kritikos straips
nių pasaulio spaudoje. O Pran
cūzai knygų reikale gerai nusi
mano, patįs labai gražiai rašo, 
ir jeigu taip garbiną vertimą, 
jie žino ką daro!

“Kultūros” Bendrovė (turėtų 
būti Tėvynės Mylėtojų Drau
giją, nes T.M.D. tik pavėlino 
“Kultūros” B-vei atsispausdin
ti sau ir Lietuvoje platinti.— 
M. <B.) padarė didelį kultūros 
darbą išmetus į musų išalku
sį, atsitolinusį nuo užsienio in
telektualinio judėjimo knygų 
rinką, dalyką taip aktualų, ku
riuo gyvena kultūros pasaulis. 
Nors kartą ir mes neatsilįkom 
ir galim dvigubai džiaugtis su
laukę musų kalba knygos taip 
įmanomai, įdomiai parašytos ir 
prieinamos plačioms skaitytojų 
masėms.

(Bus daugiau)

Waukegan, Ill.
Patėmijau “Dirvos” num. 24- 

me iš Waukegan, Ill., keno to
kio parašyta raštininko vardu 
-Į. Misevičiaus korespondenciją 
iš TMD. 13-tos kuopos susirin
kimo, bet J. Misevičius nėra 
rašęs to, aš tą gęrai žinau, nes 
.jįs pas mane gyvena ir mes su- 
.gįžinęin -.kuopos reikaluose. Ten 
pasakyta kad susirinko apie 15 
genų narių. Tas tiesa, bet dar 
pasakytą kąd gegužės 16 d. su
sirinkime paaiškėjo jog se
nų narių yra neužsimokėjusių 
ųž 1921 metus, kuomet 1921 m. 
nei TMD. kuopos čią nebuvo. 
Waukegapo 13-tą kuopą susi
tvėrė spalių 12 ęl. 1924 m. Prie 
to korespondencijoj paduota ir 
iždininko J- Masjiuno antrašas 
netikras — 826 — 10 St., o 
turį būti 818 — IQth St.

Ir kaslink narių, jau kuopoje 
yra 37 nariai, ten buvo pasa
kyta kad 35 nariai.

Taigi kas rašę tą žinutę ne
žinia kodėl taip rašė nežinoda
mas dalykų-

Oras pas mus nėra šiltas, va
karais vėsu, lauke pasėdėt no
rėdamas turi kailinius vilkėti. 
Satisą ir šalta vasara.

Dąrbai ne pergeriausia einą, 
kaip kokiose vietose? dirba po 
tris-keturias dienas į savaitę.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
plėiskąnoą ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų purtinuoju priešu.

Prižiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu “ tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų Šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nesvariomis baltomis 
lupynomis, ' kas bus priežastimi jūsų 
plaukų Slinkimo.
- Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog psr pąltf iš IŠbdratorijos.

• \D. RIČfiTER & Cp.
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NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS. -

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

% 
jj

Bet žmonės nedejuoja, dar už
sidirba tuom kartu nors pragy
venimui. Ga] paskiau ir geriau 
pracĮęs dirbti. S. Adomkus.
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Išvėdinkite Sergančio Kambarį
Užtektinai šviežio oro gerai vėdi

namame kambaryje, arba ant porčių 
kur vasarą galima sergančio lovą 
pastatyti, yra reikalinga gydant bi
le ligonj. Žiemą, sergančio kamba
ryj temperatūra turi būti vidutiniš
kai šilat (60 iki 68 laipsnių F.) die
ną kada kūdikis budi, bet naktį > ga
lima laikyti kiek vėsiau, arba kada 
jis miega.

Kūdikis kuris tapo pralavintas 
tinkamų sveikatos įpročių, ir kuris 
pripratęs prie tinkamo vidurių liuo- 
savimo, esti lengviau prižiūrėti ligo
je. a Pagelbsti jei kūdikis įpratintas 
parodyti savo liežuvį bei gerklę ir 
paveliją save apžiūrėti. Kūdikio nie- 
kad nereikia gąsdint nubaudimu.

Patogumas ir laimė kūdikio arba 
jauno vaiko daug prigelbsti išgiji
mui, bet reikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos slaugant ir pildant gydy
tojo įsakymus. Budas kuriuo kūdi
kis prižiūrimas sudaro daug svar
bos link to kas su juo galima pada
ryti. Net jauniausias^kudikis pažįs
ta skirtumą tarp ramaus, gabaus 
prižiųrėjimo ir kemėriško, trukšmin- 
go, ir greičiau paklauso malonaus, 
susilaikančio budo.

, Visąda kūdikiui duokit gerinusį 
maistą. Jei negalit savo kūdikio žin- 

td.vti, nęeksperįmentuokit įvąiriąis 
mąistais bet ątokit tuoj apt gero ke
lio1 — duokis maistą kuris padaro 
daugiau stiprių bei vikrių vyrų ir 
moterų negu visi kiti dirbtini mais
tai sudėjus į vieną —j. tai yra duokit 
Eagle Brand Pieną, maistą kuris da
ro stiprias kojas ir sveikus kunus. 
Jį patvirtina ir išrašo gydytojai del 
jo aukštos kokybės ir vienodo sudė
jimo. Milijonai ir milijonai kūdikių 
išaugo į stiprius berniukus ir mer
gaites sukombinavus gerą motinos 
priežiūrą su sotumu Borden's Eagle 
Pieno.

Bėgiojantis vaikas turi* gauti tą 
pačią gerą priežiūrą kaip ir kūdikis 
ant rankų, idant jis pasiektų pilną 
amžių ir sveikatą. Karo metu Ang
lijoje patirta kad' iš penkių vyrų trįs 
netiko tarnybai. Bandymuose kurie 
buvo daroma mokyklose 1918 metais 
tik 15 nuošimtis vaikų tebuvo pir- 
niąęilėj padėtyj. Kitiems nedapenė- 
jiipas, pradėtas pirm mokyklos lan- 
kyipp, buvo negerumo priežastis. 0 
o nedapenėjimas dažniausia pakįla iš 
netinkamo arba ne to maisto. Pri
dedant Eagle Pieną kasdien prie jū
sų kūdikio valgių galit but tikros 
kad jis gauna visus reikalingus gy*\ 
vybės elementus jo apsaugai. Jau
nas vaikas turėtų gauti du šaukštu: 
Eagle Pieno trijų ketvirtdalių pųo-jj 
delio vandenyj. Duokit paryčiu ar-? 
ba po pietų. Kiti vaikai jį labai mė-J 
gsta su ginger alum, vaisių sunko- 
mis, suplaktu kiaušiniu ir skanskoį] 
niu.

Dentistai pasakys, jums kad nau- 
jas budais užlaikymui vaikų danty 
yra neleidimas gesti. Colgate’s Dan
tų Valytojas užlaiko dantis sveikai. 
Daugiau dentistų rekomenduoja jį 
negu kokį kitą dantų valytoją. Sau
giausias ir veikliausias būdas užlai
kymui vaikų dantų švariais ir skai- 
sčiais yra šveičiant juos reguliariai] 
po kiekvieno valgio su Colgate’s . 
Dantų Valytojų.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsblus ir pasidėk ateičiai. jy



DIRVA

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

TIKYBOS KARAI
Didelių Tikybos Ginčų Gadynė.

gEšIOLIKTAS ir septynioliktas amžiai 
buvo tai tikybos ginčų gadynė.
Jei kiek pasidairysi aplinkui, tai, be 

abejonės, pastebėsi, kad beveik kiekvienas' 
nuolatos kalba “apie ekonominius klausi
mus”, apie algas, uždarbius, gyvenimo 
brangumą, darbo valandas ir Streikus, — 
tai yra musų gadynės įdomiausios kalbų 
temos.

1600 ir 1650 metų žmonės kalbėdavo 
tiktai apie “tikybą”. Jų galvos buvo pil
nos minčių apie “predestinaciją”, “tran- 
substanciaciją”, “laisvą žmogaus valią” ir 
šimtus kitokių keistų dalykų, reiškusių ne
aiškų “tikrąjį tikėjimą” taip Katalikų, taip 
jau ir Protestonų. Vaikai, tėvų noru, bū
davo krikštijami Katalikais, arba Liutero- 
nąis, ar Kalvinistais, ar Cvinglistais, ar 
Anabaptistais. Jie mokėsi savo teologijos 
iš Augsburgo Katekizmo, kurį parašė Liu-

Inkvizicijos kambario durjs.

teris, arba iš' Kalvino parašytų “Krikščio
nybės Patvarkymų”, ar mokėsi “Trisde
šimts Devynių Tikybos Artikulų” ir šiaip 
maldaknygės.

Anglijos žmonės girdėjo kalbant kad 
jų karalius Henrikas VIII suvogė bažny
čios turtus, kad, vienoms savo žmonoms 
kirsdamas galvas, vedė kitas, kad paskui 
apsišaukė Anglijos bažnyčios galva, pasi
savindamas sau paipoms H<i šiol priklausiu
sią teisę skirti vyskupus ir kunigus. Tos 
gadynės žmones apimdavo baimė užgir- 
dus ką nors prasitariant. apie Šventą In
kviziciją, ..su jos urvais ir kankinimo kel- 
norėmis; jie taip jau klausydavo baisių 
pasakojimų apie tai, kaip įniršusios Danų 
Protestonų minios užpuolė 'kelioliką ne
kaltų kunigų ir pakorė juos vien dėlto, kad 
buvę smagu karti tuos, kas' kitaip tikėjo. 
Tikrai, tai buvo didelė nelaimė, kad abi 
pusi buvo tvirtos ir (palingos. Jei jos ne
būtų buvusios lygiai tvirtos, tai kova bu- 
tų greičiau užsibaigus. Dabai* gi ji ėjo 
astuonių gentkarčių laikais ir buvo taip 
,paini, kad šičia galime nupasakoti tiktai 
visųsvarbiausius įvykius, patardami pasi
skaityti bent kurį Reformacijos Istorijos 
rankvedį

Didelį Protestonų reformų bruzdėji
mą sekė taip jau pamaitinės pačioje Baž
nyčioje reformos. Nuo' scenos pražuvo 
papos, buvę tiktai mėgėjais humanistais 
ir senovės Romos ir Graikijos liekanų rin

kėjais; jų vietas užėmė rimti žmonės, pa- 
švęsdavę visą savo laiką papos sosto par
eigoms eiti.

LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBĄ
(Tąsa iš No. 25-to)
IX. Legendų Epas.

Visai atskirą liaudies epo rūšį sudaro 
dorinis epas legendų pavidale. T

Legendos, imant plačia prasme, vadi
nasi padavimai iš butų laikų doriniai fan
tastinio turinio reiškiami proza. Tarp kit
ko jose pasitaiko 4r mitinių tautos pažiū
rų perdirbiniai.

Kadangi legendos galėjo atsirasti tik 
krikščionybę įvedus tai jose gludi ir tai 
kaip liaudis suprato krikščionybę, kaip ji' 
prigijo ir kokie buvo prietarai liaudies tar
pe.

Legandų tėra maža ir jos jąu ne visai 
originalinės.

Pavyzdžiui paimkime kad ir tokią le
gendą.

Saulytė.
Kitą kartą gyveno pavargęs senelis. 

Visa jo giminė buvo išmirus — jis buvo 
vienų vienas.

Kartą paklabeno į jo duris maža naš
laitė. Vargšas ją įsileido, priglobė, apvil
ko, davė duonos kąsnelį. Toliau mito, au
go našlaitė kaip ir visos kitos tėvo, močiu
tės dukrelės. Seneliui ji ištikimai tarna
vo, taikė jam kaip įmanydama.

Ir užaugo taip mergelė. Ar buvo gra
ži, niekas neklausė, negalvojo. Akįs kak
toje švietė kaip saulė; kasos ant galvos 
geltonavo kaip, auksas; pati visada buvo 
linksma, niekas jos nusiminusios nemątė, 
ir tiek.

Žmonės praminė ją Saulyte: sulig jos 
atsiradimu nušvito senelio troboje, ir iš
nyko vargas; į trobelę sugryžo gerovė ir 
rimtis.

Kaip ta mergaitė manėsi niekas ne
žinojo, tiek tik kad manėsi. Ne tik pati 
sumanydavo verstis, bet dar kitiems padė
davo ir kitus prireikus, užvaduodavo. ‘-Ka
me buvo siel varta, vargas ten-Tikrai sku
bėjo Saulytė. Užtat visi ją mylėjo, visa 
apigarda ją žinojo.

Ii* ištiko žmones nelaimės — ‘badas, 
ligos; tiktai Saulytės ir jos įtėvio trobą 
aplenkė będos. Dabąr jiedu dalijosi savo 
turtu su nelaimių patiktais, dalijosi, dali
josi, 'pagaliau ir paskutinę karvutę papjo
vė ii* žmonėms mėsą išdalijo. 'Galop ir jie
du pritruko: nebuvo troboje nei duonos 
trupinėlio, nei atliekamo drabužėlio.

Sėdi Saulytė prie savo seno “tėvo” ir 
žadina jį dainele kad badą užmirštų. Tik 
girdi — kažin kas į duris klabina. Atida
rė, žiuri — kitas senelis stovi, toks vargin
gas, toks kuprotas, susilenkęs, tarytum 
kokiu šimtu metų nešinas. Apsiverkė Sau
lytė. “Nebeturiu ko tau duoti, senuti”, 
sako ji, o tas dreba ir prašo, “Duok bent 
skarmalėlį”. Nusigobė Saulytė skarelę ir 
apgobė senelį. Pati pasiliko vienplaukė. 
Bet senelis vėl sako, “Marškinėlius visai 
suvilkėjau, nebesilaiko ant nugaros. Duok 
ką nors, meldžiamoji, kunui pridengti”. 
— “Neturiu, senuti”. Senis jai sako: “Tū
ri aukso kasas.... dovanok man jas, išsp
ausiu iš jų marškinėlius, pliką kūną prisi
dengsiu”. Sriųte pasriuvo1 Saulytės, ake
lės, dar gailesnės” ašarėlės ėmė riedėti jai 
iš akelių: taip brangino' ji savo aukso ka« 
sas, taip jomis grožėjosi! Neilgai verkė: 
nukirpo kasas ir atidavė seneliui. Atiduo
dama tarė,: “Imkis ir naudokis sveikas, 
tesušelpia jos tave.”

Pasiėmė senelis aukso kasas, nuėjo į 
trobą kur stovėjo staklės, ir pradėjo aus
ti. Saulytė žiūrisi ką jis darys. Senelis 
gi tik audžia, tik riečia- audeklą, tokį ži
bantį kad ir akis raibsta žiūrint/ Išsiau- 
dė audimą, pasakė ačiū, ąpsisiautė ir iš
ėjo. Žiuri Saulytė su įtėviu, ir mato abu 
jie kaip aukso apsiaustas plečiasi, kaip su
pa seneliui kojas, pėdas, ir nelyginant de
besys neša jį aukštyn.... aukštyn.... 
Abudu visa suprato ir puolė ant kelių. An
gelas juodu iš aukštybės tik laimino, lai
mino.... (Bus.)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

... ai!:.! ___ .'7'T'T., i'įj. jžs?

PAMYLĖJAU....
Pamylėjau aS mergelę 
Už viską labiau, 
Ji man švietė kai saulelė, 
Ir tikėjau jau....

Ji man dora rodės buvo, 
Man’ n’apgaudinėjo.... 
Ji graži dėlto man buvo 
Kad bučiuot mokėjo....

Bet štai kartą ką pamačiau 
(Net gėda sakyti): 
Aš net ausis tad’ pastačiau 
Ir ėmiau klausyti....

Ji susėdus su* berneliu 
Meiliai jį bučiavo....
Sakė: “Karštai tave myliu”, 
O jis ją mylavo....

Ji jąm ,sakė kad mylėsiant 
Jį iš viso viek<v 
Nors davatka tektų likti, 
Netekės už nieko....

Klausyt daugiau nenorėdama 
Nusispjovęs nuėjau,
Daugiau tokioms netikėdams 
Ir sueiti nežadėjau....

Kuomet rytdieną suėjom, 
Gintis ji pradėjo 
Kada aš jai pasakiau 
Ką vakar regėjau....

Jai pasakęs visą tiesą
Tolyn nudylėjau,
Jos matyti nei kalbėtis 
Daugiau nenorėjau....

’• b < Rakštis.

Nuo Juokų Red.: Gerb. Rak
štis yra visai naujas šio kam
pelio poetas, bet dainuoja seną 
dainą, ta nata kuria daugybė 
per praeitus amžius dainavo: 
vis tik mergelių neištikimybė, 
suviliojimas, ir tt. Tik gerai 
kad gerb. Rakštis taip lengvai 
i tą dalyką žiuri: kad nei pats 
sau galo nepasidarė, nei mer
gelei nekeršijo, nei nužudė to 
savo priešininko.... kaip pa
saulyje daug buna.

Gerb. Rakštis gyvena Lietu
voje, ir tu pamislyk tik: ir Lie
tuvoj yra tokių padlų*^l<uri8š 
bernelius vilioja, nepasitenki
na vienu...... Ir delko? Ame
rikoje mergelės vaikinus vilio
ja ir už posies vedžioja jeigu 
kuris automobili turi ir su ja 
uliavoja, o kada atsiranda ki
tas, su geresniu automobiliu, 
ji pirmutinio daugiau nepažįs
ta.... ■ Bet kodėl Lietuvoje ši
taip daro: ten ima tik patį vai
kiną, patį žmogų, daugiau nie
ko....

Ale pikčiausias dalykas tai 
kam paskui nori užsigirit kad 
taip nedarė....m

Ir ištikro, moterįs už tai tu
rėtų būti nusmerktos kaipo nie- 
kadėjos, suvedžiotojos, vilio
kės, kankintojos, žudytojos, 
jeigu — jeigu — jeigu — vy
rų irgi nebūtų tokių!

Todėl, kada vienoj vietoj ber
nelis pakrumyj • pasislėpęs aša
rodamas žiuri kaip jo merge
lė su kitu myluojasi, kitoj vie
toj už lango atsistojus merge
lė širdgėloj kankinasi matyda
ma kaip jos bernelis su kita 
gerus laikus turi....

Sandaros seimo vakarienės 
atbalsiai. Clevelando Ameriko
niški laikraščių j prirašė visokių 
dalykų apie Sandaros seimą, iš 
ko kilo nesmagumų ir kitus net 
supykino. Buvo ir tokių daly
kų pasakyta kad Lenkų' prezi
dentas skiria Lietuvos vysku
pus, įr kitokių klaidų padaryta.

Ale ir Lietuvos laikraščiai, 
“Lietuvos Žinios” ir “Lietuvos 
Ūkininkas”, padarė tojdą klai
dą aprašydami seimo vakarie
nę kad mus ypatiškai labai 
įžeidė. Parašyta kad seimo va
karienėj dalyvavo apie 100 as
menų, tarp kurių ir mes įsi- 
skaitome; .aįe paskui (pasakyta 
kad vakarienę valgė tik Lietu
vių Moterų Ratelis, devynios 
moterėlės išviso!

šiuomi viešai pareiškiame 
kad ir mes valgėme, neišski
riant ir 68 kitus vyrus ir kelio
lika kitų moterų.

Kita Lietuvoj padarytą klai- 
spąudoję yra tai pasakymas 
“Liet. Žįniose” kad buk J. O. 
Sirvydas pasakęs kad “Vieny
bė” ir dabar yra TMD. organu.

Mes netikime kad Sirvydas 
taip pasakotų, o Lietuvos laik
raščių prašome žiūrėti į. Ame
rikos Lietuvius iri jų reikalus 
per plonesnius akinius, geriau 
gal matysit kąs čia kaip yra.

Lietuvoj dar vis vartojama 
seni paprasti “tikrai Lietuvią- 
ki” vardai apgarsinimuose: ga
lanterija, trikotažas, kolonija- 
liai....

O
Mes pereitam “Dirvos” num. 

skaitėme kad šv. Petro iždinę 
apvogė, ir kąd popiežius su po
licijos pagalba jieško plėšikų.

Šv. Antanas labai iš to tur
būt nusiminė, nes jis juk yra 
vagių patronas.... o 'šv. tėvas 
visai prie jo nesikreipė.

Pranas Puskunigis, paskai
tęs aname num. Patrioto ap
rašymą apie Francuzų revoliu
ciją kada nukapota galvos tūk
stančiams kunigų ir vienuolių, 
užtikrina mus kad Lietuvos ku
nigai visai nebijo' Francuzų ku
nigų likimo, ba nespės sukilti 
Lietuvoje revoliucija kaip tuoj 
Lenkai Lietuvą užims ir kuni
gėlius užstos.

Lenkija Lietuvos žmonėms 
yra Dievo bausmė, o Lietuvos 
kunigams Dievo apveizda.

Kitados šventieji su celibatu 
į šaltą vandenį lįsdavo, tai į dil
gėles ai* erškėčius mesdavoši 
kad nepasiduoti -— neperžengti 
celibato. Musų kunigai sakosi 
esą šventųjų sekėjai, ir celiba
tui laikosi po gaspadinę.♦ **

“Amerikos Lietuvis” pavirto 
Amerikos-Lietuvos kataliku.

Dabar jau kalba už kunigų 
valdžią. Tuojau pradės po me
džiu kalbėt ir poterius.

♦ ♦ ♦
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Salmon (lašiša) yra yra vienas iš 

popųliariškiausių žuvų maistų nau
dojamų šioje šalyje. Amerikonai su
naudoja apie pusę į dėžes sudedamų 
ęalmęnų. Salmonų yra įvairiai ga
minamų. Jus turėtumėt pirkti tik 
tas rūšis kurios pagaminama geriau
sių įstaigų. Tuoj kaip tik atidarot 
dėžę salmonų, reikia viską išimti iš 
dėžės ir sudėt į torielką. Nepalikit 
dėžėje nes sugenda. Sekantis recep
tas parodys jums kaip pagaminti 
skanų valgį iš dėžinių salmonų. Jį 
lengva pagaminti ir visi namiškiai 
jį megs.

Smetoniniai Salmon su Žirniais
1 dėžė salmonų
% puoduko evaporated pieno at

miešto su
1% puoduko vandens
2 šaukštai komų krakmolo
% šaukštuko skustų svogūnų
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
1 šaukštukas druskos
% šaukštuko pipirų
1 puodukas nevirtų žirnių 

virti ryžiai
Sutarpink sviesto pavaduotoją; iš

maišyk su krakmolu, dadčk pipirus 
ir kitą uždarą, pilk palengva, mai
šant atmieštą evaporated pieną, ši
tuo tarpu reikia atidaryti salmonų 
dėžę, nuplikyti ir suplėšyti. Kuo
met sosas verda, salmonus ir žirnius 
reikia įmaišyti ir viską virti sykiu 
ant karšto vandens per dešimts mi- 
nutų. Duodant į stalą, torielkon ap
dėk kraštus virtais ryžiais. ’

Virtuvės Patarimai
Reikia pirmiausia išmandyt pre- 

zervų indus ar nekiauri, paskui tik 
dėti į juos vaisių košes.

Kuomet darai plaktinį (meringue) 
jei naudosi miltinį cukrų vietoj ru
paus, plaktinis nebus vandenuotas.

Kuomet peiliai surudyja, lengvai 
galit juos nuvalyti pamerkiant per 
naktį rukščiam piene.

Namų Pasigclbėjimai
Po išvalymo balto šilko, išlaiky

mui jo spalvos, pamerk į vandenį

kurin įpilta keli lašai lemono sulčių. 
Du šaukštai balto acto plaunamam 
vandenyje taipgi pagelbės išlaikyti 
šilką nuo pageltonavimo.

Prašalinimui taukų plėtmų nuo 
marmuro, valyk su koše padaryta iš 
Fuller’s molio ir vandens. Leisk 
tam mišiniui būti užteptam keletą 
dienų.

Pašalinimui plėtmų ant rakandų 
užtepk juos su biskiu jodino ir lai 
nųdžiusta. Paskui nušveisk su geru 
rakandų valytojų.

Grožės Patarimai
Rūpinimąsi sudaro nervingumą iš 

ko paeina raukšlės, įdubę akįs, bry- 
žiai ir amžiaus išvaizda. Jeigu tik 
rūpinsitės apie paprastus gyvenimo 
menkniekius, turėsit nuolat vidurių 
sugedimą ir galiaus atsilieps ant vi
so kūno gyvumo. Todėl, viską pri-

I imkit lengvai. Neskubinkit veikiant 
Į ką, išlėto valgykit ir * tinkamus val
gius, ganėtinai mankštinkites ir mie
gokit. Atminkit tą visu laiku ir 
busit jaunais išvaizdoj kaip ir dva
sioj.

Ypatiška Sveikata
i žmonės butų sveikesni jeigu at- 
i simintų kad jų skilvis yra dirbtuvė, 
| o ne žaistuvė. Nekurie valgo daug 
! aiskrymo, lemonado, frankfurtų, py- 
j nacų ir popkornų. “Ąš būtinai turiu 
I turėti maišiuką popkornų”.—“Aš tu
riu turėti maišiuką pynacų”, girdė- 

: jot taip sakant nekurtuos nuolatos. 
Tankiausia suaugusieji pasirenka ši
tokį maistą ir jeigu prie jų yra vai
kai ir tie sykiu valgo. Skilvis turi 
virškinti ne tik maistą kurį valgot 
reguliariškai kasdien, bet taipgi pri
verstas virškinti tą pridedamą naš*

1 tą kemšamą neprotaujančių skilvio 
1 savininkų.x Daugybė tėvų ir motinų 
• pasiima bonkas lemonado ir kaselę 
I savo namie darytų užkandžių kuo
met eina su vaikais į cirką ar į lau
kus. Kuomet vaikai išalksta arba

I nori gerti, Jie turi savo užkandžių 
i ir gėrimo ir vaikai pasitenkina taip 
: pat kaip pirktais tenai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra j kit jį kavoje. Pąmatysit kad jūsų 

tyras ūkio pįęnas su palikta jame; kava turės visai kitokį skonį. Pra- 
s me tona. Tai yra geriausias pienas į šykit savo krautuvninko duoti Bor- 
virimui, kepimui ir kitiems namųĮden’s Evaporated Pieno kada kitu 
reikalams kur ręikia pieno. Naudo- ’ sykiu eisit pirktis groserių.

DEN

. (Lithuanian

KUPONAS

valgiai KūdikiųPenėjimo
vaikamaInstrukcijos Knyga

Vardas
Adresas _

IR

tris gentkartes užau
gino daugiau kūdikiu
į stiprius ir sveikus
vyrus ir moteris, ne

Jei Jūsų kųdikis ne-
įpiega nakčia, verkia.

NES

nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary

rekomenduoja gydy
tojai iš priežasties jo

vienodumo.geruma

mo savybių

IR

svon, gal pienas nėra
jam tinkamas. Tokia

taip kaip tūkstantims
motinų, kurios nega*
Įėjo žindyt savo kudi
kių.

gio, kurį jis gauna<

praustas ir papenėtas
regulianska. Jei nega
u zindyt kūdikio, tu-

vartotretumet

UDIKIO sveikata 
ir ūgis remiasi

daugiausiai ant val

Kūdikis turi būti nu

Borden’s Eagle Pieną

užtai, kad per virs

gu visi kiti kūdikiu
maistai kąrtu sudėti*

ir nerimauja,

Borden’s Eagle Pie

tas is tyro karvės
pieno ir cukraus. Jį

ir lengvo suvirškini^

jei kūdikis neauga į

me atvejyje, Eagle
Pienas išris klausima,

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York

Pažymckit katrą Literatūrą Norit
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The Younger Set
THE POLISH 

BETRAYAL

Sure enough on October 8th,' 
the day after the signature of! 
the Suvalkai agreement, super-, 
ior Polish forces launched an 
offensive from south to north' 
against Vilnius, which at the. 
time was defended by three i 
Lithuanian battalions and one; 
battery, which were quite in-, 
adequate to repel the Polish Į 
advance. The order for eva
cuation was therefore given 
and carried out on the night of 
the 8th. During the entire day 
and night a violent engage
ment developed south of the 
city.

In this emergency, upon me 
devolved the disagreeable duty 
of leaving Vilnius by one of the 
last outgoing trains on the eve
ning /of the 8th, bearing with 
me, in addition to my own per
sonal baggage, a bulky, sealed 
sack containing the British of- 
licial ciphers. The train was 
packed and we had to travel in 
total darkness. The exodus 
from the doomed city was tre
mendous. The thousands of 
persons who could not poąsibly I 
be carried by rail, sought safe
ty in flight on foot or in horse- 
drawn vehicles, for the most 
part in the direction of Kau
nas. A very large proportion 
of these refugees were of 
course Jews, who knew full 
well the fate likely to overtake 
them if they were caught by 
the Polish soldiery.

We ourselves arrived at Kau
nas, after a long and -tiring 
journey, in the small hours of 
morning, and experienced great 
difficulties in obtaining any 
sort of accomodation for the 
night." I piysdlf had paired off 
with an acquaintance who held 
a responsible official post and 
whose bona fides there seemed | 
no reason to doubt. In fact, Į 
without his assistance, it would] 
have been physically impossible 
to convey my belongings from 
the train to the congested 
Horse tramcar which carried us

were available at such a time. 
I am happy now to bear unsol
icited testimony to the great 
kindness and perfect loyalty of 
this particular individual, for 
this simple reason that he was 
subsequently found, to be a 
Bolshevik agent who, in the 
ordinary way, would have been 
only too ready to filch the of
ficial secrets of a foreign State 
hostile to his employers. It is 
true that I took every possible 
precaution against this sort of 
interference, but amidst the 
confusion and Cimmerian dark
ness of this sudden departure 
from Vilnius it would have been 
the simplest thing imaginable, 
had he been so minded, to re
lieve me of both my personal 
and official possessions with
out exposing himself to any 
danger of detection. I must 
perforce conclude, therefore, 
that a certain measure of per
sonal regard for me was res
ponsible for his welcome res
traint.

Some days after these events 
the (various foreign missions, 
including the remainder of the 
British consular Staff, were 
evacuated from Vilnius by a 
special train for the despatch 
of 'which, under the protection 
of the Control Commission of 
the League of Nations, I was 
fortunately able to arrange 
with the Lithuanian General 
Staff.

“’Tis ferea't to behold”, 
sighed i Mark Antony as he 
viewed the pyramids. Where
at Cleo snuggled closer and 
whispered in his ear:

“’Tis greater to be held.”
-------- o--------

SOME people are so dumb 
that they think a. homebreaker 
is in the wrecking business.

o--------
EAT onions and the world 

will make a beaten path away 
from your door.

———o--------
Despondent: — I’m through 

with life.
from the Station to the hotel,* Jovial: — Why don’t you 
for needless to say no porters [read Judge?

( UNCLE WIGGILY’STHICKS

FANCY
By Walter R. Baublis.

I heard a cry 
Far in the sky, 
Its woeful note 
Caused me to. sigh, 
It brought to me 
The memory 
Of Summer days 
When we were free.
I heard a cry 
’Tween earth and sky, 
Its plaintive note ' 
To me came nigh, 
And like a dart 
If pierced my heart, 
SWeet thoughts of you 
Sought to impart.
I heard a cry 
Not in the sky 
But on the earth, 
It seemed nearby; 
And then I knew 
My dreams came true, 
For there I stood 
And gazed on you.

®®fTCE 
dfe) CAT

TRADE MARK REG.

By Junius

The softest job in the world, 
says V. P. Banionis, is keeping 
a record of the annual snowfall 
in .South Africa.

-------- o--------
IF ministers tie knots as 

bad as they tie their neckties, 
no wonder so many of them 
come undone.

—-------o--------
Some chorus girls have lots 

of clothes, others don’t even 
bring' trunks,

——o---------
Success Sometimes turns a 

fellow’s head, arid the first 
thing he knows he’s going back 
the other way.

Ar Rengiatės Kraustytis?

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

JUOZAS BALEIŠIS
2047 Hamilton Ave. Cleveland, O. 

Phone Prospect 3367

i

PIKNIKAMS VIETA.’!

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

NEURA & COMPANY 
2047 Hamilton Ave., Cleveland.

Prospect 1248-M.

—- - o------------
Changing from Mah Jongg 

to Cross word puzzles iš about 
like (starting chewing tobacco 
so you could stop smoking.

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausmus 1 
Trinkite greitai taip, kad Sis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir < atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslonus.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

PIMIČ. A I s*> Plat'"?. Si- * llllvJ/Ąl už Dantų Auk- 
dabrą, Deimantus, magneto galus, 
dirbtas dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

A crossword puzzle, accord
ing to George Baltrukonis, is 
a literary deformity entirely 
surrounded by Father,. Mother, 
Baby, Sister, Brother, Aunt 
Mary, Uncle Jack and Cousin 
Al.

---- -—o--------
IT HAS been Charged that 

modern youth has made no 
contribution to science. We of
fer the (following amazing an
atomical discoveries by way of 
refuting the charge:

The snake’s! hips. «
The mosquito’s eyebrow.
The whale’s wrist.
The bee’s knee;
The chigger’s ankle.
The gnat’s 'elbow.

-------- o--------
TODAY’S successes are built 

on the foundation of-, yester
day’s failures.

-------- o--------
No; Clarissa, noodle soup is 

not a brain food,
-------- o--------

I HELD HER HAND
I held her hand one night

in June
Beneath a silvered lovers’ 

moon,
Upon the wave-washed sand.
Her eyes likę diamonds 

looked in mine,
Mj/ heart was filled with 

love divine,
The while I held her hand.
I held her hand; I spoke 

the word
That only waves and breezes 

heard, 1
Arid clouds of fleece lace.;
Out there upon the beach’s 

sand
I stole a kiss, and held her 

hapd—
Or she’d have slapped my 
face.

—----- o--------
He mixed his beans with honey,

He did it ail his life, 
’Twas not because he liked the 

taste,
It held them on his knife.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS 
& LOAN GO.

★

Telefonas Main 6.111

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

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

Lietuvos (Lietuviai, ateina Į
Sanitariškos Lietaus
Maudynės 25c.

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

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

Mrs. Winslow’s
Strop

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 
riedeldieniais. Prie kožno 
tujino paveikslų duodu di
delį gražų spalvuotą por
tretą dykai. Ateikit!

1197 East 79th Street

WOR'EnS

Aiškios, Tyros; Sveį- “ 
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengviną, At

gaivina ir Nepavojingas.
„Jis jums patiks.

Knygelė ‘‘Akių Užžiura” arba
Murine Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago “Akių Grožė” Dykai.

Valet
AutoStrop

Razor
—Sharpent Itself

Saugus Skustuvas kurs pats 
Išaštrina Savo Ašmenis 
PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

nusilpnėjnilus 
> uinuodljins

a Provoke

šiįiliuos

SUIT

S
na 1

Nori 2
Ueta 

™ ore ir 
irtim 

fete io

Aplankykit Telefonu
Kodėl neaplankyti savo tėvus namuo
se ar kokius tolimus draugus kurį va
karį per long distance telefoną. Nų» 

mažintos kainos už stotis-nuo- 
stoties šaukimus po 8:30 valan
dos vakare padaro šitą visai ne
brangiu malonumu.

The Ohio Bell t 
Telephone Company

QAVO vąkacijų kelionėje tu
rit žiūrėti kad jūsų pinigai 

randasi saugioje ir patogioje 
formoje;
Travelers’ (keleivių) čekiai, 
kurie turi nuosavą apsaugą ir , 
yra galimą juos iškeisti bile 
kur, yra toli geriausi už bile 
kokį kitą būdą kelionės pini-.

The Society for Savings turi 
keleivių čekius, kredito laiš
kus ir užrubežių draftus par
duodamus prie Langelio No. 
i?. - 0.

'incorporated IS4A

<Stadetg for
ta the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

“Dievas padeda tiems kurie patįs 
sau gelbstisi”

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

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paa tikrą Specialistą, e ns 

prie kokių neikia vintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklautdyiėii kokia liga kergi ir Iras 
skauda. Jisai pats tą jame pasakys, 
po išogzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus najhrdvt kad 
neturėjo užtektinai apsipaiinirao Ur pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros liyoe. 
Mano aparatas, Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 
riologiškaa egzaminayimąs kraujo ak

ylį dengs man tikrą jūsų ligos pnotadk 
H ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
w tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ii 
M. tvirtybė. Jeigu turite

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijiabs 
kraujo, turite išbertas veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusiaa kojose — negaižinkit ilgiau laiko ir noaikve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pši- 
saaysių ar jūsų liga vra jau neišgvdoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalingą jums vi- 

I siems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

I 10406 Euclid Ar. Kampas E. Ld5th St. ClvMiand
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.

. Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki • vnhsee
Nedildieniais nuo 10 .fid 1.

Prospect 2420 ’ - Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN ČO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Okie.

1? 
nii 
jai 
M 
tap 
Sai 
So.

kiliai. - 
įuvii sšau. 
ėjo pilotei 
Jano alė. 
ttkraW vet 
įs Dimos : 
ginM naiyi 
kugelis kily 
Baigiantis 

j paskirdo 
įį pina d 
Udo nokite 
r langus a: 
Hiojr l®J 
įjįį susikir 
#įįi Mgul 
Piiroda, b 
10, niel 
Sį pinkai 
įtfini- 
Į'lraziijinią 
fiai pešti 
jpie Iii si 

skltrihlii i

itapi atįi 
iMiemėš 
šbla, M 
OĮlenės 
i&Iro V 
tWbu
• donom
* pradedi 
■Įnovėsiy 
ibnėjimi

ap 
iWgrai 
palytį m 
•HMiuniį, 
® Wiliuni

.Pima esą 
htet, kur 
® f saviškiai 
li®o paroj 
SWtfa jg 

šįmet p; 
^Lietuvių 
^Latvių, pa 
'M- Vis 

vaistyki 
tobryno jį 

81 dainingai 
įltažiayiiįiij 
^.Hlalij 

'iš. Latvij 
iragt

’Markyti 
^Mėlin. žu 

lietuves ka

TRIM]



Telefonu

o tėvus namuo* 
(raugus kurj va- 
e telefoną. Nu- 

už stotis-npo- 
po 8:30 valau* 

rd šitą visai ne* 
tu.

Ohio Bell ( 
me Company

įėję tu- 
pinigai 

it ogioj e

čekiai, 
saugą ir, 
sti bile 
už bile 
ės pini;

igs turi
ito
tus
ilio

laiš- 
f>ar- 
No,

irie patįs
w •

giniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimti

[PO LIETUVAI
f PASIDAIRIUS I
S------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S

Siiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiniiiiliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiini^

Ar Tamst A žinai kad Chicago je tapo atida
rytas vienas iš didžiausių Lietuviškų knygy
nų? Jei nežinai, ir neturi jo katalogo, tai tuo
jau pareikalauk, o pamatysi kai baisi daugy
bė naujausių knygų, gaidų ir kitokių dalykų 
tapo pargabenta iš Tėvynės Lietuvos. Rašy
damas adresuok: “švyturio” Knygynas, 3305 
So. Halsted St., Chicago, Ill. (32)

Provokatoriai jau prie 
Darbo

Šiauliuose Mitinge Mesta 
Bomba.

Šiauliai. — Birželio 23 d. čia 
buvq sušaukta mitingas. Pri
ėjo pilnutėlė didelė Liaudies 
Namų salė. Kalbėjo socialde
mokratų veteranas buvęs Rusi
jos Durnos narys A. Povylius, 
seimo narys Markauskas ir 
daugelis kitų.

Baigiantis mitingui koridory- 
je pasigirdo baisus sprogimas. 
Salė pilna durnų, žmonės iš 
antro aukšto (balkono) šoko 
pro langus ant stogo. Iš par
terio ir ložų metėsi lauk pro. 
duris, susikimšimas, keiksmas. 
Policija sugulė ant grindų.

Pasirodo, bomba buvo nepa
vojinga, niekas nenukentėjo. 
Šitą provokacinį darbą atliko 
juodašimčiai. Jų tikslas sukel
ti bruzdėjimą ir duoti progą 
valdžiai įvesti karo stovį.

■ Apie tai senai svajoja vie
tos klerikalų galvos. “L.Ž.”

Šautuvninko Auka
Mariampolė. — Birželio 13 d. 

Mariampolės ligonbutyje pasi
mirė jauna vos 20 metų mergi
na. Sako, kilus kur ten nuo 
Šiaulių, pusėtinai pasimokinus, 
kalbanti keeltą kalbų. Ją pa
laidojo Mariampolės ligoninė 
arba policija; nei giminių -nei 
pažįstamų nebuvo. Ji tarna
vus Kalvarijoj knygvede; Ma
riampolė j turėjus vietą vieno 
kinematografo kasoje. Kartą 
išsivedęs ją prie Marcinkų kal
no koks tai Bartininkas. Ten 
jis neva su kitais susikivirčijęs 
šovė, ir peršovė tą merginą (jis 
esąs Šaulys). Ligoninėje sako 
darę net du sykiu operaciją, 
jieškoję kulkos, bet neradę. Pa
simirė, palaidota, ir viskas. Be
veik mėnesį sirgo. Kodėl nega
beno į Kauną tinkamai ištirti, 
gydyti ? Ar kas tardė kodėl 
ji mėnesį gyva buvus pasimi
rė. Ar atimta iš to nužudytojo 
šautuvas? Ar jis patraukta at
sakomybėn? • ( “L.Ž.”)

ti. Dviem šūviais iš revolve
rio persišovė sau žandą ir vei
dą. Susižeidė sunkiai. Gydo
mas apskrities savivaldybės li
goninėje. (“L.”)

Visl Nadiai Supleškėjo
Antkaptis (Andriejavo vai., 

Kretingos ap.). Šio kaimo ūki
ninko Vaitkaus sudegė visos 
septynios trobos su visu turtu. 
Be to sudegė astuoni galvijai, 
vienas arklys ir daug naminių 
paukščių. Vieni sako buk gais
ras kilęs iš neatsargumo su ug
nim, t. y, nuo rūkymo, o kiti 
sako kad padegta iš keršto.

Pirmiausia pradėjęs degti 
kluonas,’k paskui šalimai stovin
ti trobesiai. Gal butų sudegę 
ir žmonių jei vienas namiškių 
nebūtų vėlai parėjęs ir visus 
prikėlęs^ Nuostoliai dideli, nes 
veik visi trobesiai dar buvo 
nauji. Nelaimė įvyko naktį -iš 

gegužės. (“L.”.)

ŠILTA LOVA, JUMS

klenburge Šverine 3, Hambur
ge 3. . . • (“L.”)

Nemokėjo Gyventi — Pasikorė 
' Zapyškis, Kauno ap. — Pyp

lių kaimo gyventojas J. Pode- 
ris, 20 metų jaunikaitįs, tėvų 
pavestą ūkį pradėjo savotiškai 
vesti ir tvarkyti. Nesenai J. 
Poderia nusipirko gyvenamą 
namą, ir, kaip vėliau apsižiūrė
jo, už namą kelis šimtus buvo 
permokėjęs; namas pasirodė 
supuvęs. Pasijutęs apgautas, 
jaunas šeimininkas labai susi
jaudino; jis per kelias dienias 
negalėjo susirasti vietos ir < ra
mybės, pagaliau birželio 24 d., 
kai nieko namuose nebuvo, nu
ėjo į savo klojimą, susirišo tris 
pančius ir ant kalbio pasiko
rė. “L.”

ANGLIJA SKOLINANTI LIE
TUVAI $5,000,000

'Lonodnas. —- Reūterio pra
nešimu, Anglų finansų vitemi- 
nisteris Pulk.-LeiL Guineas at
sakydamas į paklausimus pa
reiškęs parliaments kad Anglų 
finansų ministerija sutinkanti 
garantuot Lietuvai paskolą vie
no milijono svarų sterlingų (a- 
pie $5,000,000) * sumai maši
noms supirkt ir elevatoriams ir

gelžkeliams - pastatyti. Ta pa
skola turėsianti būti suvartota 
Anglijoje pirkimams. “L.Ž.”

BIRUTĖS KALNAS PAIM
TAS

Birželio 19 d. Lietuvai Pa
gražinti Draugijos centro val
dybos pirmininkas Gen. Nage
vičius ir valdybos narys Kubi
lius perėmė iš žemės Reformos 
valdybos nusavintą Birutės 
Kalną Palangoj. Atsižvelgiant 
į vietos svarbumą musų tautos 
Istorijoj, Lietuvai Pagražinti 
Draugija pasiryžus ją tinkamai 
sutvarkyti. Tą pačią dieną su
sitvėrė vietoj Lietuvai Pagra
žinti Draugijos skyrius iš 34 
asmėnų. Artilmausiu laiku ta 
organizacija žada pradėti kal
no tvarkymą. (E.)

Ar Neparankiau
PALEIST ATVIRUTĘ ARBA TE
LEFONUOS’, negu nešt glėbi dra
panų? Musų patarnavimas grei

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

Rosedale Dry Cleaning Co.
.< '“'ii'C 1 in r nrimiTin Randolph 7906

savi^mas^C. F. PETRAITIS 6702 superior avė
Palei Lietuvišką Bažnyčią. Vakarais atdara iki 8 valandai. Ateikit.

(Mat, klebonėlis jaunas, 
miegojęs vengė anksti

Nors V. J. pasižadėjo 
valandai atvežti kunigą 
bet klebonas atsisakė va- 
teisidamasis “neturįs lai-

ieta pirkti savo 

Landus. Kainos 

šokių rusių pa- 

ji turime Lietu- 

likos rekordų.

ture Co.
Sacevičius, Sav.
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RALISTAS
tikrą Specialiitą, < “ 

-išlavintų daktaru, Ii 
ta. arba profesoriai * 
tokia liga sergi ir k* 
si pat. tą juim pinto 
lavimo. Daugybi hto 
aid jo jus narvdot M k 
ktinai apsipažinimo lt to 
eiirado jusi; tikra ų« 
tas, Radio-Scop«-Bų|» 
lentgeno ir pilnu Mį 
gzaminavintai kraują d 
tikrą junų ligoi pniMl 
paimsiu jus gydyt, )■> 

senoji juių miluti i 
sigu turite nuiilpn(M« 
:enčinte nuo uinuoifm 
; viso kūno ir barai, to 
t ilgiau laiko ir unito 
po ištyrinėjimo tikai l* 

i. ir tą padaryiio i|žto 
įas reikalinga jonuli-

Žemes Ūkio ir Pramo
nės Paroda

Kaunas. — Birželio 
kilmingai atidarytą ketvirta 
Lietuvos žemės Ūkio ir Pramo
nės Paroda, Ministerio Pirmi
ninko/ , Žemės Ūkio Ministerio 
ir Burmistro Vileišio prakalbo
mis, kuriose buvo nupiešta Lie
tuvos ekonominio ’ gyvenimo 
etapai, pradedant statytis iš 
karo griuvėsių ir šiandien pa
siekti laimėjimai, kurių tačiau 
del įvairių aplinkybių centro 
parodoj toli gražu dar negalima 
visų matyti, nes del susisieki
mo netobulumų, del pačių ūki
ninkų kakulumo ir kt. negali
ma sugabenti. Geriausią vaiz
dą galima esą įgyti apskričių 
parodose, kur ūkininkai lais
viau ir saviškiau jaučiasi. Bet 
ir Kauno parodos kasmet aiš
kiau pradeda įgyti savo tikrąjį 
veidą, šįmet parodoj dalyvau
ja 96 Lietuvių firmos, 30 kai
mynų Latvių, paskiau yra Estų 
ir Suomių. Viso dalyvauja 13 
svetimų valstybių parodoje.

Atidarymo dieną dalyvavo 
gana skaitlingai svečių: daugy
bė atvažiavusių iš provincijos, 
būreliai iš Klalipėdos krašto ir 
svečiai iš Latvijos. Paviljonai 
gan gyvai įrengti. Aikštė pati 
kiek pertvarkyta, daug naujų 
paviljonėlių. žmonės plusta iš 
yisų Lietuvos kampų. (“L.Ž.”)

VYŽONYS
Vyžonių miestuko bažnyčia 

yya dieniausia visoje apielinkčje 
nes statyta apie 1600 metu. Ją 
pastatė Kalvinai, bet jiems iš
nykus ji perėjo į parapįjoš' ran
kas ir liko dar damuryta, nes 
buvo taip labai nedidelė. Vi
daus ‘ papuošimas nesudaro jo
kio grožio, nes visi išlipdymai 
ir išdrožinėjimai betvarkiai 
stovi, matyt dirbta ne meninin
ko. Galui bažnyčios iš oro įmū
ryta dvi senovės armotų kul
kos ir abi akmeninės. Jos liko 
čionai nuo Švedų karo su ku
riais pačiame miestukyj kovė
si. Pabudęs Vaidyla.

atstume nuo jo,

randa- 
kardų,

SALAKAS, Ežerėliu Apsk.
Važiuojant iš Salako į Dau

gailius 4 kil. 
miške randasi Francuzų karo
laikų kapinynas. Čionai pri- 
skaitoma apie 30 nedidelių kal
nelių kuriuos pakasus 
ma Francuzų ginklų:
šautuvų, diržų, sagčių ir kaulų. 
Yra pasakojama kad čionai vi
si Prancūzai užklydę sušalę 
žiemą, nes apie Salaką buvo 
tuomet dideli miškai, kur ir da
bar jų dideli plotai yra, tik 
baigiami užsienin parduoti.

Pabudęs Vaidila.

CIALISTAS 
>th st a™w 
lIBARIS 1
- nuo 8 Dd I nbs 
Dd L

C?ntralliK

rmanco.
nduotojai ir statj- 
ijų. Rakandui p> 
sukraunam.

Cleveland, Okh

Nori Žinot
Kas. dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandeny; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai* 
mynai, koks jy gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

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

Trimitas” ’ 
giausių ir pigiausiij 
laikraščių. Eina kas 
knygos formato, 32—48 
Prenumerata Amerikoj 
“TRIMITO '

dingų pasiskaityihų, 
yra vienas turinin- 

Lietuvių 
savaite 

puslapių. 
$3 met. 
Kaunas, 

Lithuania.
Adresas: 

Laisvės Al. 26.

kursai, 
Uteno- 
apskri- 
mokyk-

UTENA.
Visam Utenos apskrityj yra 

trįš vidurinės mokyklos, pro
gimnazija ir mokytojų 
o tuo tarpu gimnazijos 
je nėra. Todėl Utenos 
tyj nesant aukštesnės
los (gimnazijos) daugelis mo
kinių turi likti namie baigę ke
turias klases arba eiti pradi- 
nėn 'mokyklon mokytojauti, nes 

j neturėdami lėšų negali pasiek
ti Rokiškio ar Panevėžio. Ar 

(ne laikas butų pagalvoti apie 
[aukštesnę mokyklą, juk apskri
tis gana didelis.

Pabudęs Vaidila.

žudosi Susipykęs su
Biržai. — Birželio 1 

VI nuovados policistas 
Katkevičius išsigėręs

Žmona
d. Biržų 
Antanas 
susibarė

su žmona ir [kėsinosi nusižudy-

MAN
“DANGAUS KARALYSTĖ”
Pajūris, Šilalės vals. — Ge

gužės 10 d. 5 vai. ryto V.’J. iš 
Rugalių kaimo nuvažiavo par
vežti kleboną Kun. A. Braknį 
savo marinamai motinai. Bet 
kunigas pasakė ‘^šiandien šven
ta diena, aš neturiu laiko, o an
tra, aš užtikrinu ji nemirs; et 
kas ten kad sena bobelka du
sulio pjaunama pradėjo dejuo
ti.” 
šiltai 
kelti.) 
iki 7 
atgal, 
žiuoti 
ko”.

V. J. parvažiavus namon, po 
2 valandai motina mirė, be pas
kutinės išpažinties.

Žmogelis nuėjo pas kleboną 
išrašų (pazvanų). Klebonas 
sako: “Aha. tai sakai jau mi
rė.... na tai nieko kad be iš
pažinties, ji buvo maža grieš- 
ninkė,.< tankiai" iąnkytįąvoHyaž- 
nyčią.,.. na tai aš šiek tiek 
daugiau už ją pasimelsiu ir už 
laidojimą imsiu tik 25 litus...” 
(Iš kitų ima po 40—60 litų).

Taip tai musų kunigėliai ga
no avelių duseles.... • “ž.B.”

LIETUVIAI STUDENTAI 
UŽSIENYJE

1924-25' mokslo metais Vo
kiečių universitetuose mokėsi 
379 studentai iš Lietuvos, bū
tent: Prūsuose 255, Bavarijoj 
23, Saksonijoj 37, Badene 9, 
Turingijoj 27, Hessene 22, Me-

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

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

lAŠIELESS-fM
^Visaityras castor oil medi- J 

kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

to

DR* HUMPHREYS*

TONIC
TABLETS
BUILD YOU lip

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wif.

PE-RU-NA
Pagelbėjo umidse negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur « 
Tabletuose ir kaip skystimas 
o . .... ■

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

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25^

r 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

, "pAI yra piuku jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

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

Didelė tuba L,isterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centaj: 
^^‘AiPes. . ąptiejmrių. 
Lambert Pharmecal Co, Saint 
Louis, U. S. A.

t

*
t

į 
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štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis pėr 10 mėnesių. Dabgr miega 

ramiai ir .auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotu 
laišką ir n'uspręskit nupirkti bonką Bambiąo savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji:—

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi įčju už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntė t. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną ffįihi ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious mąn prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigp ir randa) 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir Įbildu, 
kad, šiuose vaistus, naudotų visos, motinu.«Jie pa^laįe .... 
stebuklus 'mano kūdikiams ir dabar jie auga' Hebyri.” v

■'/ - Mrs. W. K.,'New Britain,'Conn. '■'«
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien, 
a F. AD. RICHTER & CO. / 
\ Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y. Į

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

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

Tas galima sulygint su žmogaus sudėjimu, kada jus turit ko
ki nespagumo jauseną vįsame sudėjime tas reiškia kad jūsų sis
tema reikalauja gero išvalymo, ir pasekme yra ta pati kaip su 
pečium.

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

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

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

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

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

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

Taigi jei^gu nor^t geresnės išžiuros ir geresnio jausmo ir už- 
laikyt savo vidurius sveikus, vartokit EGIUTERRO dažnai ir per 
tai galėsit prašalint sau daugel paprastų nesmagumų.
Ši gyduolė nėra jokis bandymas; ji išdirbama jau suvirs 30 metų.

Reikalaukit Groblausko Egiliterro
Kainos 35c. ir 65c.

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

Verta Pagalvoti
Taupymas yra 
sištojimui ant 
tingu.

vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa
kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur-

ar beveik biednas žmogus galėtų sutau-Jeigu biednas, _ . ........
pyt biskelį, nors dolarį į savaitę, jis jau butų kelyje pir- 
mynžangos.

Biednysta sunaikinar ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę .žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ii’ užęi- 
tiki'ink savo atfeičiai nepriklausdihynę ir faiiiię.

Pradėk taupyt po hiažai, bet taupyk reguliariai ir tį^ši- 
spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekjnemis. ' \i , „. ..Jį,

Net keletas šimt ų doiarių bus didelė pagalba padėt j urns 
prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku.

PrtidSk shVo pasifebkirhd taupyiiią Tite Ą. B. Savings aiid 
Loan Company ir tegul prasideda tdbjdu jums augti 
5'/<- nuošimčiai.

Kiekvienas žmoįįus jaučiami kad gali sutikti gyvenimą 
tiesiai Jfiigų jam bus duotą teisingą proga. Taupomi 
pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo.

Ateik pas nibs jr ųžvęęk taupymų sąskaitą šiandien arba 
pasiųsk per phšt^. Atmink, tieatidėliok iki rytojaus tą 
ką gaji padaryt šiandien.

THE A. SAVINOS And LOAN COMPANY-
Cleveland, Ohio3354 Superior Avę.

A. B. Bartoszewicz, Pres. i

“Vienybė”
Tas kuris luti 37 melų “VIENYBĖS" kompletiiš, tu
ri namuose turtą kurio kultūrine vertė atstoja pągar- 
sėjusiąphs Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš- i 
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur- 
tas didėja eilėthis, auvaikomis. mokslp ^raipshfąjš, Žį?. >4^ 
nii^feW.’W .vikį’ pąsiuUo''ki-ašty'ir ’i ’’

Ketiiri doįariai Ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną, O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

“VIE N Y B E”
- 193 Orand Street Brooklyn, N. Y.

......... . i n ... ............... ..
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras Vakarais iki 9 vai.

GRAŽUS KUDIRKINĖS PIK-, Visi turi, būti ten nuo 8 :30,’ iš
važiuos apie 9 vai. i

Pereitą nedėldienį Dr. Vin-Į Valgiai bus ten duodama, 
co Kudirkos - Draugija turėjo 1 pietus ir vakarienė $l;50 ypa- 
labai pasekmingą ir gražų pik- tai- Kopi,
niką ant York road, labai gra
žioj vietoj; kuri nors nevisai 
patogi pasiekimui ir dar tik!
pirmu kartu Lietuvių užeita, 11732o st. 'ctair ave?”Penktadie- 
sutraukė daugybę žmonių. Da-inj0 vakare‘išvažiuoja i Bosto- 
lyvavo apie 500 ypatų, suvažia-Įną (Somerville) pas'savo sese- 
vo 117 automobilių ir daug at-jrj jr švogerį, Veževičius porai 
vyko tramvajais.' ' savaičių pasiviešėti.

Buvo beveik ',visi pažymesni1 
vietos tautininkų veikėjai ir 
šiaip geri tautininkai, taipgi 
buvo daug ir katalikų bei kai
riųjų. < 
minosi, šoko gražioje svetainė
je, senesnieji vaikštinėjo po 
gražų mišką, būriais kalbėjusi; 
politikavo.

Viėna-m automobilistui pasi
taikė nelaimė, ant kelio sukib
ti šų kitų svetimu automobiliu, 
ir kivirčams spręsti buvo at
važiavę viršininkai, kas iš ša
lies žiūrintiems'išrodė/ jog at
vyko valdžios agentai degtinės 
krėsti, bet to visai nebuvo. I

Draugijai liko apie $125 pel-Į 
no. 1
darbavosi V. K, Yurgilas, A. M. i IĮ savo išvažiavimą ant Neuros 
Praškevičius, Samuolis ir kiti, farmos, prie -Brunswick, Ohio, 

nedėlioj, liepos 26 d;
riai gaus ten

NIKAS

Išvažiuoja pas Giminės
Antanina Virbickienė, nuo

TMD. KNYGOS ATĖJO
TMD. 20-ta kuopa jau gavo

Jauninas gražiai links- savo knygas, Pasaulio Istori- 
v , w • • . • I 1 .1' IT* IriTriii blivmn Lnn rlnlinnĮ ją." ir kitas, kurios bus dalina

mą užsimokėjusiems nariams 
sekančiame 'susirinkime', Susi
rinkimas Įvyks antradienį, lie
pos 21 d., Lietuvių salėje, nuo 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, ilgai lauktą pirmą kny
gą “Pasaulio Istorijos” gausit. 
Gausit dar vieną! knygą >prie 
to. ’ Vald.

KLUBO IŠVAŽIAVIMAS 
uugijai imu apie pei-1 Clevelanclo Lietuvių Arneri- 
Prie surengimo daugiausia kos piliečių klubas vengia dide-

Buvęs. Visi na- 
viską dovanai,

KONCERTAS
Ketvirtas V. Greičiaus piano 

mokinių koncertas atsibus lie
pos 19 d.,- lygiai 2 vai. po pie
tų, St. Glair Library audito
rijoj, St, Clair ir E. 55th st.

Programas, kuriame daly
vaus apie dvidešimts mokinių, 
susidės iš piano solų ir duetų.

Visi esat kviečiami’ atsilan
kyti, o 
praleisit

Svarbus Išguldymas
Temoje

EV. ŠV. MATO, 16:18-19
“Ištiesų sakau tau: tu esi Petras. 

Ant tos uolos aš kursiu Bažnyčią, 
ir ką tu suriši ant žemės tai ir Dan
guje bus surištą.”
NEDĖLIOJĘ, 2:30 v., 7017 Superior

Kalbės G. Bielinis. •

Atidarymas Thsitle Down Lenktynių Parko

J. W.

naudingai ir linksmai 
laiką. Įžanga veltui.

MitcheHis, real estate 
biznierius, pereitą savaitę lan
kėsi West Virginia valstijoje.

NEPILNAMEČIŲ ŠOKIŲ 
ĮSTATYMAS

Ohio valstijoj ineina galėn 
įstatymas nu liepos 6 d. kad 
nepilnamečiai, mažiau 18 metų 
amžiaus, vaikinai ir merginos 
negali eiti į viešus šokius be 
savo tėvo-motinos arba globė
jo: Einant merginai su vaiki
nu šokti turi ją palydėti ir glo.- 
bėjas, motina ar kas tam 
našaus;

Kolei kas tas Įstatymas 
labai pildomas, šokių salės
nos nędaaugėlfų, bet policija 
pasiryžus padaryti tokioms ir 
tokiems ir jų tėvams gana ne
smagumo.

Viskas jau gatava didžiam atida
rymui Clevelando naujausio ir pui
kiausio lenktynių trakto. Atidary
mas bus panedėlį, liepos 20 d., ir tai 
bus diena kokios arklių lenktynių 
mėgėjai šenai laukė. Nėra abejonės 
kad tas suėjimas bus vienas iš pui
kiausių koki kada Clevelandas turė
jo.

Lenktynių ekspertai sako jog šiuo 
traktu padaryta naujas patogaus 
Įrengimo rekordas. Šitas traktas 
padaryta taip kad netrukdo arklių 
bėgimui, ir jų nenuvargina.

Kožną panedėlį ir penktadienį lai

nė-
pil-

Jtiezas Macijauskas, S. ,Val- 
■pilietis, keletas mėnesių 
per “Dirvos” agentūrą 
išvažiavęs Lietuvon, su- 
pereitą savaitę. Bet jis

sti j ų
atgal
buvęs
gryžo
ten susirado sau gražią Lietu
vaitę, apsivedė, ir dabar per 
“Dirvos” agentūrą traukia ją
pas save į Clevelandą.

šią 'vasarą atvažiavo tokiu 
pat budu palikus Amerikone ir

Petro
Parie-

per “Dirvą” traukiama 
Juškos moteris iš žem. 
munės.

Sandaros 18 kp. Susirinkimas tikietus reikia gauti klube.
Antradienio vakare buvo lai- Svečiai galės dalyvauti, ti

kyba 'Sandaros 18-tos kuopos kietai jiems $2 ypatai. 
susirinkimas. Išvažiavusio pir-Įma nusipirkti pas klubo 
mininko A. Lapės vietą užėmė I Rinką (A. Žuką, 
pagelbininkas, St. Vilčinskas.

Susirinkime buvo skaitoma SALĖS BENRROVĖS 
atsišaukimai Lietuvos Seimo i RINKIMAS
rinkimams aukų Valst. 'Liaudį-1 Liepos 22 d., seredos vakare 
ninkams. Yra paskirta rinkė-17:30 vai., atsibus Lietuvių.Sa
jai, ir visi kuopos nariai užsi-Įlės bendrovės šėrininkų pusme- 
dėjo mėnesines mokestis.

Kuopa nutarė ant žiemos 
rengti grąžų vakarą.

Cleveland©' distriktę maudy- 
biliais jau užmušta 114 ypatų 
iki praeito antradienio. Pernai 
per tiek pat laiko užmušta 76.

Clevealndo distriktę maudy-

Pereitą savaitę Clevelande 
Įvyko šiaurinės' Amerikos Es- 
perantistų konvencija. Dalyva
vo apie pora šimtų delegatų, jų 
tarpe ir pažymių Amerikos 
žmonių, kurie pritaria įvedi- 
tarptautinės pagalbinės kalbos.

Prof. Shenton, iš Columbia 
universiteto, sekretorius Tarp
tautinės Priedinės Kalbos drau- 

kad Esperantistai 
su ta draugija ku- 
yra išrasti greitai 
priedinę kalbą biz-

gijos, siūlė 
susivienytų 
rios tikslas 
išmokstamą
nio tikslams kad butų galima 
naudoti visame pasaulyje.

pirmi- 
Vald.

SUSI-

tinis susirinkimas svetainėje, 
pa- Į 6835 Superior avė. Pageidau

jama kad šėrininkai visi susi
rinktų, nes reikalinga visiems 
apkalbėti bendrovės reikalai ir 
išgirsti pusmetinė atskaitai

Valdybą.

SANDARIECIŲ IŠVAŽIA
VIMAS

i Šioj nedėlioj vietos Sandarie- 
čiai rengia grąžų draugišką iš-' 
važiavimą ant Varakojo ūkės. Juozas Vaizmužis, 
Norintieji dalyvauti turi pra-, vietos Lietuvis, liejies

je išvažiuoja į Lietuvą. Jis 
neturi pilnų Amerikoniškų po- 
pierų. Visus raštus, laivakorte 
ir gryžimui popierius išstorojo 
jam “Dirvos’ agentūra.

Kviečia

žinomąs 
pąbaigo-

Richman Dirbtuvėj Įve
ista Darbininkams Ak
cijos, Suinteresavimui

Darbu, Nereik Bosu
Dirbtuvė kuri neturi darbininkams 

laiko žymėjimo lairkodžio — yra tai 
Richman Brothers Co., 1600 E. 55th 
st. Niekur nėra kitos tokios dirb
tuvės kuri dirbtų smarkiau. Toje 
milžiniškoje dirbtuvėj, penkių ir pu
sės akrų grindų vietos,, dirba' 1200 
darbininkų, daugiausia ^merginų, ku
rios pagamina per astuonias valan
das' 2000 siutų-garnitorių.

Kožna mergina veda savo 
rekordą. Užvaizdos palieka 
operatoriams, atlikti klek 
teisingai darbo dienai.

Tie tris Richman .broliai.

ko, o dabar tos kompanijos akcijų 
rinkos 'kaina yra suvirs $15,000,000.

Biznis buvoK pradėta Portsmouth, 
D.. 1853 metais, Henrio Richman. 
Jis pardavinėjo drapanas geležies 
išdirbystės srityje West Virginia ir 
pietrytinėj Ohio, imdamas užmokes
ti geleže ir druska. 1879 m. biznis 
persikėlė t Cleveland^. Dabartiniai 
vedėjai broliai Richman užaugo sy
kiu su ta pramonte. 1895 m. jie pa
liovė siuvę krautuvėms, o pradėjo 
patįs pardavinet drapanas žmonėms. 
Jie buvo pirmutiniai siuvėjai parda
vinėję tiesiog iš siuvyklos.

Buvo įsteigta jų išdirbystės dra
panų pardavimui krautuvės, dabar 
tų krautuvių yra 18 didesnių mies-

išdarbio 
patiems 
pridera

nešti komisijai (J. Brazauskui 
arba V. P. BanioniUi) iškalno. 
, Nedėliij automobiliai suva
žiuos prie Banionių namų, E. 
71fh. st., kampaš Superior avė.

nebandi- 
nčja teorijos, nei užsiima labdarybe. 

“Mes esam biznio žmonės ir nori
me . pelno“, sako N. G. Richman', ta
rybos 'pirmininkas. “Musų patyri
mas parodė' kad galima gauti geres
nę .produkcijų pastačius kožną ope
ratorių ant savęs.”

Jų .nusistatymas matyt davė nau
dą. nes biznis pradėta beveik iš nie-

Richman Bros. Co. Siuvykla, kur Darbininkai Dirba be “Bosautojų” 
•«» ___ 1

1916 metais r,-kompanija persikėlė 
iš dirbtuvės < nuo W. 9th st. i naują 
dirbtuvę ant E. 55th St. Jų budin
kas taip įrengtas jog gavo dovaną 
nuo Komercijos- Buto pereitą metą 
kaipo geriausia rengtas dirbtuvės 
budinkas. jų dirbtuvė yra ir Lo
rain, O., su'300 darbininku.

Dirbtuvė turi geriausią ventiliaci
jų ir šviesą', per. didelius langus iš 
visų keturių pusių. Oras budinke 
mainomas kas trįs minutes. Pietų 
laiku darbininkės vaikšto parke prie
šakyj dirbtuvės ir išrodo kaip būriai 
moksleivių, laikė. L pertraukos.

Kompanija užlaiko valgyklą ku
rioj gerus -pietus darbininkai gauna 
už 24c. Kompanija toj valgykloj 
•įercitą metą turėjo $13,000 nuos
tolių. Nors to nevadina nuostoliu, 
kadangi, sako, patirta jog ryte iki 
piėtu darbininkai padilba daugiau 
negu po pietų, ką parodiAvisų diro- 

Kada įsteigta sa- 
už mažai 
pietų ge-

tuvių patvrimas 
va valgykla ir darbininkai 
pavalgo daug, tada ir po
rai dirba.

Beveik kožna mergina 
ninkė šioje kompanijoje, 
daryta galimu parduodant 
C’jas numažinta kaina ii 
išs:.mokęti iš algų, 
torių dirba nuo štukų ir daugelis už
dirba po suvirs $35 savaitėje. Kada 
mergina išmoksta darbą nor ma kad 
ji užsidirbtų ners $18 savaitėje. Jei 
ji nepadidina savo produkcijos jai 

•?aišk’nam*a kati ji neuždirba, kiek 
’°’ relk’a. ir paliuosuojama. Kas- 
link mokesčio nuo štukų, niekas, sa- 
k > kompaniio's Vedėjai, nesiskundžia.

Kožna darbininke dirba 49 savai
tės per metus ir gauna užmokestį 
pilnai f už 52 savaites. .Vasaros lai
ku visa dirbtuvė užsidaro porai sa
vaičių vakacijoms. Kalėdų ir Naujų 

laiku irgi užsidaro savaitei

yra akci- 
Tas pa

jams ak- 
duodant 

Diduma opera-

Richman dirbtuvėje dirba daug ir

PARDAVIMAI
P.AVTFNJS namas, gražioje vietoje, 

parsiduoda nebrangiai. Kreipki- 
>-<: nr5e savininko, sekančiu adresu: 
969 E. 78th St. (31)

ATPIGINTI NAMAI
Parsiduoda du dvieju šeimynų ir vie

nas vienos šeimynos namai, ant 2 
lotų, ant Star Ave., tarpe Addison 
rncd ir E. 77hh St. Informacijų 
klausdami krciokitės prie H. Brill, 
1 "°7 . Maule Rd.j Cleveland Heights, 
arba Fairmont 6015-J.
12900 Buckeye Road, puikiai įgy

venta delikatessen, saldainių, ci- 
?-nr i [krautuvė, garantuota $400 sa
vaitėj ineigų, gražus 5 kambariai 
greta. Pigi renda. Parsiduoda pi
giai. Matykit Zimermafi, 5097 Sco- 
vill Avė. (31)

Viršuje yra vaizdas dirbtuves siuvimo skyriaus, kur siuvama rankom. Apačioj, paeiliui^ yra kompanijos 
viršininkai, broliai Charles,^ Nathan ir Henry Richman. Jie tiki į .“onoro sistemą dirbtuvės vedime.

NAUJAS 3 ŠEIMYNŲ
Arti E. 105 ir /St. Clair, pirmam au

kšte 5 kambariai, antram 5, tre
ciam 4 kamb. Viskas moderniška. 
'-‘m balta va.° garadžius, cemento įva- 

ri -n-, f »rukuota gatvė. Daugel 
Lietuvių dabar, čia gyvena. Grei
tam pardavimui kaina $13,900. Rei
kia įmokėti $3,400; Kreipkitės 1095 
E. 146 St., Glenville 2599-J.

į

ke aštuoniolikos dienų lenktynių bus 
uMoterų Diena” ir moters kurios va
žiuos Į Thistle Down tose dienose 
bus įleidžiamos dovanai. Kadangi 
atidarymas išpuola panedėlį, savi
ninkai nedaro išėmimo ir moterįs 
galės ineiti dovanai pirmą dieną. .

Tiems kurie negali atvažiuoti sa
vais automobiliais, vedėjai aprūpino 
busus kurie vežios, taipgi eina ten 
tramvajai ir taksi. Bušai išvažiuos 
nuo ių stoties prie E. 9th ir Bolivar 
gatvių, kaip tik bus užpildyti, ir 
Moreland Ave. Rapid Transit tram
vajai išvažiuos nuo pašto kas pus

valandis, ir gale Minijos žmones pa
ims busąi.

Tikima didelės minios pirmą ati
darymo dieną. Tarp pažymių žmo-4 
nil) dalyvaus iš New Yorko garsus 
aktorius Al Jolson, su kuriuo atvyks 
žymus teatrininkai Morris Gest, mu- 

i zikas Paul Whiteman^ Jazz Kara
lius, ir kiti žinomi scenos ir kine- 
mos asmenis.
SIDE VIEW OF CLUB HOUSE

at thistledown Pabk

įDBDDO

M?i

wn MM

Grandstand at Thistle Down Park Club House in Background

Akrono Naujienos
Pastabos žaibui

“Garso” 
kad musų klebonas yra geras, 
vienas iš darbščiausių kunigų 
Amerikoje. 1__ _____ ______
turėjo pirma ištirti darbštumą 
ir thda rašyti.
rašyti ir girti kunigą tik dėlto 
kad kunigai patinka, yra nege
ras darbas. Akrono Lietuviai 
ir parapijonai žino kad taip nė
ra ir piktinasi tokiais raštais.

Tegul žaibas paaiškina ką 
klebonas nuveikė vietos Lietu
vių labui; jis tik savo žodžiais 
ir darbais niekindamas parapi- 
jonus baigia atbaidyti nuo pa
rapijos, jis stato svetimtaučius 
pirmiau Lietuvių, 
kios naudos tie 
neneša. Jis ir pas 
važiavęs 
Lietuvių 
bažnyčios turėti arba išlaikyti, i 
Ar tas ne melas ? Pereitą me
tą per dešimts mėnesių sumo-1 
keta parapijai <$3,000, todėl tąsi 
parodo kad prie geros tvarkos 
ir gero kunigo sumokėtų ir ki- 
ta tiek ir lengvai bažnyčią už
laikytų.
kad Lietuviai turėtų bažnyčią 
sau. ■

Toliau, tegul žaibas pasako 
kokias skolas klebonas ant baž
nyčios pamažino ar išmokėjo. 
Kiek žinoma, ne tik nemokėta 
skolos, bet ir nuošimčiai už pa
skolą.

Toliau žaibas sako kad vie
tos klebonas pagirtas tarp 'Lie
tuvių ta tarp svetimtaučių, bet 
gerai žinom kad tarp musų 
Lietuvių jis nėra pagirtas, nes 
to nėra vertas; gal kokie sve
timtaučiai ji ir giria, gal jiems 
ir geriau tarnauja, bet ne Lie

tuviams.
Dabar tegul žaibas paaiški

na kas iš parapijonų nori ken- 
. I kti parapijai. Tiesa, yra gerų 

Man rodos Žaibas I ParaPijoniJ kurie atjaučia pa- 
I rapijai kaipo nuosavybei, no- 

Iš savo galvos r®dami kad Lietuviai dabartinę 
bažnyčią neatiduotų kokiam 
svetimtaučiui. Reiktų atjaust 
toms ypatoms kurios šitaip rū
pinas parapijos gerove, bet jų 
neapkenčiama; o dabartiniam 
parapijos komitetui esant ga
lima greitai savo bažnyčios ne-

No. 26 žaibas rašo

j tekti.
Gailaus tegul žaibas paaiški

na kuris parapijoms nemanda
giai’ užsilaiko bažnyčioje? Tie
sa, yra keletas, vienas net iš 
konįįtetd, kii'ris. per , mišias su 
savo vaiku sorkes kelia, bet ne 
apie tuos žaibas kalba, jis jų 
darbus užtyli. Yra iš choristų, 
kurie' nepabaigę pamaldų. išei
na laukan arba svetainėn, po 
bažnyčia, dar Įsiveda nekurias 
merginas ir kelia lermą, papik
tindami visus kurie meldžias.

Ažis.

Nuo Red.: Kitų raštai tilps 
sekančiame num.

aiškina 
mažai,

nors jam jo- 
svetimtaučiai 
vyskupą nu- 
kad Akrone 
negali savo

Bet klebonui nerupi
Sutraukta ‘Atskaita

SOCIETY FOR SAVINGS

Cleveland Meiste
Pabaigoj Biznio Birželio 30, 1925

Turtas
Pinigų ant rankų ir kituose bankuose.... 
Su v. Valstijų Valdžios Bondsai ...............
Miesto, Valstijos, Gelžkelių, ir kito Bondsai 
Paskolos Pirmo Mortgečio ant Namų ........
Paskolos ant Užstatų Šerų ir Bondsų .... 
Nejudinamas Turtas, Banko Budinkas .,.. 
Suėjo Nuošimčiai ....../........... ...

.7,954,200.94

.3,736,077.44
31,660,156.65
28,754,814.18
.1,995,493.71
1,260,000.00

.. .582,196.65

'8,942,939.57
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Kundrotai randasi registruo-1 
tas laiškas iš Lietuvos nuo Jo
no Pašakarnio. Galima atsiim
ti pas Kaupa, 6603 St. Clair. I

Sanitarlškos Lietaus i
MAUDYNĖS 25c. Į

Q21 St. Clair, arti E. 9th St. j

Į Vs. J. PUGHERIS
j LIETUVIS ADVOKATAS
| Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų j 
| Subatomis 9 iki 2:30. po pietų.

930 Williamson Bldg.
j Cleveland, Ohio.

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas ...6,000,000.00,

....... 393,516.08

....... 155,213.92
. .72,394.209.57

78,942,939.57

Incorporated f849

for Zoning
in the City of Cleveland
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Pirmas Atidarymas
Cleveando Naujausio ir Puikiausio Arklių Lenktynių Trakto

THISTLE DOWN' PARK
Center Read—North Randall, O.

Atidarymo Dienų JVIdterims Įžanga Dykai!
7 LENKTYNĖS KASDIEN — LAI2YBŲ SUMOS — $100.0 IKI $5000

Įžanga Į Grandstand ii’ Bušai daveža
Paddock į$2. Su taksais. Tiesiog Į Traktų.
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