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Paryžius. — Francuzija ga-
Evoliucijos Bylos Eiga Žemės Amžius

Vokietis profesorius Wilhelm 
Eitel šiose dienose paskelbė jog 
žemės amžius apskaitliuojamai

PRAŠO VALDŽIOS UŽSTOTI KAD KOMPA- 
NIJOS NELAUŽYTŲ SU DARBININKAIS 

PADARYTŲ SUTARČIŲ.

Gali Kilti Generalis Streikas, Kuo Susirupinus ir 
Suvienytų Valstijų Administracija.

DARBAI'
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Anglijai gręsia darbo krizis. 
Yorkshire prasideda audėjų ne
sutikimai su darbdaviais. Darb
daviai sako išvarysią iš dirbtu
vių 63,000 audėjų jeigu jie ne
sutiks dirbti už numažintas al
gas. ' Darbininkai ruošiasi išei
ti streikan nuo liepos 25 d. jei
gu darbdaviai neatšauks algų 
numažihimd nuosprendi.

Anglijoj planuojama sudary
ti didelę darbininkų unijų są- 

■ jungą. Planas jau užgirta at
stovų suvažiavime Londone. Į 
tą sąjungą ineis milijonai Ang
lijos darbininkų, angliakasių, 
gelžkeliečių, inžinierių, laivų 
statytojų ir transporto darbi
ninkų.

Tuscarawas apskrityje,. Ohio 
valstijoj, atsidarys dvi kasyk
los, tos apskrities didžiausios, 
stovėjusios visus metus laiko. 
Tas kasyklas .valdo Clevelando 
kompanija. Darbą pradės su 
200 darbininkų ir dirbs po ke
turias dienas savaitėje.

Taipgi tuoj rengiasi atsida
ryti kitos' trjs kasyklos ilgai 
stovėjusios. Jos randasi irgi 
netoli pirmųjų.

American Plan sąjungos biu
ras skelbia kad Cleveland^ in
dustrijose bedarbė yra maža 
šią vasarą, esą net stoka dar
bininkų kurie moka kokius 
amatus. Daug imama j maši
nų dirbtuves ir medžio išdir- 
bystes.

Amerikos ūkininkai šįmet tu
rėjo $12,136,000,000 ineigų su 
pabaiga meto birželio 30 d., tai 
yra daugiau negu kada gavo 
paskirais metais nuo 1921 m. 
Ineigos buvo $848,0OO';OOO di
desnės negu 1924 metais, delei 
pakilusios javų, mėsos ir galvi
jų kainos.

Produkcijos lėšos pereitą1 me
tą buvo $6,486,000,000 arba 2 
nuoš. aukštesnės negu 1924 (m.

Kanadoj vasaros karščiai at
siliepė blėdingai ant javų.

Amerikos valdžia daro tyri
nėjimus išvystymui gumo pro
dukcijos Filipinų salose sulau
žymui Anglijos monopolio kas 
buvo priežasčia ’ gumo pabran
ginimo.

Nužudė draugą. Schenecta
dy, N. Y. — Suimta jaunas 17 
m. amžiaus vaikinas Smith, pa
garbios šeimynos sūnūs, už nu
žudymą savo pažįstamo, su ku
riuo susidraugavo Clevelande, 
važinėjo jo automobiliu sykiu 
po įvairius miestus,. Smith sa
ko jam trukę $13 iki $50, už 
kuriuos jis norėją turėti gerus 
laikus, todėl žinodamas kad jo 
draugas turi $13 nušovė jį ir 
išmetęs iš automobilio nuva
žiavo sau pas merginą,

ANGLIAKASIAI GA
LI SUSTREIKUOTI
Atlantic City, N. J. — Lie

pos 21 d. kietosios anglies uni- 
jistų atstovai kurie dalyvavo 
čia tarybose su kasyklų savi
ninkais už algas, atsikreipė į 
Suv. Valstijų komercijos sek
retorių Hoover ir darbo sekre
torių Davis, kad jie įsikištų iš 
valdžios pusės į West Virginia 
kasyklų Reikalus sulaikymui 
kasyklų kompanijų paniekini
mų sutarčių su darbininkais, 
neš kitaip tas privers apšaukti 
šalyj generalį angliakasių strei
ką.

Darbininkų atstovai telegra- 
me į Hoover ir Davis prašo im
tis rimtų žygių prieš kasyklų 
operatorių nesilaikymą sutar
čių su darbininkais šiaurinėje 
dalyjė West Virginia.

Unijos delegatai taip pat pa
siuntė protestus jaunajam Ro- 
kefelleriui ir kitiems kurie turi 
interesus tose kasyklose, kad 
jie neleistų kasyklų operato
riams laužyti sutartį padarytą 
Jacksonville, Floridoj.

Telegramas į valdžios narius 
sako: “Keliolika didelių kasyk-, 
lų kompanijų šiaurinėj West 
Virginia, tarp kurių yra Beth
lehem kasyklų korporacija, da
lis Bethlehem plieno korpora
cijos ir Consolidation Coal Co., 
kurias kontroliuoja Rokefelle- 
rio ir Watsono interesai, panie
kino savo sutartis su United 
Mine Workers of America ir 
deda pastangas įvesti algas pu
siau mažesnes negu sutarta.

“Angliakasiai, jų žmonos ir 
maži vaikai išvarinėjami iš ka
syklų kompanijų namų už tai 
kad darbininkai nesutinka at
mesti sutarties kuri yra galėję 
iki kovo 31, 1927 metų.

“Šimtai ginkluotų vyrų sam
doma privertimui darbininkų 
sutikti dirbti už mažas algas. 
Vardan musų šalies žmonių rei
kalų, atėjo laikas kada Suvie
nytos Valstijos turėtų įsikišti 
prieš sutarčių sumynimą iš ka
syklų savininkų pusės.

“Angliakasiai nemano leistis 
panaikinti jų algų sutartis ši
tokia pasalinga kova iš pusės 
kompanijų, ir jėigu nebus kas 
padaryta išvengimui nesilaiky
mo algų sutarčių bus reikalinga 
visos West Virginia valstijos 
angliakasiams susidėti su visos 
šalies angliakasių unijos darbi
ninkais ir išeiti generalin strei
kan. Angliakasių unija verčia
ma imtis tokios taktikos delei 
kasyklų operatorių apsiėjimų, 
kurie buvo tokie neištikimi su
tartims rimtai padarytoms už
tikrinimui taikos kasyklų in
dustrijoj”.

Prezidentas Coolidge susirū
pinęs dalykų padėtimi ir svars
to kokių žygių reikės imtis iš

vengimui pasikartojimo 1923 
metuose buvusio streiko.

Darbo sekretorius Davis bu
vo atsilankęs pas prezidentą jo 
vasarnamyj Swampscott, Mass, 
pasitarimui.

Tarybos’ Atlantic City tarp 
kasyklų operatorių atstovų ir 
unijos viršininkų pertraukta, 
operatoriai išvažinėjo namon 
savaitei laiko, parupinimui sta
tistinių žinių kurių unijos at
stovai pradėjo reikalauti.

Korėjoj Prigėrė 600 
Žmonių

■ Tokio, Japonija. — Korėja, 
Azijos tautelė Japonų valdoma 
pergyveno didžiausį tvaną sa
vo istorijoj. Tvanas užklupo 
sostinę Seoul, suardė visą ko
munikaciją ir atkirto miestą 
nuo pasaulio. Kanko upė už
liejo 15,000 namų, prigėrė, ma
žiausia skaitant, 600 žmonių, 
o kiti tikrina kad žuvusių skai
čius sieks virš tūkstančio.

Orlaiviai naudota atgabeni
mui maisto šeimynoms atkirs
tomis vandeniu nuo pasiekimo 
kitais budais.

Kasinės Armageddoną
Jaunasis Rockefeller duoda 

pinigus, kasinėjimams senoviš
ko miesto Armageddono griu
vėsių šalę Karmelio kalno Jeru- 
zalyje, kur atsibuvo daugybė 
kruvinų kovų biblijos gadynė
je tarp Egiptiečių ir Azijatų.

Šių dienų biblistai laukia ki
tos Armageddono kovos, po ku
rios ateisianti taika ir milijo
nai žmonių nemirsią. Arma
geddono klonis imama pavyz
džiu businčios baisios koVos.

Fordas Perka Amerikos 
Valdžios Laivus

Fordas pasiūlė valdžiai už 
200 laivų $1,706,000, ir valdžia 
pasiūlymą turbut priims. Iš 28 
siūlytojų Fordo pasiūlymas bu
vo geriausias ir aukščiausias.

Daugelis tų laivų bus sunai
kinta ir tik keletas tebus gali
ma naudoti.

Lisbone, Portugalijoj, sukili
me liepos 19 d. trįs žmonės už
mušta ir 15 sužeista. Mieste 
apšaukta karo stovis. Nacio
nalistai viską tvarko.

Paryžius. — Breste areštuo
ta daug bolševikų kada susek
ta komunistų suokalbis sureng
ti sukilimą laivyno arsenale ir 
ant karo laivų. Suokalbis tu
rėjo įvykti ant rytojaus.

Francuzijoj užsimušė trjs la
kūnai, orlaiviams susimušus 
ore.

Paryžiuje suimta gatvėj vy
ras vaikščiojęs ant visu kepu
rių, kuris gyrėsi kad jis paeina 
iš beždžionės. Policijoj pasiro
dė kad jis yra bepročių namo 
viršininkas, pats pamišęs.

Nušovė dukterį ir save. Man
ville, N. J. — Tūlas Simon nu
šovė savo dviejų metų dukterį, 
sužeidė savo pačią ir du kitu ir 
pats nusišovė. Priežastis — 
nesugyvenimas su pačia.

tava išstatyti 125,000 kareivių 
prieš Morokkos 'Riffus, numal
šinimui jų. Liepos 1 d. Fran- 
euzų nuostoliai' siekė 1,473 už
muštų ir dingusių!; 2,275 sužei
stų, ir 300 nelaisvių, delei ko 
Francuzijos nuomone laikas j 
tą kovą rimtai pažiūrėti ir pa
daryti galą Abdul-Krįmo puldi
nėjimams.

Francuzija perkelia kareivius 
iš Algerijos ir Ruhro į Morok- 
ką.

Kovose prie Rihana liepos 18 
d. Riffai sumušė ir paėmė ne
laisvėn Francuzų garuizomą del 
stokos amunicijos.

Kaip tik Francuzai susitvar
kys, jie mano su Ispanų pagal
ba pradėti galutiną karą ir už
virs kova už valdymą šiaurinės. 
Afrikos tarp baltųjų ir rudųjų.

Riffams pagalboj yra laimės 
jieškotojai kareiviai ir milita- 
riški ekspųp-tai iš Amerikos, 
Turkijos, Vokietijos, Rusijos ir1 
kitų tautų. Riffų maža armi
ja neturi sunkiosios artilerijos, 
be orlaivių, be kanuolių prieš 
orlaivius, be tankų, be didumos 
moderninio karo įnagių. Bet 
šitos silpnos spėkos laikė per, 
keturis mėnesius užvarę už
kampiu didžiausią pasaulinę 
militarišką valstybę.

Francuzai sakp kad sumuši-i 
mas Riffii yra svąrbu tuo at
žvilgiu jog' sulaikys rudųjų ki-r 
Įima prieš baltuosius' visame' 
pasaulyje.

Scopes Atrastas Kaltu

Dayton, Tenn. — Liepos 21 
d., staiga užsibaigė mokytojo 
Scopes byla ir jis liko atrastas 
kaltu. Teisėjas Raulston uždė
jo jam bausmės $100.

Gynėjai, kurie pareiškė kad 
kaltinamasis neprisipažįsta prie 
kaltės, patarė sprendėjams iš
nešti nuosprendį išrandant jį 
kaltu, kad galima butų su byla 
eiti į aukštesnį teismą.

Scopes rastas kaltu, ant mo
kinių liudymo, dėstyme evoliu
cijos, kas toj valstijoj uždrau
sta.

s»t $ *

Amerikos Laisvei Pavojus
Dayton, Tenn. — Mokytojo 

Scopes gynėjii advokatas Dar
row savo ’kalbose ir reikalavi
muose kad kaltinimai prieš tą
mokytoją butų panaikinta, pa
sakė jog Amerikos piliečių lai
svė randasi pavojuje jeigu mo
kytojas nebus išteisintas.

Byla Tęsiama
Teisėjas Raulston išsprendė 

kad bylos negalima išYnesti ir 
kad teismas turi atsibūti pa
prastu keliu. Tada mokytojo 
Scopes advokatai pareiškė jo 
vardu jog jis neprisipažįsta 
prie kaltės, ir tapo prisaikinta 

Isprendėjai (jury), ir teismas 
I pratęsta.
I Išaiškinimui evoliucijos teo
rijos buvo pastatytas Profeso
rius Metcalf iš Oberlin univer
siteto, Ohio, buvęs biologijos 
mokytojas. Kaltintojai norėjo 
nepriimt mokslininko liudytoju, 
bet pagalinus sutiko duoti kal
bėti.

Buvo pirmiausia ' padaryta 
pertikrinimas kad sprendėjai 
nei vienas negirdės ką profeso
rius sako, įtaigi jie išvesta lau
kan, ir užvaizdai pasakyta žiū
rėti khd nei per radio jie nie-

yra apie 1,200,000,000 metų.
Fundamentalistai, kurie tiki 

■į bibliją kaipo Dievo žodį, tiki 
|kad žemė yra tik apie 6,000 
metų senumo.

ir tai butų neperdėtas spėji
mas.

“Greta augalų vystėsi eilės 
įvairių gyvulių.. Gyviai skubina 
gauti savo maistą, todėl išvys
tė savo vaikščiojimo organus. 
Augalai ne. Nelengva pasaky
ti tvarką kokioj augalai vystė
si kaip pasakyti apie permainas 
aukštesnių gyvių. Gyvių ir au
galų gyvybė gal but prasidėjo 
ant rubežlaus tarp vandens ir 
žemės. Per ilgą periodą anks
tyvoji gyvija ir visi dalykai 
buvo vandeniniai. Kuomet že
miška gyvybė prasidėjo aplin
kybės buvo keblios ir egzistavi
mo reikmenis buvo sunku gau-

Aliantai Apleidžia Vo
kietijos Žemes

kur kalbų apie evoliuciją negir
dėtų.

Darrow užklausė: “Ar tamis- 
ta esi evoliucijonistas?”

ti, ir todėl pradėjo vystytis ap
linkybės tų reikmenų aprūpi
nimui. Didelė dalis gyvijos 
sugryžo nuo žemės vėl į van-

Darrovv užsipuolė ant tokio “Taip tikrai”, atsakė Met-, denį.
keisto įstatymo, kuris draudžia calf. I žmogus, sako Dr. Metcalf,
mokyti evoliuciją viešose mo-l “Ar tamista žinai bent moks-'nėra taip aukštai išsivystęs kut 
kyklose, o nekliudo privatinių lo žmogų kuris nebūtų evoliuci- niškfti kaip nekurie gyvūnai. Jo
mokyklų. Jis paminėjo Ten- jos šalininkas?” paklausė Dar- ranka nėra tokia Vikri kaip
nessee valstijos maudynes kai- row.
po prilyginimą prie mokslo už-1 priešinimai ir profesorius turė- 
draudimo įstatymo. Valstijos jo atsakyti pašnabždom kad 
teismas uždraudžia barzdasku-' spauda to atsakymo negautų, 
tykioms leisti žmonėms rųaudy-1 Kuomet paprašyta duoti dė
tis nedėklieniais. o hoteliams finiciją apie evoliuciją, Prof, 
to negina. Metcalf pasakė nesutinkąs iš-

Tuoj buvo pakelta pasi- paukščio nagai, žmogus skal

“Sunku man pasistatyti, save 
atgal į šešioliktą šimtmetį gin-

vadų daryti, bet apsakys tiktai 
kas yra evoliucija.

tosi prie primatų. Primatų 
skaičium ineina beždžionės, uo
deguotos ir be uodegų, žmogus 
ir kiti gyviai kuriu liekanų bu
vo rasta.

Svarbiausi prirodymai evo-

čytis apie, šitą paiką, netikusį Darrow paskui paprašė paša 
ir žiaurų įstatymą, perleistą po v"*'! 
įtekme šito pono iš Floridos, 
pasakė Darrow žiūrėdamas

liučijos arba gyvybės vystymo
si žymės, sako Metcalf, labiau 
matosi žemesniuose' gyvūnuo
se negu žmoguje. Bet įvairus 
prirodymai rasti visoje žemėje 
paremia ir tai kad žmogus vys
tėsi.

Mokiniai Liudininkai
Penki mokyklos vaikai paim

ta kaipo liudininkai jog Scopes 
mokino evoliucijos. Vienas liu
dininkas pasakė jog Scopes iš
sitaręs jog jis negali mokyt 
biologijos neperžengiant anti- 
evoliucijos įstatymo ir jog .tas

i įstatymas yra priešingas kon- 
I stitucijai.
| Valstijos prokuroras pasiūlė 
atnešti tą mokyklos knygą ir 
bibliją tolimesniam prirodymui. 
Tam užprotestavo apgynėjai, 
kurie pareikalavo kad kaltinto
jai prirodytų kas tai yra tvė
rimo teorija mokinama biblijos 

,pirm negu gali nubaust moky- 
Įtoją. .
I Gynėjai prirodinėja kad bib-

i kyti kas yra evoliucija sąryšyj 
su žmogaus. atsiradimu.

_____  J Gailaus sutikta kad nekurie 
Leiskim sau vąlsti- Į evoliucijos klausimai butų iš- 

■- dėstyta, kaipo pamatas tolime- 
.. sniam kalbėjimui.
l- Evoliucijos Apibudinimas
a I

“Evoliucija”, salo Dr. Met
calf, “ir teorija apie evoliuciją

Paryžius.^.— Pilnai jau .tiki
ma kad iki rugpjūčio 18 d. vi
sos Vokietijos teritorijos laiko- Bryaną. 
mos aliantų kontrolėje bus ap- ja nuspręstų kad religija svar- 
leista ir visi aliantų kareiviai biau negu mokslas ir kad nie- 
išeis iš Ruhro, kurį iki šiolei ko viešose mokyklose nebūtų 
laikė. Vokiečiams sutikus pil-; valia skaityt kaip 'tik bibliją 
dyt Dawes planą aliantai ga- ir kitas dvasiškas knygas. Tiv 
liaus sutiko palikti Vokietijos da Konstitucija yra melagystė

ir žmonės užmiršę ką ji reiškia. yra skirtingi dalykai. E-
liaus sutiko palikti Vokietijos 
žemes Vokiečiams.

Mussolinio Priešininkas 
Fašistų Sumuštas

voliųjcijos faktai yra visi teori-; 
ja. Yra tuzinai teorijų apie

. “Šis įstatymas yra aiškiai ir 
pilnai kriminalis įstatymas. Jis 
perleista dėlto jog mokymas eY°huciją-, kurių vienos yra ne- 
evoliucijos yra priešingas pub-1 teising’os, kitos klysta.

• Įr noliciiosl “Mes tik turim moksliškasRoma. — Vienas Italijos sei
mo atstovas, Amendola, vadas I 
fašistų priešininkų, kurie pasi
ryžę boikotuoti Mussolinio val
džią, buvo apspistas 1,000 mi
nios fašistų, vasarnamyje kur| 
jis buvo apsistojęs, bet policija 
jį išgelbėjo. Naktį vienok 20 
vyrų jį užklupo kelyje ir sumu-i 
šė taip žiauriai kad jis turės;

tams,
i tams. _ __ .
reiktų laipsniuoti

. čiti nusistatymo..
O „Tif | “Tennessee < valstijasirgt kelias savaites. Del to at-'. . -.... . . ,,.. . teises išdirbti kriminalisitikimo susirūpino valdžia ir, 
jos priešininkai.

likos moralybei. Ir policijos]
naudojimas savo spėkos remia-j žinias ir galim tiesiog pasakyti 
si ant kriminališkų darbų. Tai-( had evoliucija įvyko. Evoliu- 
gi kriminališki įstatymai turi cija savo galutiniame apibudi- 

,buti vienodi. Kitaip reiktų da-laime reiškia persikeitimą orga-
vienus įstatymus Baptis- Į nizmo nuo vienokios formos į 

kitus Kongregacionalis- kitokią, ir tas abelnai yra evo-i
Paskui net! įstatymus liucija.

i pagal bažny-l Pradedant nuo ‘neorganiško | oynejai pnroameja Kaa oio- 
I pasaulio, jau įvyko milžiniškos jya Kuri dVejaip apie žmogaus 

.. (Saulė sulyginamai sutvėrimą išsireiškimus, todėl 
Žemė perėjo paga; vieno ar kito priešingo

I biblijos punkto negalima baus
ti. 'Adv. iHays pasakė: “Kodėl

neturi permainos.
įstaty- yra dar jauna. 1

]mą ir pritaikyti prie mokytojų. per ilgas eiles permainų.
Jis nebando i nustatyti moky- ' “Bet neorganiškoj evoliuci*-

c - . R u inw keli0- Tas istatymas sak0 <arba neorganiška evoliuci-] jar ^ep^u^r ką’l liudininku
juimta MaugiaU' DrooK- kad Jonas Smitas yra krimina- ja yra) mes turim suprasti an-'EUOia prjr0<iyt kas tai yrą bib- 

lyno Pinigų Dirbėjų listas kadangi jis moko evoliu- kstyviausias gyvybės formas
------------------------ Icijos viešojoj mokykloj, o pa-1pasilaikančias ant neorganiško] «§is įstatymas yra krimina- 

. ^arsaU3 lieka nuošaliai tokį kurs moko maisto. Tiktai augalai tą gali ]js jr rejkia "Tiėštai jo laiky- 
-- — ------ privatinėj mokykloj. Aš paša-i padaryti. Jokis gyvūnas nega-'tis»( sako Hays. “Mes priešin- 

. Aš ži-

New York. - ~
skandalo areštavus du Lietu
viu įtartu dirbime ir platinime kySiu kag gali * atsitikt, 
netikrų popierinių, pinigų, val-nall kaj fanatiškumo ugnįs A- 
džia neliovė gaudžius kitus nu- nierikoje jau sukurta. Jeigu 

dabar. šiandien padarysime kriminali- 
Tarp. §ku prasižengimu mokymą evo- 

mote- j Uncijos viešose mokyklose, ry
toj tas bus uždrausta ir priva
tinėse mokyklose. Kitą metą

Los Angeles, Gal. — čia vie- jau ir laikraščiams bus užgin- 
nas dvarininkas, senas žmogus, ta apie tai rašyti, 
užsisakė sau grabą už $1,200,' “Neužilgo mes 
kuris turi būti plieninis ir su ši 
įrengtu radio aparatu. Jis sa- met buvo kuriama 
ko tikįs jog siela švaistosi ai> kurie 
ti kūno iki paskutinio teismo šviesos, 
dienai, todėl jis miręs galės gir- verti popieros ant kurios jiė 
dėt kas dedasi šiame pasaulyje, j parašyta”.

žiūrėtus žmones. Išviso 
yra po areštu 80 ypatų, 
suimtųjų yra vienuolika 
rų.

įėjo išgyventi vien tik ant ne-l 
organiško maisto.

“Iš pirmutinių gyvų daiktų 
išsivystė eilės formų augalų 
grupėmis, laipsniškai palikda
mos painesnėmis. Aš linkstu 
tikėti kad daugybė įvairių gy-l 
vunų ir augalų kurie pirmiau 
buvo dabar visai išnykę. Juos 
pasekė kitos serijos augalų ir 

, _____o-. ,-_ __________ r gyvių. Kada pirmutinė gyvy-
ešiolikto amžiaus dienas kuo-Į be apsireiškė prirodymai nėra 
--1 kuriama iaužai tiems]tikri. Geologai išmatuoja že- 

norėjo pasaulin įnešti mės amžių ne metais ir aš nesu 
šitie kaltinimai nėra1 ękspertas toj šakoj. Aš saky- 

jčiau kad žemė yra apie šešių 
šimtų milijonų ‘metų amžiaus,

sugryšime į

“Mes priešin- 
. gi įsileisti bibliją kaipo priro
dymą ir gatavi parodyt kad 
vienas straipsnis biblijoje yra 
tik tuzinas ir pusė 
panašių straipsnių 
mų.”

Darrow vėl
Darrow iškėlė pirmiausia fa

ktą kad ta biologijos knyga iš 
kurios Scopes mokino yra ofi
cialiai priimtas Tennessee val
stijos knygų komisijos raiikve- 
dis ir kad Seopes mokino iŠ jis 
dar kada, ta knyga buvo ofieia- 
lė. Niekas niekad mokytofiįi 

(Pabaiga ant pusi. 8-to)

paskirų tam 
ir išsireiški-

Kalba



“fleperka”, ultra-moderniška ir 
išvaizdoj ir turbut apsiėjimuo
se, ką už ją paveikslai pasako.

“Miss Northampton” priguli 
prie tų “atsilikusių”, konserva- 
tivių 
ilgus 
labai

merginų, ir 
plaukus, ko 
neapkenčia.

net tebeturi 
modernistės

Seileryjis.

žmonių kurie nuo ea- 
dienų yra pasišventę 
Lietuvos nepriklauso- 
tautą, kurie sulaukę 
bet dabar negali būti 

su- 
nori

PITTSBURGH, PA.
Subruzdimas del Klerikalizmo 

Siaubimo Lietuvoje.
Pittsburgo Sandariečius ir 

šiaip pažangesnius Lietuvius 
baisiai sujudino klerikalų ne
žmoniškas pasielgimas Lietu
vos Seime su Seimo atstovais 
Dr. Grinium, 'Lapinsku ir Bieli
niu, bei išleidimas žiaurių, lais
vi varžančių įstatymų. . Pasi
piktino visi delei prašalinimo iš 
Seimo tų 
vo jaunų 
dirbti už 
mybę ir 
tų -laikų,
laisvi, nes klerikalai nori 
draskyti Konstituciją ir 
įvesti savo diktatūrą.

Kadangi dabar vasaros karš
čiai tai negalima svetainėse kas 
daryt, todėl Sandaros kuopų są
ryšis kuris susideda iš 36-tos 
kuopos Soho dalyj, 43-čios kuo
pos N. S. dalyj, 79-tos kuopos 
S. S. dalyj, 84-tos kuopos Penn 
Avė. dalyj, ir 85-tos kuopos S. 
S. dalyj rengia milžinišką-pik
niką Amšiejaus farmoje, Mc 
Kees Rocks, Pa., rugpjūčio 9 
d., kur bus prakalboj ir išneša 
ta protesto rezoliucijos. Be to 
visas pelnas nuo minėto pikni-' 
ko bus skiriamas rinkimų agi
tacijai už pažangesnes partijas.

Taigi Pittsburgo jr apielin- 
kių Lietuviai kurie norite ge
resnės ateities Lietuvos Respu
blikai dalyvaukite rengiamame 
protesto piknike ir pagelbėkit 
Lietuvos kovotojams už laisvę 
ii' tikrą demokratiją.

Kada: laimės pažangesni žmo
nės, jie privers kunigėlius nusi
skust' barzdas ir Dievą garbint 
bažnyčioj prie altoriaus kaip 
jie yra prisiekė daryti.

J. Virbickas.

Lietuvos Bonų Kuponai 
Suėjo Liepos 1 d.

Kurie- turit Lietuvos bonų 
kuponus už 1925, galit'jais už
simokėti prenumeratas ir užsi
sakyti knygas, prisiunčiant 
“Dirvon”, pilna jų kaina.

Bonų kuponai, taipgi išmoka
ma Lietuvos Pasiuntinybėje 
Washingtone.

apie velio- 
tegul duo- 
Kazimierą. 
prie- SLA.

SHENANDOAH, PA.
* Del Nelaimingo Atsitikimo.

Patėmijau “Dirvoj” tilpusią, 
klaidingą žinią; iš atsitikimo 
kasyklose W. Shenandoah, kur 
kalbama apie nelaimingą mirtį 
Kazimiero Jenčiaus. Jo tikra 
pavardė yra Josys. Paeina iš 
Geisteriškių kaimo, Vilkaviškio 
apskričio, Amerikoje turi brolį 
Joną, gyvena rodos kur Con
necticut valstijoje. Jam užra
šyta ir velionio Kazimiero po
mirtinė. Kas žino 
nio brolį Joną Josi 
da jam žinią apie

Velionis prigulėjo
ir gal kokioj šiaip kompanijoj, 
prie to girdėjau turi iš kompa
nijos būti atlyginta už jo mir
tį.

Atsitiko šitaip. Jis su kitu 
mušė žemėj sluogsnį norėdami 
atidarys giliau anglies.- Toje 
vietoje darbininkai dirbo dviem 
atmainom. Kurie naktį dirbo 
sako, iššovus turėjo vieną sky
lę palikti neiššautą, apie ką ne
žinojo, manė kad ir toj dina
mitas išdegė. Kada atėjo an
tri darbininkai 'dirbti, nieko ne
žinodami jie gręžė kitą skylę 
palei tą ką buvo neišdegus,. ir 
dakalę iki dinamito užtrenkė 
mašiną su dinamitu, ir tuoj jis 
su kitu vyru buvo sudraskyti 
Į šmotus. Kazimiero Josio gal
vos visai nerado, buvo ištašky
ta į .šmotelius.

Antras su juo užmuštas buvo 
Lenkas, buvo'vedęs, paliko mo
terį ir vaikus, 
vienis. 
tuvos. 
birželio

GEDIMINO KALNO IŠKILMĖS 
VELIUONOJE

—P. Ruseckas—

nos svarbą, šiandien einate sy
kiu su mumis. Gerai!

GERB.
T*OPRAGIL0 KAMPELIO^
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MASS. VALSTIJA 
TURI GRAŽIAU- 

SIU LIETUVAIČIU
Pennsylvania Lietuvių tarpe 

žinoma kaipo valstija kur ran
dasi gražiausios Lietuvaitės.

Bet šįmet Massachusetts tą 
garbę nuo Pennsylvaniškių at
plėšė, ir tai oficiališkai, iškil
mingai, pragarsėdamos ir gau
damos dovanas.

Anksti pavasarį viena Lowel- 
lietė, p-lė Tareiliutė, gavo do
vaną kaipo gražiausia to miesto 
mergina — iš visų, ne tik [Lie
tuvių. Apie tai buvo pranešta 
ir Lietuvių spaudoje.

Dabar “Amerikos Lietuvis” 
talpina paveikslą ir .aprašo ki
tos Lietuvaitės laimėjimą kai
po gražiausios merginos savo 
mieste. Ji yra p-lė K. Urbo
naitė, iš Northampton, Mass.

Smagu žinoti kad musų mer
gaitės dalyvauja miestų mer
ginų parodose ir kad kaip kur 
nusineša viso savo miesto gar
bes vainiką kaipo gražiausia.

Tos dvi musų 'gražuolės ypa
tingai vieną nuo kitos skiriasi. 
‘‘Miss Lowell” — Tareiliutė, y- 
ra pilnoj to žodžio prasmėje

LONDONAS, Anglija.
Londone Lietuviai, nekurto

mis žiniomis, (sako pradėję ap
sigyventi prieš 60 ar 70 metų 
atgal. Tačiau kad kas iš Lie
tuvių per tą laiką butų užsi
ėmęs kokia žymia prekyba tai 
neteko sužinoti, nors ir iš Lie
tuvių čia randasi kaip koks pri
silaikantis ir prie skatiko. Lie
tuviai prekyba užsiimti mato
ma bailus, ir antra trūksta tam 
gabumo. Paimkime Amerikoje 
apsigyvenusius Lietuvius, ko
dėl jie daugelis užsiėmę įvai
riais bizniais, ir kaip kuriems 
gena gerai sekasi. O juk rodos 
tie patįs Lietuviai ir tuos biz
nius įsisteigė, neatsigabeno iš 
Lietuvos žymių kapitalų. Tie
sa; gal ten kiek pagelbsti dau
guma ten nuvykusių Lietuvių 
inteligentų. Tarp Londono Lie
tuvių galima sakyti inteligentų 
kaip iir< nėra, išskyrus Dr. V, 
Martišių,, tačiau jis tarp Lietu
vių nei akių nerodo. Prieš ka
rą čią buvo .vienas ar du Lietu
viai įsistėįgę mažas, krautuvė
les valgomų daiktų, tačiau ne
ilgam — subankrutijo.

Paminėsit! dar ir apie duo
nos -keptuvę “Birutą”, kaip ji 
buvo įsteigta. Ją įsteigė šėri- 
ninkai sumokėdami tam reika
lui ganėtinai kapitalo. Keletą 
metų “Birutos” duonkepykla 
prigulėjo bendrovei. Per visą 
jos gyvavimą padėjimas buvo j a) Politinė padėtis; b) sočia-Į prie kranto laikosi kažkaip — 
neperkoks, ir kartais tarp šeri- įliniai santikiavimai, c) ekono- ypatingai rimtai, tyliai, neju- 
ninku kildavo įvairių nesusi-1 minis gyvenimas, d) kultūros i 
pratimų-, taip kad ilgainiui “Bi-| būtis, e) partinė konsteliacija. | sius ly; 
rūta” perėjo į vieno rankas, I "
Petro ĮLiudžiaus. Tada kepyk
los padėjimas rodos kiek page
rėjo. Vienok, nepamenu kiek 
metų, P. Liudžiui buvus “Biru
tos” savininku, ir jis subankru
tijo. Tas buvo jau keli metai 

Ir su “Biruta” butą Lie- 
negabumo, tai tikras fa-

Josis buvo pa- 
Aš jį pažinojau iš Lie- 
Tas atsitikimas buvo 
28 d. . .

J. Basanavičius.

Dr. K. Griniaus 35 Me- 
tų Darbuotės Pami

nėjimui Raštai

ir. “Varpo”. Bendrovė Kaune 
Šįmet sutiko išleist vieną “Var
po”,rinkinį Dr. K. Griniaus 35 
metų darbuote pamilt čt i. '* že
miau pasirašiusiam •’ tenka gab- 
bė ši “Varpo” rinkinį redaguo-

Redakcija norėtų kad šis 
“Varpo” rinkinis butų vertas 
žmogaus kurio darbuotei pami
nėti; j is ruošiama. Rinkinio tu
rinis numatoma štai koks:

1. 1890—1925 metų laiko
tarpio bruožai:

Pirmas Toks Pagerbimas
Birželio 28 d. musų tauta 

pirmą kartą, iškilmingai, viešlai 
pagerbė vieną savo senovės 
didvyrių, Lietuvos laisvės ko
votoją, didį Lietuvos kunigaik
štį Gediminą.

šitokio atsitikimo mes neži
nome musų senovės istorijoj; 
jo nebuvo ir musų naujoj isto
rijoj. Yra- tai svarbus musų 

i istorijos bei kultūros įvykis, 
nes mes pirmą, kartą taip iškil
mingai susijungėme su Savo 
senove, pirmą kartą šia forma 
pareiškėme savo suverenitetą.

Gaila kad to svarbaus įvykio 
daug kas lyg ir- nesugebėjom 
tinkamai suprasti ir įvertinti. 
Neužtektinai į jį atkreipta do-!'na dvi ilgokos eilės 
mėsio, ir tuo pačiu parodyta mergaičių, 
kad lyg ir ne. visai esame pri-Į tie tautiški rūbeliai, taip ypa- 

Įbrendę prie tokių iškilmių, įvy
kių bei apeigų kame pasireiš
kia tautos istorija, dvasia, kul
tūra, tradicijos; suverenumas.

Lietuvai Pagražinti Draugi
ja, kuri visas tas iškilmes 
ruošė, rodos gana daug jas 
vo laiku reklamavo, tačiau į 
iškilmes iš Kauno-išplaukė

Organi- 
Alekso- 
spauda 
atstovų

Pasveikinimai
Iš tribūnos įkalba savivaldy

bės atstovas Nasvytis. Prime
na dideliausius Gedimino Di
džiojo nuopelnus, pažymi šios 
dienos svarbą. Po tam miniai 
sujunda: tvarkdariai, kurių 
tarpe matyti musų taip malo
nių studentų, praskleidžia mi
nią, ir duoda kėlią atvykusioms; 
svečiams, kurių priešakyj eina 
žilas žiiutėlis Lietuvai Pagra
žinti Draugijos vice-pirminin- 
kas Prof. P. Matulionis. Bet 
visų priešakyj eina orkestras, 
grieždamas Gudavičiaus Ve
liuonos Maršą, o paskui jo ei- 

mąžyčių 
Taip pritinka joms

SA-

turėk tos nuomonės. Kurie 
taip mano ir argumentuoja 
yra taip pat Inežinėiiai ii 
Įsikandę lengviausia sugura 
muiluojamo argumento, ne
norimieji nei kiek giliau 
protauti ir studijuoti.

— Tai kodėl tu, broli, ti
ki kad paeini iš ‘beždžionės- 
jeigu nori man užginčytu

— Martynai,' suprask kas 
yra evoliucijos mokslas, o 
ne rėk kad aš arba kas ki| 
tas, ar ir tu, paeini iš be&* 
džionės. Jeigu mes. butu-' 
me paėję iš beždžionių tai" 
beždžionės jau butų išnykę 
arba išsivystę i žmones. 01 h 
jiU yra ir po šiai dienai) '®!'J

ijio I 
įs" m 
gus sta 
jEJIMS 
hitas e' 
Kiloki 

biru1 
K H 
fed 
įįįsiši 
jįyit- 
-fadju

su- 
sa- 
tas 
vos

du nepilni garlaiviai, 
zuotai išplaukė' vien tik 
to Šaulių buris. Net 
nepasirūpino ten savo
pasiųsti. Visa laimė kad’ vie
tos visuomenė^ iškilmėmis labai 
buvo susirupinus ir todėl jose 
dalyvavo mimų minios, ir pa
čios iškilmės labai gražiai pa
vyko, palikdamos didžiausio bei 
gražiausio "įspūdžio, sukelda
mos ūpą, ir tt> Tokiam gra
žiam 
abejo, 
sektis

tingai tuose rūbeliuose jos 
gražios.

Daug, daug pasidarbuotą ši
toms iškilmėms: visur gražin
ta, lyginta, dailinta. Taip var
gti būdavo įeiti į Gedimino ka
po piliakalnį. O dabar: kelias 
nusausintas, smėliu išpiltas, 
pravesta naujas gana platus 
kelias į vriš iš kitos kalno 
pusės, padaryta platus, pato
gus kad ir mediniai laiptai, kur 
reikia padaryta aikštelės, kal
nas vietomis sutvirtintas.

iškilmių, pasisekimui, be 
labai padėjo graži nusi- 
dienelė.S ii' . - i

Gedimino Kalnas;! ! |
iš ląivOj. jam prie Veliuo-Jau 

rios krašto priplaukiant, matė- 
'si- nepaprastas reginis: aukštai 
piliakalniuose plevėsuoja • dau
gelis” mažesnių ir didesnių, si
metriškai sustatytoj vėliavų. 
Prie kranto, [kur laukiama 
v.o, dideliausia išeiginiais 
bais ■’ pasidabinus minia, 
žiausia 2000-3000 - žmonių, 
toliau, taip pat minių minios. 
Piliakalniai, aukšti .krantai vien 
žmonėmis' marguliuoja. Minia

BROLI& MARTYNAS ! 
KO, BIBLIJA YRA 

“DIEVO ŽODIS”
— Labą va'karą, broli, at

leisk kad taip netikėtai už
ėjau.

— O, sveikas gyvas, Mar
tynai. Ar vėl tu bibliją at
sinešei ?

— Broli, aš atėjau su la
bai .svarbiu, prirodymu pas 
tave. Aš matau kad tu la
bai daug kalbi apie tą evo
liucijos teismą. Aš noriu 
tau parodyt iš biblijos tik
rus faktus,.

— Tai ir tu, Martynai, 
susižingeidavęs tuo teismu, 
ar ne? Tau stroko padarė 
ta byla, nes sugriaus tavo 
biblijos mokslą.

— Broli, Biblija yra ne
sugriaunamas mokslas, tai 
yra Dievo Žodis, kurio nie
kas negali nei pakreipi nei 
ignoruok Tik pažvelgk čia 
j Šventą Raštą ir tu persi
tikrinsi kad visi mokslai 
yra klaidingi,, bą čia paša-, 
kytą kad, Dievas j sutvėrė 
žmogų, ir kitą c gyvjj'ą, o ne 
beždžionę, sutyęrė, o paskui 
liepė išsivystyt. . , , ,

— Taip, neapšviestam ir
nėlavintapi protui, paskai
čius Maižiaus pasakas išro
do kad ištikro viskas buvo|’ 
Dievo sutverta ir i 
gyventi ir grięšyti ?r Paku‘i kitokiais draskančiais žvėl 
tavoti uz prasižengimus ar-l .............. - -
ba atgailas daryti jeigu no- 
ri vėl su savo sutvertoji! l-j“- 
pasimatyti. Bet pažvelgk 1 
tu i mokslo knygas, per
skaityk ir pamąstyk biske-

_ _ ___________ JfcįjtO
Tai matai, broli, tu J KR

1 M.
kur

hHi
tai

dabar pats' savo. argumen-.-j 
■tus ir. mokslus sugriovėte 
Tas parodo 'kad žmogų' Die- J 
vas sutvėrė, o ne iš bezdžio-) 
nės išsivystė.

—» Evoliucijos mokslas Į 
sako kad kaip žmogus taip; 
beždžionė, ir visi kiti gyvu-' 
n ai, išsivystė iš žemesniu? 
laipsnių, ir nuseką tolį į] 
praeitų kurioje turėjo būti,J 
kokia nors bendra šeimynai 
iš kurios paėjo visi vienoki; 
ar kitoki gyvūnai. EvoliuS 
cijos mokslas arba teorija; 
nėra tai pasakymas kad - 
žmogus išsivystė iš bezdžio-J 
nės, ir pabaigta, Evoliuci-j 
jos mokslas kalba kad visi,- 
gyvūnai patobulėjo iki dal 
bortinio laipsnio iš prąpteftĮ 
nių tokių ar tam - panpšiiįl 
gyvūnų, kaip, lygiai kalba.į 
ir apie augalų evoliuciją 1 
Paimkim , įau geriausia, 
■nemuš jtris gyyunųš: kačių-1 
veislęį-ąųnų veislę, paukščių! 
veislę.- ,-(Kačių yeisįės dąlbag 
■raųdaųie jlabąi, daug, gyvuį 
nu Jfui:įeb pradžioje.. tiųO gi 
turėti • vieną yęiąlę. Sk’u^ 

j tingose aplinkybėse ir « gį 
j mės srityse atsidūrę tos,

ĖiK 
Įsiirt 
'{tojai

k tolyn 
itetit

iuBijto;

gi dpi 
ktei 
jiisni

Ant Piliakalnio
Piliakalnio viršūnėj rimtai 

išdidžiai plevėsuoja viena dide
lė vėliava. Daugybė mažesnių 
vėliavų kukliai ’įr paklusniai 
plaukia lygiai ton pačion pusėn 
kur joms kelią rodo jų valdovė, 
čtidėjj vėliava. -Tai. Gedimino ir 
jo pavaldinių, mažesnių kuni
gaikščių ir vadovų, ’ dvasios. 
Kękia .-'sutartinė -tarp; įjų! , Ir 
dvasios-vėliavos mums lyg sa
kyte' sako: tokioj ' vienybėj ir 
jus bukit! t' -;(ui ui j I
''Arčiau prie piliąkalnio-' paki-* 

limo stovi paslaptinga, aukšto
ka, 'baltutėle drobe apgaubta 
figūra, kurioj nujauti obelisko 
formą. Baltos mergaitės, skau
tai, svečiai apsiaučia slaptingą 
figūrą. Ore lyg kažkas nepa
prasto virš kalno ir minios ple
vena. Visi, savyj^ susikaupę, 
laukia....

Pažvelgiu žemyn: visas pi
liakalnis dideliausios (žmonių 

Į viršūnę 
pateko tik nedidelė jos dalelė. 
Tai patįs laimingieji. Antra- 

dabar nu- me feniajįsėlnyje ir šlaituose 
I graži, įvairiaspalvė minia. Vi
sur tylu. Rodos žodžio niekas 
neprataria.

Smagu darosi jog ta musų 
minia tokia rami, kultūringa. 
Vos tik keli policininkai šian 
bei ten matyti, kurių tačiau 
taip pat niekas negirdi, nejau
čia ir lyg nemato.

Stovylos Atidengimas
Štai musų Povilas Matulio

nis ištiesia savo tiek, daug Lie
tuvai pasidarbavusią ranką ir 
nutraukia nuo slaptingos figū
ros baltą apdangalą. Pasiro
do kuklus, bet gražus' pilko 
niusų laukų ar miškų granito 
obeliskas su baroko spiruokliu 
pagražintas apačioj. Man kiek 
keistokai pasirodo tų taip toli
mų pasaulių stilių viename ku- 
rinyj supynimas, bet įsiskaitau 
Į auksu žibančias obelisko 
dės. Stambiomis gražiomis 
dėmis išrašyta Gedimino 
das.... Čia jis žuvo musų 
vę begindamas.... Pirmą 
tą jo vardas taip viešai pagerb
ta, Ilgai gi Tu musų mylimas 
Seneli sau paminklo laukei -— 
mes tave neužmiršom!

(Bus daugiau)

lai- 
ru- 

ma- 
Ten

dėdama! Iš-minios į atvyku- m’n*os apsiaustas.
'papučia rimtumo bei

2. Dr. K. Griniaus ašmuo: I iškilmių dvasia. Laive, jei kas 
a) Politikoj, b) kultūros ir b’ laikės neramiai,

mokslo darbuose, c) ekonomi- Į rimsta: į' jį1 įžengia iškilmių 
niame gyvenime, d), Lietuvos I dvasia.
Demokratų-Valstiečių Liaudį- šalia prieplaukos graži nors 
ninku partijoj, e) medikų pro-1 ii" nedidelė tribūna. Nuo pric- 
fesijoj, f) laikraštininkų prof e- į plaukos iki' pai piliakalnių il- 
sijoj. i

• ■Spausdinama bus tiek raši-
| niai tyrinėjamojo (moksliško)

tuvių
ktas.

Aš čia nekalbu apie tuos Lie- j pobūdžio, tiek atskirų asmenų 
tuvius kurie turi biznius siuvi-1 laiškai ir atsiminimai.
mo, staliorystės ir kitus, tiktai Medegą 1925 m. “Varpui” 
apie krautuves valgomų daiktų iki rugsėjo 15 d. prašoma sių- 
ar šiaip įvairias, kurių čia Lie-I st šiuo adresu: Kaunas, bats
iuvių užlaikomų nėra. vės Al. 60.

Kalnaverlis. I Redaktorius A. Rimka.

biznius siuvi-) laiškai ir atsiminimai. 
Medegą 1925 m.

giausias vėliavų kelias.... ple
vėsuoja, su Vėju kalbasi. Vie
nur kitur gražus garbės var
tai. Ant vienų vartų plevėsuo
ja nedidelė Žydų vėliava, kas 
daro smagų ir jaukų įspūdį; 
minioj vienur kitus užgirsti 
simpatijos Žydams pareiškimą: 
atjautėt senai atgyventus Lie
tuvos įvykius, atjautėt šios die-
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Drama III Aktuose, iš Lietuvių Pasakiškų Kovų su Žmogėdžiais
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JlKOIi

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

TOOTH PASTE
Large Tube

Trijų aktų, Penkių atidengimų Meilės Drama iš Lietuvių Pasakiškų ko
vų su žmogėdžiais gilioje senovėje. Scenai reikia tik dviejų permainų 
miško, nes viskas atsibuna giriose. Tinka lošti visų- pažiūrų žmonėms.

TAABAR užsisakykit šią puikią senovės Lietuvių Istoriškų Pasakų Dramą,; 
^Ktiri bus gatava pavasario pabaigoje, kaip tik j laiką imti mokytis lošti 
ankstyvo rudens sezone, kada žmonės išsiilgę teatrų ir gausiai lankosi. Te
atralės Draugijos ir abelnai kas tik užsiima Lietuviškų veikalų statymu, ra
sit ši veikalą dideliu patraukimu publikai. KURIE IŠKALNO užsisakysi t šią 
dramą, gausit po 25 et. knygą. Veikalas bus apie 90 puslapių, lošimas už
ims apie pusantros valandos laiko. Reikalauja apie 10 vyrų ir apie 7 moterų. 
Siųskit užsakymus dabar, nes po išspausdinimo bus 5()c> ar gal 75c. knyga. — ..;
Užsakymus siųskit “Dirvon”, 3352 Superior Ave, Cleveland, O.

“GALIŪNAS”

reliais ir žvėrimis, o dabaiy 
įtinę katė irgi buvo lauk™ 
iki jų šaka susiderino su j 
žmogum ir liko naminiu gya 
vunu. Suneš, vilkai ir-kita

žiaus pasakos pasidaro ne- . k Z-1OS-
galimomis ir neleistinomis J 11 «sveikam protui tikėti Pat* dalyk^lsv®s!"., . 1

— BrolS tu eini prieš . jTai,^Ui ku<*:ina.1v 
Dievo Žodi. Tu tiki kad| l?r?r°dyt vkad męs is bez<| 
žmonės iš beždžionių išsi-pzl0nill issjvystę? /
vystė. Jeigu tu nori tai ti- .— Ne, aš tik noriu paaisr^^ih'g 
kėt kad tu buvai beždžionė, I kini kad pradžioje
bet aš niekad beždžione ne- nei žmonių nei beždžionių, yjet 
buvau ir nebusiu. bet buvo kokio nors pavidą-^Ejįju

— Martynai, milijonai gyvūnas, didelis ar mažasflįL į 
žmonių šiandien "gyvenau- kurio vaikai ir vaikų vai-,®^^ 
čių yra beždžionėmis ar dar kai per desėtkus tūkstančiu | 
aršesni už beždžiones, bet naetų, gyvendami kitokiose J 
jie to nežino. Jie nenori pa- aplinkybėse, kitokiose ganffl 
žiūrėti Į faktus, nenori įsi- tinėse apistoyose, taikėsi] 
leisti Į savo protą šviesos, I Ppe tų reikalavimų-;.; Pairn-| 
bet tiki ir daro taip kaip j kim dabartinę; žemiausiu 
jiems' kas Įkalba. Tikėji- beždžionės formą, Įįį neatsį-.i 
maš arba biblijos mokslas rado dabar, bet irgi išsivy-1

' ta i ' ' i stė iš anos pirmpradinėįj
I šeimos, dar labiau išsitobu-J 
ilindama beždžiones gyveni- .1 
mui negu buvo jos pratė-1 

Įviai, lies ji į visada gyveno'>| 
tokiose aplinkybėse kurios;;| 
reikalavo ją buiti tokia,'OB 
žmonių veislėj irgi matai ! 
skirtumą: viepi, mes, esam i 
išsivystę pilnai kaip. šiaib.1 
dien reikia, o kiti, juodukai,.I 
dar rodos atsilikę? Bet jie I 
irgi išsivystę savo gamtos | 
reikalavimų pildymui. Jei- 1 
gu Dievas sutvėrė tik vieną® 
baltą žmogų, ar tada nebu- -1 
vo evoliucijos pagal tavo bi-® 
blišką mokslą, kuomet da- | 
bar yra juodų,’ raudonų, ru-® 
dų ir geltonų veislių.?- 0 1 
tąi evoliucijai duota tikta™ 
šešis tūkstančius metų. Tik1-®

F-žtjasa 
K to dai 
F®i b 
ratafi 
rait

fa.
whip 
fanas 
P’aness 
Rgyi

kad 'žmogus buvo sutvertas 
ant Dievo paveikslo yra la
bai lengvas, be jokių neaiš
kumų, ir kožnas vaikelis iš 
poros papasakojimų jau ži
no ir mėgsta manyti kad jis 
buvo sutvertas, arba kad jo 
pratėviai, (pirmieji žmogaus 
tėvai, įbuvo sutverti ir pa
leisti gražiame rojuje. Bet 
kada imi moksliškų pusę 
žmogaus atsiradimo, ji jau 
yra sunkesnė ir keblesnė,

"" todėl kuris daugiau nesila- 
vina, jam ir pasilieka min
tyse ta lengvesnė ir gražes
nė pasaka,-
‘ — Broli, jeigu tu Dievo 
žodi vadini pasaka h’ tiki 
kad tu paėjai iš beždžionės 
tai esi -dideliai suklydęs, to- 
d-elstengkis ateiti ant gero! . .... -
kelio dar kolei yra laikas, k0-!, evoliucijoj truko daugi

— Martynai, aš netikiu ilgiau? ir todėl viskas k® I 
j lead aš arba" tu butume pa-'.dabar yra gyvo galėjo issi- 
ėję iš beždžionės, ir tu įle-įvystyt 2 tokius kokiais yrai^j

rai- 
rai- 
var- 
lais- 
kar- Rifu 

h lets

Lietuvos Konsulatai 
^Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lietuvos Atstovybės Antrašas 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

Ffttiky
Pujelai
įjbuiti

iriem
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Nuo Redakcijos B

5. Kurie sj 
nentuoja 
nėiiai ir 
a segm
ento, ne- 
k giliau 
loti.
broli, ti- • 

ezdžionės 
iginčyt? i 
>rask kas 
okslas, o 1 
a kas kjj| 
ui is ta
les butu- 
šionių tai j 
tų išnykę! 
nones. Ojl 
enai: -‘“I
broli, tu 
argumėM 
sugriovė?'^ 
nogų Die- 
š bezdžio-

UK TO IR BUVO TIKIMASI

mokslas 
.ogus taip. 
kiti gyvu,'] 

žemesniu 
ką toli i] 
irėjo būti 
i šeimynai 
si vienokiI 
. Evoliu-1 
ja teorija 
mas kad 
š bezdžio-1 

EvoliuciJ 
i kad visi 
jo iki da- 
.š prastės- 
į i panjšiij 
pai kalba 
evoliucinį 
■jaugia .m 
iųš: kačių 
, paukščiu, 
dės dabar.
ug- gFft 
įe,, tui^Įjį 
įę,':. Sk¥ 
se ir ‘ib. 
Jdurę tos 
iliko vieni 
omis, kiti 
ičląįs; žvė 
^.o.dabarl 
vo:ląuki®i 
Įderino su 
aminiu gy-j 
kai ir. kiti 
ai irgi pa-į 
•adžios. 01 
is irgi t|1

įtinai nori:| 
es iš te 
•į ,
oriu paafc 
oje nebuvo 
beždžionių 
ors pavidi- 
is ar mažas 
vaiką 
tukstanci? 
i kitokiose; 
i-kiose gan? ■ 
se, taikėsi: 
mų, Pain- 

žemiauąij 
į, (jį neatįi 
irgi išsivj-Į 

innpradinėt 
au išsitobu- 
nes gyv®: 

jos pralti 
ida gyvai' 
oėse kurini'. 
;i tokia. 0 
irgi matai 
mes, esą® 
kaip šiai;

ti, juoduką 
kę. Bet jie 
avo gamte 
lynui. Jei 
rė tik vienį 

■ tada neto- 
įgal tavobt 
kuomet 
’audonųit 
veislių? IĮ 
luotą tiktai 
s metu, li
truko dm 
viskas 
galėjo#! 

kokiais jflB

p0 apie poros savaičių' 
* argumentavimo ir tar-

I šymo biblijos, “nenuolai- 
daus” mokytojo Scopes tei
smas staiga pasibaigė, išne- 

Į sus nuosprendį kad jis yra 
I kaltas evoliucijos mokyme, 
į Kitokio išsprendimo nie- 
I kas ir nelaukė, nes įstaty- 
[mas, koks jis nebūtų, yra 

aiškus, draudžia tą mokslo 
Į šaką aiškinti, o niekas ne- 
| užgynė — net pats Scopes 
Į —kad jis evoliucijos neaiš- 
t? kino.
L Mokytojas Ipo išklausymo 
[sprendėjų pareiškimo, pa- 
Į sakė jog jis laužė Įstatymą, 
į draudžiantį mokyti evoliu- 
į ciją, ir laužys jį visais gali- 

mais budais, nes 'tas yra 
i priešinga akademiškai liuo- 
! sybei, ir nesutinka su kon- 
I stitucijos garantija ypatiš- 

kos ir religiškos laisvės.
k Gynėjai norėjo išmesti iš 

teismo bylą, tai yra atšauk- 
ti kaitinimą, prirodant kad 
tas įstatymas yra priešin- 

I gas konstitucijai. Bet kal- 
Itintojai turėjo idavadus jog 
Etas mokytojas mokina prie- 
[šingai jų įstatymo — nežiu- 
rint koks jis butų — ir by

lios išmesti nesutiko. Tada 
gynėjai reikalavo kad Sco- 

Įpes tuoj butų atrastas kal
ėtu (nors jie neleido jam pa- 
isisakyti kad yra kaltu, nes 
Įtas uždarytų kelią aipelia'- 
Icijoms), kad galėtu bylą 
peikelt į aukštesnį teismą. 
| į)abar byla eis į aukštes- 
nį 'teismą, ir ten jau bus iš- 
rodinėjimų kad tas įstaty- 

pas yra priešingas Suvie- 
nytų Valstijų1 Konstitucijai 

; ir tada prasidės tikras -jo- 
įmarkas vieniems, o gaivos 
[graužimas biblijos šalinin- 
rkams.
į Pats per save Scopes ir 
jo prifšjstatymiškas pasiel- 

įgimas neturi svarbos jeigu 
Iškaityti dalyką tik jo ypa- 
tišku nuotikiu. Bet tas rei

škia kad šimtams tu'kstah- 
čių tos, valstijos gyventojų 
uždaryta kelias prie tikro 
mokslo, o dar gali prieiti 
prie aršesnių dalykų.
f Dvasiškija su tamsių ir 
[sufanatizuotų žmonių pa- 

J galba žaidžia savo naudai;
dvasiškija nesnaudžia ma

nydama kad pasaulio valdy
mas smunka iš jos glėbio, 
t Tas matoma Europoj ir 
[Amerikoj. Viena iš mums 
[geriausia žinomų valstybių 
Europoje yra Lietuva, kur 
kunigėliai (žiauriausiais ibu- 

Idais-įvedinėja savo sistemą. 
Amerikoj tuo dar gerai kad 
galima užvesti bylą ir nie

kas neuždraudžia advoka
tams kritikuoti tokius įsta
tymus bei patį šventraštį 
(kuriuo dvasiškija savo ka
ralystę remia.
I Nežiūrint kaip anti-evo- 
hiucijos įstatymas geras ir 
[malonus Tennessee valsti
jos dvasiškijai, gynėjai eina 
prieš jį ir stoja į vyriausį 
valstijos teismą parodyti 
kad jik yra nelegalis, neti
kęs. To Lietuvoje jau ne
padarysi.
r Apie tolimesnę mokslo ir 
biblijos kovą teks pranešti 
kėliau.

į Kada Mohamctas mąstė apie 
[sutvėrimą naujos tikybos, jam 

sapne pasirodė angelas Gabrie- 
lius ir įsakė Mohametui skelbti 

[naują tikybą į vieną Dievą. 
Mohametui žydų tikyba rodėsi 
peržiauri, o krikščionių tuom 
kartu peršvelna, ir jis įkūrė vi- 
durinę tikybą. Mohametui be- 
galvojant apie naują tikybą, 
jis buvo pasikvietęs katalikų 

[kunigą ir žydų rabiną išsijau- 
■ lojimui jų tikybų.

“Lietuvos Žinios” Vėl 
Baudžiamos

“Sandara” gavo nuo Sleževi
čiaus kabelį \ iš Kauno, leistą 
liepos 16 d., su sekančiu pra
nešimu :

“Einant nauju spaudos įs
tatymu Kauno Apskrities 
Viršininkas konfiskavo “Lie
tuvos Žinių” N. 153 už strai
psnį “Dar del Valdžios Įstai
gų Klerikalinimo”. Redakto
rius Bortkevičienė traukiama 
teisman. Laikraštį iš visur 
policija išrinko.”
Musų klerikalinė spauda A- 

merikoje deda pastangas nubal- 
tint Lietuvos klerikalų išleistus 
naujus įstatymus, ginčija kad 
jie nesą laisvės varžymu, nesą 
priešingi Konstitucijai, ir tt.

šis atsitikimas su “Lietuvos 
Žiniomis” aiškiai parodo kaip 
ta laisvė “nevaržoma”: pasaky
mas tik kas valdiškos įstaigos 
klerikalinama,. kas visai nėra 
priešingu Valstybei taip sakyti, 
o laikraštis jau konfiskuoja
mas.

Aišku visiems: toks pasaky
mas nepatinka tiems kurie tą 
daro: jie nori viską suklerika- 
lint, įvest Jėzuitišką tvarką, ir 
atlikt viską taip tyliai kad nie
kas nei nežinotų.

Komp. Petrauskas 
Apie Varžymui

Kompozitorius M. Petrauskas 
rašo: 
Gerbiamas redaktoriau:

“Dirvos” N23 buvo “Vieny- 
’bei” pastaba delei mano pažiū
rų link rengimo Lietuvoje va
karų. Juk aš žmogus taikus ir 
Lietuva ir Amerika ypač mane 
matė tokiu ir kitokiu nesu. Bet 
kad keliu protestų prieš tokius 
didelius varžymus delei rengi
mo koncertų ir vakarų tai jau 
yra įir už ką.

1920 m. buvau Lietuvoje ir 
taip pat su broliu Kipru ir So
deika rengėme koncertus. Tuo
met reikėjo mokėt nuo įplaukų 
iki 25 nuoš., o judomų paveik
slų vertelgos mokėjo 10 nuoš. 
Visgi nors aš ir mokėjau 25 
nuoš. nuo įplaukų, bet Vėliau 
tas gelbėjo ir greit sumažino 
nuošimtį iki 15 nuoš'. Užtektų 
pilnai nuošimčio abelno 10 n

Bet tas dar nedaug kas reik
štų palyginus su ta procedūra 
kurią mes čia turime su vaka
rų leidimais. Pirmučiausia duo
di prašymą apskrities viršininr 
kui delei leidimo vakaro ir ap
moki- žyminę mokestį. Jeigu 
veikalas nestatytas dar, turi 
priduoti komendantui ar kam 
ten įsakyta peržiūrėjimui kad 
gavus leidimą. Jeigu komen
dantas tau prietelius, tą gali
gaut greičiau, jei ne, laikys ke- siskųsti prieš dabar esamą He
lis mėnesius “neperskaitęs” ir tuvoj tvarką tokiai ypatai kuri 
vakaro nesųrengsi.

Paskui jau, kuomet turi pir- go valstybei daryti.

gauti pardavinėjimui 
ir be užstato. Vėles-

eini Nuovadoj} regis- 
vąka- 
Jeigu 
netiki

mus leidimus, garsini. Afišas 
ir programas priduok vėl poli
cijai leidimui. Atspausdinai bi
lietus, nešk policijon, ten juos 
pertikrina, suskaito ir atiduo
da uždėjus užstatą, jei menkąi 
pažįsta; jei gerai pažįsta, gali 
kartais 
bilietus
niai, už dienos ąr dviejų prieš 
vakarą 
trzuoti vakarą, kad toks 
ras jau surengtas, bus. 
vakarą statai lauke ir
orui kad gal sukliudys statomą 
dieną, tai turi kitoms dienoms 
turėt iškalno parūpintus leidi
mus, nes kitaip galėtum paren
gimo netekt. Po vakarui vėl 
neši visas bilietų knygas poli
cijon jir ten apskaitliuojama in- 
eigos ir užsimoki kiek nustaty
ta.

Tokia Odyseja daug laiko 
atima tau ir tiems žmonėms 
kurie pastatyti tą bergždų dar
bą dirbti.

Jeigu kas surengtų vakarą 
nedorą, neteisėtą, tai juk val
džia kaltininką ir vėliau rastų, 
kaip kad Amerikoj daroma.

Buvo laikas kad ir Valstybi
nis Teatras vaikščiodavo su bi
lietų knygomis policijon prieš 
tai negu juos pardavinėjus. Da
bar jau Valstybiniam Teatrui 
to daryt nereikia.

Tai seni įstatymai su nau
jais pagražinimais.

Tuo reikalu “Darbininkas” 
nusigalbėjo dar daugiau. Te
gul jam Dievulis atleidžia sun
kius “griekus”.

Mikas Petrąuskas.

šitas gerb, kompozitoriaus 
laiškas pasako delko reikia nu-

Klaipėdos Rinkimai
Kaunas. — Galutini apskri

čių savivaldybių Kraipėdos kra
šte rinkimų rezultatai tautybės 
atžvilgiu yra tokie: Lietuvių 
išrinkta 29, Vokiečių 13. Par
tijomis: Einheitsfront autono- 
mistų 38, socialdomekrotų 14, 
Lietuvių tautininkų 10.

'(Elta.) 
šitas pranešimas gautas per 

Lietuvos Pasiuntinybę Washin
gtone kad Lietuviškos kilmės 
žmonių išrinkta 49, taigi Lietu
vių elementas gana stiprus toj 
suvokietintoj teritorijoj.

Kurie stovi už autonomiją, 
ne visišką prigulmybę nuo Lie
tuvos, gavo daugiau balsų, nes 
jų daugiau ir išrinkta. .

šitokia proporcija galima ti
kėti bus išrinkti ir atstovai iš tepti ligonius išnaikinimui ne- 
Klaipėdos krašto į Lietuvos atmenamų nusidėjimų.
Seimą. I 593 m. tapo įkurtas čyščius-

* T w . išveistykla valymui dūšių ugni- 
l mi, kurios netiko dangui nei 
peklai, iš ko buvo didis biznis 
kunigams.

708 m." Papa pradėjo reika
lauti nuo didžiūnų idant bu
čiuotų jam 'kojas, kas daroma 
iki šios dienos.

715 m. tapo pradėta garbin
ti Mergelę Mariją ir šventuo
sius.

800 m. Papa Leonas III įve
dė įkėlimą į šventuosius miru
sių 
daug kad jų paminėjimui neiš
teko metinių dienų. Katalikai i 
pradėjo garbinti mirusius vie
toje Dievo.

900 m. Papa Jonas IX įsakė 
skambinti varpais nuvijimui 
audrų, žaibų ir perkūnijų, kas 
daroma ir šiandien su mažiu
kais skambaliukais Romoje 
šventintais. (New Yorko kar
dinolas matomai užmiršo ar ig- 

• noravo paskambinti su skam- 
' baliuku, kaip perkūnas numušė 

vieno bokšto pusę kryžiaus, ga- 
. le birželio, 1925 m.) 

1000 m. pradėta 
i ir aliejum patepti 
' varpai prie daugelio

mų. Varpams duodama vardai 
, kaip ir kūdikiams: Miko arkan- 
i gėlo, šv. Jono, Mergelės Mari-
■ jos, tai Trejybės ir daugelio 
- kitų vardai.

1015 m.' tapo įvestas celiba- 
i tas, tai yra leidimas kunigui
■ gyventi su motere be Šliubo,
■ kaip ir dabar yra.
i 1119 tapo išrasta ir pardavi

nėjama atlaidai ne tiktai už pa-

niekad nebandys nieko priešin-

ĮVEDIMAI IR KADA PRADĖTI 
SVARBIAUSI KATALIKU BAŽNYČIOS

Su minėjimu “šventų metų” 
pasikartoja minėjimai ir tūlų 
katalikiškų dogmų,, būtent.

120 metuose pradėtu šven
tinti vandenį, o su vandeniu 
viską.

157 m. tapo pradėta metavo- 
nė už nusidėjimus. <

304 m. tapo įvesta (Lotynų 
kalba katalikiškose pamaldose.

348 m. pradėta kurti vienuo
lynai— tinginių namai.

550 m. tapo pradėta ąliejum

Matyt ir Savo Klaidas 
“Vilnis” Turėtų

Bolševikų “Vilnis” suradus 
pora zeceriškų klaidų “Dirvo
je” tuoj užsimanė pasirodyt sa
vo mokslingumu ir kelti aukš
tyn savo vaikų draugijėles, ku
riose, sako, esą mokinama Lie
tuviškos rašybos.

Jeigu taip tai vietoj siūlyti 
“Dirvos” redaktoriams į tokias 
draugijėles prisidėti, kurios ne
sutinka su musų pažiūromis nei 
idėjomis, mes patariame “Vil
nies” “pišoriams” baigti “kur
sus” tų draugijėlių “mokslai- 
nės”, kurios yra pilnai jų ir 
atsakys mintims ir protui.

Nors “Vilnies” “pišoriai” 
sikabina prie “Dirvos” už 
dvi neapžiurėtas klaidas, 
tame pačiame puslapyje savo 
“editorialuose”, viename tiktai 
straipsnelyje apie Morokką — 
“.Bėgamieji Klausimai”, padaro 
tris gramatiškas klaidas, 
rias kartoja ištisai tą 
straipsnelį, štai jos:

Morokką rašo su dviem 
IMorokkiečius
rokiečiai.

Francuziją 
o Francuzus 
šalis vadinama Francija tai ir 
žmonės yra Francai (ar fran- 
cai).

Trečia, žodį senai rašo taip 
kaip rašosi daugskaitlio būd
vardis seniems žmonėms: se
niai. Paveizdan: “O Anglija 

Inuo seniai kreivai žiuri....”

gu viena k:

ūž
tas 
bet

ku-
visą

k, o
mo-

vadina Francija, 
francuzais, Jeigu

I v ■ '

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

pildytus griekus, bet. dar ir už 
nepapildytus.

1200 m. tapo pradėta duoti 
dispensųs, 
gavėjimų 
užgynimų.

1203 m.
įvedė deginimą gyvų žmonių— 
inkviziciją.

1204 m- tapo išrasta ir įves
ta papasakojimas kunigams 
griėkų, išpažintis.'

1471 m. Papa Sikstas IV da
vė leidimą vienam pulkui “do
rovės briga'dos” Romoje ir ėmė 
donies po 20,000 dukatų — 
$50,000 metuose.

1595 m. Papą Klementas VIII 
užgynė dvasininkams Skaityti 
Seną ir Naują Testamentus. ...

1870 m. išrasta ir patvirtin
ta papų neklaidingumas.

1925 m. dabartinis papa Pius 
XI (Achille Raiti) pavedė Lie
tuvą Lenkijai.

paliuosavimus nuo 
ir kitų, katalikiškų

Papa Innocentas III

šiuom tarpu yra 65 kardino
lai, iš kurių 33 yra Italai, kurie 
valdo katalikiška tikybą, kuri 

žmonių, ir jų Įkelta tiek|yra peininga k;rporacijat Ita.
I liškas tmstas.

krikštyti 
bažnyčių 

poni ku-

Butų labai gerai lead kas su- 
i rašytų visus Lietuvos šventus 
balvonus, Rokus, Petrus, Onas, 
Magdalenas — vis stebuklin
gus, kurie kunigams maišus pi
nigų pripila ir bėdžiulius tikin
čiuosius apiplėšia, kurie už tas 
aukas galėtų bent geresnio 
maisto nusipirkti ir savo vai
kus papenėtu Apšvietus reikia 
kad liaudis nustotų tikėjus bal- 
vonams ir melagiams 
gams.

kuni

(Tąsa)
— O kuomet tėvas sugryš, aš tikra 

esu kad jis bus pasitenkinęs musų drąsa.
— Tr pagirs musų pastangas pasilai

kyti save, kaip kad butume tik vienidvi pa
saulyje.

Ant tų žodžių, Rožė užsimąstė. Liūd
numo migla, veik išgąstinga, perėjo per 
jos gražų veidą, ir ji sušuko: — O, sesu
te, kokia šiurkšti mintis mane apėmė!

•— Kas gi tokio, sesute? Tu išgąsdi
nai mane!

— Ir tu, brangi Rožyte, išgąsdinai ma
ne: kame dalykas?

— Kai tu pasakei kad musų tėvas bus 
pasitenkinęs musų apsiėjimu kaip lyg mu
dvi butume vienos pasaulyje, baisi mintis 
mąn į galvą užėjo — ąš nežinau kodėl; bet 
pažiūrėk kaip mano širdis plaka, lyg ko
kia baisi nelaimė mums tuoj užeis.

— Taip, ištikro tavo širdelė plaka lyg 
trukt norėdama; bet apie kokią nelaimę tu 
manai kuri mus galėtų užpulti? Oh, Ro
žyte, ar tu žinai kaip pergandinai mane?

— Kuomet mes buvome nelaisvėje, 
bet vis buvome krūvoje; ir, prie to, musų 
kalėjimas buvo mums saugi prieglauda.

— Ištikro tai liūdna mintis.
— Bet leiskime kad čia esant, kokiu 

nors prietikiu ar nelaime mes atsiskirtu- 
me nuo Dagoberto; įsivaizdink kaip jaus
tumėmės vienos, be draugų, šiame milži
niškame mieste!

— Ak, sesute, nekalbėk apie tai! Ta
vo tiesa — tai yra baisi mintis. Ištikro, 
ką mudvi darytume?

Po tų žodžių našlaitės per valandėlę 
buvo susijaudinusios ir apimtos baime to
kio prietikio, ir jų veidai nuliūdo.

Po kelių minutų tylėjimo Rožė pakė
lė galvą — jos akįs -buvo pilnos ašarų.

— Aš nežinau kodėl taip yra, — tarė 
ji, drebančiu balsu; — nežinau iš kur ga
lėjo taip staigaį mąn užeiti tokia mintis, 
bot mano, širdis kalba kad kurią nors die
ną mus tokia nelaimė patiks.

— Aš taip pat jaučiu 'baimę kaip ir 
tu. Ištikro, ką mudvi darytume jeigu pa- 
litkume vienos šiame mieste!

— Tiek to, brangi Blanče, neleiskime 
tokioms mintims gąsdinti ir atimti drąsą. 
Ar mums gręsia kas čia su musų ištikimu 
Dagobertu ir jo vertinga šeimyna?

— Aš beveik noriu manyti, brangi se
sutę, — atsakė Rožė, linksmesniu upu, — 
kad gal del musų gerovės tokios mintįs 
niums užeiną.

kaipitai?
— Mudvi dabar pradėsim labiau įver

tint šią prastą buvynę, kuri tarnauja už
vėja ir prieglauda nuo tokių bauginančių 
prietikių; ir šalip to, ačiū musų trusui, ne
busime niekeno našta. Ko daugiau mes 
galime norėti iki pribus musų tėvas?

— Ne, mes nieko nenorėsime; bet ko
de] šita žiauri baimė mums į galvas įsi
veržė, ir kodėl mes taip susigraužėme tik 
pamisiinę apie tai?

— Kodėl, ištikro? Po visko, ar mudvi 
nesam čia savo draugų tarpe kurie myli 
mus? Kodėl net ant valandėlės reikia 
ipanyti kad mes busime paliktos Parise 
vienų vienos? Net visai negalima kad to
kia nelaimė mus galėtų patikti — ar ne 
taip, sesute?

— O, ne! — tarė Rožė, susipurtyda- 
iha, — niekas nėra negalima. Daleiskime 
kad ir tą vakarą kada pribuvom į mies
telį Vokietijoje kuomet musų arklys buvo

I nužudytas, jeigu kas butų sakęs kad rytoj 
jus busit kalėjime, butume atsakę jog ne
galimas dalykas. O tada buvo ir Dago- 
bertas mus saugoti. Ko mes tada turėjo
me bijoti labiau negu dabar? O vienok at
meni, brangi sesute, kad sekančią dieną 
mes buvome paimti nelaisvėn Leipcige.

— Na, paliauk priminėjus man apie 
tokius nemalonius dalykus, brangi sesute, 
meldžiu tavęs; net atsiminimai gąsdina 
mane.

Ir kokiu tai simpatetišku judėjimu 
ąbi našlaitės paėmė viena kitai už rankos, 
ir spausdamosi artyn, apsižiūrėjo aplink 
save nenorimoj baimėj; savo jausmuose 
jos pergyveno keistą, neišaiškinamą, bet 
jaukiai grąsinamą baimę, kaip tie nujau
timai kurie gąsdina, nežiūrint kad protu 
bandome drąsintis — panašiai kaip nujau
timai kurie atskleidžia vaizduotėje tam
sią' ateities tuštumą.

Nekių’ie dalykai, įsivaizdinimai ir su- 
sisvajojimai taip mus įgąsdina, kad pas
kui net vėliau, prisiminę praeitį, sudreba
me tik pamisiinę kaip tai galėjo tikrai at
sitikti.

* «
Generolo Simono dukterįs dar vis te- 

beniuksojo nuliudusiame upe, nuo minčių 
užpludųsių jų galvas, kaip sugryžo Dago
berto žmona po savo nepasekmingo apsi
lankymo savo sunaus kambarėlyje palė
pėj, visa susirupinus ii’ susigraužus.

SKIRSNIS XLVIII.

Laiškas.
Kuomet Pranciška sugryžo į kambarį 

jos išvaizda rodė tokį jos susigraužimą jog 
Rožė negalėjo susilaikyti nesušukus —

— Brangi madame, kas atsitiko?
— Ak, mano brangios mergaitės, aš 

negaliu ilgiau slėpt savo širdgėlos, —r fr 
Pranciška pasipylė ašaromis. — Aš tikė
jaus savo sunaus sugryžtančio (pereitą na
ktį, kaip paprastai, bet jis negryžo. Aš 
nenorėjau kad jus matytumėt kaip aš esu 
del to susirupinus, ir skaičiau kožną miliu
tą, tikėdama kad jis vis pareis, nes jis nie
kad nenueidavo gulti neapkabinęs ir ne-' 
pabučiavęs mane. Ilgą dalį nakties aš pra
sėdėjau prie durų, klausydama jo parėji
mo, bet nieko negirdėjai^. Apie trečią va
landą šį rytą, aš atsiguliau ant šiaudinės 
palei jūsų lovą. Aš tik ką vėl buvau pa
žiūrėti, nors netikėdama rasti, ar jis jau 
sugryžo, maniau gal vėlai pareidamas ne
norės mane budinti. Bet jo nėra.

Rožė ir Blančė pažiurėjo viena į kitą 
susijaudinusios, perimtos ta pačia minčia, 
kas užlaikys šią šeimyną jeigu Agrikola 
negryš? ir ar jų buvimas nebus dar dides
nė našta tokiose aplinkybėse?

— Gal but, madame, — prabilo Blančė,
— Agrikola buvo (paliktas perilgai prie 
darbo ir negalėjo sugryžti vakare namon.

— O ne, ne! jis pergerai žinojo kokį 
neramumą jo nebuvimas man užneš- Jis 
butų parėjęs namon, nors ir vidurnaktį. 
Žinau dabar, kokia nors nelaimė jį patiko
— galbūt prie priekalo; jis toks energiškas 
ir drąsus prie darbo. O, mano sūneli, ma
no brangus sūneli! Net jeigu aš nebūčiau 
taip susirupinus del jo, bet štai dar dau
giau rupesnio užėjo ir del likimo tos naba
gės siuvėjos kuri gyvena viršuje.

— O kas su ja, madame?
(Bus daugiau)

Teosofija yrą sistema 
fijos (aukštaprotystės) 
išminti^ tikyba, tyrinėjanti 
gamtos jiegas, plėtojanti žmo
gaus jiegas panaudojimui gam
tos jiegų. TheosofŪą pradėjo 
Rusė, Elena BlavackienČ, mi
rus Londone 34 metai atgal.

Teosofijos mokslas yra su
tvėrimas tikybos visatines bro
lybės visti žmonių labui.

Patriotas.

filoso-
arba

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 didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra 420 PU8^aP^’ Kakia už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
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DIRVA

SUDIEV

Sudiev, gimtine mano ‘brangi, 
Sudiev upeliams ir kloniams,

, Sudiev skaisti Lietuvos padange, 
Netol’ pradžia mano vargams....

Sudiev miškai paukščiais gausingi, , 
čiulbančiais diena iš dienos;
Sudiev ežerai gražus, meilingi, 
Kažin ar sugryšiu čion atgalios....

Kaip sielą savo aš raminsiu 
Būdams šalyje tolimoj ? 
Bet tav’, tėvyne, aš atminsiu 
Nors busiu laimėje, gausoj.

Atminsiu tą tylų vakarėlį
Kuomet leiždias saulė už miškų,
Atminsiu visus, žirgą juodbėrėlį, 
Su kuriuo praleidau daug jaunų dienų.

Atminsiu Šventosios slaptingus 
krantus, 

Apaugusius karklais tankiai....

Atminsiu jaunystės draugus-drauges, 
Su kuriais gyvenau gražiai, linksmai. 

Mano nuvargus kelionės dvasia 
Minės gimtinę, o! minės, 
O širdis verks tankiai paslapčia, 
Tėvynės vaizdai akyse stovės....

Sudiev tariu kartą paskutinį 
Takeliams pramintiems mano;
Nors skausmas graužia man krutinę, 
Bet jau vykstu, raudot gana!

Lietuva. J. Narbutas.

Kačių akįs atsidaro už aštuonių die
nų po atsiradimo, bet nekurie žmonės vos 
pramerkę težiūri visą savo gyvenimą.

▼ ▼ ▼

Kad žmonės pridėtų tiek pat noro 
darbo pradėjimui kiek prideda jo atmeti
mui, daug ko butų galima atsiekti.

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

(OUTLINE OF HISTORY)

ŽURNALAS “KULTŪRA” 
APIE ISTORIJĄ

“Kultūra”, mėnesinis ilius
truotas mokslo, visuomenės, li
teratūros populiarus žurnalas, 
leidžiamas Šiauliuose, 5 ir 6 nu
meriuose rašo ^recenziją para
šė A. Bikantas):

G. H. Wells yra įžymus šių 
dienų Anglų rašytojas, parašęs 
daugybę įvairaus turinio fan
tastinių (ne vien fantastinių, 
bet ir moksliškų. M. B.) reali
nių romanų (yra parašęs ir po-

Paslaptis Atidengta!! Į
lai visiems buna žinoma kad

ŽMONIJOS
ISTORIJA

Yra tai knyga kuria leidžia “Dirva
Prenumeratos keliu

(Bus $3.50)

Prenumeratorių vardai bus sutalpinta knygoje

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

Visos knygos bus tvirtais ap
darais, ir gaus ją kiekvienas 
kuris iškalno prisius prenu
meratos pinigus, $2, ir prie 
to pridės pašto stampomis 
OĘ* _ už prisiuntimą. 'Kurie 
««/*. neprisiųs tų 25c. ne
galės gauti knygos iki ne
atsiųs. Taigi siųskit- sykiu: 
$2 pinigais ir 25c. stampomis

(500 Puslapių Knyga) (Su Daugybe Paveikslų)
PASTABA: ŠI “ŽMONIJOS” ISTORIJA” NETURI BENDRO SU TMD. “PASAULIO ISTORIJA’

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

Šioj knygoj, po trumpos, labai aiškios ir 
nevarginančios bet skaityti traukiančios 
įžangos, tuoj eina apsakymas to 'klausimo 
kuris '' šiose dienose liko svarbiausiu visa
me pasaulyje: EVOLIUCIJA — se
kančiais antgalviais:

Kaip Atsirado Žmonės Pasaulyje 
Musų Pirmtakunai Senovėje 

Priešistorinis Žmogus
Tie klausimai apibudinama labai aiškiais, 
kasdieniniais kalboje vartojamais žodžiais 
kuriuos žino, supranta ir moka ištarti vi
si kas tik paskaityti gali, be jokių “aukš
tų” ir “moksliškų” frazių kurios netinka 
paprastam darbininkui, nes jis jų nesu
pranta.

Apkalbėjus žmogaus vystymosi klausi
mą iki tiek kiek užtenka skaitytojui su
prasti ir kada jau nelieka abejonių ar ne
suprantamumo skaitytojų mintyse, knyga 
eina sau toliau, prie kitų žmonijos gyveni
me įvykusių svarbiausių dalykų.

litiškų veikalų, būtent apie Ru
siją — Sovietų — ir keletą ki
tų. M. B.), kurių porą ir Lietu
vių kalboje turime, tatai roma
nai: “Pasaulių Karas’ ’ir “Pir
mieji Žmonės. Mėnulyje”. Pir
masis išleistas atskirai, antras 
spausdinamas šių metų “Klai
pėdos žinių” skiltyse. G. H. 
Wells turi nepaprastai lakią 
vaizduotę: fantastingiausi vei
kalai kurie ištikrųjų vargu ka
da nors gali būti nuveikti, ap-1 
rašoma ir piešiama taip lyg vi-į 
sa tai dėtųsi gyvenime, lyg tai 
butų neabejotina gyvenimo tik
rovė. Ir tą fantaziją jis suge
ba surealinti iki smulkiausių 
gyvenimo detalių ir mažmožių: 
jis visa pastebi, visa mato, ir 
į bendrą savo kurinių harmoni
ją moka tuos mažmožius taip 
įpinti jog jie veikalą nepadaro 
nuobodų, bet priešingai, padaro 
begalo įdomų. Toki platus už
simojimai ne visiems rašyto
jams pasiseka tinkamai veika
luose išplėtoti ir tinkamai su
naudoti medegos apstą. G. H. 
Wells lengvai visa tai nugali, o 
tai parodo jo tam tikroš* rūšies 
literatūros žando kūrėjo neabe
jotiną talentą. Tiesa, dailioji 
literatūra, tikrąją, to žodžio 
prasme, Wells’ui yra svetima 
(sic! M. B.). Jis ne meninin
kas, bet {intelekto žmogus, kurs 
fantazijos pagautas vaizdus ne 
jausmais apipina, bet šaltu 
protu analizuoja ir savo veika
luose įkūnija. Todėl visi jo vei
kalai apgalvoti.

Wells ne tik beletristas: jis 
yra didis mokslo populiarizato- 
rius, rašąs mokslo veikalus su
prantamiausiu, visiems prieina
miausiu stilium. Populiaraus 
mokslo elementas žymu ir jo 
beletristikoje, jis nori kad visi 
jo raštai turėtų šiokios ar ki
tokios naudos, lavintų žmogaus 
protą, skatintų galvoti.

Iš didesnių Wells’o mokslinių 
raštų yra išleista knyga “Pa
saulio Istorija”, šioje knygo
je autorius stengiasi duoti ben
drą pasaulio kūrimosi ir jo iš
siplėtimo vaizdą: žemės ir gy
vybės evoliucijos istoriją. Jis 
knygos įžtmgoje apie savo vei
kalą šitaip sako: “Ši istorijos 
apybraiža yra mėginimas nupa
sakoti tikrai ir aiškiai, vienu iš
tisu pasakojimu, visą gyvybės 
ir žmonijos istoriją kiek ji 
šiandien yra žinoma....”

Knyga parašyta ne kokiomis 
legendomis remiantis, bet pas
kiausiais mokslo tyrinėjimo da
viniais. Iš tos knygos mes su
žinome apie tolimiausią musų 
žemės praeitį, kad žemė iš mig
lų chaoso pradėjo darytis tirš
tėjančiu kamuoliu; sužinome 
kaip visa tai įvyko per milijonų 
milijonus -metų, iki pamažu že
mė ataušo ir atsirado joje pir
mieji augalai ir gyviai, kokių 
fĮiandien niekur jau nebepatik- 
sl Iš tos knygos mes sužino
me jog tie augalai ir gyviai, 
laikui bėgant, keitėsi-, taikėsi 
prie aplinkybių, klimato sąly
gų. Ir kiek tad gimė, augo ir 
žuvo visokios gyvybės iki to 
laikotarpio kuri istorija prade
da žymėti.

Mes labai mažai težinome 
apie sayo motutę žemę ant ku
rios ‘gyvename. Mes esame iš 
mažens prisiklausę įvairių le
gendų, kurios nieko bendra ne
turi su tikrais mokslo ir isto
rijos daviniais. Yra daug že
mes praeities paslapčių kurias 
turime pažinti, žinoti ir supra
sti. Ši knyga kaip tik ir yra 
tas didelis brangintinas žiny
nas, iš kurio daug ko galima 
pasimokinti, daug sužinoti 
Knygos autoriaus vardas ir vi
sa eilė nurodytų įžymių moks
lininkų bei žinovų pavardžių 
bendradarbiavusių šią knygą 
rašant mums užtikrina jos mo
kslinę vertę. Kuriems rupi tie
sa tie privalo skaityti šią kny

gą. Skaityti reikia atsidėjus; 
apgalvojant, kad nei vienas sa
kinis, nei viena eilutė neliktų 
nesuprasta, ši knyga daug pa
dės pasaulėžvalgą nustatyti.

šito veikalo bus du tomu (ne 
du bet trįs. M. B.): antras išeis 
rudenį šiais metais.

***
Visi Tą Veikalą Aukština

Tiek tai jau atsiliepimų mu
sų spaudoje pasirodė iki šiam 
laikui. Ir visi atsiliepimai kny
gą girianti. Anglų spaudoje 
šios knygos jau išparduota ke
liolika milijonų tomų. Išvers
ta yra į visas įžymiausias kal
bąs. Pereitą vasarą buvo iš-
versta ir išleista Vokietijoje.

siparduos tuo greičiau mes ® 
M. D. priversime daugiau ni- 
pintis išleisti geresnių veikalą, 
raštų.

Kaip matėme |iš centro vai. 
dybos paduotų žinių, TMD. Li< 
teratinis ’Komitetas I nusprendė 
leisti Lietuvos Enciklopedija. 
Šiam veikalui reikalinga gal 
dar daugiau ‘pinigų negu tavo 
reikalinga ir dar bus reikalin- 
ga išleisti Wells’o Istoriją, tik 
gi įsigydami Wells’o “Pasaulio 
Istoriją” sau (naudos padarysi, 
te ir sykiu padarysite T. M. D,

Tuoj rašykite TMD. Sekretai 
riui reikalaudami knygas ir pa- 
siųsdami jam 'money orderį ant
$2.25, o už poros dienų gausite.

,Šįmet išleista musų kalboje ir didžiausią 'prezentą 
kartu išleista Francuzų kalbo- “Pasaulio Istorija”.
je. Jau šis pavyzdis kad išver-
sta ir išleista žymiausiose Eu
ropos šalyse ii’ kalbose rodo jog 
knyga verta aukso. Taigi, įsi
gykite kiekvienas ją. Įsigijęs 
ir perskaitęs, patarkite ir sa
vo draugams bei pažįstamiems 
kad ją įsigytų. Šios knygos iš
leista yra tik 500 egzempliorių. 
Lietuvoje 2000 egz., o mums 
Amerikiečiams Lietuviams tris 
tūkstančiai, Ir kaip matyt tie 
trįs tūkstančiai išeis visai grei
tu laiku. Beje, ši knygą TMD. 
nariams duodama dykai, taigi 
pardavimui liks (nelabai didelis 
skaičius, ir kas pasiskubins įsi
gyti tas bus laimingas ir džiau
gsis. Kuogreičiau ši knyga iš-

B Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per virš šešiosde- 
šimts septinius me 
tas.

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo vaikučiams.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Ėagle Pienu.

— M

M, Bėdulis.'
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Ar žindai Savo Kūdikį?
Kur kas didesnis skaičius motinu: 

galėtu .žindyti savo kūdikius neri 
paprastai žindo. Teisybę pasakini.] 
labai reta moteris visai negali žin-! 
dyti. Taip vadinamas negalėj™ 
dažniausia yra nenoras, o ne tiknMĮ 
negalėjimas. Daugelis motery ma- 
no kad negali kuomet gali. Žinija 
mas dažnai pertraukiama del to kad 
pienas lėtai pasirodo. Pieno dažnai, 
neužtenka dar motinai lovoje gulint,: 
ir todėl nuo žindymo atsisakomi.] 
Bet nėra nepriprasta ir pienui pajĮ| 
dėti ir būti jo užtektinai motinai at
sikėlus ir vėl pradėjus dirbti.

Kitais atvejais nebandoma žindyti! 
baiminantis buk tai pakenkę moli*] 
nai. Teisybė, Įeitais atvejais žindy-l 
mas kenkia motinos sveikatai. Rei-1 
kia neužmiršti kad žindymas yni 
normale padėtis ir daugelis miM 
jaučiasi geriau kada žindo., 
ir’motina kiek nukenčia tai ji prim 
lėtų pasišvęsti idant kūdikį pastaty- 
ti ant gero kelio. Dažnai sakom 
akd motinos perdaug nervuotos žin- 
dyti, ir kad jų pienas dėlto: busi}, 
blogas, o kūdikis bus. suerzintas ir] 
neaugs. Tas teisybė keliuose atys 
juose. Bet kitos moteris nežili™ 
kaip jos išrodo netinkančios žindy-j 
ti, vienok pasirodo geriausiomis aiM 
klėtojomis. Taigi žindyti visa® 
reikia bandyti ir nuo te atsisM 
vėliau, jei pasirodys neatsakančiu.^

Kartais manoma kad neapsiriįg 
motinai kūdikio žindyti jei ji new 
lės ilgai žindyti. Bet šita nuomonę 
suprantama, yra visai klaidinga,) de| 
to kad kūdikio gyvenime nėra kjfl 
tokios valandos kuomet motinos pie- Ijjj , 
nas taip svarbus ir reikalingas; kaip [.W311X 
po gimimo. Jokiu kitu laiku taip kū
dikio vidurių virškinimas greit ne* 
įra kaip tada ir taip .sunku yra pa
taisyti. Kiekviena dieną ar valanda 
kurioje ‘ kūdikis gauna motinos pieno! 
jį pastato ant geresnių kojų .ir len- j 
gyiau prirengia prie dirbtino mais-’į 
to vėliau. Vėl manomą kad r.eapsi4 
moka kūdikio žindyti jei jis negaunu 
iš krūtų užtektinai. Kiti vėl mam 
kad pavojinmą maišyti motinos pie-j 
na su karves pienu. Tie visi san-.i 
protavimai yra, ’ žinoma, klaidinm 
Dirbtinis maistas negali padarytį! 
motinos pieno nesuvirškomeshijjj!at| 
pene, motinos pienas dar nalengyi-j 
na virškinimą kito pieno. Kickvied 
nas lašelis krūtų pieno pagelb^i-j 
kūdikiui ir prirengia jį prie dirbt™ 
valgių.

Jei po gero išbandymo motina 
pieno neužtenka, tai pasaidintašj 
kondensuotas pienas tapo/ patirtM 
naudingu, kadangi jis iš visu 
tinų maištų lengviausią suviršm 
mas. Jei motinos pieno' visai nebus 
tų tai pasaldintas kondensuotas DMi 
nas yra geriausia duoti. Jei tinbl 
mai duodamas, jis teiks ganeti™ 
sotumo normaliam augimui. «

p Katali 
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| Patai 
iim 

Btaiį 
ptanoka

|« Jie 
fts'žuu 
PfeBiu 
h tam 

p į® I 
pbisjias

Saugiausias ir veikliausias 1 
užlaikymui .jūsų vaikų dantų i 
riais ir skaisčiais yra naudoti 
gate’s Dantų Valytoją rcguli—.-™ 
Colgate’s mazgoja ir šveičia da™ 
ir nesuraižo jų. Daktarai ir dentiH 
tai visur rekomenduoja Colgate’s.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsLi'us ir pasidėk ateičiai.'-į

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Aimaną-’ 

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.
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PASARGA: Istoriški straipsniai, kaip šis 
apačioje telpantis, kurie ėjo per “Dirvą” 
jau ilgas laikas, yra tai raštai iš “ŽMONI
JOS ISTORIJOS”. (Žiur. pusi. 4-tą.)
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neišvengtinai sunaikins nemirtiną žmogaus 
sielą. Taigi visų gerų ir protingų piliečių 
pareiga buvo pranešti policijai apie nusta
tytos tvarkos priešus; kas to nepadaryda
vo, būdavo beveik tokioje padėtyje, kaip 
ir šios gadynės žmogus, kurs nepraneša te
lefonu artimiausiam gydytojui, sužinojęs 
kad jo kaimynas apsirgo cholera arba rau
pais.

Ne kartą gal jau esate girdėję apie 
apsauginę Ppreventivę”) mediciną. Šitai 
reiškia, kad musų gydytojlai nelaukia, iki 
jų pacientai apsirgs, kad paskui jau juos 
gydžius arba marinus. Atvirkščiai, jie ty
rinėja pacientą ir tas sąlygas, kuriose jis 
gyvena, sveikas būdamas, ir stengiasi pra
šalinti visas galimas nesveikatos priežas
tis, įsakydami visur užsilaikyti protingai 
ir su saiku, daboti didelės švaros namuose 
ir kieme, valgyti tik tai, kas sveika. Jie 
neit toliau dar nužengia, — tie geri gydy
tojai eina j mokyklas ir moko vaikus, kaip 
reikia vartoti šepetėlį dantims, kaip sau
gotis nuo šalčio, ir tt.

(Bus daugiau)

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

nuok žemę, ir tt., o ne velk vis- eina mokyklon pavėlavęs moki- 
ką regimo į vieną, ir po kelis 
sykius.

Mes labai norime kad gerb. 
Svajonė ir kiti poetai daugiau 
į tai atsižiūrėtų, tas pagražins 
jų eiles ir galės prasimušti į 
geresnių poetų tarpą.

Jus 
Galit

nis ir stovi pas duris.
Mokytojas: p dabar aš pa

pasakosiu jums apie asilą.... 
(ir pastebėjęs stovintį mokinį 
pas duris tarė): Prašom sėsti.

Mokinis (paraudęs, mikčio
damas) : Nie-kis, nie-kis, aš ga
lėčiau ir stačias 
syt.

ŽIEMOS NAKTIS
Piška tvoros,
Medžiai braška,
Ant upelių.
Ledas traška —

Tai žiemos vaizdai nejaukus, 
Dengia balta skraiste laukus. 
Erdvė žvaigždėm apkaišyta, 
žemė sniegu nubarstyta.

Skaisčios žvaigždės
Slaptai mirga, 
žemėj sniegas 
Keistai mirga.

Mėnuo erdves sidabruoja, 
Baltą žemę lyg bučiuoja. 
Visi gyviai pasislėpę, 
Laikos po šilta palėpe.

Ant laukų
Viskas išnykę,
Tik niukumas
Vienas likęs.

Slegia gamtą žiemos miegas, 
Vis po kojų girgžda sniegas. 
Tyliai miega gamtužėlė, 
Šalčiai spaudžia giružėlę.

Sniego svoris
Šakas laužo, •
Žiaurios audros 
Blaško, daužo.

asilo paklau- išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Vilėt
Aito-Strop 

Razor.
—Išsiaštrina Pats

Kelionėj susiginčijo du drau
gai: vienas tvirtino kad geriau 
yra mirusius deginti, kaip se
novėje darė; antras gi, kad ge
riau kast žemėn supuvimui.

Tada vienas užklausė trečio
jo keleivio, lūkėdamas pratari
mo deginimui.

Trečias keleivis sako: — Su
prantama, ir Dievui geriau pa
tinka kepta žąsis negu .supu
vus.

Vyrai tai yra 
kurie pabėga bu 
pačiomis, arba pabėga nuo savo 
pačių.

tokie 
kitų

žmonės 
(vyrų)

Moterįs suteikia didelį pato
gumų laike visokių klapatų, kas 
yra nežinoma jaunikystės lai
kuose.

(Tąsa)
Taip jau užsibaigė ir negarbingas lai

mingų vienuolynų gyvenimas. Vienuoliai 
ir vienuolės jau buvo verčiami keltis sau
lei tekant skaityti Bažnyčios Tėvų raštus, 
lankyti ligonius ir raminti' mirštančiuo
sius. Šventą Inkvizicija dienomis ir nak
timis dabojo, kad spaustuvės neplatintų 
pavojingų raštų. Čia pravartu butų su
minėti vargšą Galilėją (Gąlilėo). Jis buvo 
sukiojamas ir dabojamas, nes jis, girdi, 
perdaug jau drąsiai aiškindavęs apie dan
gų, į kurį žiurinėdavęs per savo, keistą te
leskopą ir kąžinką kalbėdavo apie plane- 
tas ir žvaigždes, ir tos jo kalbos kaip tik 
buvo griežtai priešingos Bažnyčios pažiū
roms ir mokslui. Reikia būti bešališkais 
Sulig papa, .kunigijai ir Inkvizicija, — Pro- 
testonai irgi buvo priešininkai mokslo ir 
medicinos ir taip jau aiškiai nekęsdavo 
žmonių, tyrinėjusių dalykų .esmę ir skai
tydavo juos pavojingais žmonijos priešais.

Kalvinas, didis Prancūzų reformato
rius ir tyronas (.politiniu ir dvasiniu žvilg
esniais) Ženevoje (Geneva), ne tik gelbėjo 
Prancūzų valdžiai tardyti Mykolą Servetų 
(Spanų teologą ir gydytoją, kurs pragar
sėjo bedamas pirmo- didžiojo, anatomo Ve- 
salijaus asistentu), bet, kai Servetui pasi
sekė ištrukti iš Prancūzų kalėjimo ir pa
bėgti'Šveicarijon, į Ženevą, Kalvinas įkišo 
tą mokslo vyrą į kalėjimą ir, po ilgų tar
dymų, leido jį sudeginti už jo neva atska- 

■'luhybę, visai neatsižvelgdamas į jo moks- 
I lą ir garbę.

Ir taip tai ėjo tikybos kova. Teisybė, 
nedaug teturime patikėtinų statistinių ži
nių, bet, bendrai imant, Pro'testonams 

' greičiau tie visi persekiojimai įkyrėjo;' ne
gu Katalikams. Didelė dalis teisingų ir 
nekaltų žmonių, vyrų ir moterų, kurie bu
vo sudeginti, pakarti arba nukirsti už ti
kybos įsitikinimus, buvo tai labai energin
gos, bet karįu ir labai rūsčios Romos Baž

nyčios aukos.
Pakanta (atsiminkite šį žodį visados) 

į visai nesenai teatsirado; net ir mūsų gady
nėje, kurią vadiname “modernine”, žmo
nės temoka būti pakantūs tiktai tokiems 

klausimams, kurie nelabai juos pačius te
liečia; Jie yra pakantus sulig, sakysime, 
Afrikos'žmonėmis ir nesisieloja dėl to, lar 
jie bus Budistais ar Mohamdonais, nesą 
nei Budizmas, nei Mohamedanizmas ne
daug jiems terūpi. Bet jei jie sužino, kad 
jų kaimynas, buvęs republikonu ir tikėjęs 
j aukštą protekcinį muitą, prisidėjo prie 
socialistų partijos ir nori panaikinti visus 
protekcinio muito įstatymus, tai jų pakan
tą bematant pražūva-ir jau girdi juos var
tojant beveik tuos pačius žodžius, kokius 
vartojo septynioliktame amžiuje malonu
sis Katalikas (ar Protestonas), sužinojęs, 
kad jo mylimas ir gerbiamas draugas pa
teko baisiai Protestonų (ar Katalikų) baž
nyčios atskalunybei.

. “Erezija”, arba atskalunybė, per ilgą 
laiką buvo skaitoma liga. Šiandien kultū
ringoje šalyje, pamačius žmogų, 'kurs ne
paiso savo kūno ir buto švarumo ir .per tai 
išstato save ir savo šeimyną pavojun užsi
krėsti karštlige ar kita kokia pavojinga li
ga, šaukiamasi į miesto žmonių sveikatos 
tarybą ar į policiją ir prašoma sutvarkyti 
tokį apsileidėlį žmogų, kurs yra pavojum 
visai bendruomenei, šešioliktame ir 'sep
tynioliktame amžiuje eretikas, arba at
skalūnas, viešai paabejojęs del pamatinių 
principų, kuriais rėmėsi Protestonų ar Ka- i 
tąlikų tikybos, būdavo Skaitomas pavojin
gesnių ir užkarštligės mikrobų nešiotoją. 
Karštligė, arba tyfusas, gali sunaikinti ku
rią. Bet ereziją, anot tos gadynės žmonių,

LIETUVIU LIAUDIES KŪRYBA

X. Didesnieji Epo Rinkiniai 
Lietuvių Kalboje:

1. Dr. J. Basanavičius — “Lietuviškos 
Pasakąs”, medega Lietuviškai mitologijai. 
Knyga I (Shenandoah, Pa., 1899 m.), 192 
pusi., II dalis (Shenandoah, 1902 m.), 262 
pusi.

2. Dr. J. Basanavičiaus — “Lietuviš
kos Pasakos Įvairios”. Dalis I, Chicago, 
1903 m., 280 pusi. Dalis II, 1904 m., 335 p.

3. Dr. J. Basanavičiaus — “Iš Gyveni- 
Chicago, 1903 m.,

didžiausias musų 
jų dalis užrašyta

m o Vėlių bei Velnių”.
386 pusi.

Šie keli tomai tai 
epo rinkinis. Didesnė 
tarmiškai. Klasifikacija, nors ir netobula,
randama tik pirmame ir trečiame tome.

4. Dr. J. Basanavičius — “Levas Lie
tuvių Pasakose bei Dainose ir Frygiškai- 
Trakiškoje Dailėje”. Folkloriškai-archai- 
logiška4 studija. “Lietuvių Tauta”, knyga 
I, 1901-1910.

Čia yra paduota 129 Lietuvių pasakos 
kuriose minima liutas-levas.

5. Veckenšted'to Edm. — “Mitai, Pa
sakos ir Legendos Žiamaicziu” — J. Šliu
po vertimas, 1897 m.

6. Jucevičiaus L. A. — “Patarlės Že
maičių”, 52 pusi. Apie 1200 patarlių; tai 
vienintelis didesnis patarlių rinkinis.

Kitose Kalbose:
7. Dovojna Sylwestrowicz — “Poda- 

nia Žmudzkie”, Warszawa 1894, I-II, 472 
ir 473 pusi.

Gan didokas Lietuvių pasakų verti
mas (162) Lenkų kalbon.

8. Schleicher A. — “Litauische Maer- 
chen, Sprichworte, Raetsel und Lieder”; 
Weimar Į857.

9. Tettau W. J. A. — “Die Vol'kssagen 
Ostpreussens, Litthauens und Westpreus- 
sens Gesammelt”. Berlin 1837, 286 pusi.

10. Berzenberger A. Di». — “Littauis- 
che Forschungen”. Goettingen 1882 (apie 
100 patarlių).

1.1. Jucewicz L. A. — Przyslowia Lu- 
Litewskiego”. Wiino 1840, 125 ipusl.

Literatūra
1. J. Gabrys. — “Lietuvių Literatū

ros Apžvalga”. II leidimas, Klaipėda.
2. M. ir A. — “Lietuvių Literatūros 

Istorija”. Kaunas 1923 m.
3. K. Bizauskas — “Literatūros Teo

rija”. Kaunas 1922 m.
4. M. Gustaitis — “Stilistika” 1923 m. 

Klimas — “Skaitymai” II 1. 
Murka — “Vaikų Darbymečiui”. 
II 1., 1921 m.
Radzevičaitė — “Dievaitis”, II 

laidą, 1922 m.

do

6. J.
III dalis,

Lietuva.
J. S—kus.

Visada mes save kaltiname mažiau 
negu verti esame.

Tik atlikimas savo užduoties gali leis
ti jums palaikyti savo darbų, bet neparu- 
pins geresnio.

— Mano tėvas jau pateko is
torijon.

į— Kokiu budu?
•—■ Matai, aš esmi duktė ne 

žinomo kareivio.

Bolševikams ir katalikams 
kilęs evoliucijos skandalas ne
patinka. Vieni 'nori kad žmo
nija ir visas pasaulis butų atsi
radęs per revoliuciją, o kiti — 
per stebuklus.

Ona Statkienė (vietinė) bu
vo sugauta važiuojant pergreit 
automobiliu. Sekantį rytą j 
stovėjo prieš teisėją.

Teisėjas: Kiek tamista 
metų ?

Statkienė: Trisdešimts.
Teisėjas: — Tamista jau trįs 

metai atgal man buvai pasa
kius tuos pačius metus.

Statkienė: Aš tą žinau. Aš 
mat nesu tokia kuri vieną sykį 
vieną sako, d paskui vėl kitą.

&

tur

Svajonė.

Daugelio žmonių supratime 
visai nėra piktų darbų — jeigu 
tiktai nebūtų piktų pasekmių.

RODYKLĖ No. 59

kad

Vardas No. 3

[Lith.JAdresas
na-

so-

kai eisit pirktis groserių. <

rupaus cukraus 
rudo cukraus

Naminiai Pasigelbėjimai
Nikeliuoti rakandai ir apvedžioji- 

mai galima nuvalyti mišiniu lygių 
dalių ammonijos skystimo ir alko- 

; holio ir įmaišant kreidos miltų iki 
pasidarys koše. Tepm su skaruliu 
ant reikalingų vietų. Kuomet nu
džius, nušveisk minkštu skaruliu.

Kuomet vandens stiklai susiplėt- 
muoja nuo kieto vandens, galima 
juos išvalyti su košele padaryta iš 
druskos ir acto.

Skalbiant plonus mezginius, ištar- 
pyk du 'šmotuku cukraus plaunama
me vandenyje. Nuo to mezginiukai 
bus standus.

Grožės Patarimai
Lengviausias, sveikiausias ir tin

kamiausias būdas sugarbiniavimui 
plaukų yra su pagalba šukų. Ma-

cukrus ir druska. Atminkit' Bor-

Virimo Receptas
Visi vaikai mėgsta gatavai suren

gtus grudų valgius. Duok jiems to- 
rielką korn flakes su pienu ir vai
siais pusryčiams arba vakarienei. 
Popiečiais kuomet vaikai alkani, lai 
valgo sausus korn flakes. Tas jiems 
bus geriau negu saldainiai arba sal
dus pyragaičiai. Corn Flakes taip
gi galima naudoti daugelyj įvairių 
valgių. Patirsit kad sekantis re
ceptas yra tikras pavaišinimas jūsų 
vaikams. Jiems jis patiks taip 
pataps kasdieniniu valgiu.

KUPONAS
Rašalai
Košeles
Mėsos

Pajai
Sriubos
Pudingai

Duona
žuvis
Saldainiai

MilK

šviesaus kornų syrupo į 3ukos sutaisytos taip kad gali- 
vandens ' lengvai įkišti į plaukus kuomet

| jie drėgni, suteiks plaukams gražų 
sviesto garbiniavimą. Tas šukas visada rei-

kornų syrupą, ir kia naudoti po išplovimo plaukų su- 
’, nuolat | garbiniavimui aplink veidų. Jas ga- 

Virk ii-1 Įima turėti galvoje ir nakties laiku.

Nukelk nuo ugnies, i plaukus susigarbiniuoti

plaukų ir 'šukų užtemptų.

Nuo Juokų Red.: Prisipažįs
tame kad musų kaltė už taip il
gai laikymą šių eilių, ir talpini
mą vasaros laiku apie sniegus 
ir žiemos šalčius. Tai visai ne
sutaikomas. dalykas, kaip me
dus su garstyčiomis. Bet užti
kome jas tarp daugelio kitų, 
kurias taip sau laikome, lauk
dami geresnių.

Nors šios eilės gražiai skam
ba, bet matosi autoriaus šoki
nėjimas nuo vieno dalyko prie 
kito, iš ko eilių turinis pasida
ro labai silpnas.

Taikymas eilutės apie dangų 
ar žvaigždes su eilute apie že
mę yra labai prastas eiliavimo 
būdas. Jei nori apdainuot žvai
gždes, apdainuok jas pilnai, ir 
tiek kiek tinka, paskui apdai-

Sunkiausia bausmė. Trįš vy
rai pagavo vagį, ir vienas sako: 
Užmušt, brudą.

Antras sako: Pakart,, bjau- 
ryb?- ' i:, i 

į Trečiasis: Apžcuyt, bestiją,

rlMįokytgj^ ąįįlįjno^. v^įjgtm^, 
apie ąrklj/kaipbebaigiant.inį

Vardas
BORDEN
Ant Pieno Yra Tas

Pat Kaip Sterling Ant 
Sidabro -

ŠEIMININKEMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

C EšIASDEšIMTS astuoni metai atgal 
Gail Borden užtikrino kiekvienai šeimi

ninkei visur atsakaantj išteklių visai tyro 
pieno, sterilizuotuose induose. Dvidešimts 
šešiose dirbtuvėse, pabudavotose arti pie
vų kuriose ganosi geriausios karvės, tas 
pienas sujuosiamas pagal formula to žmo
gaus išdirbtą, kurio parašas ant kožnos 
dėžės yra garantija aukščiausios rūšies 
pieno produktuose.

Smetoninėms zupčms, arba kepiniui, ir pudin
gams, sosams ir prieskoniams jis daugeliu atve
ju yra tinkamesnis negu šviežias pienas. Kadan
gi jis yra vienodos kokybės, riebumo ir skonio, 
juo galima pasitikėti gavimui vienodu pasekmių.

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

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Corn Flake Kcpsniukai
1 1 ? puoduko corn flakes
2 puodukai
1 puodukas
% puoduko
1 puodukas 
% puoduko
Supilk cukrų, 

vandenį į skarvadą ir virk, 
maišant iki cukrus ištirps. 1 ___  ____  o______________

giau, be maišymo, iki, pasieks aukš-1 Geriausia visko, tos šukos išpratinš 
ta temperatūra. Nukelk nuo ugnies, plaukus susigarbiniuoti natūraliai, 
dadek sviestą ir maišyk iki gerai iš- Einant gulti vakare, turit naudoti 

ant 
pa- 
ju-

simaišys. Jei perdaug maišyti tai mažytę šilkinio tinklo kepuraitę 
kepsniai išeis cukruoti. Sudėk kor- plaukų ir šukų užtemptų. Tas 
nų flakes ir tuojąu išpilk mišinį ant laikys garbiniavimą ir užlaikys 
taukuotos blekinės. Sulygink viršų 
peiliu. Už pusės minųtos paimk už 
saldainio kraštu ir pakelk nuo ble* 
kines, ištampyk plonai kiek galima.
Sulaužyk į įvairius šmotus.

sų plaukus švariai.
' Ypatiška Sveikata

Pamatas sveikatai padedama 
muose ir kiekviena motina didžiuo
jasi galėdama užauginti savo vaikus 
į sveikus vyrus ir moteris. Didelėj 
dalyje -šis pamatas priklauso nUo 
maisto kurį vaikai valgo. Rodos vi
si gerai supranta pieno vertę svei
katai, vienok daugelyj namų vaikai 
negauna jo kiek reikia. Kožnas vai? 
kas mažiau aštuonių metų turi gau
ti po kvortų pieno per dieną. Duok 
vaikui pieno prie kiekvieno valgio, 
nė tik kaipo gėralų, bet su grūdais, 
zupėse, pudinguose, ir sosuose. Ša
lip pieno ir grudų, reikia duoti nors 
po vieną daržovę kas dien be bulvių 
ir komų, ir turėsit sveikatą apsau
go jantį valgį vaikams.

MES REkUMENDUDJAMJE SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet perkat pieną, žiūrėkit jog f Jis yrą taip pat reikalingas^ kaip 

gaunat Borden’s Evaporated Pieną,. cukrus ir druska. Atminkitv Bor- 
o ne koki kitą. Jis duoda geriausias | den’s Evaporated Pieną sekantį sykį 
pasekmes visuose namų reikaluose. ■.................... .

' Virtuvės Patarimai
Kuomet naudojama skalbiama 

da išvalymui nuobčgų paipos sinko- 
je, geriausia paskui ją paleisti vied- 
rų verdančio vandenio, kad nesusi
darytų paipoj. minkštas muilas ir 
neužkimštų skylės visai.

Kuomet verdi rukščius vaisius, 
mažiau reikės cukraus jeigu dadėsi 
biskj druskos.

Užlaikymui panagių švariai laike 
poėiaus šveitimo arba jlirbant kitą 
purviną namų darbą, pritrink į pa
nages muilo

UNSWEETENED

^aporate’



The Younger Set

D IR v A

THE POLISH 
BETRAYAL

On October 19 th I myself re- , 
turned to Vilnius in the capa-! j 
city of special correspondent j, 
for a certain London paper, to j ( 
ascertain the exact position of;, 
affairs. Owing to the fighting, ( 
then in progress between the i 
forces of the legitimate Lithu-I 
anian Government again estab-1 
lished at Kaunas, a_  ___r_.
of the so-called Central Lithu-| 
anian Government, controlled 
by General Zeligowski, it was 
impossible to travel by the 
more direct route via Vilkmer
ge, and I therefore drove 
through Prienai, Alytus and 
Varėna in the neighborhood of 
which I passed the last Lithu
anian outposts., I made the 
trip.under abnormally difficult 
conditions. Direct communica
tion had of course ceased, and 
had it not been for the lucky 
chance that Mr. S. B. Kaufman 
of the American Joint Commis
sion wished to return to Vil
nius on business connected 
with his committee and kindly 
placed his Ford car at my dis-1 
posal, there would have been I 
scant likelyhood of my secur
ing transport.

I found Vilnius little changed 
outwardly since I left it ini 
such ą hurry. There were com
paratively few troops to be 
seen in the city itself, the maj
ority being at the front. Su
perficially life seemed to be 
running in normal channels, 
but further investigation led to 
considerable modification, of 
this impression.
lish 
that 
tion 
ders 
Seven of these murdered vic
tims were Jews, but two were 
sons .of a Russian priest and 
had been shot in cold blood by 
armed robbers. I found all the 
Jewish residences strongly bar
ricaded, so that one had to ef
fect entry by the back stair
cases ; and regular watches had 
been established, the male in
mates keeping guard duty

modification
From non-Po- 

inhabitants I ascertained 
since the Polish occupa- 

there had been nine mur- 
■and 104 aimed robberies:

[throughout the night. Nobody Į 
ventured out after sundown. | 

I One evening, I was told, a band 
of thirty or forty armed men 

I surrounded a huge block of 
buildings in the Uglovaya St. 
and called upon the inmates to 

I open the courtyard door, an- 
. nouncing that they were sol- 
I diers come to make a revision.
They were told to return in the 

I morning. To this they replied 
’ai" esJ'aD’|by trying to batter the door 
an t ose (jownj anc] opened rifle fire.

I Immediately by preconcerned 
arrangement the inmates of 
the 'building, men, women and 
children, rushed out into the 
courtyard and in chorus raised 
a sustained cry for help which 
could be heard all over the 
city. Finally 
withdrew. The 
ning thirty-five 
troops headed 
appeared and 
they had been 
from this building the previous 
evening, and therefore propo
sed to search the premises. In 
the course of the search the 
officer found in an attic, a 
.quantity of cocaine valued at 

i a million marks, which he 
“ I promptly confiscated and re

tired with his men, declaring 
himself satisfied that the in
mates were innocent. Nearly 
every Jew with whom I talked 
stated that, not to speak of the 
short-lived 'Lithuanian regime, 
which had seemed almost too 
good to be true, even under 
the Bolsheviks, 
perty had been 
than under the

During' the 
that had elasped since the 
withdrawal of the Lithuanians 
and. entry of(the Poles, prices 
of various food products had 
doubled, trebled, and quadrup
led. This unhappy city had al- 

changed hands seven 
and the inhabitants pin
peace, order, and

LINES WRITTEN DURING 
A STORM 

Walter A. Baublts. 
out the fire 
dim the light, 
threatening grows 
storm tonight.

Put
And
For
The
Pull, down the shades 
And lock the doors, 
The storm has come, 
In stream it pours.

<sjfark to the roll 
And see the flash 
As lightning fsends 
Its deadly lash.
The earth resounds 
With thunder’s peal, 
How timidly 
We speak and feel.

ready 
i times, 
ed for 
food.

the assailants 
following mor- 
genuine Polish 
by an officer 
declared that 

fired on

life and pro- 
infinitely safer 
Polish flag, 
brief interval 

elasped since

cheap

o-

Hotel 
billiard 
with a good tip.

boys are much 
cue—they work

like a 
better

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

rCA

JUe so^ne 
mustard I"

Um! Fve torcjotten vrkat, 
<■ .. Nurse Jane wanted •

Rwas somethin^ Lot ! ipl 
Give ” -

Woe unto them 
Without a home, 
Who thru this night 
Alone must roam.
God keep them in 
Your sacred care, 
And let them of 
Your kindness share.

CQPvwiGHvKO

OFFICE 
CAT

By Junius

foreman.
“Well, then I vote that we 

don’t give him a cent”, said the 
young juryman hastily. If all 
the fun he had with that girl 
didn’t cover the amount the 
presents cost him, it was his 
own fault. Gentlemen, 1 court
ed that girl once myself.”

------- o—-------
THERE is no man so great 

there is not a nut meg grater. 
-------- o--------

Patriotism: God bless those 
who agree with-me and damn 
the rest.

He asked a miss what is ,a kiss 
Grammatically defined.

“A kiss is a conjunction
And cannot be declined.”

-------- o--------
Officer of the Court — The 

jury will take their accustomed 
places.

And they all walked into the 
dock.

--------------O--------------

Obsequious Waiter: Lovely 
weather we’re having today, 
sir.

Absent-minded Patron: 
right, bring me some.

-------- o--------  ‘
TOO MUCH wine in the cel- 

has often led to water on 
brain.

—o-------------

Definition
A highly enthus- 

a set of balloon

lar 
the

Modern 
'Balloonatic: 

ed owner of 
tires.

All

-------- O--------
A man’s wife hunts his 

things for him, says Julia Bal- 
trukonis, while a bachelor 
knows where to find his own 
on the floor.

-------- o--------
How often you note from day 

to day
The man in deep despair 

Who puts things carefully 
,away

And can’t remember where.
-------- o—-----

Peter Aksis says you can’t 
explain anything you don’t un
derstand.

-------- O--------
The jury had retired and 

were discussing the merits lof 
the case.

“Look here”, said one young 
juryman, “if I understand 
rightly, the plaintiff doesn’t 
ask for damages for the blight
ed affections or anything 
that sort, but only wants 
presents back.”

( “That’s right”, agreed

PINIGAI39’ piatino, si- * llnUrM už Dantų Auk- 
clabrą, Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, auskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mich.

Ar Rengiatės Kraustytis?

$1 iki $25.

bis®5

WP

Į®. Hi

,w»i

Telefonas Main 6111

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

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

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 pasr
XEURA & COMPANY 

2047 Hamilton Ave., Cleveland.
Prospect 1248-M.

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

JUOZAS BALEIŠIS 
2047 Hamilton Ave. Cleveland, O.

JQione Prospect 3367

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

MONCRIEF

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

skuta 
Valet 
Skus- 

viena-

Wet 
Aito^Strop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

Per Pasta
'POLIAU nuo miesto, West Side 

1 gyvena darbininkas kurio il
gos darbo valandos neleidžia-j am 
pasiekti jokį banką laike biznio 
valandų. Kiekvieną Subatą jis 
pasiunčia savo depozitą j Society 
for Savings paštu. 
Mieste Solon darbšti 
patyrė kad padėjimas 
paštą labai patogu. 
City vienas kasyklų 
prisiuntinėja savo depozitus.
Kur jus nebūtumėt, paštas atliks 
jūsų bankinį reikalą kuomet jums 
nėra galimybių ateiti į banką. 
Paštu siunčiant, visos valandos 
atsako.
Musų knygelė “Banking-by-Mail 
apsako tą patarnavimą. Prašykit.

šeimininkė 
pinigų per 
Iš Mexico 
inžinierius

tncorponared 1849 i 

£fodetg for (tarings 
in the City of Cleveland.

PUBUC SQUARE

Dievas padeda tiems kurie patįs 
sau gelbstisi”

8t 
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ANTANAS BARTKUS
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terefi 
iąfiiiė

Babies Love It

V^ZWWWWW/WVWWW^WWMi^WftlVWWVWWWWVlS

kurta į 
te Per

• įhėli 
SuDaij

mss

I Will
Bit

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Mrs. Winslow’s 
Strop

ŠEIMYNŲ GRUPŲK
- PAVEIKSLAI —

Dabai- laikas ateiti nusifo
tografuoti .savo šeimynų

• grupes atminčiai — su vai
kučiais ir suaugusiais, da
bar galit tinkamai išsiren
gti ir ateiti dienos laiku, ir 
nedėldieniais. Prie kožno 
tuzino paveikslų duodu di
deli gražų spalvuotą por
tretą dykai. Ateikit!

1197 East 79th Street

Yra Puikiausia Dovana^ 
Murine Valo, Palengvina, 

gaivina ir Nepavojingas.
Jis Jums patiks-

■ fi*lT Knygelė “Akių Užžiura" arba
MurineCo.,Dpt.H.S.,9E.bhioS<.,ciii<»e<> “Akių Grožė” Dykai.

Jaunavedžiams puikiausia vieta 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. P 
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By Thornton Flshei

Saugus Skustuvas kurs pats

the

THIS WKV

of 
his PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai
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Mr. 1. Knowltt He'd swear the moon is t.u jc of green cheese*
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AutoStrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor
—Sharpent Ittelf
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IJMME HOME

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paa tikrų Spacialiitų, • n» 

prie kokių neišlavintų dakterin. Tilt- 
raa Specialistas arba prųfsaorius ns- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta joms pasakys, 
po išegzaminavimo, Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jis 

jga i neturėjo užtektinai apsipaztauno ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligoą 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-*- 

į/f L Spindulių Roentgeno ir pilnas Baktb- 
įlįp nelogiškas egzaminavimas kraujo aU- 
įll dengs msn tikrų jūsų ligos pnotaaU 

ir jeigu aš paimsiu Jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ' ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusUpnWmiw 
nervus ir kenčiate nuo uinuodifte 

kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, tai* 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir nsaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu suimta 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi- 
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. Clerakuid

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 8 fld I vakan. 

Nedėldieniais nuo 10 iki L
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Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohl®.
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Sapnininkai
APDARYTA Jį JQ75c

i

Su reikalavimais siųskit ir (pinigus.

dar

sta “DIRVA
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|PO LIETUVĄ!
PASIDAIRIUS I
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Ar Tamsta zmai kad Chicagoje tapo atida
rytas vienas iš didžiausių Lietuviškų knygy
nų? Jei nežinai, ir neturi jo katalogo, tai tuo
jau pareikalauk, o pamatysi kai baisi daugy
bė naujausių knygų, gaidų ir kitokių dalykų 
tapo pargabenta iš Tėvynės Lietuvos. Rašy
damas adresuok: “švyturio” Knygynas, 3305 
So. Halsted St., Chicago, Ill. (32)

Vest Side 
kurio ii- 

idžia^jąm 
ke biznio s 
ubatą jis 
į Society

seimininkė 
pinigų per , 
Iš Mexico 
inžinierius 
aitus.
štas atliks 
lomet jums

į banką.
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ig-by-Mail" 
į. Prašykit.
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Bauginantis Ubagas
Nesenai Šimkaičių vals., po 

Vadžgirio apielinkes, slankiojo 
žmonių tariamas nepaprastas 
elgetą. 'Visai semi neatrodo, 
tik barzdą užsiželdinęs. Vie
ną ranką užsiraikštęs visokiais 
skurliais, bet žmonės spėja kad 
tuose skurliuose tikrai turįs ko
kį ginklą. 'Nusiduoda labai sun
kiai sergąs elgeta, bet ta liga 
matomai jo paties sugalvota. 
. Užėjęs pas ūkininką užgieda 
uždususiu balsu giesmę, kartais 
surikdamas kaip sveikas žmo
gus. Ta giesmė nepanaši nei 
į dairią, nei į giesmę.

Žmonės pastebėjo kad jis ne 
visuomet ąnt vienos kojos rai
šas, o kur per krumus kai pa* 
trauks eiti tai nei šuo nepavy
tų. Vienai šeimininkei paklau
sus rilio kur jis yra kilęs, sakė
si nuo Viduklės, bet paklausi- 
nėjuš; apie tenykščius elgetas 
sakėsi nieko neginąs ir visai ką 
kitą (pradėjo kalbėti. Jis vie
toje (nestovi, vis eina ir ;eina. 
Vienas i jaunikaitis, net stiprus 
vaikinas, nedryso 1 jo paklausti 
paso. Taigi matomai yla mai
še pasislėpt bandanti.

.Rodos elgetavimai Lietuvoje 
šįąk tiek sutvarkyta, o tokių el
getų kurie iš (savo Valios pasi
darę reikėtų saugotis, ries die-' 
rią' apsižiūrėjęs naktį Atėjęs kaž 
ką’ gali padaryti. K. Ladogas.

priešakyje nori įsteigti blaivy
bės monopolį. . Tai kovotų tik 
su piliečių pinigais kišenėje.

K. Ladogas.

Petrausko Darbuotė
Birželio 27 d. buvo pirmas 

musų istorijoj toks nuotikis 
kad opera “Birutė” buvo pa
statyta Vytauto Kalne, aržuo- 
lyne, Mickevičiaus slėnyje, po 
atviru dangum. Dalyvavo or
kestras ir choras. Statė Liau
dies Opera, vadovaujama kom
pozitoriaus Miko. Petrausko, 
kurio kurinis ‘^Birutė” yra.

Buvo atvažiavę ir iš Šiaulių 
Liaudies Operos nariai pagal
bon.

Mikas Petrauskas šios vasa
ros metu duoda Lietuvoje kon
certų, turi daug užkvietimų į 
įvairius miestus. Liepos 19 d. 
rengta koncertas Klaipėdoje. .

VADŽGIRYS

i vieta pirkti sau L 
rakandus. Kata | 

visokių nišą?Į 
lipgi turime UA K 
nuzikos rekordu. E 

niture Co. I 
M. Sacevičius5 į

Mirė Mokytojas Tomas 
Žilinskis

Birželio 22 d. žiuriuose-Gu- 
deliuose mirė Tomas Ferdinan
das Žilinskis, ilgiausia dirbęs 
sunkiausiose Lietuvos aplinky
bėse mokytojas.

T. F. žilinskis yra gimęs 19 
d. sausio 1840 m. Domeikų kai
me, Paežerių v.A Vilkaviškio ap. 
Savo tėvo namuose išmokęs 
pradžios mokslo, velionis mokė
si toliau Mariampolės “apskri
ties mokykloje” (1856—1858). 
Baigęs ją, T. F. žilinskis įsto
jo į Suvalkų gimnaziją, kurią 
išėjęs 1863 m. stojo į Didžią 
Varšavos Mokyklą, joje ėjo 
ridini mokslo skyrių.

1866 m. T. F. Žilinskis, 
nebaigęs aukšsojo mokslo, 
vo Veiveriuose vietą ’Pedagogi
nių Kursų mokytojo. Iš tų 
Kursų 1872 m. susidarė Veive
rių Mokytojų Seminarija, čia 
velionis dėstė įvairias 
šakas ir
1903 m. Lietuvių kalbą, 
pat seminarijoje velionis savo 
auklėtinius, busimus Lietuvos 
mokytojus,“ mokė ir sodininky
stės su bitininkyste. Tuo bu
du iš Veiverių seminarijos dir
busios su Žilinskiu, “iš Tomo 
žilinskio rankų”, Lietuva yra 
gavus rodos nemažiau kaip sep
tynis šimtus mokytojų.

Nuo 1903 m. vasaros žilins
kis “pasitraukęs” 
apsigyveno Kaune, 
bo Lietuvio kėlėjo, 
mokytojo darbą.
tautos įstaigose, mokė kurį lai
ką Lietuvių kalbos Kauno vyrų 
(bernaičių) gimnazijoj, Adam- 
čiko progimnazijoje, Komerci
jos mokykloje, Dailės Mokyk
loje; čia įvairiuose kursuose, 
velionis ir dailyraščio mokyda
vo. Didžiojo karo metu velio
niui tekoj žinoma, išsikelti į 
Rusus, kur ypačiaij buvo žymus 
jo darbas Maskvoje ir Vorone
že- Sprendžiamos reikšmės sa
vo darbų velionis turėjo ypa
čiai Voroneže, kur’■ reikėjo or- 
ganįzu^ti .-^pradzioa ' .-mokykla®- 
tremtinių vaikams. Kaune su 
velioniu paskutinį kartą teko 
man pasimatyti gegužės 15 d. 
tautos šventėje.

Sunku ir pasakyti šiuo trum
pu straipsneliu kur yra dau
giausia nuveikta T. F. žilins
kio, to didžio Lietuvos mokyto
jų patriarko, auklėtojo, moky
tojo ir žadintojo.

Velionis ilgiausia yra dirbęs 
Veiveriuose, tame didžiame anų 
laikų rusintojų lizde. Tik ve- 
lionies pakantrumas ir nepa
prastas taktas yra padarę tai

kad jis taip ilgai išgalėjo ten 
šventą savo darbą dirbti, ne
leisdamas patiems rusintojams 
pasiimti tą darbą į savo ran
kas.

T. F. Žilinskis mums yra pir
miausia Lietuvis žadintojas, 
pedagogas mokėjęs sunkiausio
se aplinkybėse kantriai dirbti 
savo krašte tą darbą del kurio 
keliems karštesniems jo tautie
čiams yra tekę “pasitraukti” 
iš savo Lietuvos darbo ir, me
tus jį, toli kur atsidurti....

Mokytojau! Tam tikru lai
ku visi Tavo darbą jautėm anoj 
pusėj Nemuno; tam tikru laiku 
tu mus mokei, auklėjai,ir žadi- 

ju-Įnai. Didžiausiais Tavo darbo 
^taisiais dar ilgai naudosis Lie
tuva. Sudie, brangus Lietuvos 
Sunau, mokytojau, uadintojau 
ir stiprintojau didžiausiuose 
Lietuvos varguose!

Apie Tomą žilinskį bus, reik 
tikėtis, plačiau parašyta moky- 

.... '80 metų
sukaktuvėms 1921 m. buvo pa
skirta ir visas “Lietuvos Moky
klos” , sąsiuvinis; į jį siunčiu 
tuo tarpu ir skaitytojus norin
čius arčiau pažinti . šį brangų 
musų velionį, didžio ir sunkaus 
darbo žmogų, visokių Lietuvos 
žadintojų bičiulį | ir bendradar
bį. J. Jablonskis.

(“Lietuva”)

mokslo I toj ų la ikraščiuose, 
1880—1887 ir 1893—'

Toje

iš’ Veiverių 
Čia jis dir- 

žadintojo ir 
Dirbdamas

Sumažink
Savo

Gabrys Vistiek Atsiker-i| 
šijo Savo Priešui

Kaunas. —Aleksandravičiaus : 
skulptūros parodoje universite- : 
to salėje vaikštinėjo žiurinėda- ■ 
mas eksponatų J. Gabrys. Pa- j 
matęs A. Smetonos 'biustą, su- Į 
širdo ant Smetonos kad šis esąs ; 
šioks ir toks, ir norėjo jį su į 
lazda sudaužyti. Bet Aleksan- i 
dravičius ėmė ginti kad esą ne- ; 
galima taip daryti ir kelti to- i 
kio skandalo. Gabrys paskui i 
paklausė kiek vertas tas bius
tas, jisai už jį užmokėsiąs ir 
vis tik sudaužysiąs. Aleksan
dravičiui vis tik pavyko įsikar
ščiavusį parodos lankytoją su
laikyti nuo tokio negarbingo 
žygio.

Šią žinelę iškoregavus jau 
sužinota kad J. Gabrys ryto
jaus dieną ištikro nupirko tą 
A. Smetonos biustą už 500 litų 
ir, susikvietęs į antrą parodos 
kambarėlį tuo laikų parodoje 
esančius kelis kaimiečius pa
klausė jų ar jie esą pažįsta jį. 
Šie atsakė vieni, pažįstam,. kiti 
nepažįstam. Tada Gabrys pa
sakęs jiems kad tai esą toks ir 
toks blogas žmogus, ir jų aki
vaizdoj taukšt su lazda vieną 
antrą kartą — ir numušė bius
tui nosį ir skruostus. Tai pa
matę kaimiečiai ir atsiradęs 
Aleksandravičius prišokę sulai
kė Gabrį nuo to nekultūringo, 
darbo, kuriuo, matyt, Gabrys 
norėjo pagarsėti kaip senovės 

i istoriškas Herostratas ' sudegi- 
I nęs Efezo Dianos šventinyčią. 
I Ten buvusieji sustatė protoko- 
I lėlį, po juo pasirašė, ir Gabrį 
į išprašė lauk. “L. ž.”
Į Vėliau, kaip praneša “Trimi- 
į tas”, prie to biusto parodos lai- 
: ku buvo padėta užrašas: “Šį 

p. A. Smetonos biustą nupirko 
ir viešai sudaužė p. J. Gabrys”.

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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no moterim pri-

nančio

kietėjimo.

Moteris turi vi-

specialiai sau ir

savo dukterims.

KAINA 40c.

sada turėti pa<

rankiui b o n k§

GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI 
Moterims nuo Vidurių 

Veržimo

limo ir trauky-

prasto, . nepaci“

Vie- 
skus- 
tikrai Nėra tai bandymas 

Naudojama per virš 30 metų 
/''Patarimu ar katalogo reikaalujant rašykit:

ALBERT G. GROBLEWSKI&G0. pa.
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SU
Susekta Komunistų Or

ganizacija
Vilnius. — Lenkų laikraščiai 

praneša kad birželio 24, 25 ir 
26 d. Lenkų vyriausybė likvi
davus komunistų organizaciją 
Švenčionių apskrityj. Per re
viziją ^valstiečių partijoj šven-i 
čionyse rasta daug kompromi
tuojančių dokumentų, ir paaiš
kėjo kad jos firma prisidengus 
veikė' komunistų organizacija. 
Rasta taip pat keliolika pūdų 
komunistinės literatūros Len
kų, Rusų, Lietuvių ir Gudų kal
bomis. Organizacija siuntinė
jo savo narius į agitatorių kur
sus Minske 
kontaktą su 
komunistinės 

! Minske. Iki
menįs, kurių tarpe ir Lenkų 
seimd atstovas A. Šapielis.

“Lietuva

skutimo lėšas. Ir 
apsislnikk greitai 
ir dailiai, 
n a t fti^l s

.tuvas
; aštrio geležte vi
sokiam skutimui

, yra Vąlet Auto- 
Strop Skustuvas.

• $1 ki $25.’
i ’ ‘ “j .

AhrStrop 
Razor

—Išsiaštrina Pats

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Verta" Pagalvoti į
- - t

Taupymas yra vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa- 
sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur- X 
tingu. ; - 1 - Z

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI 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- 
roms ar nenoroms turėsite ta^ 
kaipo užmetimą tam žmogui. O* 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listcrine, dantų .tepalas, valo 
dantis nauju bud u. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų cmalen — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš-

(Šimkaičių vai., Raseinių ap.)
■ ’Vadžgirys tai mažas mieste
liukas, arba kitaip sakant baž
nytkaimis. Pernai 1924 .^n. bai
gta .statyti graži {muro bažny
čia. Įsikūrė taip pat ir pašto 
agentūra. Džiugina žmones ge
ru susisiekimu, nes del primo
kamo arba (apdrausto, laiško ne
reikia eiti 22-23 kilometrai ke
lio’ į Raseinius. Dar daugiau 
žmones nudžiugintų jeigu ta 
agentūra pavirstų į paštą iri 
įvestų pagreitintą susisiekimą 
telefonais. Bet . deja, mažai 
kam rupi ta gerovė.
t Taip pat praeitą vasarą tro
bos kai grybai iš nakties su
dygo. Pristatyta dvi naujos 
murinės ir trjs medinės gra- 

| žiai įrengtos. Įsteigta dar vie- 
į na krautuvė suvargusio žyde- 

vie- 
nas kpopęrativas ir dvi priva
tinės, žydelio ir Lietuvio Ame
rikono.

Pasakoja žmonės kad “Ūki
ninkų Sąjuhga” su kunigėliu

ir turėjo ankštą 
centraliniu Gudų 
partijos komitetu 

šiol suimta 36 as-

PECMĮ .........
» pu tiku SpeiiW. ‘ lio, tai jau išviso yra trįs:
.kių aeiilamtu 11
scialiatas arta f
nėa kokia liga W *. į

Jisai pati U |WĮ® 
rzaminavimo. Dw0"’n 
d negalėjo jut fi(# ’ 
o užtektinai ipiiju®*’-. 
bei neŪraJo )1*| 

aparatas Radio-Stc^'T 
lių Roentgeno i> » 
ikaa egzamiiaraMl bSL 
man tikrą juiu M® 

■u ai paimsiu tu M# 
ugryž senoji JuĄjfK 
ii. Jeigu turite »wj 

ir kenčiate nuo 
ua ant viso kūno ii 
aibiukit ilgiau Įtiks« * 
, o ai po litrriMĮjatRĮ 
gydoma, ir t* piW1“ 
1b ėjimas reikalinga į* į

SPECIALISTO 
E. W5th SI O* 
3, KAMBAJUS t 
ki 4 - nui i UH* 
ao 10 Iki L Jį

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

SKAITYK

------ H
MERMAN!
ii, vinduotojai ir # 
šinerijų. Rakant*
i ir sukraunani. I

CleveUnd, S

“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 
gražiu apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” 
glausiu ir 
laikraščių........... .. .....
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj S3 met. 
TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės ĄĮ. 26. Lithuąnįa.

ŠIŲ DIENŲ GIMINAIČIAI
Paprudžiai (Pilviškių val.)-

Iš birželio 20 į 21 d. nakčia pas 
pil. Baltrušaitienę atvyko Jur
gis ir Petras Stan. iš Jurgeliu 
kaimo ir paprašė įleisti pasi
šildyti, girdi parvažiuoja iš mi
ško. Senutė nieko pikta nema
nydama įsileido juos ir davė 
dar sūrį pasistiprinti. Svečiai 
kaž ką sumurmėję griebė Bal
trušaitienę vienas už galvos, 
antras už kojų ir išnešę metė į 
šulinį. B-nei 
vyrai atplėšė rentinio gabalą 
ir metė į šulinį. Senutė nutilo. 
Užpuolikai manydami senę už
mušę nuėjo savais keliais. Ta
da moteris pradėjo rėkti. Rik
smą išgirdo tarnaitės. Sukilo, 
sukėlė kaimynus ir vos gyvą 
senę ištraukė iš šulinio. Ištrau
ktoji apie tris valandas gulėjo 
be žado. Iš atsipeikėjusios su
žinota kad piktadariai yra jos 
giminaičiai, h’ ją užpuolė del 
to kad senė ilgai gyvenanti,ir 
valdanti turtą. Jie norėję pa- 
trumpint senės amžių ir pasi
dalinti palikimą. Piktadariai 
areštuoti ir išgabenti Vilkaviš
kio kalėjiman. - “Liet.”

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA

pradėjus rėkti,

yra vienas turiniu- 
pigiausių Lietuvių 
Eina kas savaitė

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno

1925 Metų

KATALOGO

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

Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsi
tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.

Pradėk taupyt po mažai, bet taupyk .reguliariai ir užsi- 
spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekmėmis.

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

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

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur o 
Tabletuose ir kaip skystimas

Didele tuba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Fharmacal C o., Saint

X

Net. keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt jums 
prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku.

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

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

4

Visai tyras caštor oil medi- 1 
kaliam naudojimui. Stipru-

ForBILIOUSNESS

THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANYm

Al! druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Muster oi c (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster
čMadc by

Lambert Phmnacal Co., Swint Lotus, U.*S. A.

Ateik pas mus ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba 
pasiųsk per paštą. Atmink, neatidčliok iki rytojaus tą 
ką gali padaryt šiandien.

“V 1 E N Y B E”
193 Grand Slreęt Brooklyn,-N. Y.\
—Hl I i IĮ.,..,........ . ........................... .

mas ir grynumas nepakeis
ta. Be šoknib ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

DR.HUMPHREY59
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t
X 
❖ f

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

Imk BEECHAM’S 
PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomelio 
Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutės

BEECHAM’S
PILI'S^ '

3354 Superior Ave.
A. B. Bartoszewicz, Pres.

Cleveland, Ohio

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

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvoj.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

t
t į
I



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

DVASIŠKAS BET NEDORAS 
PAMOKSLAS

Pateko man; į rankas vieno 
parapijono leidžiamas lapelis 
kuriame kpks tai bevardis au
torius drožia pamokslėlį apie 
kokius tai gyvulius, kurių, sa
ko, “randasi pas katalikus,, bet 
mažai ; pas liberalus didelė di
džiuma; o pas Lietuvius radi
kalus tai mažas skaičius randa
si (tokių) kurie turi šiek tiek 
teisės .pretenduoti prie žmoniš
kumo principo". Jeigu tokių 
■gyvulių-žmonių nebūtų “tai gy
venimo sąlygos pagerėtų bent 
100ft% 
tuomet gyvuliai-žmonės nega
lėtų užimti nei- Valdiškų; nei 
profesionalių ‘Vietų, nei biznius 
turėti”. ,

Jau tas užmetimas libera
lams parodo kad tą' straipsnį 
rašė vienas iš tokių gyvulių- 
žmonių, nes doras žmogus rie- 
drystų sakyti kad pas libera
lus (tai yra laisvamanius tau
tininkus) yra didelė diduma ne
dorėlių. Tik išgverėliai pas 
tus visą blogą mato.

Tegul peržiūri katalikus, 
vo viernus parapijonus, ir 
kad proporcionališkai nedorėlių 
arba tų gyvulių-žmonių jų aba
ze yra daug daugiau negu pas 
liberalus. Yra jų tokių 
užima valdiškas vietas 
pijoje), kurie žinodami 
dojo vargšus žmonelius. 
vienas parapijos komiteto na
rys tarnaudamas žydų banke, 
žinodamas kad tas bankas eina 
silpnyn, nes jau skolina ir de
pozitus ir mortgečius ,iš Lietu
viško banko (kurio direkto
rium jis buvo); o dar ėjo pas 
žmones ir kaulijo kad neštų pi
nigus pas ji; mat norėjo išgel
bėt žydus šų 
ir prapuldė 
skaičių, nes 
šimtai bet ir tūkstančiai' žuvo, i , . ... ...--.įsaYra ir daugiau tokių nedorą-j 
lių katalikų tarpe, Yra net ir| 
kunigų tarpte, kaip nesenai’ ma
tėme vieną atsitikimą Detroite.1 

Jeigu rašoma kas mokinimui i 
žmonių tai mokykit juos abel-' 
nos doros, o nė terškit kitas | 
sroves, kitas pažiūrąs; už ką i 
jūs niekas negali pagerbti.

Tie jūsų juodinami kitų pa
žiūrų žmonės tuoj pasistengs j 
surasti jūsų nedorybes ,ir pa
rodyti, ir jas pamatys tie ku- j 
rie dar iki šiol nematė;

Daugybę Lietuvių ir po šiai 
dienai nežino kaip bus su jų 
šimtais, kitų tūkstančiai dola- 
rių, ir nieko negalima pasakyt' 
kaip su tais pinigais išeis.

Lelą V. Scopes, sesuo teisia
mo* mokytojo Scopes už tikėji
mą evoliucijos mokslui, kuri ir
gi tikėjo ir liko atstatyta iš 
mokyklos Pąducah,, Ky., pada
vė aplikaciją Clevelando 
kyklų 
vietą, 
ji bus

(permažai nori!), nes

k

są
rąs

kurie 
(para- 
išnau-

Nes

Lietuvių pinigais 
Lietuvių nemažą 
daugybės ne tik

Solo.

PILIEČIŲ KLUBO IŠVA
ŽIAVIMAS

Clevelando Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas rengia dide
li išvažiavimą ant T. Neuros 
farmos, Brunswick, O., nedė
lioj, liepos 26 d.. Mašinos ir 
didelis trokas važiavimui 
prie Lietuvių svetainės 8 
ryte.

Nariams įžanga dykai,

bus 
vai.

moterims ir merginoms $1. Pa- 
įlaliniams visiems $2 ypatai, 
vaikams $1.

Tikietus 
kalno 
šiltį; 
Žuką.

pas 
arba

APILPĖŠĖ LIETUAHŠKĄ 
ŠEIMYNĄ i

Liepos 17 d. apie 3 vai. nak- 1 
tj, pas K. Raškauską, 7110 Del- 1 
lenbaugh avė., įsikraustė plėšį- 1 
kai ir išnešė keleto desėtkų do- 
larių vertės daiktų. Raškaus
ko išnešė $22 iši kasdieninių ke
linių ir diržą nuo tų pačių kė
linių. Matyt vargšų .plėšikui 
butą; nes ir diržo neturėta.

. Jonui Puskunigiui, įnamiui; 
padare blėdies daugiau: jam iš
nešė laikrodėlį $54 vertės, ir ■ 
tik keleto sekundų truko kaip 
Butų paėmę iš skrynios virš 
$300, bet nežinią dėl kokios 
priežasties plėšikai tūrėjo ap
leist kambarį. J. Puskunigis Atidarymas Thistle Down lenkty- 
visai ntegirdėjo kaip plėšikai į nil! Parko buvo labai pasekmingas 
kambarį inčjo ir paėmę laikro- ir Pirm9 diena dalyvavo virš 18,000 

. ... . . . . nniiioiiaia

mo- 
tarybai ir nori gauti čia 
Jeigu bus proga, sako, 

Clevelande priimta.

THISTLE DOWN PARKO 
LENKTYNES PUBLIKA 

GAUSIAI LANKO

Svarbus Išguldymas
£ Temoje 

IZAJO 49:10, 11
J Jie nei alks, nei trokš; juos nei 
joks. karštis, rtei saule nekaitins; nes 
jy Susimiltojas juos vedžios ir prie 
šakinių vandenų prives-_
. Aš visus sąvo" kalnus i kelią pa

versiu, irmaho takai tur būti pra
minti.
NEIMLIOJE, 2:30 v., 7017 Superior

Kalbės F. J. Diglis.

EVOLIUCIJOS BY
LOS EIGA

(Tąsa nuo pusi. 1-mo)
ją nieko nesakė. Darrow 

liudininkus ištyrė kad dar 
laiku minėtas biologijos 

buvo ipardavinėja-

švaisto kardais.
Malone užbaigė ragindamas 

neuždaryti durų mokslui prie 
jaunimo. Lai mokslas ir 
gija buna mylima, bet Jai 
na maišoma.

Bryan to klausė .ramiai
bai plojo kada Malone užbaigė. 
Iš minios irgi buvo smarkus 
plojimai tam “bedieviui”.’

teolo- 
nebu-

Akrono Naujienos

dėlj, ir atrakino skrynią, bet 
pinigai neišimta.

Plėšikų įlysta per priešakini 
langą. Ties abiem miegkamba- 
riais pusėtinos duobės ištrypta, 
kas rodo kad gerai Apžiūrėta 
per langus kas ir kaip stuboje 
yra. Iš kitos stubos moteris 
mačius kad buvę keturi vyrai, 
ir jai sušnekus vienas plėšikų 
iššokęs per virtuvės langą ir 
visi sušokę į Fordą nuvažiavo. 
Gal del tos priežasties nespėjo 
nei minėtų $300' Iš skrynios pa
siimti.

Apiplėštos Reimyfnos langai 
būdavo visuomet atdari, todėl 
nenuostabu kad .ir ; neprašyti 
svečiai atsilankė.

Policija atėjus “vuodinėjo” 
kad buk buvę užleista per atda
rus langus tam tikrų migdinan- 
čių dujų. Gal ir taip. Polici
ja gyrėsi kad 'plėšikus sugau-| 
sianti. Dieve jiems padėk iš- 
melžt iš gaidžio pieno.

žmonių. Žmonės pamėgo naujausią 
Oėvelando lenktynių traktą. Prasi
dėjus su praeitu panedčliu, lenkty
nės atsibuna visa šią savaitę kas
dien, dalyvaujant tūkstančiams lan
kytojų.

Visi gerejasi naujai įrengta vieta 
ir jos patogumais, yra sodos fonta- 
nai^. visai naujas dalykas lenktynių 
trakte. Taipgi yra užkandžių vieta 
kur galima gauti geriausių valgių 
kokius tik pinigai perka už prieina
mas kainas. Klubo namas pasiro
dė) mėgiama draugiška sueiga, kuri 
bus užpildyta ir visą sekančią sa
vaitę, lenktynių bėgiu.
Kiekvieną Subatą yra $5,000 laižy- 
bų suma, o per visas lenktynes nei 
vienai suma nebus mažesne $1,000.

Thistle Down yra vienas iš pui
kiausių lenktynių traktų Amerikoje 
ir tai yra kręditas sportui kurį šita 
viela reprezentuoja. Trąktą lengva 
pasiekti busais ir tramvajais. \

“Dirvoje” randasi laiškai A. 
Gundrotai, St. Butkui ir J. Ru
kšėnui.

Geriausias
Aš.

Com
Skutimas

Representative Realty 
pany, kuri naudojo Municipal j

■ Savings and Loan Co. pinigus Į
■ savo bizniui, sudarius, sutartį ;
[su Guardian banku nori išpar-.s 
įduoti (118 savo nebaigtų staty- Į 
Įti ir įrengti namų iš kurių ti- Į 
'ki sukelti $1,267,700, iš kurių > 
Igal galės kiek sumokėti žmo- i 
nėms kurių pinigus nunešė, jei- į 
gu tie pinigai nenueis i kokias į 
skyles labiau reikalingas negu i 
biedniems žmoneliams. ii

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

PARDAVIMAI
PAVIENIS namas, gražioje vietoje, 

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

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

garų krautuvę, garantuota $400 sa
vaitėj 
greta.

ineigų, gražus 5 kambariai 
Pigi randa. Parsiduoda’ pi- 

Matykit Zimenuan, 5097 Sco- 
vill Avė. / (31)

$1 iki $25.

Valei
AutorStrop

Razor
—Iššiaštrina Pats

•i*

stengkites gauti iš- 
raštininką V. Janu- 
pas pirmininką A. 
Kviečia Komitetas.

Pereitą subatą į Clevelandą 
atvyko {Jonas Plerpą, kuris po 
sugryžimo iš Lietuvos Chica- 
goje gyveno. Sū savo draugais 
praleidęs kelias dienas, ketver
ge. iškeliavo į New Yorką ir 
vyksta Lietuvon visai apsigy
venti. Pagedėlio vakare pas 
Karpavičius buvo surengta jam 
išleistuvių, vakarėlis, dalyvavo 
artimesni draugai.

SANDARIEČIŲ IŠVAŽIAVI
MAS

Nedėlioj ant Varakojo ūkės 
buvo skaitlingas ir linksmas 
Sandaros 18-tos kuopos narių 
ir draugų išvažiavimas. Buvo 
apie 15 automobilių, apie 50 
ypatų. Visi gražiai praleido 
dieną žaisdami ir juokaudami.

Jojamų Arklių Lenktynes 
Thistle Down Park

CENTER ROAD, NORTH RANDALL, O.

Lenktynės Kasdien Lyja ar Gražu. Pirma lenktyn? 2:15 pp.

Moreland Blvd. Rapid Transit Karai išvažiuoja nuo Pašto 
kas pusvalandis ir sujungia su busais vežančiais tiesiog j 
traktą. Iš miesto Bušai išvažiuoja nuo Bus Terminai, E. 
9th St. ir Prospect.

apie 
per 
tuo 
rankvedis
mas mokyklos tarybps pirmi
ninko.

Stewart ir Malone
Sekančiomis dienomis pakilo 

■su savo kalbomis Bryan, bibli
jos straipsnių rašytojas. Tą 
dieną prasidėjo didžiausi deba
tai apie mokslą ir evoliuciją 
kokius pastarais metais kas 
girdėjo. ,

1 Pirm iBryano kalbėjo dar ki
tas,! Stewart, bet Bryano labiau 
visi laukė, kaipo užtarytojo tų 
žmonių persitikrinimų ir tikė
jimo į Dievo žodį, bet Stewart 
padarė didesnį Įspūdį ir tą die
ną savo dievobaiminga kalba 
užtemdė net Bryaną.

Stewart privedžiojo: “Ar jie 
nori kad aš tikėčiau jog aš ki
tados buvau, kirminas ir ran
giausi žemėje. Ar jie atims iš 
manęs mano viltis pomirtinio 
gyvenimo. Aš noriu keliauti į 
aną gyvenimą”, rėkė Stewart, 
iškeldamas rankas į dangų, 
kur yra amžina palaima man ir 
kitiems!!. bj.tixnm

Kaltintojai Arba fundamen
talistai mėtė. visokiausius pa
juokimus ir pašaipas kokias tik 
sugebėjo ant gynėjų, naudojo 
visokiausius religiškus žadini
mus publikos, jausmų. Nors 
pradėjo su (įstatymiškais argu
mentais, bet iluoj juos atmetė 
į šalį ir pavįrto tikrais evange
lijos skelbėjais.

Jaunas advokatas Malone iš 
New Yorko, gynėjų pusės, gir
dėdamas tuoą pamokslus apie 
išganymą,. dorą ir auklėjimą, 
atrėžė: “Ar kunigai yra; vie
natiniai Šioje šalyje kurie rū
pinasi apie jaunimą, ar tiktai 
bažnyčios tėra moralybės mo
kytojos?-!’ , 1

Malone priminė kad kuomet’ 
Mohametonai < Užėmė Aleksan
driją jie sunaikino garsų kny
gyną tenai dėlto kad jų nuomo
ne' tiktai Koranas (Mohameto- 
nų biblija) talpino visą tiesą 
kokia tik pasaulyje radosi.

'“O šitie ponai sako, ‘Biblijoj 
randasi visa teisybė. Jei pasau
linis mokslas gali prirodyt ko
kią teisybę ar faktus nesančius 
biblijoje kaip mes juos supran- 

itame, tada sunaikinkim moks
lą', bet laikykim sau biblijas’, o 
mes atsakome: laikykit savo 
biblijas kaipo savo nusiramini
mą, laikykit jas kaipo savo kel
rodžius, bet laikykit jas ten kur 
jos priguli jūsų pačių sąžinėj, 
jūsų pačių pažiūrose, teologi
joj, bet nebandykit sakyt inte
ligentiškam, apšviestam pasau
liui kad tos knygos, parašytos 
žmonių kurie nei vienas neži
nojo apie 
tus, gali 
srityje."

Malone 
toną,

priimtus mokslo fak- 
buti priimtos mokslo

Nuvažiavimas 50 Centu

BROADWAY KARAI VEŽA IKI NORTH RANDALL

Ar Neparankiau
PA LEIST . ATVIRUTĘ ARBA TE-. 
LEFONUOT, negu nešt glebi dra
panų? Musų patarnavimas grei

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

Rosedale Dry Gleaning Co,
_ rirrnilTIO Randolph 7900

savininkas C, F. rtlnAllld 6702 SUPERIOR AVe
Palei Lietuviška Bažnyčią. Vakarais atdara iki 8 valandai. Ateikit.

sudrebino visą Day- 
ir žmonės kurie atvyko 

iš toliau pasiklausyti ‘Stebėjosi 
ii' vadino jj nauju “Patrick 
Henry”, kuris yra pasakęs: 
“Duokit man laisvę arba mir
ti”. Jam plojo net fundamen
talistai. Malone pašiepė Bry- 
aną kaipo norinti bėgti iš muš
tynių pirmu laiku jo gyveni
me, kadangi Bryan varėsi kad 
mokslo žmonės nebūtų įsi
leista j šią bylą kaipo liudinin
kai. Malone pasakė Bryanui 
jeigu kas yra teisybe neturi bi
joti nieko. Malone girdėjo iš 
Bryano išsitarimų pirm bylos 
pradėjimo jog šis teismas bus 
dvikovė iki mirties, ir paklau
sė kokia čia yra dvikovė kada 
kaltininkas yra pririštas prie 
stulpo ir kaltintojai tik vieni

KUNIGĖLIUI NEPAVYKO
Liepos 4 d. atsibuvo Šv. Pet

ro parapijos piknikas, kur su
sirinko nemažas buris Lietuvių 
ir visi linksminosi kaip kas no
rėjo: dainavo, žaidė kaip kam 
patiko, Pikniką baigiant, ne
apsieita' be trukšmo: vietinis 
klebonas pakėlė trukšmą: pasi
šaukė publiką prie stalo ir pa
siūlė kad, daugiau biznio dary
tų; ir tuoj davąi lošt saldainiais 
spėjimui pora ar “lyčna”, sau
jomis semiant. Vienas vaiki
nas, A. A., pasidrąsinęs papra
šė pabert jam ant stalo visą 
maišą saldainių ir kunigas pra
dėjo jas .skaityti. Vaikinas sar 

, pavirto į pilną karštą pamoks-: kė kas bus. “lyčna”. Išpradžių 
lininką, pareikšdamas jog mok- kunigas skaito kaip reikia, bei 

t slas niekad negales, išaiškinsi, mato kad vaikinąs išlošia, kuni- 
' paslapčių prasidėjimo gyvybės, geliui jau darosi negerai, šiuo- 
nei jokis mokslininkas negalės ją jis saldainius nuo stalo sa- 

į niekados susekti prasidėjimą* kydamas kad''išeina'poros. Ku- 
vienos veislės nuo kitos. Jisirie stovėjom ir žiūrėjom visi 
paskaitė Darvino apibudinimą matėm lunigo pralaimėjimą iv 

( apie išsivystymą žmogaus iš į sykiu suktybę: Tuojau kilo ler- 
( beždžionei panašių pratėvių, ir 

pridėję šų pakeltu balsu kad 
. šitie .žmonės skelbia jog žmo

gus išsivystė nė iš Amerikoniš
kos beždžionės, bet iš senojo 
pasaulio beždžionės. Bryan' pa- 

; šiepė diena pirm to duotus pa
aiškinimus profesoriaus Met
calf. “Ar jis pasakė kur gyvy-

i b.ė prasidėjo? Ai- jis pasakė 
| jog užpakalyje to visko buvo
■ Dievas ? Nei žodžio apie tai.”
i Bryan Tiki į Stebuklus 
, Evoliucijos mokyme apie at- 
\ atsiradimą gyvybės nėra vie

tos stebuklams, sako Bryan, ji 
- (evoliucija) viską panaikina.
■ Nėra joje vietos stebuklui ne- 
: kalto 'prasidėjimo nei jokioms 
i kitokioms Dievo paslaptims ku-
■ ries randasi biblijoje,'' “Sulyg 
i evoliučijonistų mokymo, Jėzus 
' buvo sunūs Juozapo ar kokio 
i kito bendro", skundėsi! Bryan.

Bryanui pabaigus kalbėt', iš 
minios pasigirdo balsų ‘Amen’, 

i ir atsistojo vėl Darrow, prašy
damas kad ir tas butų užrekor- 

' duota teismo eigoj!
Darrow buvo klausinėjamas 

teišėjo; ir pasakė sekančius da
lykus:

Gynėjų nuomone, (Biblijos! 
Išsireiškimai jog Dievas sutvė
rė žmogų iš molio yra tik figu- 

' rinė kalba, ries taip pat biblija 
kalba iv apie sutvėrimą gyvu
lių.

Teisėjas užklausė: ‘‘Ar ta- 
mįstos teorija yra kad Dievas 
sutvėrė žmogų augimo proce
sų?". “Taip”, atsakė Darrow. 

“Tamista pripažįsti Dievą 
užpakalyje pirmos gyvybes ki
birkštėlės9”

“Mes tikime kad dauguma 
musų liudininkų laikosi tos 

’nuomonės. Kaslink manęs, aš 
nepretenduoju turįs kokią nors 
nuomonę apie tai”, atsakė Dar
row. “Mes sužingeidauti pro
cesų, d biblijos pasaka su tuo 
nesusitaiko”.

Teisėjas: Ar jūsų teorija 
apie evoliuciją kalba apie ne- 
mirtinumo klausimą?

Darrow: Evoliucija kaipo te
orija užsiima žmogaus organiz
mų. Chemiją nekalba apie ne- 
mirtinumą ir nieko neturi su 
tuo. Aš žinau dąug evoliucijo- 
nistų kurie tiki Į nemirtinumą. 

Teisėjas.: Ar jie taipgi tiki 
kad kiti gyvuliai irgi apdova
noti nemirtinumu?

Darrow: John Wesley tikėjo 
tam; jis buvo evolrucijonistas 
savo rūšies. Jis tikėjo sutikti 
savo šunį ir arklį busimame pa
saulyje. Aš negalių tikrai pa
sakyt kaip visi evoliucijonistai 
tiki-. Kaslink manęs, aš nesa
kau žinąs kaip ištikro yra. 
Mokslininkai Nepageidaujami 

Liepos 17 d. teisėjas Rauls- 
ton nusprendė kad teisme ne- ' 
bus pageidaujama mokslininkų 1 
liudymai, viskas kas jiems ap
eina tai ar Scopes mokino evo- i 
liuciją, ir tuo jįe vaduosią. j 

Darrow ant to pareiškimo la- ] 
bai įširdo ir teisiną išvadino J 
Vienpusišku, karčiai pašiepda- < 
mas teisėją ir valstiją, delei ko

ir la

kal- 
rin-

Bryan Kalba
žinios tuoj praplito kad 

bes ir Bryanas ir žmonės 
kosi jo paklausyti. Jis tylėjo
per keturias dienas, ramiai sė
dėdamas, klausydamas kitų, ir 
su persitikrinimu manydamas 
kad jis turi tiesą tame ką jis 
pasakys ir kad Dievas stovi jo 
pusėje. Tūlą laiką Bryan lai
kėsi legalių klausimų, paskui

mas, kunigas saldainių yaiki- 
nui nenori duot, publika šaukia 
“Šalin sukčiai!”, ir pamačiau 
kunigėlis su vaikinu susikabi
nęs taršosi, bet kunigėlis turė
jo mūšį pralaimėti, kelis sykius 
gaudamas Į žandą, ir turėjo ei
ti sau. Publikai buvo gardaus 
juoko kaip nekurie šaukė: Tai 
tau ne vasario 15-tą per balių 
salėj lermas kelti, gavai ir tu
rėk!

Tai matot kaip musų kuni
gėliai su savo avelėmis elgiasi. 
Bet ir avelės netyli. Vėjas,

SENBERNIAI
Pas mus Akrone labai 

v.enę senberniai; negana kad 
vilioja visokiais budais jaunąs 
nesuaugusias merginas; bet dar 
lenda ii- į šeimynų tarpą, vilio
ją moteris visokiomis dovanė
lėmis, vyrui nematant. , Užėję 
j stubą, vyrui nešant,, jie jau 
turi gatavai kišenėje svaigalų, 
užveda šneką kad .vyras nege
ras, tai šerias,' tai šleivas, tai 
ne strainas, pažiūrėk į mane! 
ot .vyras! Ir parodo kiek už
dirba, ir, paikšės moterėlės ap
svaigę raugalu pradeda svajoti 
sau, ir ima klaidžiot.

Čia priminsiu 
šeimynos sugriovimą 
labų senbernių. Tai 
Baltrūno šeimyna, 
nes .sugyveno gerai, 
sau. namą ir beveik 
mokėjo; moteris pamačius kad 
viskas kaip 
sumanė savo 
vo “meilę”: 
dėk tu ant 
$4,000 bankari, aš 
dar šimtą kartų geresnė.... 
Vyras, geras darbininkas, taip 
ir padarė, padėjo savo sunkiai 
uždirbtus centus ant moteries 
vardo, O kas atsitiko? Nagi 
pareina vyras išl darbo ir at
randa su savo pačią, net po vie
na kaldra, žinomą senbernį K. 
B., 2:15 vaL nakties. Vyras 
tuoj patykiai išėjęs pašaukė 
policiją, policija puolus rado 
lovoje du ‘meilužiu’ fniegančiu. 
Lazdomis išbudino, 
išvežė abu j stotį, 
sunkiai pinigiškai

įsigy

apie vienos 
tokių ne
yra Igno 
Tie žmo- 
pasipirko 

visai išsi-

“pienu plaukia’1 
vyrui 
sako, 
mano

parodyt sa- 
širduk, pa
varde tuos 
busiu tau

ir prikalę 
Abu tapo 
nubausti, 

užsimokėję pasiliuosavo, bet
tam “jaunikaičiui” policija įsa
kė daugiau nesilankyt tos mo
teries namuose nes bus išde- 
portuotas iš Akrono.

Kas tokiai šeimynai daryti? 
Reikia' skirtis, ir šeimyna su
iro. Tas senbernis turi pinigų, 
nes anais metais Goodrich dirb
tuvėj palydėjo savo rankos pir
štus, už ką gavo užmokėt, ir 
turi progą plaktis prie moterų. 
Moteris nori gaut “divorsą”, ir 
vyras visaip šmeižiamas, o jis 
deda pastangas atgauti savo 
sunkiai uždirbtą turtą, namą ir

teismo priimta tvarka Darrow 
turėjo būti nubaustas už panie
kinimą teismo. Liepos 20 d. 
Darrow atsiprašė, ir vėl prasi
dėjo tolimesnė bylos eiga.

(Bus kitame numeryje)

du vaikučiu. Byla tęsiasi apie 
metas laiko, ir matyt senbernis 
su savo meiluže turės pralak 
mėt, nes jau senbernis baigia 
savo kapitalą, o advokatai vis 
tęsia bylą.

Tai maįot, moterėlės, prie ko 
priveda susidėjimas su senber
niais. Panašių atsitikimų čia 
netrūksta. Tokius “svečius” 
reikia vyt laukan, o ne laukt 
kad fundytų. Vėjas.

PRIE RATELIO IŠVAŽIAVI
MO.

Ten Buvęs aprašo kad Rate
lio išvažiavime buvo negražių 
apsiėjimų. Gerai žinom lead tik 

; karvės geria vandenį; jeigu ar7 
klį ar karvę butum matęs girtą 
tai kas naujo, o žmogui , taip to
li išvažiavus 
užsigert, tai tarp Lietuvių pa- | 

. prasta. Juk ne bažnyčia ir ne | 
teismo butas, bet laukai, todek fl 
žmonės ir išsigėrė, bet ir toli 1 
nuo miesto atsitraukė kad hie- 1 
kam nekliudytų. Bet vienam 1 
užkliuvo. Kam reikėjo važiuo- ] 

1 ti taip toli girtų žiūrėti, gali- 1 
ma matyt ir 'mieste. Kaslink 1 

t kokios ten moteries kuri iš ke
linių siūlė arielkėlės, tai juk j 
neprisiulė kas nenorėjo. Nie- | 

Į ko tame suvažiavime niekas I 
’ neužgavo ir neužmušė, tai gana | 

laimingas piknikas. O jeigu j 
matytum girtus bažnyčioje tai j 
butų naujiena. Darbininkui pa- I 
vargusiam daug nereikia^ past- Į 
gerti: vieną kitą ištraukė ir su- i 
diev razumėliui. Vienas kiti 1 
mylėdami kaipo artimas.' arti- S 
mą, taip ir prisivaišino.

Užtai Rateliečiai negali būti i 
žeminami, nes tai ne vieni-jie 1 
ten buvo, bet . ir pašaliniai; •;

Smulkmenos
■ ■ Liepos 11 d. vienas važiavo I 
su troku, kitas stačiai į aną 1 
važiavo kitu automobiliu, tai | 
tas ajęt į krautuvę Įmovė iiorė- : 
damas! išsisukti. Automobilio j 
važiavęs padavė jam savo var- 1 
dą ir sako kad apdraudos ko®- | 
panija jam apmokės. Tas'tuoj j 
į teismą, o teisme ĮiahiškėjO jog I 
tas automobilis pavogtas net iš | 
Cincinnati ir jot įieško. Trokš I 
sutaisyt kainuoja $66. -

Liepos 13» d. atbėgo pas ma- I 
ne žydelis pasiklausti kiek jis į 
man kaltas už darbą. Jis net Į 
uždusęs pasipasakojo kad vie- s 
nas žmogus su plyta jam prie j 
galvos reikalavo atiduoti pini-1 
gus už arbūzą, žadėdamas uz-1 
mušti, žydas atsitraukė,, tas | 
žmogus dar kuo tai j jį metė. S 
Tas žmogus sako yra. Lietuvis 
ir turi ant troko 
mo mašiną! Bet 
tąją papuolęs.

Liepos 16 d.
man į langą baladoja, Ogi žiu-1 
riti Žydelis pagavęs kokių 10 1 
metų vaiką sako pagavęs jį ge- | 
leži ir automobilių dalis beva- J 
giant. 'Paklausiau vaiko kas jis a 
do vienas, atsakė kad jo tėvas g 
yra Rusas.

Kur korespondentas kuris | 
aprašė Ratelio girtavimą, bet I 
tyli apie pikniką kuris buvo | 
pas bažnyčią, kur vienas gulėjo ] 
girtas ir net šaltoj,on papuolė. 1 
Jo vardo nesakysiu, bet jį dau- 1 
gūnia pažįsta. Jis nuo 6 vai- 9 
ryte jau girtas, ir kasdien be 1 
atmainos kalbina našles ir ves- J 
ii ketina.

šią savaitę, pradedant nuo -J 
pereitos subatos, Akronas ap- a 
Vaikščioja, 
sukaktuves, 
šių, parodų 
nės.

ir radus arielkos

peilių aštrini* ,] 
sako jis į šal- |

ryte kas tai

savo šimtmetines j 
Buvo Įvairių žak 3 

ir orlaivių lenkty-

Gero Velijantis, a

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio..
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