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kas savaitė Clevelande, Ohio 

Lietuvių Spaudos Bendrija

METAI VH (VOL. VII)Airių Vadas CollinsNužudyta
ANTRAS BĖGYJE 10 DIENŲ APLEIDO AIRI

JOS KOVOTOJŲ EILES - TIK NE UŽ 
RESPUBLIKĄ.

JAPONAI KIRŠINA 
SIBIRIEČIUS

Tientsin, Chinija. — Iš Bar
bino ateina žinios jog Vladivos
toke sukeltas monarchistų pasi
kėsinimas įvesti savo valdžią yra 
Japonų surengtas Japonijos ka- 
riumenę iš tenai ištraukiant, kad 
šitaip sumišimams kilus Japoni
ja galėtų vėl rasti priekabę į 
Vladivostoką sugryžti ir jį už
imti, o paskui vedant derybas su 
sovietų atstovu Joffe, kuris tuo 
tikslu važiuoja, išreikalauti sau 
geresnių išlygų.

Monarchistų suokalbis sureng
ta Harbine; gal but pasidarbavi
mu Semionovo, po Rusų susirin
kimo katedroj Harbine kur buvo 
kalbėta poteriai Už caro dėdę 
Nikolajų Nikolajevičą. Po to ki
tur buvo laikyta mitingas ir su
rinkta daugybės parašų prašant 
Nikolajevičą atvykt į Vladivos
toką, užimt sostą ir iš tenai pra
dėt gelbėt Rusiją.

Iki Romanovų šeimynos lieka
na atvyks, Vladivostoke nutarta 
vyriausiu valdovu padaryt Gen. 
Diederičhą, irgi karštą monar
chas tą.

PULK. RYAN MUSŲ ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS ATSTOVUI 
PRIETELIUS V. ČARNECKIUI

i Washington (Elta). — Rugp- GERBIAMASIS! 
10 d. Lietuvos Atstovybėje Wa
shingtone lankėsi ką tik iš Pa- 
baltijos sugryžęs Pulk. Edward 
Ryan, buvęs Pabaltijos Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus virši
ninku.

Jo pagerbimui, Lietuvos at
stovas rugp. 11 d. iškėlė pietus.

Pul. Ryan Europoje būdamas 
pasižymėjo dideliu palankumu 
Pabaltijos valstybėms. Ir Lie
tuva per jo palankumą ir pasi
darbavimą labai daug patyrė ge
ro iš Amerikos Raudonojo Kry
žiaus.

Pabalti jos-Amerikos Draugi
jos surengtame rugpjūčio 3 d. 
pokilyje New Yorke -— iš prie
žasties Amerikos pripažinimo — 
Pulk. Ryan savo ilgoje ir gra
žioje kalboje labai prielankiomis 
spalvomis nupiešė Pabaltijos 
tautų gyvenimą, jų demokratinį 
ir politinį priaugimą. Ypač svar
bus buvo jo įrodymai kad Pa
baltijos kraštų žemės (reforma 
buvusi labai protingas ir teisin
gas aktas. ■

dolarių! 'Kodėl taip? Ar toli 
tuom keliu važiuosite? To ne
gana. Atstovybė privaryta žmo
nių Su nusidėvėjusiais vardais, 
kurie veltui ima po kelis šimtus 
dolarių mėnesyje.

Ir štai išrasta registracijos re
volveris, ir pridėjus jį Ameri
kiečiui Lietuviui prie kaktos rei
kalaujama dolarių! Tai šitokios 
valdžios mes per ilgus laikus 
troškome ? Už šitokią laisvę mes 
■kraują liejome?!

i Dievaiti Perkūne! Išgelbėk 
muš iš šitos nelaimės!

Pilypas Vaivas.

Pamišta sveikinate Lietuvius 
Amerikoje išreikšdamas džiaug
smą kad Amerika pripažino Lie
tuvą. Nuo senų senovės mes 
troškome, sapnavome ir dėjome 
pastangas kad Lietuvą liktų lai
sva ir neprigulminga Valstybė. 
Rodos dabar reiktų džiaugtis ir 
triumfuot. Tai betgi męs jau
čiamės skaudžiai susiviję. Mes, 
Lietuviai Amerikoje siela, kunu 
ir. krauju jaučiamės' esą Lietu
vos piliečiais. Ir štai Lietuvos 
Atstovybė, tarsi perkūnas iš 
giedro dangaus, trenkė mums 
užreiškimą kad Lietuviai Ame
rikoje turi dar pastot Lietuvos 
piliečiais užsimokėdami po de
šimtį dolarių. Jei jie .to nepa
darys .tai patenką į kriminalis
tų eilę, ir jų turtas busią kon
fiskuota. Labai ačiū! Reiškia 
mes dabar sužinome kad Lietu
vos Atstovybė išplėšė iš musų 
pilietybę! Ir po to dar sveiki
na tuos pačius Lietuvius išreik
šdamas džiaugsmą kad Ameri
ka pripažino Lietuvą! Kur lo
giką.? Kur sensas? čia nėra 
nieko daugiau kaip skaudžiau
sia įžeidimas tų žmonių kurie 
išplėšę savo širdis padėjo ant 
Lietuvos laisvės aukuro! ši
taip nedryso pasielgt nei Caro 
valdžia, kurią mes vadinome bu
delių valdžią.

Kuomet Lietuvos valdžia ir 
Atstovybė išdrysta šitokius špo
sus krėsti, aš nors- ir neįgalio
tas drystu pasakyt: Netieskit 
jus, drąsuoliai, Amerikiečiams 
rankos prašydami visokios pa
šalpos nei'paskoląs Lietuvai, nes 
mus išvedėto iš kantrybės, ir 
mes vietoj aukų nusuksime nuo 
jūsų savo akis! 'Nedarkykite 
popieros dirbimui naujų bonų, 
nes tie įžeisti Amerikos Lietu
viai nepirks jų!

Jus stengiatės išplėšti piliety
bę ir visas teises iš Lietuvių, o 
prisivarėte Lietuvą pilną perėjū
nų: žydų, Lenkų, ir Rusų, ku
rie yra pasiryžę musų krauju 
nupirktą šalį sudraskyti ir pa
veržti į griuvėsius! Argi čia 
nėra, didžiausia nesąmonė iš Lie
tuvos valdžios pusės ? Ar elgia
si šitaip nors viena šalis pasau
lyje?! Juk jau ir dabar.su Lie
tuvos valdžioje esančiais pašle
mėkais tegalima sūsišnekėt Či
gonų, Kirgizų, ir Kalmukų kal
bomis, bet ne Lietuviškai!

Amerikos dolarius registruo
ti Lietuvos piliečiais privertė fi
nansinė desperacija. Mat p. 
Čarneckis pasiskyręs sau $600 
mėnesyje. Tat per metus išei
na $7,200* Turtingiausios pa
saulyje šalies — Suvienytų Val
stijų Amerikoje Atstovas-Kon- 
greso narys gauna $5,000 meti
nės algos; o biedniausios šalies 
Lietuvos Atstovas pasiima 7,200

Europos Padėtis Eina 
Aršyn

Anglas rašytojas, Sir Philip 
Gibbs, apie Europos padėtį se
kančiai atsiliepia: Europos pa
dėtis nuolat eina blogyn. Kokis 
to bus galas aš nenoriu prana
šauti, išskyrus ką galiu pasaky
ti jog įtik* ant plauko kabo proga 
išsisukimui nuo finansinės su
irutės ir socialio sukilimo visą- 
me kontinente. Proga išsisuki
mui iš tos prapulties kabančios 
ant taip plono siūlo priguli nuo 
žmonių atvertimo Europos tvar
kytojų paskutinėj valandoj *prie 
naujo idealizmo skelbimo ir nar
saus atsižadėjimo žiūrėjimo tik 
savų reikalų.

Mažai progos ko sulaukti pa
likus dalyką patiems politikie
riams. Gal daugiau progos bu
tų, bet ir tai mažai, jeigu patįs 
žmonės rūpintųsi savo likimu ar 
prapultimi. Vanderlip pasakė 
jog žmonės padaro istoriją, ne 
istorija žmones. Keistai išrodo 
kad patį tautos gyvybė, šimtų 
milijonų paprastų žmonių liki
mas, turėtų priklausyti nuo mię- 

iųių valstijos Kareivių, aunuos laširdystės dviejų nevisai gud- 
Collins vadovauja, krito respu- rių politikierių kaip Lloyd Geor- 
blikonū kariumenės vadas Bo- ge jr Poincare. .
land, artimas De Valęros drau-I 
gap, spėjama jog Collins žuvo 
auka keršto už Bolandą.

Valstijos pusė neteko nei vie
no savo originalių įkūrėjų.

Menama jog Jo Nužudymas yra Kerštui už Mirtį 
Leit. Bolando, Respublikonų Kovotojų.

Į Nužudytą Laisvos Airių 
Valstijos Armijos

Vadas
Londonas, rugp. 23 d. — Mi

chael Collins, galva Airių Vals
tijos provizionalės valdžios ir 
Airių nacionalės armijos; iš pa
salų liko nušautas už keleto va
landų po buvimo Cork mieste kur 
jį minios trukšmingai sutiko. 
Mirtį Collins rado Bandon mies
te, po nuvykimo tenai iš Cork.

Tik dešimts dienų atgal mirė 
Griffith, Laisvos Valstijos par- 
liamento prezidentas. Kada jau 
beveik matėsi pergalė ant respu
blikonų, po narsia Collins’o va
dovyste, krito nuo respublikonų 
kulkos ir jis. Collins buvo nar
sūs Airių kovotojas pirma kaipo 
Sirin Feinietis, paskui su Grif- 
fith’u ir keletu kilų sutikęs ir 
pasirašęs su Anglija ant Lais
vos Airių Valstijos. Daug sy
kių buvo kėsintasi jį nužudyt po 
to kaip jis atsimetė nuo respu
blikos kovotojų.

Kadangi keletas savaičių atgal 
nuo Valstijos kareivių, kuriuos

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gelžkelių dirbtuvių darbinin
kų streiko užbaigimui galo dar 
nesimato, nons varoma derybos 
ir nors buvo sakoma jog šioj se- 
redoj busią prieita prie susita
rimo.

Daugelyj vietų ant gelžkelių 
šiose dienose padėta pombų ir 
suardyta einanti trukiai bei už
gauta daug žmonių. Vietomis 
sūplaišinama gelžkelių relės. Vis 
tai streiko dėlei, kur imama dar
ban streiklaužiai.

Vietomis dar išeina nauji gel
žkelių darbininkai streikah.

Salisbury, N. C., pametė .dar
bus vagonų ir relių užžiurėtojai 
pamatę pastatytus ant relių ap
ginkluotus valstijos kareivius. 
Reikalauta kareivių prašalinimo 
tik tada jie stos atgal dirbti. Tą 
valstijos gubernatorius įsakė pa
darytį.

Chicago j darant kratą pas W.
Z. Foster, pasižymėjusį streikų I 
vadą, išvarytą iš Colorados už

L surengtus žiaurumus, ‘rastą vi
sokių radikalių raštų ir susirie- 
šinėjimų su radikališkais strei
kų vadais. Spėjama jį esant už
pakalyj varomų sprogdinimų re
lių ir traukinių ant gelžkelių.

Kietosios anglies streikerių ir 
kasyklų operatorių derybos Phi- 
ladelphijoj suiro. Neivienai pu
sei nėužsileidžianst savo nusista
tymuose, neliko nieko kaip tik 
išsiskirstyti* Palikta atviras ke
lias atnaujinimui derybų kitu 
sykiu.

Illinois kasyklų operatoriai ir 
upijos atstovai laikė konferenci
ją. pasitarimui užbaigimui strei
ko. Priešingiems ginčams kilus, 
klausimai pavesta sub-komisijai.

Amerikos Darbo Federacijos 
į prezidentas Gompers ragina vi

są Federaciją paremti gelžkelie- 
čių streiką, kadangi jie “kovo
ja darbininkų kovą” ir “turi tu
rėti moralę ir finansinę para
mą”.

Ohio valstijos industrijų per- 
f ' žvalgoj pereitą savaitę pasirodė 

dalimas apslugimas gumo dar- 
) tuose.

Puodininkystės darbai nujau
čia užeisiant geresnius laikus.

Sutaikymas minkštosios ang
lies streiko dar kolei kas mažai 
palengvinimo suteikė geležinėms 
dirbtuvėms. -JjjM

United States 'Steep Corpora
tion, turinti geležieš-plieno lie
jyklas įvairiose,Suv, Valstijų da
lyse, pakėlėjiieniniams darbinin
kams algas po 20 nuoš. Jos in- 
eina J^rugsi.lfd. Nęprigul- 
mi plieno kampanijos irgi tą

s. Matyt stoka darbinin-

Wellsburg, W. Va.— 216 dar
bininkų įhtarta dalyvavusių ka- 
syklų jinušiuose Cliftonville ką- 
sykloj liepos 27 d. 78 kaltina- 

, Ina' tiesioginiai už žmogžudystę, 
kame žuvo septyni žmonės.

Francuzai Siūlo Laikyt 
Konferenciją Venecijoj

Londonas. — Anglijos užrube- 
žinų ministerija svarsto Francu
zijos notą pasiūlančią laikyti di
delę tarptautinę konferenciją vėl 
Italijoj, Venecijos mieste, rug
sėjo mėnesyje, ir vėl bandyti 
svarstyti Vokietijos mokesnių 
klausimą ir stengtis sutaikyti 
Turkus nacionalistus su Greki- 
ja Maž. Azijoje.

Francuzai pasiūlo užkviesti į 
tą konferenciją Angoros (Tur
kų . nacionalistų) valdžią, Kon
stantinopolio ir Atėnų vyriausy
bes apkalbėjimui artimųjų rytų 
klausimų. Kitos tautos^kųrios 
toj konferencijoj dalyvaus busią 
tik Francuzija, Anglija, Italija, 
Belgija ir Japonija. Gal but ir 
Vokietijos atstovai bus pakvies
ta, ir Suvienytų Valstijų mano
ma, prašyti atsiųsti neoficialį tė- 
mytoją.

Paskutinėse pastangose nusta
tyti Anglų-Francūzų vienodumą 
kaslink siūlomo Vokietijai mo
ratoriumo Anglijos iždo depart- 
nfentas įsakė atlyginimų komisi
jai Paryžiuje nusiųsti Sir John 
Bradbury į Berliną pertikrini- 
mui Vokietijos duodamų garan
tijų produktiviškumą ir išgauti 
kitus davadus kurie apramintų 
Francuzų priešginiavimą Angli
jos siūlymams palengvinti Vo
kietijai.

.(u argumentai pastaroj kon
ferencijoj turėjo nuspręsti Eu
ropos civilizaciją, laikyti lygsva
rą tarp taikos ir businčios ka
rės, pasmerkimas ar užstojimas 
šešiasdešimts milijonų Vokieti
jos žmonių, šimtų milijonų žmo
nių kurių sveikata priguli nuo 
Vokietijos. Jeigu Poincare bu
tų laimėjęs prieš Lloydą George, 
ir Vokietijai butų buvę uždėta 
bausmės, esu tikras tarptautinė 
komercija butų sugriuvus, ir abi 
Vokietija ir Francuzija butų in- 
puolę į gilią suirutės duobę.

Airijos Namines Kovos
Belfast. — Patekęs į Airių 

rdspu'blikonų sukilėlių rankas 
Dundalk miestas vėl liko iš jų 
atimtas Valstijos kariumenės. 
Šimtai kareivių suimta nelais
vėn.

‘ Carlirigton miestas, kur Airi
jos patronas šventas Patrikas 
išlipo ant Airijos žemės atvyk
damas ant tos salos penktame 
Šimtmetyje, pakliuvo į-respubli
konų Sukilėlių rankas.

Miestas Clifden atimta nuo 
respublikonų ir išgelbėta bevieli- 
nio telegrafo stotis, kuria nebu
vo galima naudotis sukilėliams 
ją turint.

Re-Austrijoj Laukiama 
x voliucijos

Londonas. — Austrijos kariu- 
męnėj gresia sukilimas delei val
džios neturėjimo pinigų apmokė
jimui kareiviams algų. Sakoma 
Austrijos ministerija pasirengus 
bile dieną pabėgti, i

Marion, O. — čia teismui 
vo užduota toks galvosūkis: 
vas ir sūnūs ginčijosi už vieną 
moterį kuri vienas sakė yra jo 
žmona, kitas — jo. Galiaus tą 
moterį gavo trečias, kuris sakė
si esąs jos brolis, ir išsigabeno 
ją Chicagon.

bu- 
tė-

Aristide Briahd, buvęs septy
nis sykius Francuzijos premje
ru, šiose dienose eidamas žuvau
ti per ūkininko lauką tapo areš
tuotas kaipo vištų vagis* žmo
nės jo nepažinojo, nors (tokio I 
garsaus vyro, ir palaikė už pa-! 
prastą padaužą.

Brusselis, Belgija. — Belgijos 
valdžia įsakė savo atstovui atly
ginimų komisijoje balsuoti prieš 
moratoriumą Vokietijai, taigi jo 
Vieno balsas bus atmetimu mo
ratoriumo jeigu kitaip nebus su
sitaikyta. Jeigu Belgija balsuo
tų už, tai vienos Francuzijos bal
sas prieš tada neturėtų reikš
mės.

Paryžiuje esanti atlyginimų 
komisija niekaip neprieina prie 
išvados išpainiojimui Francuzi
jos užsispyrimo smaugt Vokieti
ją. Francuzai kritikuoja suma
nymą siųsti atstovą į Berliną pa
siteiravimams, nes, sako, jau sa
vo prašyme moratoriumo Vokie
tija viską išdėstė.

Žuvo 60,000 Sulyg Pas
kutinių Žinių

Amoy, Chinija. — Paskutinės 
žinios apie žuvusius rugp. 2 d. 
Swatowe baisiai audrai užėjus 
paduoda skaičių iš 60,000 žm. 
Nuosavybės sunaikinta už mili
jonu^ dolarių.

Minnesotos valstijoj, siaučia
muose girių gaisruose manoma 
žuvo 12 žmonių.

Detroite vienas ligonbutis at
statė penkias merginas iš nursių 
kursų už nusikirpimą sau plau
kų, kas yra priešinga ligonbučio 
taisyklėms.

Lietuvos Atstovo Padėka 
L. Š. S. Atstovui

Šaulių Atstovui Amerikoje pa
sveikinus Lietuvos Atstovą, p. 
čarneckį, delei Suvienytų Vals
tijų Lietuvos pripažinimo, gau
ta pil. Žmuidzinavičiaus, Lietu
vos šaulių atstovo Amerikoje, 
vardu šitoks raštas:

Žuvo Turkų Nacionalistų 
Vadas Enver Paša

Maskva. — žymiausias žmo
gus šių laikų Turkijos istorijoj, 
Enver Paša, kuriam priskiriama 
pasidarbavimas intraukime Tur
kijos į karę Vokietjos pusėn, li
ko užmuštas kovoje su Rusijos 
sovietų kariumene Bokharoj, — 
pranešimai sako.

Enver Paša buvo labai narsus 
ir atkaklus vyras. Jis pradėjo 
javo karjerą kašp-J agitatorius 
Jaunaturkių bruzdėjime ir buvo 
vienas iš trijų vyrų privedusių 
nuvertimą Sultano Abdul Hami- 
do. Jis liko Turkų armijos šta
bo galva 1913 m. Didžiosios ka
rės laikais jis turėjo pasitarimus 
su Vokietijos vadais ir net su 
pačiu kaizeriu. Jis turėjo pasi
tikėjimo kad Dardaneliai nebus 
priešų pereiti. 1917 m. jis liko 
karės ministeriu. Po taikos su- 
tartes buvo privertas pabėgt iš 
Turkijos.

Bolševikai Žudo Kitų 
Minčių Žmones

Maskva. — Keturiolika iš 34 
social-revoliucijonierių apkaltin
tų suokalbiavime prieš sovietų 
valdžią liko bolševikų teismo nu
teisti mirtin. Tarpe nuteistų 
yra keletas kurie savo draugus 
išdavė.

šešios ypatos nuteista mirtin 
ir sušaudyta rugp. 15 d. apkal
tintos bandyme išgabenti bažny
tinių turtų iš Rusijos.

Lenkai Didina Armiją 
Bijąsi Bolševikų

Varšava. — Lenkijos armija, 
kuri normaliai turi 250,000 vy
rų, dabar didinama iki 300,000, 
sakoma delei atsiradimo naujų 
Rusijos burių palei Lenkijos ru- 
bežių. Sovietų divizijos buvę iš 
10,000 vyrų dabar padidinta iki 
30,000 kareivių.

Vargšė Lenkija, su popieri
niais pinigais beveik neturinčiais 
ventės, didindama savo stovin
čią armiją iki 300,000, užsikrau
na sau pavojų ir artinasi visai 
prie bankruto.

Rugp. 17 d. Putzige darant 
orlaiviams manevrus, netyčia Iš
kritus iš orlaivio bomba užmu
šė dešimts Lenkų. Bomba nu
krito į 800 žiūrėtojų būrį.

Atšaukiama Amerikon atsiųs
tas Francuzijos pasiuntinis rei
kale Francuzijos skolų Ameri
kai. Nespėjo jis čia nieko nu
veikti kaip įsakyta gryžti.

Akrone, O., vienas žydas gavo 
iš Rusijos laišką ant kurio ap
lipyta 391,000 rub. vertės mar
kių. Dabar tų rublių vertė yra 
vos 35 centai.

Paskaita iš Lietuvos Di
plomatijos

Washington. — Rugpjūčio 10 
d. Lietuvos Atstovybės Sekreto
rius M. J. Vinikas skaitė Wa
shingtone Amerikos Universite
te, Diplomatijos ir Jurispruden
cijos fakultete, paskaitą apie 
Lietuvos Valstybės Diplomatiją 
Pasaulinės Karėfe bėgyje. Klau
sytojais buvo visų trijų metų 
Diplomatijos ir Jurisprudencijos 
mokiniai, dalis .universiteto fa
kultete, ir nekurie valstybės De
partment© valdininkai.

Amerikos Universitetas, ku
riame M. J. Vinikas eina diplo
matijos ir jurisprudencijos mok
slus, turi gan arikštą sąryšį su 
Amerikos valdžia, ir jame dau
gelis profesorių yra Valstybės 
Departmento valdininkai. Mo
kiniai susideda daugiausia iš 
įvairių valdininkų;

Paskaita buvo išklausyta di
džiu žingeidumu ką parodė ypač 
įvairus užklausimai. Paskaita 
tęsėsi tris bertąinius valandos, o 
klausiniai ir atsakinėjimai 
valandos,

Paskaita' iš diplomatijos 
šioje mokykloje pirmą

pusę

buvo 
kart.

Nuo šių mėtų Lietuvos diploma
tiją žadama intraukti į regulia- 
rį mokyklos programą ir tuomet 
ji bus dėstoma kiekvienai klasei.

L. I. B.

Norėta Nužudyt Trockį
Londonas. — Pastarose dieno

se darant apžiūrinėjimus raudo
nosios armijos, skelbia nepatvir
tinti pranešimai, buvo kėsintasi 
nužudyti sovietų valdžios karės 
komisarą Trockį.

Gerbiamas Tamista:
Prašau priimti mano gilios pa

dėkos už atsiųstąjį Lietuvos šau
lių Sąjungos vardu pasveikini
mą.

Suvienytų Valstijų Lietuvos 
pripažinimas — tai naujas dide
lis musų tautos laimėjimas. Kar
ta tai yra galingas musu nepri
klausomybės laidas.1

Nors šia linksma žinia negalė
jo dar laisvai pasidžiaugti nei 
Vilnius nei Klaipėda, vienok aš. 
tikiu musų tautos ištverme ir 
galutinų jos teisingų siekinių 
laimėjimų-. ' -j.

Musų tautos gili Tėvynės mei
lė ir kartu valstybingumo idėja, 
prie kurių auklėjimo ir vystymo 
tiek daug yra prisidėjusi šaulių 
Sąjunga, yra ir bus visuomet 
kelrodžių plačiajame laisvųjų 
tautų vieškelyje 'kuriuo musų 
tauta jau žengia prie šviesios sa
vo ateities.

šia musų (teisės prie laisves 
pripažinimo valanda, kartu su vi
sa tautą neabejotinai gilia) 
džiaugiasi ir Lietuvos šauliai. 
Lai tas naujas musų tautos lai
mėjimas sustiprina šaulius vy
kinant jiems didelius tautos ide
alūs, o visiems šauliu priete- 
liams, ypatingai čionai Ameri
koje, lai tai primena kad šaulių 
organizacija yra pačios Lietuvių 
visuomenės sutverta ir tos pat 
visuomenės sunkiausiais laikais 
buvo aprūpinama, tat-neprivalo 
būti ji užmiršta-ir.^šioje tautos 
džiaugsmo ir laimėjimo valando
je.

Reiškiu Tamistai mano tikros 
pagarbos ir šia proga linkiu pa
sisekimo tolimesnėje Tamistos 
darbuotėje.

V. ČARNECKIS 
Lietuvos Respublikos Atstovas.

A UKSINAI A TPIGO

Siųskit Savo Pinigus 
Į LIETUVĄ

Per “Dirvos” Agentūrą *
“DIRVA” siunčia pinigus į Lietuvą žemiausiu prieinamu kursu ir greičiau

siais budais. Persiuntimas atliekama Orderiais, Draftais, Kabeliu.
PER “DIRVOS” Ofisą galima siųsti pinigus Lietuvos Auksinais, Amerikos 

Dolariais, Vokiškomis arba Lenkiškomis Markėmis.
PINIGAI BUNA IŠMOKAMI priėmėjui artimiausiame prie jo esančiame 

mieste ar miestelyje per pačtą arba bankiniuose skyriuose.

“Dirvos” Agentūra
Cleveland, Ohio7907 Superior Ave

dabar.su


mm:
yvenimo

SO. BOSTON, MASS.
“Keleivis” šmeižia Sandarie- 

čius. Lenkų burdingbosių or
ganas “Keleivis”, netekęs faktų 
kuriuos pardavė Lenkų "Kuryer 
Codzienny” prošepanams, dabar, 
atmetęs gėdą, ėmė šmeižti San- 
dariečius. Vienam pastarajame 
“Keleivio” numeryj tiek prira
šyta ant Sandariečių melų jog 
skaitant tą jovalą net darosi 
pikta ant to šlamšto!

Norėdamas nusiplaut piktų 
darbų žymes, Lenkų endekų 
tarnas, be jokios gėdos primeta 
So. Bostono Sandariečiams buk 
darbuotojai “Sandaros”, kurioje 
tikri Lietuviai patriotai dirba, 
“baltąjį Lenkų erelį laiko savo 
name po stiklu”, šlykščiausias 
išgamos melas prieš Sandarie- 
čius! Tasai melagių melagius 
turbut neregįs jog nepažįsta ir 
neatskiria Lietuvos vėliavos nuo 
Lenkiškos varnos, jeigu tai re
miasi meluot-šmeižt Amerikos 
Liet. Tautinės Sandaros Centrą 
pro-Lenkiškume!

Kitą “faktą” stato buk Sanda
riečiai, kaip kad padarė “KeleL 
vio” uzurpatoriai, “parsikraustę 
Lenkų patriotų draugiją, Towa- 
rzystwo iBialego Oria’, į Lietuvių 
Svetainę”, šitas priekaištas buk 
Sandariečiai įsileido Lenkų pa
triotų draugiją į Lietuvių salę 
neturi jokio pamato. Nes ne tik 
kad Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara bei jos 7-ta kuopa So. 
Bostone neturi jokios “Lietuvių 
Svetainės” į kurią but galima 
įkraustyt prošepanai, bet ir A. 
L. T. Sandaros Centras, kuriam 
primetama išdavingumas Lietu
vystės, taipgi nieko neprisidėjęs 
prie jokios svetainės. Kad taip 
yra tai faktas kurį nei burdin- 
gieriai Lenkai, nei burdingbosių 
organas “keleivis” neginčys. Bet 
štai kurioj vietoj šuo užkastas. 
So. Bostone yra Lietuvių Labda
rybės Draugija kuri niekam ne
priklausomi įstaiga, neturi nei 
pašalpos skyriaus, nei politikos, 
nei kitų reikalų kurie liečia žmo
gaus gyvenimą. Todėl prie ši
tos draugijos nariai yra ir , gali 
būti įvairių pažiūrų: bolševikai, 
aidoblistai, komunistai, katali
kai, socialistai, tautininkai, ir 
kiti. Taigi prie Lietuvų Lab
darybės Draugijos nariais yra 
keletas ir Sandariečių, bet anaip
tol ne jie vieni, šita draugija, 
teisybė, turi savo svetainę. Sve
tainė nemaža, ir galima, išsiren- 
davojus,* laikyti joje susirinki- 
pius, perstatyt teatrus, rengt ba
lius, ir tt. Priimama ir draugi
jų turtai sukrauti šitoj svetai
nėj. žinoma, Lietuvių Labdary
bės Draugija gavus prašymą ar 
iš draugijų ar iš kuopų, ar iš 
organizacijų priimti “ant bur- 
do”, pirmiau nutaria ar priimt

šus Lietuvių tautos budelius!
So. Bostono Lietuviai!. Atėjo 

valanda, pradėkim dirbt, pradė
kim šluot išgamas iš musų tar
po. Negalim pasiduot tiems ku
rie mus persekioja, kurie truk
do musų darbą. Raukim juos ir 
iš Lietuvių Labdarybės Draugi
jos tarpo, ir iš pašalpos draugi
jų, ir iš kuopų, ir iš organizaci
jų. Gana jiems tyčiotis iš mu
sų ! Bostono Perkūnas.

ar ne. Juk nutarimai priklauso 
nuo didumos narių. Todėl kuo
met buvo priimama, kaip “Ke
leivis” pasakoja, “Lenkų patrio
tų” draugija, priimta ji pagal 
didumos narių nutarimą. Gi di
dumą balsų sudarė socialistai, 
bolševikai ir kiti piktos dvasios 
gaivalai (kurie tautų skirtumo 
nepripažįsta). Jie, susitarę, per
varė iki šiol daug tarimų. Ge
gužį, "Keleivio” leidėją, kuris 
dabar pro-Lenkas pasirodė, so
cialistai ir bolševikai išrinko L. 
Labdarybės Draugijos iždinin
ku. Tas žmogus ir dabar iždi- 
ninkauja šitai draugijai.

Tasai žmogus (Gegužis) dide
lis aukso gaudytojas. Jisai kur 
gali skverbiasi iždininko vieton sisveikinimas su draugais mok- 
kad, progai pasitaikus, nuo jo sleiviais kurie apleidžia univer- 
priklausytų “Amen”. Tik per jo sitetą; po to susirinkimą vesti 
desperatiškas pastangas Lietu- pakvietė draugijos vice-pirmi- 
vių Labdarybės Draugija, turin- n|nką, patsai norėdamas šiame 
ti savo salę, nesmagumo susi
laukė. Jis senai suka prie Len
kiškų markių Lietuvių iždus. To
dėl manydamas kad viskas tik 
“baikomis išsikrės”, pirmiausia 
parkraustė ant “burdo” Lenkus

VALPARAISO, IND.
Lietuvių Moksleivių veikimas. 

Rugp. 11 d., 8 vai. vak., Univer
siteto bute įvyko Lietuvių mok
sleivių Literatūros Draugijos 2- 
ro bertainio paskutinis susirin
kimas. Susirinkime dalyvavo 
skaitlingas būrelis moksleivių. 
Draugijos pirmininkas J. Keršis 
atidarydamas šį susirinkimą pa
reiškė nariams jog čia įvyks at-

susirinkime pasiliuosuoti nuo sa
vo pareigos.

Susirinkime apsilankė svetys 
moksleivis Petrošius, iš Chicagos 
Kolegijos, kuris buvo pakvies
tas pasakyti keletą žodžių1 į su- 

___ ĮH_______ Moksl. Petrošius 
savo kalboje reiškė pasigerėji
mo gražiu Valparaiso miesteliu, 
ii' Lietuviais moksleiviais. Ap
tarus draugijos reikalus, tapo 
prieita prie naujų dalykų. Mok
sleivis šeštokas pateikia apsvar
stymui Lietuvos piliečių regis- 

jo guarumu veaama laeruvių i traciją> kuri jo nuomone yra ne. 
tarpe propaganda Lenkų naudai. įjkugį tuomi kad yra naujas nie- 
Sandariečiai nutirpo .... Jie kur negjr(jėtas valstybės aktas 

[pradėjo indomaut kas čia daro- kad Lietuvos piliečiai gyvenda
ma. Ir ve, pastaruoju laiku kuo- uįgjenyj, ypatingai Ameriko- 
met tasai žmogus parkraustė į je, (-urg3 užsiregistruoti Lietu- 
savo namą Lenkus paaiškėjo jog vog Atstovybėje ir kas metas 
prisidengęs Lietuvystės vardu Įmokėti ?10 už buvima užsienyj. 
jis Lenkams dirba. Sandarie-i Įnešimas tapo priimta, prasidė
tai subruzdo — pradėjo į aikš- jo diakusijos. Referantai, pagal 
tę kelt piktumus. Jie perspėjo pranegimų iš Atstovybės ir lai- 
tikrus Lietuvius kad tai vilkas kra§gjų> nurodinėjo kad šis Lie- 
ayies kailyj,. kūno reikia saugo- įUV0S valdžios paskelbtas aktas

Į Lietuvių Labdarybės Draugi- sirjnkusius.
jos salę, priėmė kaipo iždininkas I 
pinigus; paskui “Kuryer Co
dzienny” parkraustė į savo na
mą. Pagalios So. Bostono Lie
tuviai, ypatingai Sandariečiai, 
suprato kad “kvaraba su tuo 
žmogum”. Dabar pasirodė kad 
jo gudrumu vedama Lietuvių 
tarpe propaganda Lenkų naudai. 
Sandariečiai “nutirpo”.... Jie j 
pradėjo indomaut kas čia daro
ma. Ir ve, pastaruoju laiku kuo-

tis ir neįsileist į Lietuvių tarpą. 
Tą pajutęs, Lenkų burdjngbosis 
prabliuvo it vilkas miraže. Sa
vo organe, pasikvietęs į talką 
antrininką Mikelsunį, išliejo vi
są bačką melų prieš Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros dar
buotojus.

Faktiškai kova tarpe pro-Len- 
kų ir Sandariečių jau prasidėjo, 
šita kova, žinoma, gal tęsis il
gokai. Gal plačiai prisieis “iš- 
dergt” popieros. Gal, teisybę 
sakant, padžius smegenįs. Bet, 
Sandariečiai, kurie desperatiškai 
gina Lietuvių tautos reikalus, 
nepasiduos Lietuvos nevidonams. 
Pro-'Lenkiški gaivalai, kurie iki 
šiol turėjo progos beveik visose 
Lietuvių draugijose, kuopose but 
iždininkais, nuo šio laiko jiems 
lemta apsidaryt kur kitur “bur- 
das”. Lemta, susigraibius “fur- 
nišius”, eit pas Lenkus — vie-

per Atstovybę Washingtone yra 
skaudus išeivijai Amerikoje to^ 
del kad neužsiregistravę Lietu
vos piliečiai bei neužsimokėję 
tam reikalaujamą metinį mokes
nį nustos savo pilietybės Lietu
voje, ir dar bus baudžiami kon
fiskavimu jų nejudinamo turto 
Tėvynėje.

Diskusijose prieita nutarimo 
išnešti protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvos valdžios tokį aktą, ir 
pasiųsti tos rezoliucijos kopiją 
Lietuvos Atstovybei į Washing- 
toną, ir Lietuvių laikraščiams. 
Rezoliuciją patiekė moksleivis 
A. A. Tulys, kuri buvo perskai
tyta ir priimta.

Toliau sekė kalbos-atsisveiki- 
nimai išvažiuojančių moksleivių 
iš Valparaiso mokyklų. Taipgi 
kalbėjo ir kiti intekmingesni 
draugijos nariai-moksleiviai ku
rie dar pasilieka Valparaise. Su
sirinkimas užsibaigė 9:30 vai.

M Ruduo Jau Ateina!

DIRVA

Apart visko, turiu pastebėti 
kad Valparaiso Universitete ran
dasi nemažas būrelis pažangių 
moksleivių, išskiriant kelis ku
rie dar neprisitaiko prie progre
so ir pažangumo; bet laikui bė
gant, pabuvus ilgesnius metus 
mokyklos suole bei arčiau susi
pažinus su žmonių gyvenimu bei 
pasauline politika ir ekonomija, 
be abejonės ir jie atsistos pro
greso kelyje.

A'belnai žiūrint į Valparaiso 
Lietuvius moksleivius, matosi 
juose gyvumo ir atidaus lavini- 
mosi-studijavimo žmonijos eko
nominės šių laikų vergijos, kaip 
čia Amerikoje taip ir Lietuvoje. 
Matomai čia randasi daugiausia 
Lietuviai ateiviai moksleiviai to
dėl jie susirūpinę dabartine Lie
tuvos padėtim, klerikalinės val
džios direktiva į šalies visuome
nę bei jos reikalus. Valparaiso 
moksleiviai verti garbės kad jie 
nors sunkiose gyvenimo aplin
kybėse būdami nepamiršta savo 
gimtinio krašto Lietuvos, rūpi
nasi jos ateitimi.

Meškučių Vaikas.

b
Ruduo ir nelaukiamas ateina. Prasidės draugijų veikimas. Laikas 

pradėt rūpintis įsigyti sau veikimo medegą.
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TEATRALES ir šiaip draugijos rengs vakarus, statys veikalus — 
joms reikia jau dabar teatralių veikalų. Jų yra “Dirvoje”.

CHORAI pradeda pernaują subrusti — jiems reikia naujausių dai
nų pasimokinti žiemos parengimams. Jų yra “Dirvoje”.

SOLISTAI irgi rūpinasi apie naujas ir gražias dainas, nes po senovei 
prasidės koncertai ir dainavimas. Jų yra'“Dirvoje”.

ŽMONES kurie niekur nemėgsta išeiti jiems rupesnio užduoda ilgi 
žiemos vakarai. Tiems tinkamiausia įsigyti visokių knygų, nes su 
knyga laikas nejučiomis praeina. Jų yra “Dirvoje”.

MOKINTIS norintieji jieško visokių rankvedžių ir šiaip mokslo kny
gų* Ju yra “Dirvoje”.

MUZIKĄ mėgstanti gali taipgi turėti smagumo' namuose ir pasiren
gti sau koncertus kas vakaras turėdami puikių Lietuviškų dainų 
ir muzikos rekordus. Jų yra “Dirvoje”.

v

SCRANTON, PA.
Rugpjūčio 6 d. buvo surengta 

demonstracija paminėjimui Lie
tuvos pripažinimo per Amerikos 
valdžią. Tą dieną, apie 3 vai. po 
pietų, prie Lietuvių Tautos Ka
talikų Bažnyčios pradėjo rink
tis žmonės parodai. Su muzika 
atėjo klubai susilieti į vien^ bū
rį maršuoti. Susiformavus eilei, 
susidarė didelis lenciūgas nusi
driekiąs keletą blokų.

Apmaršavus gatvėmis, paro
da gryžo atgal prie bažnyčios, 
kur buvo pastatyta augštas ge
ležinis stulpas su Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis.

Sugryžus iš demonstracijos, 
po pusvalandžio mokyklos salėje 
prasidėjo programas. Parodos 
pirmininkas A. Aukščiunas ati
darė susirinkimą kviesdamas P. 
živatą pirmininkauti ir plačiau 
dalyką paaiškinti. Kalbėjo ma
joras J. Darkin. Toliau kalbė
jo A. Kriaučiūnas, Birutės ir šv. 
Cecilijos chorai sudainavo kele
tą dainų; p-lės A. Spudžiutė, 
Krupskiutė, ir Sadauskiutė su
dainavo solo; 'broliai Račinskai, 
vietinės mokyklos mokiniai, su
dainavo duetą; Elena Sadauskai
tė pasakė deklamaciją iš Micke
vičiaus “Pono Tado”. Tolesniai 
dar kalbėjo buvęs kongresmanas 
Farras ir vietinis pilietis P. ži- 
vatas. '

S. V. Valstybės Sekretoriui 
Hughes tapo pasiųsta padėkos 
rezoliucija.

Taip pat buvo išnešta rezoliu
cija Lietuvos Steig. Seimui Lie
tuvos konstitucijos reikale.

žmonių parodoje ir prie pakė
limo vėliavos dalyvavo apie pus
antro tukstančos. Galėjo daly
vauti visi vietos Lietuviai, bet 
kitus sulaikė klerikalai. Kalbė
tojų buvo prašyta šiame suėji
me išaiškinti žmonėms kame da
lykas. Nuo senų senovės yra 
žinoma Romai tarnaujančių ku
nigėlių taktika: “pirma Roma, 
paskui tėvynė.”

Kun. Kuras per dvi nedėlias 
pirm to savo pamoksluose baž
nyčioje draudė žmones nedaly
vauti parodoj su tautininkais, iš- 
koliodamas juos taip kad buvo 
bjauru klausytis.

Atmins Lietuviai tuos kurie 
tokioje tautos džiaugsmo valan
doje 'bąndo brolį Lietuvį ant Lie
tuvio, siundyti. Turbut Kun. 
Kuras neskaito šventraščio jei 
nežino kad ten parašyta: “Argi 
kas renka vynuoges nuo erškė
čių, o fygas nuo usnių ?”

Senas Tautietis.

Viskas ko reikalinga draugijoms ir pavieniams prie teatrų, koncertų 
ir muzikos namuose yra “Dirvoje”. Reikalaukit Katalogų tuojau.

Visais tais reikalais rašydami adresuokit taip:
M 
V

“DIRVA"
7907 SUPERIOR AVE. - - - - CLEVELAND, OHIO

Didelės Demonstracijos 
Chicago j

Chicago, Ill. — Nedėlioj, rug
pjūčio 20 d., Ohicagos kolonijos 
surengė demonstracijas paminė
jimui Suvienytų Valstijų pripa
žinimą Lietuvos. Kadangi nesu
sitaikyta klerikalams su tauti
ninkais, ir viena ir kita pusė 
drengė paskirai.

Tautininkai su socialistais tu
rėjo iškilmes gatvėmis ir paskui 
tūkstančiai susirinko į 7th In
fantry Regiment salę kur atsi
buvo prakalbos ir išnešta rezo
liucijos Amerikos ir Lietuvos 
valdžioms.

Tą patį darė klerikalai MiKin- 
ley parke. Klerikalų daugiausia 
dalyvavo tik mokyklų vaikų ir 
moterų. Vietinis.

TAUTIEČIAI, 
KOVON

Ateinančiame rudenyje bus 
nauji rinkimai Lietuvos Atstovų 
į pastovųjį Lietuvos Seimą. 
Steigiamojo Seimo rinkimai ai
škiai parodė kad į atstovus pa
teko asmens visiškai netinkan
ti nustatymui Lietuvos tvarkos, 
įstatymų ir konstitucijos, kuomi 
tiktai gėdą padarė Lietuvos Res
publikai, daug brangaus laiko 
supustijo, taip kad Konstituci 
ja reikia įšnaujo dirbti kad j 
butų tikra demokratiška kons 
titucija, o ne katalkiška, kuri yra 
grynai duplikatas Vokietijos 
monarchijos, kur kaizeris buvo 
visukuomi, taip katalikiškoji 
dauguma suteikė visokią galę 
Lietuvos prezidentui, kurio vi
sai nereikia.

Lietuvos katalikų partija žmo
nių apgavimui pasivadino “krik
ščionių-demokratų” partija ty
čiomis kad apsaugojus katali
kišką vardą kuris tapo jau pa
šaipos žodžiu. Katalikas, kleri
kalas, krikščionis-demokratas 
(veidmainys) nedirba Lietuvos 
naudai bet Romai, ir jos dikta
vimų klauso. Nereikia užmirš
ti kad Romos politika nebuvo, 
nėra ir nebus naudinga jokiai 
šaliai, nes Romai rupi ne žmonių 
gerovė bet kuoilgiausiš jų laiky
mas tamsoje, išnaudojimas po 
priedanga tikėjimo, ir didžiausis 
despotizmas. Jei katalikai lai
mės businčiuose rinkimuose į 
pastovųjį Seimą tai Lietuvoje 
pamatysime praktikuojant pra
našavimą kunigų Bųmšos ir 
Garmaus, viliojant nuo nesusi
pratėlių žmonelių pinigus neva 
“katalikų universitetui” Lietu
voje, kurie pinigai bus sunau
dota rinkimų propagandai, lai
mėjimui rinkimų, ir laimėjus 
įvedimui tikrai “katalikiškos“ 
valdžios su kartuvėmis, šventa- 
jo inkvizicija.

Tūli tautiečiai gana priešina
si katalikiškai partijai, tam juo
dajam internacionalui, bet tuš
čiais žodžiais, popierine kova 
Amerikoje, čia reikia aktivaus 
darbo, ir energiško darbo propa
gandai Lietuvoje kad apšviesti 
liaudį išrodant katalikų partijos 
kenksmingumą visai Lietuvai 
per sugrąžinimą despotizmo, kur 
bus vėl taip kaip buvo Papos 
valdymo gadynėje ir caro, _ Ir 
jie atsieks tai jei neisime galu- 
tinon kovon.

Musų kova su tais naminiais 
gaivalais turi pasibaigti busin- 
čiųose rinkimuose atstovų į Sei
mą. Juos nugalėti yra reikalin
ga kapitalas, kalbėtojai, auto
riai, literatūra, agitacija. Kata
likai jau dabar prisitvėrę parti- 
jėlių su visokiais “gražiais” 
vardais jau varo savo agitaciją- 
propagandą.’ Mes turime padė
ti savo karžygiams Lietuvoje su 
DOLARIAIS, kad jie turėtų iš
teklių visokiai reikalingai kovai 
su juoduoju internacionalu ir 
kad butų musų laimėjimas, nes 
katalikai su faktais, įrodinėji
mais nesiskaito.

Taigi visi aukokime po DO- 
LARĮ, DU, ar TRIS į Lietuvių 
Politinį Iždą, ir tai tuojau, ir 
tieji pinigai greitai turi būti 
persiųsta į Lietuvą agitacijos 
reikalams, kad nepasivėlinti.

Lietuvos Valstiečių Sąjungos 
programas mums yra žinomas, 
ir čia nereikia jo kartoti. Kar
žygiai musų yra: Sleževičius, 
Lašas,. Kuzminskis, Ralys, Gri
nius ir daugelis kitų, kurie gali 
nelaimėti kovos jei mes neisi
me jiems į pagalbą su DOLA- 
RIU, ypatingai dabar, nupuolus 
kursui, kuomet viskas didei pa
brango. Juk žinote kad Lietu
vos idealistai nei vienas nėra 
kapitalistu.

Todėl, jei norime turėti laisvą 
ir Neprijjulmingą Lietuvą, dirb
kime, aukaukime idant Lietuvo
je įvyktų: '

Laisva Mokykla,
Kunigai atskirti nuo politikos, 
Valstybė atskirta nuo tikybos, 
Kad tikyba nebūtų skiepijama 

su nagaika;
Laisvė sąžinės, žodžio, spau

dos ir susirinkimų,
Kad butų Laisva Lietuva 

soje prasmėje to žodžio.

Pinigų siuntimui adresas: 
Lietuvių Politinis Iždas 

3252 So. Halsted St.
Chicago, Ill.

Ir nevilkinkime nei dienos. 
Kas greitai duoda, dusyk tiek 
duoda. Tautietis.
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>OPRAGIL0 KAMPELIO

TETULĖ SAKO TĖVELIS 
FABIJONAS GERAS

— Labo vakaro tegulei, ar 
dar sveika, ir kas gero gir
dėt?

— Ką jau čia, vaikeli, ir 
apsakysi, taip ilgai, nebuvai, 
net užmiršau ką žinojau. 
Tu dabar po visus kampus 

’ trankaisi lyg vietos neturė
damas.

— Kaip tai, juk aš rodos 
visada čia ant vietos gyvenu.

— Gyveni tai gyveni, alė 
ko visur važinėji?

— Kur taip aš važinėju ir 
kada?

— Nagi po visokius bedie
vių seimus ir klausai jų be
dieviškų kalbų.

— Bet aš, tetule, buvau ir 
kunigų seime, ar atmeni?

— Tas dar blogiau. Už 
tai tikrai savo dūšią praga
nysi nebūdamas kunigu o 
lysdamas į dvasiškų asabų 
seimus. Ar reikia smertel- 
nesnio grieko kaip aprašinėt 
kunigų seimo paslaptis?

— Tetule, nėra paslaptis 
tokie dalykai ką žino dau
giau negu vienas, ir jeigu 
keli susirinkę daro ką nors 
prieš visas minias tai reikia, 
žmonėms pranešt kad apsi
saugotų.

,— Ale už tai tavo dūšia 
gali Į peklą patekt. Atsi
mink kad per amžius reiks 
su velniais pekloj degt už to
kius šventvagiškus tavo dar
bus.

— Aš nemanau kad grie- 
kas yra gerą daryt del visų. 
Ir man būtinai reikia rūpin
tis papasakot kitiems kas 
ruošiama ant jų kailio.

— Ale, vaikeli, kalbėt ant 
vožnų šventų asabų yra diT 
džiausiąs griekas. Ir tu yis 
sakai kad tėvelis Fabijonas 
yra negeras kad jis dirba del 
katalikiškos Lietuvos.

— Tėvelis Fabijonas yra 
didžiausias šventvagis ir nu
sidėjėlis prieš Dievą ir prieš' 
žmones. Jis užlindo į kito Į 
žmogaus vietą ir atėmė jam 
duonos kąsnį. Paskui dar 
meluodamas gynėsi kad ne
užima niekeno vietos, nors 
aną iš darbo išvarė.

— Tas nieko, vaikeli, gal 
tėvelio Fabijono darbas bus 
šventesnis ir gal Dievas la
biau palaimins visą atstovy
bę ir Lietuvą.

— Dievas jau užsirūstino 
ant atstovybės ir tėvelio Fa
bijono už jo ten įlindimą.

— Aš tau netikiu, vaike
li, ba dabar tėvelis Fabijo
nas už visą atstovybę kas ry
tas mišias atlaiko ir išspa- 
viedoja visus darbininkus ir 
patį atstovą.

— Ne visi 'ten spaviedoja- 
si ir ne visiems to reikia.

— Aha, vaikeli, užtai Die
vas atstovybės nepalaimina 
kad ten bedievių yra. Kada 
atstovybė visus bedievius iš
varys ir atiduos jų vietas 
dvasiškiems tėveliams tada 
tik ten bus dora vieta.

— Tetule, kolei tenai bu
vo ta^o baisus bedieviai ten 
visada buvo dora ir tvarku. 
Dabar suvažiavo iš viršaus 
neva rąžančiais apsikarstę 
žmonės, o sąžinėj kirminų 
sugraužti. Tenai nebuvo va
žinėjimo su mergomis po va
sarinius rezortus kada at
stovas buvo bedievis, o da
bar net už Lietuvių sudėtus 
neva Lietuvai pinigus jie ge
rus laikus sau kelia ir po ke
lias dienas ūžia išvažiavę. 
Tėvelis atsisuka kalnierių ir j

užmiršta apie mišias.
— Tu, vaikeli, papratęs 

bedieviškai kalbėt, tai vis iš
randi priekabių ant šventų 
asabų.

— Ne, tetule, doras žmo
gus tik gali būti šventas, o 
ne tokie kaip tavo tėvelis 
Fabijonas kuris pirštus su
sitepęs visokiuose visuome
niškuose darbuose; kuris be- 
sąžiningai veidmainiavo vi
sais tarpais kada tik jis kal
bėjo su kitų srovių žmonė
mis. O tenai yra dar kele
tas kitų to tėvelio-įstumtų 
sėbrų kurie nuo nuo keleto 
metų jau susitepė savo ran
kas visuomenės skriauda.

— Ale jie daug gero pa
darė Lietuvai. Jie išgavo 
Amerikos pripažinimą ir už 
tai juos visi turi gerbt.

— Jie rausta iš gėdos ka
da kas juos pagiria už išga-' 
vimą pripažinimo, nes jie ži
no nieko prie to neprisidėję^ 
tik sau kišenius žmonių pi
nigų algomis prisišinkavę. 
Jei kas juos už tai giria tai 
tik nežinodamas.

— Visi, vaikeli, ima, ba tu
ri turėt pragyvenimui.

— Jeigu kas yra kunigas 
tegul iš kunigystės gyvena, 
o ne palieka aveles palaidas 
ir eina sau į kampą tupėt. 
Jeigu kas ateina dirbt tegul 
ima kiek darbas vertas, o ne 
lupt paskutinius ir dar už
dėt kitiems mokesnius jų al
goms. Juk jau iki šiol su
dėti musų pinigai išsibaigė, 
reikia vėl, o gražiuoju neiš
prašo.

— Nedykai aš sakau kad 
tave, vaikeli, pikta dvasia 
apsėdo kad gali šitaip ant 
šventų asabų kalbėt. Jeigu 
tu pas mane kitą sykį ateisi 
o nfepasakysi tegul bus pa
garbintas aš tave išvarysiu 
pro duris.

— Pro duris ir aš pats mo
ku išeit, tik aš tau noriu pa
sakyt kelis teisybės žodžius. 
GalJcada atgausi protą. O 
dabar laba-nakt.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”
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Nuo Redakcijos
600 METŲ VILNIAUS JUBILEJUS

IZAUNO “Trimitas” rašo: 
-IV “Šįmet Lietuva švęs ne
paprastas ir retas sukaktu
ves, būtent, nuo įkūrimo 

/ Vilniuje Lietuvos sostinės 
600 metų sukaktuves. Šį- 

j-met sueina šeši šimtai metų 
nuo to laiko kada Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Gedi
minas perkėlė Lietuvos sos-i 
tinę iš Trakų į Vilnių. Ma- mo- 
tomą, šių dienų vėl nepri- ” 
klausomai Lietuvai teks švę- desne”> taigi užsikvietė ir At- 
sti savo senos sostinės su- ®t°v4 čarneckį. Kaip gauta iš 
kaktuves, esant tai sostinei Washington© žinelė gruodžio 19 
Lenko grobiko rankose. Bet į skelbia, “V. Čarneckis vakar 
Lietuva švęs tą retą Jubilė- išvažiavo Chicagon” ant Chica- 
jų. Universiteto salėj Kau-js08 “Lietuvių manifestacijos” 
ne šiomis dienomis buvo Su- rengimo komisijos pakvietimo, 
kviesta keliosdešimties vi
suomenės organizacijų at
stovai aptarti šventės orga
nizavimo klausimą. Į pasi
tarimą atvyko nuo 32 Lietu
vių ir kitų tautybių organi
zacijų atstovai. Buvo išrin
kta iš 12 žmonių Ju'bilėjaus 
Komitetas, kuris rūpinsis 
šventės organizavimu. Ko
mitetas susideda: M. Biržiš
ka, M. Sleževičius, St. Kai
rys, M. Romeris, A. Kara- 
bač, Dr. Bručkus, P. Matu
lionis, Kan. J. Tumas, Z. Že
maitis, Dr. J. Yčas, Gen. Na
gevičius ir Kun. A. Šmulkš
tys.

“Netrukus šaukiama Ko
miteto posėdis kuriame bus 
nustatyta Jubilėjaus laikas 
ir 'budai. Apskritai, Komi
tetas žada plačiai informuo
ti visuomenę apie savo dar
bo eigą.”

Mums nesvarbu paskutinė 
šio štraipsnelio pusė, nes ji 
apima technišką prisirengi
mo dalį, — ir tai Lietuvoje.

..; Pats faktas apie Vilniaus 
’“kaipo Lietuvos sostines į's-Į 

teigimą 1322 metais jau bu
vo “Dirvoje” minėta pavasa-1 
rį ir kalbėta apie rengimąsi 
prie apvaikščiojimo. Matyt 
Amerikos Lietuviai tą svar
bų nuotikį, kuris pasitaiko 
tik sykį į šimtą metų, pra-j 
miegos. B etgi dar laiko yra, i 
rengkimes ir mes 600 Jubi- 
lėjų apvaikščioti.

Šią progą galima buvo iš
naudoti Lietuvos paskolai, 
bet musų Atstovas apie tai 
ir nepamislino, tuo tarpu gi 
skubinosi pasivergt klerika
lams ir jų naudai dirbti.

Kemėšis Kaipo Redak
torius

Užėmęs “dženitoriaus” Rim
kaus vietą Atstovybėje, Kun. F. 

. Kemėšis pasiliko Informacijų 
Biuro vedėjas, ir štai iš to biu
ro •— kaip iš kokio Gausybės 
Rago — pilasi musų spaudoje 
gražiausi patriotiški straipsniai 
ir visokie raštai pritaikinti kle
rikalų ir Iberalų laikraščiams.

Ant kiek tie raštai ar jų dalįs 
svarbu mums kaipo pranešimai 
iš Atstovybės stengiamės juos 
panaudoti, betgi jie savo pilnu
me labai atsiduoda Kemėšizmu 
ir netiesiogina agitacija ir užta
rimu dabartinės atstovybės.

Savu keliu,- kaipo rašytojas 
dienos klausimuose jis yra ga
bus. O gabus rašytojai Ameri
kos laikraščiuose daro šitaip. Jie 
rašo kokiajif nors sindikatui ku- 

■. ris vieno žmogaus raštus išpla
tini po visą Ameriką. Už tai 
rašytojas gauna didelius pinigus. 
Jęlgu Kun. Kemėšis yra toks ga-

ij. ^/bus'pagaminti visiems laikraš- 
' čiams straipsnių, klerikalai tu- 

rėtų pasinaudoti jo gabumais ir 
steigti laikraščius kožnoj koloni
joj. Jis vienas visus sureda
guos, nereiks laikyt redaktorių, 
tik korektų skaitytoją ir zece- 
rį-kitą straipsnių sustatymui.

1 ' Tokį spaudos sindikalą kleri
kalai turėtų įsteigti. Kam leist 
trūnyt tokiam genijui kaip Ke- 

' mėšis? Kitų srovių laikraščiai 
jo raštų netalpina, o del vienų 
klerikališkų, kiek jų dabar yra, 
gaila jam truso.

Dabar taipgi berekalingas yra 
aikvojimas Lietuvos valstybės 
pinigų jam algą mokant už re- 

x dagavimą klerikališkų laikraš
čių..

r

Turėsim Dešimtines
Mokėti

Netekimas pilietybės ir tam 
panašus dalykai įstatyme pra
vesta. Sekančiai skamba dalis

Čarneckis Chicagoj
Tikras dabartinio neva Lietu

vos Atstovo Čarneckio pasiver- 
gimas klerikalams užsitvirtina j piliečių gyvenančių svetimose ša-
šių dienų nuotikiu kada jis apsi- lyse registravimo įstatymo: 
lankė Chicagoj. Tenai tautinin
kai nesusitaikė su klerikalais su
rengime bendros demonstracijos 
paminėjimui Lietuvos pripažini- 
—. Klerikalai dėjo pastangas 
savo demonstraciją padaryt “di

Kaip gauta iš

Ar priderėjo čarneckiui tą da
ryti? Visiškai ne. Jis gerai ži
nojo tą Chicagos nesusitarimą: 
jau keletas savaičių kaip Chica- 
gos dienraščiai apie nesusitaiky
mą rašo. Negali teisintis “ne
žinojimu”.

Ant kokios pajuokos atstovas 
laiko mus visus Amerikos Lie
tuvius su klerikalais sėbrauda
mas, jų visus padaužas susikvie
tęs į Atstovybę ir mokėdamas 
jiems šimtus dolarių į savaitę 
musų sudėtais bonams pinigais 
neva paskolai Lietuvai!

Laikas tam viskam padaryti 
gražų galą.

Gyvenantieji užsienyje ku
rie atatinka šio įstatymo pa- 
ragr. 1 ir jo pastaboje . . . 
išdėstytoms sąlygoms, bet ne- 
neįsiregistravo pas Lietuvos 
atstovus ar konsulus užsieny
je ir neišsiėmė Lietuvos pasų 
šio paragrafo nustatytu laiku, 
gali atgauti Lietuvos pilietybę 
tik einant šio įstatymo parag. 
3' ir 4 ir jų papildymu nusta
tytu keliu ir sąlygomis.
Toliaus eina platesnis Kemė

šio Informacijų Biuro paaiški
nimas apie tą “atgavimą pilie
tybės” (nes reiškia jos nusto
jom kaip tik nespėjam užsire
gistruoti. Cariška, net aršiau!) 

Amerikos Lietuviai kurie ne
patapo Amerikos piliečiais, tai
kindami prie savęs šį naują įs
tatymą, privalo atsiminti seka
mus dalykus:

a) Visi Amerikos Lietuviai no
rintieji būti Lietuvos piliečiais 
privalo iki gruodžio 9 d. 1922 m. 
užsiregistruoti ir iš Lietuvos At
stovybės Washingtone išsiimti 
Lietuvos Respublikos pasą. Lai
ko yra duota užtektinai, suspės

visi apie tą įstatymą sužinoti ir 
pasą išsiimti. Niekas negalės 
aiškintis tuomi kad nežinojo, ar 
nesuspėjo. Vėl gi Atstovybės 
bus parūpinta visokių galimų pa
lengvinimų kad šis įstatymas 
butų visų Amerikos Lietuvių iš
pildytas.

b) Kurie per tą laiką (iki 9 d. 
gruodžio šių metų) neužsiregis
truos ir neišsiims pasų, atsiras 
tokių kurie vėliau permainys sa
vo mintį ir panorės būti Lietu
vos piliečiams, jiems bus dar 
kelias atdaras prie Lietuvos gry- 
žti. (šitą supraskit kad visi 
mes esam nuo Lietuvos atmeta
mi jei kurie badaudami čia del 
bedarbių ir streikų neturėsime 
iki gruodžio 9 d. 1922 m. užsi
mokėti dešimtinės. — Red.). Bet 
kelias tas bus ilgas ir nelengvas. 
Reikės padavus aplikaciją lauk
ti specialio kiekvienam atsitiki
mui Ministerių Kabineto nuta
rimo (ar gal tik Čarneckio “mi
nisterių”? .... — Red.), reikės 
daugiau išsikaštuoti, nes ne tik 
reikės užsimokėti už visą praeitą 
laiką nustatytą valstybės moke
snį nuo laiko įstatymo paskelbi
mo, bet bus dar tokiems žyminių 
(baudų) mokesnių, bus prašy
mų rašinėjimo, bus ilgo susira
šinėjimo, ir tt. ir tt. Gryžimas 
į Lietuvą tokiems bus sutrukdy
ta.

Lietuvos pranešimo. 
(Biuras apie mokes-

IŠ KUR IR KAIP PA
EINA PERKŪNIJA

ADANGI dabar perkūnijos 
su lietum užeina tankiais 

, atvejais per tirščiausia apgyven- 
‘ tas Suvienytų Valstijų dalis, už- 
1 nešdamos palengvinimo nuo di

delių karščių, nėra abejonės jog 
’ tie apsireiškimai laikoma tiktai 
’ kaipo dalis vasaros oro surašo, 
’ nežurint kur esant. Vienok pa

saulis turi tatn tikrus “aklus 
punktus” perkūnams ir žaibams 
apsireikšti, sako mums prisiųs- 

’ tas buletinas išleistas Washing- 
Society raštinėje.

“Musų pačių patyrimai vidu
tiniškame žemės ruožte ir lite
ratūra su kuria mes labiausia 
apsipažinę — beveik visa ji yra 
pagaminta vidutiniškame ruožte 
— sudėjus į vieną duoda mums 
įspūdžio jog perkūnija ir žaibai 
yra daugiau-mažiau viso pasau
lio apsireiškimas”, sako buleti
nas. “Zeus pradėjo kalti Savo 
žaibus ir švaistyti juos po Vi- 
duržeminę sritį jau iš pat pra
džios pasaulio, o toliau šiaurėn 
Europoje Thor užsiiminėjo to
kiu pat laiko praleidimu. ‘Bon
der’ ir ‘blitzen’ net randasi mu
sų vaikų pasakome.

“Vienok šitas apsireiškimas 
įnėra žinomas visame pasaulyje. 
Skaistus sužybsėjimas žaibo ir 
traškėjimas ir griovimas perkū
nijos lygiai taip nebūtų galimas 
suprasti' daugeliui Eskimosų kai 
negalimas ‘kieto vandens’ įsivai- 
zdinimas ekvatoriaus srities lau
kinių gyventojų. ,

“Troškios tropiškos sritįs su
daro tikrąjį perkūnijų namą. 
Nekuriose dalyse šiltojo ruožto 
yra net iki 200 dienų per metus 
kuriose buna perkūnijos audros. 
Jos apsireiškia gana tankiai pu- 
siau-tropiškose srityse ir vidu
riniame ruožte, o pastarajame, 
kaip jau žinoma, didžausius pa
nešama nuostolius nuo žaibų. 
Abelnai gi tankumas žaibavimų 
apsireiškimo mažėja einant lin
kui šiaurės, o jau Arktiškame ir 
Antarktiškame ruožtuose visai 
retai teužeina. Kuomet Katinai 
vulkanas, ant Alaskos pusiausa- 
lio, išsiveržė 1912 metais neku- 
rie tenaitiniai apielinkės gyven
tojai labiau 'buvo subaiminti žai
bavimais ir perkūnija kuri už
ėjo po išsiveržimo ir susidarymo 
dulkių debesų negu kad baimi
nosi nuo patekimo pražutin po 
vulkano pelenais, nes jie netu
rėjo nieko panašaus savo gyve
nimo patyrimuose kuomi galėtų 
spręsti aklinantį ir kurtinantį 
garsą iš dangaus.

“Net Suvienytose Valstijose 
yra ‘aklų punktų’ žaibams ir per
kūnijoms, ypatingai palei Paci- 

:fiko pakraštį. Daugiausia yra 
j apie Tampa, Floridą, su abelnai

imant virš 90 perkūnijų per me
tus, ir San Francisco, su abelnai 
imant apie vieną tokį perkūnijų 
siautimu per metus. Jokioj vie
toj palei Paficiko pakraštį ne
užeina daugiau kaip trįs ar ke
turi perkūnijų šturmai per me
tus.

"Nors žaibas, gal but sekantis 
po tekančios saulės ir vėjų, tu
rėjo būti vienas iš ankstyviausių 
gamtos veikimų patraukiančių 

.žmonių atidą, tik pastarais lai
kais prieita prie paganėdinančio 
išaiškinimo kaslink to iš kur jis 
pareina ir kas atsibuna laike su
žaibavimo. Ilgai buvo laikyta 
jog žaibas buvo tik paleidimas 
‘normalės atmosferinės elektros’ 
kuri randasi ore, palieka sukon
centruota į debesis, ir galiaus 
pasiekia tokios spėkos kad išsi
veržia ir prasimuša sau kelią į 
kitą debesį, arba į žemę. Tūli 
pastarų dienų laboratorijos iš
bandymai parodo' jog misteriš- 
kas-paslaptingas taip vadinamas 
ionas lošia svarbią rolę žaibo iš
davime. Sulyg šios teorijos oras, 
kįląs smarkiai lietui puolant, 
suplaišo lašus į mažas dalelės, 
kuriame tai procese pasiliuosuo- 
ja perviršis negativių ionų. Jie 
buna nešiojami su smulkiausiais 
lašeliais, o tuo tarpu pozitiviai 
ionai buna paliekami žemai. Ta
da susirinkus negativų srovė au- 
gštutinėj dalyj debesuose persi- 
veržia linkui pozitivių susirinki
mo žemutinėj debesio dalyj ar
ba didelis pozitivės elektros su
situokimas žemutiniam debesyje 
prasiveržia kelią linkui žemės.

“Buvo įvairių teorijų apie per
kūnijos paėjimą, garsiąją dalį 
žaibavimo pasekmės. Skandina
vams tai buvo Thor’o kuju kali
mas; Hindusams, tauškėjimas 
dangiškų arklių padkavų ant 
‘kieto dangaus grendimo’. Ne
daug desėtkų metų atgal buvo 
Vakaruose daryta išvedžiojimai 
ir gana rimti jog perkūnija pa
ėjo nuo debesų vieno į kitą su- 
sidaužymo! Dabar aiškinama 
tą paeinant nuo didelio sušilimo 
atmosferos žaibo kelyje ir su
keliant didelį staigų prasiplėti- 
mą kuris buna panąšus kaip ek
splozija. Panašiai tam, tikima 
kad staigus sukeltas, karštis žai
bo užgavimu buna priežastis iš- 
rovimui medžių ir apvertimui 
kitų dalykų žaibo užgautų. Ma
noma jog sula augančiuose me
džiuose ir net mažiausias esumas 
drėgnumo medžiuose stangu pa- ' 
verčiamas į garą ar net suskal
domas ir hydrogeną ir oksigeną.

“Jeigu žaibas užgauna didelį 
platų metalinį dalyką sujungtą 
su žeme>maža buna padaroma i 
blėdis. Plieno rėmais budavoti 
augštieji .budinkai New Yorke 
nuolatos buna žaibų daužomi, 
bet elektros srovės paprastai be 
jokio pakenkimo nueina metali- i 
nėmip sienomis į žemę.”

gyventi Amerikoje,- 
tik pasas, už kurį

Kaip išsiimti Pasą
Šiame klausime, kaip lygiai ir 

mokesnių didume, Lietuvos įsta
tymas nekalba, ir nebuvo jokio 
apie tai iš

Kemėšio 
nius sako:

Manant 
reikalinga
reikia mokėti $10, o paskui už to 
paso pailginimą kas met tik po 
$5.00.

Manantiems netrukus važiuo
ti į Lietuvą, be paties paso > dar 
yra reikalinga to paso viza, už 
ką dar reikia siųsti $5.

Pasams išsiimti šitaip rodo:
Nueik į artimiausią Lietuvos 

paskolos stotį, ar į kitą Lietuvių 
viešą įstaigą kuri tuo reikalu su- 
sineš su Atstovybe Washingto
ne ir paprašyk paso aplikacijos 
lapo. Tą su atida išskaitęs ži
nosi visa kas yra reikalaujama. 
Be to visų reikalingų paaiškini
mų bus galima gauti Paskolos 
stotyje.

Paskolos stotįs padės aplika
ciją išpildyti, privesti prie vie
šojo notaro (papigintomis sąly
gomis) ir išsiųsti aplikaciją į 
Washingtoną.

Nesant ant vietos paskolos 
stočiai, jei galima lai tos kolo
nijos draugijos sukuria ją. Jei 
to negalima padaryti, pasų rei
kale lai kiekvienas kreipiasi sta
čiai į Lietuvos Atstovybę (1925 
F St., N. W., Washington, D. 
C.)

Harris’o Paminklas
Daugelyj Amerikos laikraščių 

tilpo paveikslai Lietuvių pasta
tyto paminkslo Leitenantui Sa
mueliu! J. Harris; žuvusiam su
kilime Lietuvos kariumenės Ale
ksoto dalies suvirs pora metų at
gal.

Kaip pranešimas iš Liet. In
formacijų Biuro sako,

Patsai paminklas labai gražus, 
padarytas iš rausvo Tennessee 
marmuro, septynių pėdų ilgio, 
keturių pėdų augščio, ir trijų 
pusės pėdų pločio (didesnį sta
tyti įstatymai neleido), dailiai 
apvedžiotas aplinkui aržuolo la
pais. Pirmoje priešakinėje pu
sėje atrodo taip: viršuje kryže
lis, po jo Amerikos aras.
liau eina parašas:

Samuel J. Harris 
2nd Lieut. 112th Inf. U. S. Army 
1st

To-

Lieut. American Brigade 
Republic of Lithuania 
Born Dec. 24, 1896, 
Shippensburgh, Pa.

Died in action Feb. 24, 1920 
Kaunas, Lithuania.

Ant kitos pusės viršuj Lietu
vos Vytis, Ubai aiškiai ir artis
tiškai iškaltas. Po vyčio apa
čioj parašas: Republic of Li
thuania. Toliau eina tekstas:

Eerected by the Lithuanians 
and sons and daughters of 

Lithuanians in America 
and dedicated in loving memory 
of Lieutenant Samuel J. Harris 

who died fighting for the 
Erected by the Lithuanians 
Paminklo ornamentai iškalti 

sulyg piešiniais dailininko žmui- 
dzinavičiaus-žemaičio, pagamin
tais Lietuviškame stiliuje.

PAMINĖJIMAI ŠERNUI MIRUS
I

A/T IRUS Šernui, musų spauda .— tautinė, 
■ socialistinė, klerikalinė ir bolševistinė 

— vienbalsiai gražiai atsiliepia apie jį, nors 
Šernas buvo vieniems perdaug “bedievis”, 
kitiems perdaug “buržujus”. Tautininkai, 
socialistai ir bolševikai jį laiko mokslo vy
ru ir pagerbia jį todėl kad jis buvo laisvų 
pažiūrų apšvietos platintojas. z Bet katali
kams jis buvo visai svetimas, jis buvo “be
dievis”, ir tam panašiai. Tečiaus katalikiš
ka spauda kuri tylėjo — tylėjo, o kuri pra
bilo pareiškė jam gražius atminties žodžius.

“Darbininke” M—a sekančiai apie jį 
atsiliepia:

“įsisuko giltinė į musų rašytojų silp
nas eiles, veda ji į nežinomąjį svietą vieną 
po kitam. Nesenai palydėjome Žemaitę, 
vieną geriausiųjų musų apysakininkių, šio
mis dienomis netekome Šerno, gabiausio 
musų populiarizatoriaus. Miršta musų se
nieji rašytojai, jie jau atsigyveno, atsidir
bo, palieka savo vietas jaunesniems, savo 
mokiniams vesti jų pradėtąjį darbą.

“Šernas nors ir universitete mokinęsis, 
mokslininku tikroje to žodžio prasmėje ne
buvo. Jis buvo amatoriu — mylėtoju gam
tiškų mokslų. Lietuviams jis kaipo amato- 
rius buvo daug naudingesnis negu moksli
ninkas specialistas. Pastarojo veikalais 
naudojas paprastai labai mažas žmonių bū
relis, Šerno gi raštais naudojas didesnioji 
dalis skaitančios Lietuviškos visuomenės. 
Ir kas svarbiausia, toji skaitančioji visuo
menė Šerno raštus suprato geriau negu ki
tų musų rašytojų. Jo lengvas stilius, ne
bloga kalba ir sunkesnius mokslo dalykus 
padarydavo lengvai suprantamais.

“Kai asmeniškai man teko susipažinti 
su Šerno raštais bus jau Virš dvidešimties 
metų. Buvo tai pirmoji laido jo ‘Geografi
jos’. Gavau tą knygą tik porai dienų rude
niop — rugius sėjant. Išsiuntė mane tė-. 
vas rugių akėti. Išeidamas laukan tėvui 
nei kitiems nematant — pavojinga buvo ta
da Lietuvišką knygą kam nors rodyti — pa-, 
siėmiau aš tą knygą su savim, ir dabar dar 
gerai atsimenu kad sugryžau namon vars- 
no neužakėjęs — visą laiką praleidau be
skaitydamas. Tiek joje indomybių, tiek 
įvairybių jog pradėjus skaityti nebuvo to
kios vietos kur sustoti. Į tą patį veikalą aš 
pats dabar kitaip žiuriu. Skaitydamas da
bar randu jame daug ir netobulumų ir tru
kumų, tečiau aš lenkiu savo galvą prieš jo 
autorių už tai kad jis paprastam kaimo pus
berniui atvėrė akis į platesnįjį pasaulį!

“Gal nei viena Lietuviška knyga nesu
teikė tiek šnekų vakarais apie įvairius dan
giškus kunus kiek Šerno veikalas ‘Apie Že
mę ir Kitus Svietus’. Nežinau kaip kur, bet 
mes kaimiečiai skaitydąvom tą veikalą žie
mos vakarais, ginčydavomės del Grižo Ra
tų, Sietyno kartais iki antrųjų gaidžių. Vė
liau atsirado toje srityje ir daugiau raštų, 
bet ar jie sukėlė tiek žingeidumo jaunuome
nėje nežinau, nes neturėjau progos aš su ja 
gyventi.

“Tiedu Šerno veikalai giliai prigijo ma
no mintin. Kiti jo veikalai nors indomųs 
tiek jau įspūdžio nedarė, tečiau tai buvo ne 
jo kaltė bet mano, nes juos skaityti teko 
tada kada jau buvau juos praaugęs.

“Nemaža svarbos, tiesa tik bėgančios 
svarbos, turėjo jo publicistiškieji raštai. 
Pasaulio politiką jis gerokai suprato. Per 
daug mėtų savo savaitinėj peržvalgoje ‘Lie
tuvoje’, kurios jis buvo redaktoriumi, labai 
vykusiai, populiariškai aprašydavo svarbes
nius nuotikius. Nevienas jaunesniųjų re
daktorių mokinos iš jo pasaulinės politikos. 
Jis stebėtinai mokėdavo išlaikyti lygsvarą 
savo politiškose peržvalgose.

“Jau buvau gerai su jo veikalais susi
pažinęs,1 kaip atskiromis knygomis taip ir 
‘Lietuvos’ straipsniais, kai man teko jį as
meniškai sutikti.

“Įsivaizdindavau aš jį dideliu, barzdo
tu vyru, pilnu puikybės, pasigyrimų. Ir 
koks mano buvo nusistebėjimas pamatyti 
sunykusį, padžiuvusį, šiek-tiek nervingą se
nelį, be jokių gudrumų, be išdidumo. Ne
norėjau tikėti kad butų tas pats Šernas 
apie kurį tiek daug žinojau iš jo raštų. Te
čiau buvo tas pats. Buvo tai tikras Šernas, 
žmogus, ne išsvajota kokia esybė. O, kaip 
dažnai atsitinka kad žmogaus darbų nega
lima saikuoti žmogaus išvaizda!

“Paprasti yra jog gerieji populiariza- 
toriai nėra kritikingi žmonės. Nebuvo kri- 
tikingas ir Šernas. Visuomet, ypatingai pa
staraisiais metais, jis buvo intekmėje savo

artimiįj draugų. 1914 m. kuomet buvo ren
giama \ isuotinas Amerikos Lietuvių Sei
mas Chibagoje, atsišaukime del seimo ren
gimo Šernas ne tik pritaria, bet ir pade
da savo parašą. Tečiau vos tik ‘draugai’, 
kurie buvo to seimo šaukimui priešingi, prie 
jo priėjo, Šerno nuomonė persikeitė ir jis 
tampa tam seimui priešingas. Paskutiniais 
keliariais metais, po to kaip apgaulingai iš 
‘Lietuvos’ redakcijos tapo atleistas, jis iš tų 
savo draugų vien tik ir gyveno. Vargingas 
tai buvo gyvenimas. Vargingos senelio pa
skutinės dienos mums primena labai nema
lonią tiesą jog iš Lietuvių visuomenės raš
tininkas mažai ko tegali tikėtis. Kol dirbi, 
gerai, visi tave giria; negali dirbti — jei ga
li terbas vilkti, eik šunų lodyti; negali — 
mirk!

“Mirė Šernas! Amžiną jam atilsį! Bet 
to neužtenka. Šernas 'buvo ne tik žmogus 
ir rašytojas, jis buvo pionierius musų mok
sliškoje literatūroje. Paliko jis daug savo 
auklėtųjų, kurie, kaip ir aš, sėmė pirmąsias 
žinias gamtos ir politikos paslapčių iš jo 
raštų. Mes turime žiūrėti kad pionieriaus 
pradėtieji darbai butų neapleisti bet varo
mi toliau, gerinami. Mokytojaus mirtis tu
ri skatinti mus prie darbo, kurio tiek daug, 
ypatingai šiais laikais, kada visos tautinės 
jiegos turi būti in temptos kad išlaikyti įgy
tąjį vardą neprigulmingos Lietuvos. Ne- 
prigulmybė nieko nereiškia miegančiai tau
tai, ji turi būti gyva, veikli. O veiklumas 
teapsireiškia tik nuveiktais, pozitiviais dar
bas. O pozitiviškesnio ir tautai naudinges
nio darbo nėra, ypatingai šiais laikais, už 
tą darbą kurį galima atlikti gamtos mokslų 
srityje, toje pačioje srityje kurioje dirbo 
a. a. Juozas Adomaitis-L. Šernas. Bus žmo
nių kurie jo gyvenimą aprašys, girs už jo 
nuveiktus darbus tokiose sunkiose aplin
kybėse, bet bus labai mažai kurie nuveiks 
tiek daug pozitivio darbo kiek a. a. Juozas 
nuveikė, o to Lietuviškoji visuomenė la
biausia laukia.”

(Bus daugiau)

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI
(kuriuos galima gauti “Dirvos” 

ir kituose Knygynuose)
1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų būvį ir pabaigų. 

Pagal Heiparnų, Falbų ir kitus sutaisė Sernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 

' planetos. Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, Ill., 1896, p. 255 .......... r......... .................. 1.25
Ta pati apdaryta __ v....................................... 2.00

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal
prof. Nusbaumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo amžių va
balėlių, iki daėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, Ill., 1901, 
pusi. 147 ;..................................................... 60c

1187. Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerj sutaisė šernas. Knyga su.daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegįj. Chicago, Ill., 
1906, pusi. 238 ....................................... 1.00
Gražiais audimo apdarais........ ............. j. .. 1.75

1230. Oras, šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam parodimui, kurio yra daugelis tam 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 .... 55c

1237. Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerj sutai
sė šernas. Knyga didelės moksliškos .vertės. 
Ji aprašo tvėrimųsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go, 1905, pusi. 137 ........ ..............?.... 55c

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną sutaisė Šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimų žmo
gaus. šiądien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš ' 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumų ir senumų žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, Ill. 1900, 
pusi. 370 ................ĖįįĖ............. “1.75
Ta pati apdaryea . .............. ............. '...... 2.50

1259. žvėrys ir žmogus. Pagal Schmedl’i sutaisė , 
šernas. Mokslas apie subudavojimų kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokių 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313............................... 1.50
Ta pati apdaryta ............................................. 2.25
Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadų parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvų, tikėjimų, papro
čius, užsiėmimų ir abelnai viską. Chicako, UI.
1903, pusi. 667 . ........................ ..................... 3.00
Apdaryta audimo viršeliais .............................. 4.00
Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerj sutaisė 
šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštų kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiųdienninio alfabetot ( li
ter), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvienų 
žodi ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago?xl905, pusi. 304 .................. 1.75
Ta pati apdaryta .. ........................................... 2.50
Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
Bitnerj sutaisė šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais.
Chicago, 1905, p. 113 .......................................... 45c
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Nekurtuose senuose piešiniuose Kassio- 

peja perstatoma laikanti kairėj rankoj pal
mes šaką. Virgo beveik visada atvaizdina
ma turinti savo kairėj rankoj šakutę.

Kaipo “Javų Moteris”, Kassiopeja bu
vo taipgi pavadinta “Sėklų Sutvertoje”. 
Paskiau surandama jog Peruviečiai Virgo 

Į lygino su “Motine Žemės”, o sulyg Maunder 
varpa merginos rankoje galima išsiaiškin
ti kaipo įrodymą į “Moteries Vaisių” kuris 
gimė iš Marijos.

Prof. Young paduoda vienvardį žodį, 
“Begdi”, pagelbėjimui atsiminti Grekų rai
de vardus žvaigždžių abiejose konsteliaci
jose. Šituo keliu matosi esąs didelis pana
šumas tarp tų dviejų moteriškų konstelia
cijų plačiai atskirtų nuo viena kitos žvaigž
dėtame danguje. .

Plunkett įrodo jog 3500 m. prieš Kris
tų yra laikas, ir 23 laipsnių skersumos į 
šiaurę kaipo vieta, kuomet ir kur ta kon
steliacija buvo išrasta.

Septynioliktam^ šimtmetyje, kuomet 
buvo dedama pastangos prikergti religišką 
reikšmę visoms konsteliacijoms, Kassiope
ja buvo užvardinta Marija Magdalena, ar 
Debora sėdinti prieš teismą po palmos me
džiu ant Epraim kalno, ar Batšeba, Solo- 
mono motina, verta sėdėti karališkame sos
te amžinai.

Eskimosai įsivaizdino jog trįs Kassio- 
pejos konsteliacijos žvaigždės, sudarančios 
lygų trikampį iš vakarinio galo, perstato 
tris akmenis ant kurių rymo dangiškoji 
lempa. Jie tą konsteliaciją vadina “Ibrosi” 
ir ji jiems labai gerai matoma.

Kassiopeja savo nuolatiniame keliavi
me aplink Polarę žvaigždę danguose yra lyg 
koks šviečiantis laikrodis. Persištatykim 
kad Beta Cassiopeae yra valandų rodyklė. 
Kuomet ji yra viršuje Polarės žvaigždės ta
da yra pietų laikas, kuomet yra lygiai va
karuose, buna 6 vakaro, vidurnaktyje ji yra 
apačioj Polarės ir lygiai šiaurės horizonte, 
o kada buna rytų pusėj, buna ,6 vai. ryto. 
Laikas kokį šis laikrodis nuolat rodo yra 
žvaigždžių laikas, kuris skiriasi nuo civilio 
laiko tuomi kad jo diena prasideda nuo pie
tų vietoj nuo vidurnakčio. Prisimenant jog ! 
žvaigždžių laikas sutinka su sauliniu laįk- 1 
rodžiu sykį į metus kovo 22 dieną ar apie 1 
tą, ir po dvi valandas ant mėnesio dasidau- 
gina, galima lengvai iš jo išspręsti saulinį 1 
laiką. Šitas yra paprasčiausias būdas nu- i 
spėti laiką žiūrint į žvaigždes.

Alpha Cossiopeae Arabams buvo žino- J 
ma vardu “ščedar” air “ščedir”, kas reiškia 1 
“Krūtis”. Burritt tikrino jog ščedir paei
na nuo “El Seder”, kuriuo vardu tą kon- i 
stelįaciją vadino Ulugh Beg. 1831 metais 1 
Birt atrado jog Ščedir yra įvairiuojanti i 
žvaigždė. Ji persisveria meridianą lapk. ] 
18 d., 9 vai. vakare. \ i

' Beta Cassiopeae, arba “Caph” kas Ara
biškai reiškia ranką, buvo taipgi Arabų va- < 
dinama “Kupranugario Pečiai”. Ji yra apie i 
20 šviesos metų tolumo nuo musų saulinės ‘ 
sistemos, nors nekurie sako jog jos tolis 
yra net 32 šviesos metai atstu nuo žemės.

Gamma Cassiopeae, antro didumo žvai
gždė tos kėdės išlankyje, turi sandraugę 
11-to didumo, visai arti prie savęs. Chinie
čiai tą žvaigždę vadino “Botagas”. Ji yra 
didelės svarbos žvaigždė astronomams, ka
dangi tai buvo pirmutinė žvaigždė iš visų 
atrastųjų kuri spektre rodė skaisčius ruo
žus. Tą atrado Secchi 1886 m. Pats spek
tras yra ypatingai įvairiuojantis.

Delta Cassiopeae turi Arabišką vardą 
“Ruchbah”, kas reiškia kojos kelią. Ja pa
sinaudojo 1669 m. Picard Francuzijoj nu
sprendimui skerslaipsnių laike išmatavimo 
meridiano išlankio pirmutiniu teleskopo pa
naudojimu geodetiškam tikslui.

Theta ir Mu Cassiopeae Arabai vadino 
ždė Mu yra žingeidi delei savo didelio skri- 
ždė mu yra žingeidi delei savo didelio skri
dimo, nes numatuota ją keliaujančią per 
dausas greitumu iki šimto mylių į sekundą. 
Yra išskaitliuojama jog į 3,000,000 metų ta 
žvaigždė apkeliaus aplink ratu visame mu
sų matomame danguje. Abelnai menama 
ją esant 30 šviesos metų atstu nuo žemės.

Eta Cassiopeae yra dvilypė žvaigždė, 
ir vienas iš puikiausių vaizdų danguose net 
neperdidžiausiu teleskopu žiūrint. Ji tur
būt yra artimiausia žvaigždė prie žemės už 
visas kitas tos konsteliacijos žvaigždes, 
nors žinovai ne visi lygiai tame nusistatę.

Yra paduodama trylika, septyniolika ir dvi
dešimts vienas šviesos metai. Diduma su
tinka ant vidurinės tų paduotų skaitlinių 
ir laiko ją esančia teisingiausia.

Negalima praleist nepaminėjus toj kon- 
. steliacijoj apsireiškusios naujos laikinos 

žvaigždės kuri savo sužibėjimu lapkričio 
, mėn. 1572 metais nustebino visą pasaulį. Ji 
. buvo matoma pilnoj dienos šviesoj, ir sako

ma buvus skaistesnė negu planeta Venus. 
į Ji ilgai buvo žinoma kaipo “Tycho Žvaigž

dė”, ir daugelis iš to darė išvedimus jog ją 
atrado tasai garsus astronomas Tycho Bra- 
che. Vienok faktiškai ją atrado Schuler, 
Wittenburge, Prūsijoj, kuris tą žvaigždę 
pamatė neaiškią dar rugpjūčio 6 d. 1572 m. 
Tycho Brache patėmijo ją lapkričio 11 d. 
tais pat metais, pačiame jos skaisčiausia- 
me apsireiškime, ir 1602 m. išleido aprašy
mą apie ją. Kiti vardai tai žvaigždei duo
ta “Pilgrimo žvaigždė”, “Chayre Žvaigž
dė”, ir “Nauja Venus”. Chiniečiai ją vadi
no “Svečias žvaigždė”, o Beza manė jog ji 
buvo kometa, ar ta pati žvaigždė kuri vedė 
Tris Karalius, arba “Betlejaus Žvaigždė”.

Kovo mėn. 1574 metais ta žvaigždė vi
siškai pradingo. D’Arrest netoli tos vietos 
18,65 m. atrado mažutę 10—11 didumo žvai
gždę kur pirm to Argelander nieko neįžiū
rėjo. Yra išrodoma jog ta žvaigždė toj vie
toj buvo pasirodžius 945 m. ir 1164 m. Jei
gu taip, sako Webb, mes dar galime susilau
kti pasikartojant to nesuprantamo apsireiš
kimo.

La Place sako: “Kaslink žvaigždžių ku
rios staigu sužiba aiškia didele šviesa ir pas
kui pradingsta, yra visiškai galima dasilei- 
sti jog tenai koks labai didelis sujudimas ir 
užsidegimas pasidaro, išduodamas kokių ne
paprastų priežasčių esančių ant žvaigždės 
paviršio. Tas apsireiškimas patvirtinama 
permainomis spalvų, panašiai įvykstančių 
ant žemės kokiems nors kunams-medegoms 
degant ir paskui palengva gęstant.”

Dr. Good sekančiai sako apie laikinas 
žvaigždes: “Pasauliai ir pasaulių sistemos 
ne tik kad amžinai tveriasi bet ir amžinai 
nyksta. Keistas ir nepaprastas faktas yra 
tas kad bėgyje praėjusio šimtmečio nema
žiau kaip trylika žvaigždžių, paskirose kon
steliacijose, rodos bus visiškai pradingę ir 
dešimts naujų likę sutverta.

“Daugelyje atvejų be jokios abejonės 
pačios žvaigždės, įvairi gyvybė ir protingi 
sutvėrimai, sykiu su daugybe planetų ku
riomis jos buna apsupta, buvo visiškai su
naikintos, ir vietos kurias jos danguose už
ėmė paliko tuščios.”

Burritt sekančiai apipiešia pasikeiti- 
nėjimą spalvų patėmytų toje Tycho Žvaigž
dėje. “Išsykio ji išrodė aklinančiai baltos 
spalvos, po to rausvai geltonos, pagaliaus 
peleninės išblyškusios, kurioje jos šviesa ir 
išsibaigė.”

Ištiesų, nėra galima įsivaizdinti ko nors 
didesnio kaip užsiliepsnojimai žvaigždės 
matomas tokiame baisiame tolume, žvaig
ždžių susimušimo teorija rodos geriausia 
bus tokiems atsitikimams priežastis, vienok 
įsivaizdinimai ir protas jokiu budu neduo
da suprasti kokis baisus karštis išduodama 
tokiame susikulime, nei koks didumas pa
ties užsiliepsnojimo tenai pat išrodo.

(Bus daugiau)

1.00

1146 Apsireiškimai Atmosferoje .
Ta pati apdaryta ...............

.......... p. 238 1.00
...............  1.75

49 Darbas — gražus romanas . ............ p. 219 75
35 Badas — Dailus vaizdelis ... ............ p. 260 1.00

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybčs Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi.

1395. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. ............. ............ ........ .........

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

10c

Lietuviškai-Angliska#j ir Angliškai-Lietuviskai

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam j

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelljininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pate, gera morokko oda, labai drūtas.......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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KUNIGAI NORI ZENYTIS
“Saulė” No. 64 indėjo straip-, gelams, ir užsimaniusieji patap- 

snį jog kunigai nusiuntė Papai 
prašymą su tinkamais prirody
mais kad Papa dalcistų kuni
gams apsivesti, nes “celibatas” 
nėra dieviškomis teisėmis kuni
gams pritaikintas. Abraomas, 
Jokūbas, ir Izaokas buvo vedę ir 
turėjo šeimynas, visi apaštalai 
taipgi buvo vedę (apart Jono) 
ir buvo tėvais vaikų, šv. Pau
lius savo gromatoje į Timotejų 
rašė:

“Nes vyskupas turi būti be 
nuotarties, vienos moters vyras, 
budrus, padorus, svečius pri
imąs, mokyti išmanąs" (Pirmo
ji grom., persk. 3, posmas 2). 
Ir posme 12 rašo:

“Bažnyčios tarnai testov kiek
vienas vienos moters vyras, ku
rie savo vaikus gerai prižiūri ir 
savo žmonų namus.”

Gromatoje pas Titų rašo:
"Todėl palikau tave Kretoje 

idant mano darbą dirbtumei ir 
miestams vyresniuosius paskir- 
tumei šian ir ten, kaip tau pri
sakiau.”

“Jei kas yra nepeiktinas, vie
nos moters vyras turįs tikinčius 
vaikus, ir tt.” (Grom. pas Titų, | 
persk. 1, posmas 5 ir 6).

Taigi pagal šv. Paulių vys
kupai, kunigai ir visokie bažny
čios tarnai turi būti vedę žmo
nės, turi turėti vaikų, ir katali
kiškų kunigų “celibatas” visai j 
nėra paremtu nuo apaštalų. Ry
tų katalikų kunigai ir vyskupai 
(tarp Armėnų, Grekų ir Unijo- 
tų) yra vis vedę žmonas, augi-Į, 
na vaikus ir yra be intarimo lai
kyme sugulovių arba gaspadinių. 
Jeigu Rytų katalikų kunigams, 
priklausantiems prie Papos, yra 
valia apsivesti ir gyventi kaip 
Dievas prisakė Rojuje, tai ko- ; 
del nevalia Vakarų katalikų ku
nigams taip pat apsivesti ?

Kunigai reikalaudami savo 
teisių kaipo žmonės daro gerai, 
ir atgavę savo teises, apsivedę, 
pašalins visokius intarimus apie 
save, ir kartais net skandalus 
del “gaspadinių”. Celibatas ne
daro žmogaus, tyru-doru bet tik
tai suteršia žmogų per onaniją. 
Vedusieji žmonės tiktai tegali 
gyventi doroje, pįlnoje to žodžio 
prasmėje.. Visi vienuoliai ir vie
nuolės pasižadėję gyventi čysta- 
toje-doroje ją tiktai Suteršia, 
ką liudija daugelis faktų istori
joje.

Celibatas pagoniška liekana
Katalikai yra pasisavinę dau

gelį ceremonijų nuo žydų. Bet 
pas žydus celibato vyrams ir mo
terims nėra minima visoje žydų 
istorijoje. Pas, žydus likti ne
vedusiu, ir apsivedus o nesulau
kti vaikų, yra, skaitoma Dievo 
prastojimu, ir žydei yra tikėji- 
miška teisė, apsivedus ir laike „ 
dviejų metų nesulaukus vaikų, 
apleisti pirmąjį vyrą ir tekėti už | S 
antrojo vyro.. Juk tai didžiau- H 
šia nelaimė nepalikti įpėdinių. g|

Senovėj ir žydų tikyboje buvo k 
sektų kaipo Judaitų, Essenijonų, p 
Terapeutų, Herodianų labai mal-1 jH 
dingų, kurių kunigai laikėsi ce- E| 
libato, bet tą darė sekdami tyry- EI 
bę vestalų-vestalkų įvesdintų nuo I || 
Numa Pompiliaus, Pytagoro du-1 
kters, kuri įkūrė net vienuolyną; 
paskiaus nuo Dianos kunigių; ir 
dar ankstesnės gadynės kuni
gių Apollo ir Baccho. Lietuvoje 
buvo vaideliotai ir vaideliotės su 
celibatu.

Dievės Cybelės kunigai kad 
užtikrinti išlaikymą celibato net 
išsiromydavo. Bet ir žiloje se
novėje buvo tokių idijotų kaip ir 
dabar yra. Ana Rusijoj yra 
skapų sekta kur vyrai nupelny- 
mui dangus išsiskapina, ir ap
vaisinimui savo pačių pasikvie
čia kaimynus vyrus. Hottento- 
tai išpjauna savo vaikams tik
tai vieną kiaušinėlį. Plutarchas 
pasakoja kad Egipte yra kunigų 
seminarijos kur kunigai atsisa
ko nuo apsivedimo.

Pirmieji katalikai nors užsi
laikė pilnoje doroje, jie nelaikė 
doru celibatą, šv. Paulius net 
išganymą skiria vaikų gimdyto
jams savo gromatoje pas Timo
tejų, persk. 2, posme 14 ir 15:

"Ir Adomas netapo išvadžio
tas, bet moteriškė tapo išvadžio
ta ir įvedė peržengimą.”

“Bet ji išganyta pastos per 
vaikų gimdymą, jei pasilieka ti
kėjime ir meilėje, ir pasišventi
me, podraug su patogumu,”

Katalikiška dogma sako kad 
negimdantieji vaikų turės pir- 
mystę danguje, busią lygus an-

i ti angelais paskiau pastoja saVo 
' kankintiniais. Apie 15 metų at

gal kada garsėjo Collinso “in
stitutas" New Yorke, vienas ku
nigas iš Lietuvos atrašė j ieško
damas pagalbos prieš celibatą su 
pasižadėjimu atlaikyti mišias už 
“daktaro” sveikatą. Davatka 
peržengusi “čystatą” spaviedo- 
josi, ir spaviedninkas ją graude
no su šv. Raštu: “Jei piktina 
ranka ar koja, tai atkirsti ją ir 
atmesti, nes geriaus yra be ran
kos ar kojos į dangų eiti, negu 
su abiem į pragarą”, ant ko da
vatka atsakė: “Visas kūnas už
sidegė ir neliko ką kirsti.”

Toliau šv. Paulius sako: “Nes 
visas Dievo sutvėrimas yra ge
ras, nieko nėra atmestino kas su 
dėkavone priimta yra” (Pirmoji 
gromata pas Timotejų, persk. 4, 
posmas 4).

Sulyg šv. tėvų nutarimu ir 
Papų įsakymu apie celibatą-čys- 
tatą, šv. (Paulius turėtų būti 
skaitoma laisvamaniu ir eretiku, 
nes Paulius tiktai moterystėje 
mato kunigų dorą.

Dabartinis katalikų kunigų ce
libatas tapo įvestas apie 258 m. 
po Kristaus. Vyskupų suvažia
vimas Nicejoj nutarė kad kuni
gai turi atsiskirti nuo savo mo
terų, ką šv. Paphnucijus, Thebų 

[vyskupas, kankinis, nupeikė to- 
Ikį tarimą, tvirtindamas “jogei 
[tiktai moterystėje yra dora”, 
šv. Klementas iš Aleksandrijos 
tiesiog užprotestavo prieš celi- 
batą-bepatystę, sakydamas jog 
Dievas pavelijo kiekvienam vy
rui turėti vieną žmoną, nepai
sant ar jis butų vyskupas, ku
nigas ar diakonas, ir gyventi : 
moterystėje niekeno nevaržo
mas”. Kunigai pažadėję vys
kupų pilnai klausyti, prieš celi-

batą nesipriešino ir mokėjo jį 
gerai apeiti pasiimdami “gas- 
padinas”, ’tai “seseris” j klebo- 

, nijas. Vyskupas Carterius, Is
panijoj, buvo net du kartu ve
dęs, ir sakė: “Jeigu aš įvardin
čiau visus vyskupus kurie .yra 
antru kartu vedę tai jų butų 
daugiau negu yra suvažiavime 
Rimini.”

Vėlesnėse gadynėse daugelis 
kunigų buvo vedusių ir gyveno 
su savo žmonomis. Sydonius, 
Clermonto vyskupas, Auvergne 
(Francuzijoj) gyvenęs 5-me am
žiuje, vedė Papianillą, dukterį 
imperatoriaus Avito, iš ko pra
sidėjo titulas šeimynos Polignac. 
Bourges’o vyskupas Symplicius 
buvo vedęs Paladią ir turėjo du 
vaiku.

šv. Gregorius Nazianas buvo 
sunumi Gregoriaus^JNaziano vy
skupo, ir motinos Nenna. Mi
nėtas šventasis turėjo brolį Ce
zarių ir seserį Gorgonią.

Romos nutarimuose, po var
du Osiaus kanonai, yra ilga ei
lė vyskupų vis kunigų vaikai. 
Papa Osius buvo sunumi sub- 
diakono Stepono. Papa Bonifa
cas I buvo sunumi kunigo Jacon- 
do (419 m.). Papa Peliksas III 
(526 m.) buvo sunumi kunigo 
ir dieduku paskiaus Papos Gre- 
goriaus Didžiojo (590 m). Kun. 
Projectus buvo tėvu Papos Jo
no II (532 m.). Kun. Gordianas 
buvo tėvu Papos Agapetu (535 
m.). Papa Silvestras buvo su
numi Papor Hormisdo (514 m.). 
Papa Teodoras J buvo sunumi 
Teodoro Jeruzolimo patriarko, iš 
ko turėjo įvykti susitaikymas 
tarpe rytinės ir vakarinės baž
nyčių.

Papa Gregorius Didysis anate- 
mizavo visus vedusius kunigus, 
su tvirtinimu jog kunigų šeimy
nos yra parapijos priklausančios 
vyskupams ir jam pačiam, kaipo

Tarnų Dievo Tarnui —Servus; 
Servorum Dei.

Papos ir vyskupai tąsėsi su 
celibatu be perstojimo. Taip vy
skupų konsiliumas Basile joje nu
sodino nuo sosto Papą Eugenijų 
IV (1431 m.) ir jo vietoj išrin
ko Papu Amadeusą iš Savoy, 
kunigaikšti, kuris buvo vedęs ir 
turėjo keletą vaikų, kurio išrin
kimui priešinosi daugelis vysku
pų, kaip kardinomas Aeneas Sil— 
vus sudraudė vyskupus sakyda
mas: “Kad papu gali būti ne* 
vien vedęs, bet tas kuris yra ve
dusiu”. Vėliaus, kada Aeneas 
Silvius tapo Papa (1458 m.) jis 
skelbė kad kova (celibatas) prie
šais prigimimą yra visiška be
protystė, ir kiekvieno žmogaus 
priederme yra ne naikinti prigi
mimą bet praktikuoti-valdyti.

Pravoslavų tikybos kunigams, 
yra valia apsivesti tiktai vieną 
kartą. Našliams kunigams an
tru kartu apsivesti yra kanonų 
užginta.

Papročiai visur labai įvairiuo- 
ja. Drauda mainosi sulyg vie
tos ir aplinkybių.

Paduoti faktai kalba už save..
Kad musų kunigai butų vedę, 

augintų šeimynas, tuomi mes 
turėtume mokytesnių žmonių 
klesą, kurios mums labai reikia.

Anonimus.

: Draugysčių Domei : 
“Gydytojas” platina svei
katos dėsnius ne tik spau
sdintu žodžiu -bet jau pa
sirengęs skleisti sveikatos 
principus gyvu Įžodžiu •—» 
Paskaitomis - Prelekcijo- 
mis.
Draugystės norinčios to
kių paskaitų malonėkite 
kreiptis “Gydytojo” admi- 
nistracijon:

GYDYTOJAS
3310 S. Halsted St., Chicago, Ill.

TZAR1 
kol 

kė malt 
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Priėjo 
Patėmij 
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archirej 
lenkė.

The A. B. Savings and Loan Company
Moka 10% už Akcijas

5% už Padėtus Taupymui Pinigus
JOKIA kita finansine Lietuvių vedama įstaiga Ameriko

je taip smarkiai nekilo kaip THE A. B. SAVINGS &
LOAN COMPANY (CIevelande). Kitos šiame mieste 
ir kitur per metus tiek nesuaugino Depozitų kaip si įstai
ga gavo bėgyje 58 dienų savo gyvavimo (nuo Gegužio 2 
iki Birželio 30 d.), (J Šita didelė pasekmė davė Kompa
nijai progą netikėtai PAKELTI DIVIDENDĄ UŽ ŠE
RUS, NUO 8, KAIP BUVO ŽADAMA, ANT 1Q% 
10% išmokėta už 58 dienas 1-jo pusmečio.
ŠTAI tinkamiausia — ir saugiausia — vieta žmogui inves
ting savo pinigus, atliekamus nuo kasdieninių reikalų. 
Ar verta leisti savo Dolariui skursti ant 2-ro, 3-čio ar 4-to 
nuošimčio, ir skriausti save?!
ŠI Kompanija dar turi neparduotų Pastovių ir Ištraukia
mų akcijų, kurių kožnos kaina yra po šimtą dol. ($100). 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šiosJKompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikią mokėti po $115 ir $125.
^Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
(JIštraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais. 
UŽ visas įmokamas pinigų dalis dividendai priskaitpma 
nuo dienos įmokėjimo, nereikia laukti iki pilnai sumai.x 
ŠITOKIS smarkus THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. augimas yra at
vaizdis tik vienbalsio žmonių pasitikėjimo Kompanijos vedėjais. Per^eilę 
metų suorganizavęs kitas finansines ir (bankines įstaigas, dabar turinčias 
po suvirš milijoną dolarių kapitalo, ir dabar esantis jų nariu, šios Kom
panijos Prezidentas A. B. Bartoševičius ir toliau parodė Clevelandiii — ir 
štai paveikslas visai Amerikai — jog prie šios įstaigos prisidėdamas kož- 
nas padaro tik sau gero, AUGINDAMAS SAVO DOLARIUS. Atminkit, 
į 10 metų čia jūsų šimtas Dolarių atneš kitą šimtą. — Kiti Kompanijos 
valdybos nariai yra šie: Jonas Tidd (pramoninkas), Vvice-Prezidentas; 
K. S. Karpavičius (“Dirvos” redaktorius), Sekretorius; St. Bartoševičius, 
Pagelb. Sekt.; V. Bartoševičius — Ižd.

UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS MOKAMA 5%.
Mes iškolektuojame pinigus padėtus ant knygelių kituose ban
kuose šiame mieste arba bile kur kitur visose Suv. Valstijose, 
jeigu jus atvažiavę iš kitur norit parsitraukt čia savo pinigus, — 
ir tą padarome visai dovanai.
E mokame už padėtus čia taupymui pinigus, nuo dienos pa- 
0/0 dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO
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D I R V A

Jaunimais

TRYS SENIAI 
Iš L. Tolstojaus vertė K—s A—s.

sojo, ir nutilo didysis. Tik pratarė senasis: 
Pasigailėk musų, ir nusišypsojo.

Kolei žvejys kalbėjo, laivas dar arčiau 
salos priplaukė.

— Ot, dabar visai gerai matytis, — per
traukė prekėjas. — Prašau Jūsų malony
bė pažiūrėti, — tęsė jis rodydamas. Atsi
stojo archirejus pasižiūrėti. Ir ištiesų pa
matė jis juodą, lyg juostą iš juros kyšančią, 
salelę. Pažiurėjo, pažiurėjo archirejus ir 
ųuėjo nuo laivo pirmagalio į vairininką pa
klausti kokia čia salelė matosi.

— A, ištiesų, bet ji neįtari vardo, jų 
daug čia.

— Ar tiesą sako kad ten trįs seniai lai
kosi?

— Sako, Jūsų šventenybė, bet ar tai tie
sa, nežinau/ Žvejai sakosi matę. Bet jie 
tankiai ir daug niekų supasakoja.

— Aš noriu prie tos salos sustoti ir pa
matyti tuos senius, — pasakė archirejus. — 
Kaip tą padaryt?

— Laivu priplaukti, — pasakė vairinin
kas, — negalima; laiveliu but galima; bet 
tat reikia vyresniojo paklausti.

Pakvietė vyresnįjį:
— Man norisi tuos senius pamatyti, — 

pasakė archirejus. — Ar negalima manęs 
ten nuvežti?

Ėmė vyresnysis atkalbinėti:
— Galima tai galima, bet ilgai sugaiši- 

me, o antra vertus, pridursiu, Jūsų švente
nybei neapsimoka ir žiūrėti į juos. Girdė
jau aš iš žmonių kad tai visai kvaili seniai 
gyvena, nieko nesupranta, dargi ir kalbėti 
nemoka, lyg jūrių žuvįs.

— Aš vistiek noriu, — tarė archirejus. 
— Nuvežkite mane, už darbą aš atlyginsiu.

Nėra kas daryti, tuoj laivininkai pakei
tė bures (kad laivas kiton pusėn eitų). Vai
rininkas pasuko laivą, ir nuplaukė salon. 
Archirejui išnešė kėdę ir pastatė ją lai
vo pirmagalyj. Atsisėdo jis ir žiuri. Ke
liaujantieji irgi susirinkę visi žvelgia į sa
lą. Ir keno akįs geresnės, jau ir mato salą, 
ir urvą jau rodo, o vienas jau ir tris senius 
pastebėjo. Išsinešė vyresnysis žiūroną, pa
žiurėjo, padavė archirejui: — Ištiesų, — sa
ko, — ant kranto dešinėj, didžiojo akmens 
pusėje, trįs žmoąės stovi.

Ėmė ir archirejus tėmyti žiūronu, nu
taikė kur reikia: Teisybė, stovi trįs: vienas 
.augštas, antras žemesnis, o trečias visai 

/ mažutis; stovi ant kranto už rankų susiki
bę-. .d/T:

Priėjo vyresnysis prie archirejaus: — 
Čia, Jūsų šventenybė; jau reikia laivas su- 

1 stabdyti. Iš čia, jei norėsit; prisieis laive
lių plaukti, o mes inkarus suleidę pastovė- 
sim.

Tuoj paleido virves, įleido inkarą, su
skliaudė bures, viskas krūptelėjo, laivas 
ėmė suptis, Nuleido laivelį, nusileido ir- 
klininkai, tat ir archirejus ėmė leistis laip
tais. Nusileido archirejus, sėdo laivelin, 
irkluotojai ėmė raižyt irklais vandenį, ir 
nuplaukė salon.

Priplaukė ir mato: Stovi trįs seniai, 
augštasis — nuogas, luobais tik prisiden
gęs; žemesnysis suplyšusią rudine, ir visų- 
seniausiasis susikūprinęs, sutonai senutė
liai. Stbvi trįs, rankom susikabinę laikosi.

Prisiirė irkluotojai krantą, laivelį pri
kabino. Archirejus išlipo. Nusilenkė jam 
seniai, šis juos palaimino, ir jie dar žemiau 
nusilenkė. Ir prabilo į juos archirejus:

— Girdėjau aš, — sako, — kad jus die
viški seneliai,' čia laikotės, už žmones Kris- 
tui-Dieyui meldžiatės; o aš čion, nevertas 
Dievo tarnas, iš Dievo malonės Jo avių ser
gėti pašauktas, dėlto norėjau ir jus, Dievo 
tarnus, pamatyti ir jus jei galėsiu pamokin
ti.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Graži tu kai žvaigždė 
Naktinėj tamsumoj,

’ Gražesnė už kitas 
Beribėj platumoj.
Nuo to kaip tave aš 
Pirm kartą pamačiau 
Ilgėjau kas naktis — 
Išvyst tave geidžiau.
Labiau juo aš žiuriu
Į tave iš toli, 
Labiau ir slaptingiau

! Tu mane vis žavi.
Kad saulė nuo dangaus 
Ant vakaro nukrint, 
Aš laukiu ir ilgiuos 
Rods tave apkabint.
Ne visada tave

' Yra laimė man matyt, 
Nejaukiai širdis jauč, 
Sunku net apsakyt.
Iš visų kiek matau 

i Gražiausia tu viena,
Tik gaila — negaliu 
Matyt tav’ ’kai diena.
Regėjau aš tave
Šį vakar paslapt'ai, 
Klausiaus ką man kalbi, 
Ką tokio man šakai.
Bet keista, aš tavęs 

‘Suprasti negaliu, . . 
Tik svajų gilumoj 
Tavin godžiai žiuriu.
Žiurėjau kaip nykai 
Tolyn man iš akių, 
O, kaip labai geidžiau 
Su tavim eit sykių....
Slaptingą vietą tą 
Norėjau aplankyt, 
Kur tu visad būni 
Norėjau pamatyt.
Kad tų sau nueini, 
Dingsti man iš akių, 
Nors matos daug kitų, 
Be tavęs man ilgu.
Rods sekčiau aš tave 
Naktiniaųi tamsume, 
Maldaučiau prisiimt 
Ir mane pas save.
Bet tu greit išnyksti
Į tamsą iš akių,
Man lieka nejauku — 
Ilgu, ilgu, ilgu....

Juokų Red.
Nuo Juokų Red.: štai ir mu

sų “eilės” — ir gana ilgos, vien 
tik del to kad savo paties nedry- 
some sutrumpint, ką butume pa
darę su kitų eilėmis. Bet ka
dangi tai musų pačių rašytos ei
lės, čia nuo komentarų susilai
kome, nenorėdami save nei gir
ti, ir bijodami nusipeikti.

Ir mums buvo sunku eilėms 
antgalvį surasti, kaip daugeliui 
kitų poetų, kurie rašo eiles be 
pradžios'ir be pabaigos! Mes 
beveik abiem pritinkame.

Spręskit ir mislykit patįs apie 
jas kaip kam patinką.

“Meldžiamieji, netarkite bereika
lingų žodžių kaip stabmeldžiai, nes 
jie manė Dievą juos išklausysiant 
jeigu jie daug kalbės. Nebūkit jiems 
panašus, nes Tėvas jūsų pirm jūsų 
prašymo žino ko jums reikia.”

—Matas VI, 7, 8.
TZARTĄ plaukė archirejus iš Archangels

ko Solovkon. Tame pačiame laive plau
kė maldininkai. Vėjas buvo pakeliui, oras 
puikus, tat ir vilnįs vos-vos bangavo. Mal
dininkai vieni gulėjo, kiti valgė, dar kiti, 
būreliais susispietę, tarpusavyj apie šį-tą 
bylojo. Išėjo ir archirejus ant denio pasi
vaikštinėti. Priėjo prie laivo pirmgalio, 
mato kad būrelis žmonių susirinko. Vie
nas iš būrio ką tai pirštu rodo ir kalba, o 
kiti klausosi. Sustojo archirejus, pažvelgė 
ton pusėn kur kalbantysis rodė: nieko ne
simato1 tik jure nuo saulės spindulių blizga. 
Priėjo archirejus arčiau, ėmė klausytis. 
Patėmijo jį kalbantysis žvejys, nusiėmė ke
purę ir nutilo. Pamatė ir susirinkusieji 
archirejų, tie irgi nuėmė kepures ir nusi
lenkė.

— Nesibijokite, broliai, — tarė archi
rejus; — Aš irgi pasiklausyti priėjau, ką tu 
čia, geras žmogau, pasakoji?

— Ot,.matot, apie senelius žvejys mums 
pasakoja, — pratarė pirklis kurs buvo ma
tyt už kitus drąsesnis.

— Ką, apie senelius? — Paklausė ar
chirejus, priėjo arčiau, ir sėdosi -ant skry
nutės. — Papasakok ir man, aš pasiklausy
siu. Ką tu,jiems rodei?

■ — Ot, tenai, matot, mirga mažytė sala;
— tęsė žvejys,- ir parodė priešais dešinėn.
— Toj pačioj saloj trįs seneliai gyvena, lai
kosi!

— Kur gi tą sala? ■—' paklausė archi-! 
. rejus.

— Malonėkite žvelgti, štai kur mano 
rankos pirštas rodo. Ot ten toliese debesė
lis, dešinėje jo pusėje truputį žemeliai), lyg 
plaustas raibuliuoja.

Žiurėjo, žiurėjo archirejus; vanduo nuo 
saulės blizga, ne jam tai patėmyti, jo akįs 
to nepratusios.

— Nematau,,— sako. — Na o kokie se
neliai toj saloj gyvena?

— Dievoti tai žmonės, — atsakė žve
jys. y- Šenai jau aš apie juos girdėjau, bet 
nebuvau matęs; ’bet ot užpernai metą pats 
juos mačiau. — Ir ėmė vėl žvejys pasakoti 
kaip jis žūklaudamas plaukiojęs ir kaip au
drai užkilus vilnių tapęs prie tos salos kran
to nublokštas, ir pats nebesižinojęs kur esąs. 
Rytą, sako, išėjau pavaikščioti ir užėjau ur
vą ir -pamačiau prie to urvo vieną iš senių 
bestovintį, o paskui išėjo dar du; pavalgy
dino jie mane, išdžiovino, ir laivelį dar pa
dėjo sutaisyti.

— Kaip jie išrodo? — paklausė archi
rejus.

— Vienas mažutis, susikūprinęs, seno
ka sutona, mėtų jis jau daugiau r ei šimtą 
praleidęs, žilieji plaukai jau gelsta, o vis 
jis šypsoti, ir šviesūs kaip; angelas dangaus. 
Antras' stogo didesnio, taip pat senas, rudi
nė suirus, barzdą ilga, žila ir net gelsva, o 
vyras stiprus-; laivelį mano pervertė kaip 
lovį ir padėti jam nespėjai) ‘— taipgi link- 
smas.^ĮO trečias augštas, barzda ilga iki 

,kelių ir balta kaip.baltoji gulbė, o pats pa
niuręs, ąkįs indubę, antakiai akis uždengę 
kabo, ir nuogas visas, tik liepos žievėmis 
prįsldengęš

t-zO ką, ar jie su tavim kalbėjo? — 
užklausė archirejus.

— Daugiausia vaduojasi tyla ir tarp 
savęs mažai kalba. Vienas žvilgteri, o an
tras jau ir suprantą. Ėmiau 'aš augštojo 
klausinėti kaip senai jie ten gyveną. Apsi
niaukė jis, ką tai ištarė, turbut supyko, tat 
senasis mažiukas paėmė jo ranką, nusišyp-1

(Bus daugiau)

MEILĖS SLAPTYBĖS
Kiek ant dangaus žvaigždelių 
Tiek ant žemės bernelių, 
Bet vienų gal mylėti 
Tyra-jauna mergelė.
Kiek pajūryj smiltelių
Tiek meilėj yr’ žodelių, 
Bet jų mažiausia kalba 
Meilėj globta širdelė.
Kiek jurėj vandenėlio 
Tiek meilėj slaptumėlio, 
Bet jį supranta aiškiai 
Kas meilę tikrą reiškia.

M. B—nienė.

. 1 9 KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų mūsų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių nė vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 

dos virsais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Gavome barnių laišką nuo vie
no musų poeto prisiuntusio di
delį pluoštą eilių kontestui ku
rios visai netiko. Jis barasi kam 
mes jų nesunaudojome. Kadan
gi taip negražiai atrašė, mes ir 
nuo savęs apie jį pasakysime. 
Iki šiolei, nenorėdami pasisakyti, 
jog gavom ir netikusių eilų, tik
rinome jog visų eilės tilps savu 
laiku. Jo betgi neišdavėme kai
po netikusio poeto. Prie to dar 
pridedame kad jis liko mums 
skolingas 4c., nes siųsdamas to
kį didelį pundą eilių tik 2c štam
pą teuždėjo.

Kada Kun. Krasnickas Cam
bridge (Mass.) skandalus kėlė, 
su parapijonais vaidijosi, — vi
si jo konfratrai jį užstojo ir gy
nė. Bet kada Kun. Krasnickas 
Washingftone captelėjo Kun. Fa
bijonui ir visai klerikališkai at
stovybei, tada jisai liko negeras, 
ir dabar Kemėšio organai jam 
anuos Cambridge griekus prime
na. — (Rašo J. J, J.)

B. Matutis (iš Brooklyn, N. 
Y.) atrašė: "Komunistų 'Lais
vei’ agitacija šelpimui Rusijos 
•badaujančių dikčiai pagelbėjo. 
‘Laisvė’, ‘kuri nepripažįsta pri
vatinės nuosavybės, nusipirko 
už keliolika tūkstančių budinką 
ir dikčiai įnešė ‘cash’. Daugiau 
aukų Rusijos badaujantiems!”

Būdami New Yorke, mes vaik
ščiojome to didmiesčio gatvėmis 
ir žiūrėjome į augštus budinkus 
siekiančius debesis, prasitiesu- 
sius kelis sykius ąugščiau virš 
kitų budinkų, šalę jų stovinčių, 
ir ypatingai išrodė tarp mažų 
senų budinkų nauji didieji, nu
sitiesę rods į dangų bado, ir pa
matėme moteris su ilgais anda- 
rokais — įtik keletą jų įsimaišiu
sių tarp tų kurios dar trumpais 
nešiojo, ir stebėjomės kaip kei
stai išrodo ilgi andarokai, dabar 
tik ką pradedą pasirodyti, po to
kio ilgo laiko trumpų, prie ku
rių jau buvo kožno akįs pripratę 
ir nei vienas neatkreipė domos.

Pagaliaus priėjome prie šito
kio išvedimo: Nežiūrint kokius 
stebuklus mes išsykio matome, 
ar kaip kvailus, vis mums žin- 
geidu išrodo iki apsiprantame, o 
paskui vėl 
žingeidžių, 
neturi.

imtų ir po kiek už kelines mo
kėtų.

Kadangi klerikalai visur pra
tę nolius dadėt ar nutrini, gerb. 
Kaupas parodavija nuo “10” nu- 
brankt “0” ir tada visi sutiktų 
mokėti, ir Atstovybei dar sueitų 
ketvirtdalis milijono dolarių.

Civilizuoti žmonės tokių daly
kų nedaro. Parašo “Mirė tokis 
ir tokis”. Ir to užtenka.

Musų net bedieviškiausi laik
raščiai mano kad kryžiaus ženk
las prie mirusio žmogaus vardo 
tarpe raidžių "a. a.” yra geriau
sia pagarba mirusiam.

“Tėvynė” per pusę puslapio 
uždėjo kryžių šernui mirus.

Nedykai ir Bradchulis ant ka- 
.po šaukėsi prie Dievo.

“Naujienos” Bradchulj šven
tas maldas skaičiusį ant šerno 
kapo vadina turintį bizniškus iš- 
fokavimus. O visai užmiršta 
■kad Brachulis tik ką parvažiavo 
iš klerikališkos Lietuvos, kur iš
buvo pora metų ar daugiau. Ir 
didžiausį bedievį tenai perdirba. 
“■Naujienų’-’ redaktorius (kaip 
buvo pasirengęs važiuoti) iš te
nai sugryžęs laibai gražiai su 
česaičiu sutiktų.

Ar nežinot kad Virbalyje sta
toma kartuvės?

s

Kurie nepagirta kitų už atlik
tus jų garbingus ir didžius dar
bus, neturi teisės imtis peikti 
kitų jei kas padaro ką. netaip 
kaip jiems gerai išrodo.

kas naujesnio lieka 
nors jokios svarbos

Nekurie žmonės gema garbin
gais, kiti atsiekia garbę, o kiti 
save apkvailinę mano garbingi 
esą.

sykį 
kad 
laikraštis,

P-lė Julė Vazniutė (iš Water
bury, Conn.), perskaičium per
eitame num. pasakaitę apie Ro
mos mergaitę Virginiją, kur pa
sakyta kad Romėnas Virginijus 
susilaukė dukterį, sako jog bene 
ištiesų bus kaip Biblija rašo kad 
senovėj Izaokas pagimdė Jokū
bą, ir tam panašiai. Arba, vie
nu žodžiu, senovėj vyrai gimdė.

Aną 
minėta 
naujas 
tarėjas”, kuris agituoja už “Dal
gis” vadinamos bežemių (ir ma
žažemių) sąjungos kuopas.

Tik visa bėda, — sako P. Pe- 
tukauskas (vietinis) tame kad 
nabagai bežemiai neturi ką tuo 
“Dalgiu” pjauti.

“Dirvoj” buvo pa- 
Lietuvoj įsisteigė 

‘Artojų Pa-

CIevelando vyčiai jaučias “di
džiais”, — rašo Pr. Petkus (vie
tinis) už tai kad juos “Dirva” 
pamini, nors sakanti jog jų vi
sai nesą. Tas tiesa.

Bet šešką ilgai visi atmena 
po jo kur nors atsilankymo.

“Iš jo dvokimo pažinsite jį”, 
galim padaryt naują patarlę.

Gerb. St. Zaborskis, vietinio 
Lietuvių 'banko vedėjas, buvo iš-: 
važiavęs keletui dienų pasilsio 
nuo didelio nusidirbimo. Par- 
gryžęs iš vakacijos skundėsi la
bai esąs pavargęs.

Voltaire pasakė: Kur teisybė 
aiški, ten nėra galima išskaldyt 
žmonių į partijas ar fakcijas.

LENGVAS PRIĖJIMAS 
TAUPYTOJAMS

Nėra jokių apsunkinančių keb
lumų dėjimui savo pinigų čionai, 
nėra nepatogumų nei erzinančių 
užvilkinėjimų.
Reikia tik trijų minutų išsiėmi- 
mui knygelės ir po to apie porą 
minutų pasidėjimams arba išsi- 
ėmimams pinigų.
The Society for Savings, didžiau
sias ir seniausias CIevelando 
taupymų bankas, užkviečia jus 
prisidėti prie beveik 90,000 žmo
nių kurie turi šešiasdešimts Mi
lijonų Dolarių pasidėję čionai.

4% Mokama už Padėlius
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Incorpora fed J843

Society for’Iiwuigs 
ta the City of Cleveland

Kuomet Atvyksti į Clevelandą
Gyventi, atsikeli čionai iš kurio kito miesto, nori ir 
perkelti čia iš ano banko savo pinigus. Vedėjai bi
le kurio iš Penkių Ofisų The Municipal Savings and 
Loan Co. pasirūpins perkėlimu jūsų pinigų, be jo
kio užmokesnio. Pasitark su jais bile laiku..

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN CO.
Suorganizuota 1913—9 metų senumo. 

Sumokėtas kapitalas $1,000,000.00.
5% mokama už padėtus Taupymui Pinigus nuo dienos 

kiekvieno padėjimo, iki dienos ištraukimo.

J. Kaupas, vietinis, sako kad 
jeigu visi Lietuviai piliečiai su
mokėtų Atstovybei po $10 tai ji 
tikrai neįstengtų visų pinigų 
praleisti nežiūrint po kiek algų

PENKI OFISAI
MAIN OFFICE, 2ND FLOOR HANNA BLDG.

Superior Branch, 7909 Superior Ave. Miles Branch, 12301 Miles Ave.
West Side Branch, 2820 W. 25th St. St. Clair Branch, 2006 St. Clair Av.

T/" A K T "TX T A O ŠTAI knyga kurios lx A1N UI U A D
ARS AUS filosofo-istoriko Voltaire vei- 

kalas (Lietuvių kalbon vertė Karolis 
Vairas), žingeidžiausia 'knyga kokios dar 
nesat skaitę. Dalykas apima jauno Kandi- 
do benkartišką pakilimą garsaus grąfo pa
lotinose, apie jo meilę prie grafo dukters, 
už tai išvarymą iš palocių, dalyvavimą ka
rėse, keliavimą po Amerikos aukso žemę, 
kova su kunigais-jezuitais, atradimą savo 
mylimosios, netekimą jos; paskui vėl sura
dimą, kelionę po kitas šalis sugryžus iš 
Amerikos. Knyga pilna neapsakomo įvai
rumo, gražumo, patraukiamumo, ir kiek
vienas puslapis traukią tolyn skaityti no
rint sužinoti kas toliau su Kandidu dėsis.
Knyga turi 170 puslapių Kaina tik $1.

(Drūtuose apdaruose $1.7^.)
Kas užrašys ant metų “Dirvą” savo drau
gui; gaus šią knygą dykai (popieros apd.)

(Dovana duosis iki galo 1922)

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

wmi
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DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖK1T JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

4
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o 
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o
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◄> 
o
O

Siu nakcialy (dzūkiška) .....................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai 7 ..............................
Vai , Aš Pakirsčiau .............................................
Už Šilingčlj .............................................................
Dovanojo (dzūkiška) ........................ ..................
Skyniau Skynimėli .........................„......... .
Tykiai Nemunėlis Teka .....................................
Saulutė Raudona .......................................
Lihgo (Latviška) ..................i....................... .....
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai; V. Kapso

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) .......... ...........................

žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) .....i................................................

Jaunosios Daina (iš op. "Vestuvės". Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........

Birutės Daina (aria iš op. "Birutė”. Angliškai
žodžiai Anna Lntkus. Solo ir pianui) 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) .................................................
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .....................................
Pasaka (solo) ....................................... .................
Nokturnas — Ačiū (solo) .................................
Kur tas šaltinėlis (solo) .....................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II _sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ............i. I
Skambančios Stygos (duetas)

O 
O

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) .........i. .............................

BIBLIJOS STUDENTŲ AIŠKINIMAI APIE 
DIEVO GALYBĘ

o 
◄> 
o 
◄> 
o 
o 
o 
o 
o
o o 
o

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko • Daina (mišr. chorui) . ..................
Era Mano Brangi (baso solo) .........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ....................... ..
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ......................
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. eberui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ...................................
Ne del Tavęs'aš, Mergele (solo) ................. ,..
Oželis (mišr. chorui) .........................................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..............

lygiams balsams) ....

(solo) ............
Gimę (chorui)

◄ > 
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O
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Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ...... 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ............ 
Pamylėjau Vakar; Vai Varge; Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) . t.......j.............. 
Saulutė Tekėjo (duetas) ................... 
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . ........*...... 
Scherzo (tik pianui) .;.........,...........  
Sunku Man Gyventi (solo) ............. ; .......
Vai Gudri, Gudri; .Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ...........i......
Vakarinė Daina (mišram chorui) ........... 
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišri ch.) 
Vai tu žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenką ir Rusą kalbom) 

solo) ........................
Lietuvos Himnas (solo)"'1........................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Tolį Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 
Kad aš Buvau Mergele ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr.' ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ................. 
Gailesčio Giesmė (trio) ,..................................... ,
Asperges Me (trio) ........................ 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..........................
Pasaka (pianui) .......... ............................
Tautiški šokiai: Kepurine ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ........

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ...'............;.............
Graži čia Giružė (solo) ............................... .
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) .............. 
Meilė (solo) ...................... ..................
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ...'............
Lietuvos Vyčią Himnas (solo) ...... 
Visuomet širdis Surakinta ..................................

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupe (mišram chorui) ........ 
Karvelėli (mišr. chorui) .....................................
Lėk, Sakalėli (mišri Chorui) ........ 4....... 
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ................ 
Kanklės. Liet, dainos, Dr. Vi Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ....................

Dainos, sutaisltos ant keturių balsą. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta . ...................;... . 1.50

Revoliucijos Giesmes — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16............... .....................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pienui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A, Baronas..
•'Pumpurėlis'.’ — Operetė — Muzika A S. Pociaus}

Chicago, HI................  ........................ .."DIRVA"
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(Tąsa iš pereito num.)

Adomas Nebuvo Prigautas
Adomas nei ant valandos ne

buvo prigautas, bet kaip Jieva 
pristatė jam aną vaisių, jis la
bai ’nusistebėjo, čia jis pirmą 
sykį susipažino su nuodėme, su 
principu neteisingų darbų. Ką 
jis dabar turi daryti? Galime 
suprasti kad jo protas pradėjo 
smarkiai veikti. Jo gražioji, mei
lingoji draugė, kurią Dievas jam 
davė, buvo peržengusi Dievo pri
sakymą ir valgiusi uždraustą 
vaisių. Kokia dabar bus pasek-1 
mės? Neturime išgalėms para
šyti ką jis darė, bet galime sau 
persistatyti koki tužba ir siel
vartas draskė jo širdį ir jo pro
tą. Jis gerai žinojo kad ji tu
rės numirti tuojau kaip tas da
lykas pasieks Jehovo ausis. Jam 
pasirodė kad jis jau nebeturi nei 
jokios vilties, bet turi numirti. 
Ką turi jis dabar daryti? Maty
tis kad jis turėjo išsirinkti sau 
gyvenimą ir ištikimumą savo 
Sutverto jui, ir būti be pačios, ar
ba neklausyti Dievo ir numirti 
su ja. Kokią progą turėjo jis 
čia laukti ir prašyti nuo Dievo 
išminties. Iš kitų švento Rašto 
tekstų galime daryti išvedimus 
kad Dievas butų jam suteikęs 
patarimą ir paaiškinęs kad jis 
buvo galva savo šeimynos ir kad 
atsakomybė yra jame. Jis dar 
nebuvo [peržengęs Dievo prisa
kymo, ir todėl nebuvo kaltina
mas ; o Jieva, kuri nusidėjo, ne
turėdama tiesioginio mėginimo, 
butų buvus nubausta kokia nors 
lengvesne bausme, ir butų užte
kę to. Galimai kad ji nebūtų 
buvus mirtinai bausta, kadangi 
ji tapo prigauta.

Iš patyrimų Adomas žinojo 
kaip sunku buvo būti be tokios 
draugės. Todėl nelaukė ir ne- 
jieškojo tolesnių patarimų. Jis 
intikrino pats save. Manydamas 
kad jam reikės gyventi be jos, 
jis verčiau pasiryžo numirti su 
ja; todėl jis tyčia nepakluso ir 
pastojo nusidėjėliu.

Yra tokis priežodis: “Sąžinė 
padaro mus visus bailiais”. Vie
toj laukti laimingos vakaro va
landos, ir kaip paprasta pasikal
bėti su Tėvu dangišku, jie bandė 
pasislėpti nuo jo veido. Išmin
tingasis Saliamonas pasakė: 
“Blogas žmogus bėga nieko ne
vejamas”. Kada Viešpats pa
sirodė Adomui, jis be abejonės 
pasirodė jam tokiame pavidale 
kaip jis pasirodė Abraomui ly
gumose Mamrės. (1 Maižiešiaus 
18). Abejotina kad Lucifėras, 
kursai buvo paskirtas prižiūrėti 
ir apginti Adomą, buvo bile ka
da pasirodęs jiems kūnišku bu- 
du, taip kaip jis vartojo žaltį 
kada jis gundė Jievą. Tiesa kad 
Adomas ir Jieva buvo tobuli 
žmonės, bet šv. Povilas sako 
kad jie nieko daugiau neturėjo, 
bet buvo “iš žemės žemiški”. Jie 
neturėjo dvasiškos prigimties 
nei dangiško proto, ir nei ma
žiausios vilties neturėjo įgyti 
augštesnį stovį negu tą kokį jie 
turėjo.

Dievo Teisyvė Apreikšta
Sustokime ant valandos ir iš

tirkime kokią bausmę ištarė 
prieš juos didysis Sudžia. Nie
kas juk neturi tiesos nei pridėti 
nei atimti nuo to kas parašyta. 
“Prakaite savo veido valgysi 
duoną savo, iki į žemę vėl pa
virsi iš kurios tu esi imtas: nes 
dulkė esi ir į dulkę vėl pavirsi”. 
Tie žodžiai nereiškia kad pirm 
Adomo sutvėrimo jau skridinėjo 
o re Tiekia ten dvasia arba dūšia, 
kurią Dievas pagavo ir indėjo į 
Adomo kūną kada 'buvo jį su
tvėręs; ir nereiškia tai kad tokį 
užmanytą mišinį jis praminė 
žmogumi. (1 Maižiečiaus 2:7). 
Todėl po jo sugryžimo į dulkes 
ir po išgaišinimo kūno negalėjo 
pasilikti nei jokios jausmingos 
dvasios arba dūšios. Sužinumą 
arba jausmus galima turėti tik 
kūne. Norėdamas nubausti juos 
Dievas uždraudė ir nebeleido 
jiems valgyti tobulą maistą ir 
prašalino nuo jų tobulas aplinky
bes kokias jie turėjo tame dar
že (1 Maižiešiaus 3:22), vienok 
savo gyvastį jie užlaikė dar skir
tą laiką valgydami žolę ir šaknis 
kokias jie galėjo kitur rasti. 
Ant ikitų jo ainių ta bausmė ir 
jos pasekmės perėjo per pavel
dėjimą.

Trįs paskiausieji Apreiškimo

knygos skyriai parodo mums tą 
pačią tėviškę kuri bus sugrąžin
ta po 7,000 metų. Tenais pasi
baigia pilna septynių dienų sa
vaitė; pasaulis yra ištobulintas: 
ant viso pasaulio yra Rojus; to
bulos aplinkybės; geras oras; 
skanus vaisiai ir vanduo; tobu
la valdžia. Milijonai ir Bilijonai 

I tobulų esybių, kurie, kaipo “ka
raliai žemės, atgabens savo gar
bę ir šlovę” į miestą kuris vaiz
duoja valdžią. Kas jie yra to- 

| kie ? Jie yra sunai Adomo, ku
lne turėjo dalybą tame ką jis 
(pralaimėjo ir buvo dalininkai jo 
baisių patyrihių nuodėmės ir 
mirties, kurie vienok buvo at
pirkti per Kitą, ir gavo progos 
išsigelbėti iš tos pražūties: todėl 
dabar jie yra išmintingesni, lai
mingesni, ir stipresni charakte
ryje delei tų patyrimų. Atėjus 
tam laikui jie galės geriau ir pil
niau apvertinti Dievo išmintį, 
meilę, ir galybę, ir jo neapkenti- 
mą visokios nuodėmės, ir jo tei
sybę išrodytą amžiname išnaiki
nime visų tyčių griešninkų. At
siminimas jų baisiųjų patyrimų 
viešpatavime nuodėmės ir mir
ties vers, juos vengti ir apsisau
goti nuo visokių nusidėjimų. Jie 
visados bus žmonėmis; jų pri
gimtis neturės nei mažiausios 
permainos, taip pat ir jų gyve
nimo vieta >nebus permainyta. 
O jų nusidėjimas nepakenks Die
vui pripildyti svietą protingomis 
esybėmis, turinčiomis jo lygybę 
ir paveikslą ant žmogaus gyve
nimo laipsnio.

Sustok ir gerai apžvalgyk šitą 
paveikslą. Visi žmonės bus to
buli, ant visų bus atspausta gar
bė ir paveikslas Dievo ant am
žių ; niekas jų nebepažeis nei nu
gąsdins; vis aplinkui jų randas 
Rojaus linksmybės; visi turi ti
krą draugystę su savo artimais 
sutvariais; visi laimės ir links
mybės jausmai yra pilnai užga
nėdinti; valni nuo nuodėmės ant 
visados; neteisybės niekur ant 
žemės neberandama.
'.Todėl periodas kuriame žmo

gus susipažino su nuodėme yra 
7,000 metų, žmogus atėjo į svie
tą benuodėmingas ir nekaltas. 
Jo pareiga buvo daugintis ir pri
pildyti žemę. Jo nusidėjimas 
neatmainė Dievo plano, tik da
vė Dievui progos išrodyti savo 
išmintį, teisybę, meilę, ir galy
bę, ir tai tokiu budu koks butų 
buvę netinkamas kitokiose ap
linkybėse, ir jo protingai sutvė
rimai nebūtų taip gerai pažinę 
visų jo teisybės darbų.

Kuomet Dievas buvo Vienas
Todėl žiūrėdami per telesko

pą Dievo žodžio pirmiausia pa
matome kad visas piktas ir vi
sokia nuodėmė yra Dievui pa
duota, ir jis gali daryti ant že
mės kas jam patinka. Vienok 
taip darydami nesuseksime iš 
kur prasidėjo nuodėmė. Maty
tis kad netiesa jau tada veikė 
kaip Adomas pradėjo ją palies
ti. Todėl kreipkįme savo žiūro
ną į tolimesnę praeitį, 
dykime apsvarstyti apie 
ką kuomet Dievas buvo 
Iš ko galime žinoti kad 
kadaise buvo vienas? Rūpestin
gai apžvalgydami praeities su
rašą kokį Dievas parūpino ir už
laikė musų pamokinimui, Aprei
škimo knygoje 3:14 randame 
parašyta kad Logos buvo “pra
džia Dievo tvėrimo”. Ką Dievas 
veikė pirm pradėjimo tverti nė
ra musų dalykas. Užtenka to 
ką sužinojom, čia turime pra
džią jo tvėrimo, jo pirmas su- 
tvaras buvo Logos (Jono 1:1-3). 
Suprantamas dalykas kad Die
vas turėjo būti pirma negu jis 
pradėjo ką tverti. Todėl mes 
pripažįstame kad Dievas kada 
nors 'buvo vienas. Ir vėl pas Ko- 
losensus 1:15 Apaštalas sako 
kad Logos buvo “paveikslas ne
regimo Dievo, pirmgimęs visų 
sutvėrimų” — čia yra tos pačios 
mintįs, tik išreikštos kituose žo
džiuose. Dievas nėra sutvaras, 
sutvertas kaip kiti, bet yra nuo 
amžių iki amžių. Jis yra vadi
namas Tėvu Logos’o. Niekas 
negalėtų būti tėvu jeigu nebūtų 
senesnis už savo vaiką. Logos 
yra vadinamas Sūnūs Dievo. 
Joks sūnūs negali būti tiek se
nas kiek jo tėvas. Todėl čia tu
rime daugiau liudijimo kad Die
vas kada nors buvo vienas. “Jo 
darbas yra tobulas; nes visi jo 
keliai yra teisybė; Dievas tie-

Paban- 
tą lai- 
vienas. 
Dievas

sos, kuriame nėra piktenybės, 
tikras ir teisus jis yra.” (5 Mai
žiešiaus 32:4). Tuomet dar ne
galėjo griekas atlikti savo veik
mės, nes niekas tuomet negrie- 
šijo. Tas laikas buvo dar toli 
nuo nuodėmės.

Tuomet kaip buvo sutverta 
Logos erdvėse buvo dvi esybės. 
Apie jį yra parašyta kad jis bu
vo “šventas, nekaltas, ir neapi
bjaurintas, ir atskirtas nuo grie- 
šnųjų.” Todėl nei vienas iš jų 
neturėjo jokios piktybės. Tiesa 
ir netiesa, kaipo principai, buvo 
nuo senų senovės. Tečiau prin
cipai patįs per save negali atlik
ti jokios veikmės: turi būti koks 
gyvas veikėjas kursai pradėtų 
veikmę tų principų. Dievas ir 
Logos buvo tobuli visuose savo 
darbuose, todėl jie negalėjo pa
stūmėti veikmėn piktą prinčipą.

(Bus daugiau)

RED. ATSAKYMAI

Per "DIRVĄ” jūsų pinigai 
pasieks Lietuvoje jūsų gi
mines trumpiausiu 'laiku.

>

COLGATE’S valo dantis 
visiškai ir nenutri- 

na nuo dantų palivos. 
Jis pagelbsti užlaikymui 
dantų.

Pirk triubelę [šiandien

Vincas Potter (iš Gratto, W. 
Va.) klausia: Kuomet bus įves
ta registracija Lietuvos piliečių, 
kur reiks užsiregistruoti ir kada 
reiks mokėti tuos taksus, kur 
nusiųst tuos pinigus?

Toliau, noriu paklausti ar ga
lėčiau parvažiuoti į Lietuvą kad 
nesu pirkęs (Lietuvos bonų, nes 
prie musų niekas neatėjo par
duoti, negalėjau gauti nusipirk
ti. Ar pakars mane Lietuvos 
valdžia ant Virbaliaus kalno?

Turiu žemę Lietuvoje; mano 
tėvas gavo žemės 1865 m. Aš 
esu tuose metuose gimęs, atva
žiavau Amerikon 1900 m. žmo
ną ir sūnų turiu Lietuvoje. Abu 
juos maitinu. Sūnūs tarnavo 
Lietuvos kariumenėj keturis me
tus; po sužeidimo valdžia jį pa- 
liuosavo iš kariumenės, nieko 
nedavė; man dabar reikia penė
ti jį ir moterį, 
mano gyvenimą 
čiau parvažiuoti

Randauninkas 
užlaido, norė

čiau paivaiiuuLi patsai pataisy
ti, bet bijau kad Lietuvos kuni
gai neužtemptų ant -kartuvių.

Atsakymas: Garmus dar kar
tuvių nepastatė. Parvažiuoti ga
lima liuosai ir bile Lietuviui ar 
Lietuvos .piliečiui. Yra tam tik
ros taisyklės ir blankos kurias 
reikia Atstovybėj Washingtone 
išpildyt ir gaut leidimus įvažia
vimui į (Lietuvą. Bonų irgi ne
būtinai reikia turėti;' nes bonai 
buvo .tik paskola, kaipo liuosas 
piliečio noras, o ne prievarta ar 
kaipo taksai. Dauguma Ameri
kos Lietuvių kunigų bonų neturi.

Registracija dabar bus veda
mai Lietuvos Atstovybėje (1925 
F St. N. W., Washington, D. C.). 
Tenai reikia siųsti ir pinigus, — 
dešimts dolarių šįmet, o kitais

visais metais prabūtais Ameri
koj bus po $5. Taigi kas nęuž- 
simokės 
ir norės 
už šįmet 
už visus 
koj metus po $5. Kitaip į Lie
tuvą įvažiuoti leidimo nebus iš
duota, ir jokie popieriai iš čia 
Atstovybėj turbut nebus užtvir
tinama. (žiur. p. 3-čią.)

Mikolui Raškevičiui. — Nega
li jau būti abejonės kad dabar 
Lietuvos Vilniaus laikomos gu
bernijos dalįs nepateks Lenkams 
ir jau nebus kėsintasi jų užimti. 
Didžiosioms pasaulio valstybėms 
Lietuvą pripažinus, jau ir Len
kai kitaip į Lietuvą žiuri. Ka
da nors įvyks tarp Lietuvių ir 
Lenkų taikos derybos ir jose tik
rai bus atgauta didelė užimtos 
Vilnijos dalis.

Važiavimas Lietuvon į dalis 
esančias po Lietuva nors ir arti 
Lenkų linijų nėra pavojinga. Jie 
tik dar siaučia neutralėj zonoj.

šįmet ir kitais metais 
parvažiuoti į Lietuvą, 
bus iš jo atimta $10, o 
kitus prabūtus Ameri-

SENIAUSIA

t

Visi

$

t X
X

25c/'^==:=:

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.
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Gū i

BAMBINO
Vai sb&ien kils Reg. S. V. Pat. Biuro 

greitai suteikia pagalbą ir. tuoj aus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.

/ Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiundiam 'per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyno Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

10 Colių 
Didumo
Dviem
Pusėm 

Redordai
Kainuoja 

Tik 
po 

75c
Taipgi Lietuviškų šokių ir Muzikos.

REIKALAUKIT KATALOGU 
“DIRVOS” KRAUTUVĖJE

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES i
J LIETUVĄ PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP
RŪPIMAM PRADEDANT IŠ
GAVIMU PASPORTO IKI PA- 
SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS I MUS.

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( TRAVEL B
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

■ H H B B ■ ■VIENYBE
r ves ant, visų pa- 

Tankiausių Lini
jų į Lietuva ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki- 

- tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus pertus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

g S S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
ninio.

Pinigus į Lietuvą^ 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

g 3 !S 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

K K S
VIENYBĖ

EINA DUKART 
I SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoku skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 03.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50SS S
Pirkite ’’Vienybės” Ben
droves šorus, rividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėlas $16.HES
Užlaiko didelį knygyną, 

kur galima gauti 
šokių knygų.

vi-

Reikalaujcite platesnių 
formacijų apie viską, 
sykite mums laiškus, 
kniaukite musą piniginio 
kurso ir knygų katalogo*

ra- 
rei-

T7® 
s| ■ 
si
E

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VI&NYEE PUBL. 60.
193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.
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ŽINIOS IS LIETUVOS

Kam

konferencija in- 
Atstovui Pary- 
Lietuvos pripa- 

Ta-

$3.00.
siųsti šiuo adresu:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass. 
Pastaba: Kas užsirašys “SANDARĄ” prisiųsdamas iškirpęs šį 
paskelbimą gaus dovanų Fausto Kiršos eilių knygą/“Aidų Aidužės”, 

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

Nauja Hymansiada
Nesenai buvo pranešta kad 

pasiuntinių konferencija Pary
žiuje .principe nutarė pripažinti 
Lietuvos vyriausybę de j ure. Da
bar paaiškėjo kas per paukštis 
tas principas.

Ambasadorių 
teikė Lietuvos 
žiuje p. Milašiui
žinimą rašytą liepos 13 d. 
me dokumente pasakyta:

“Mes žemiau pasirašiusieji, 
atstovaujantieji Francuzijos, Di
džiosios Britanijos (Anglijos), 
Italijos ir Japonijos vyriausybes 
Ambasadorių Konferencijoje ir 
turintieji šiam reikalui atatin
kamus mandatus, turime garbės 
pareikšti kad augščiau minimos 
valstybės nutarė pripažinti Lie
tuvos vyriausybę de jure ta są
lyga jei šioji apsiima priimti ai
škiai ir ištisai Versalės Trakta
to nustatymus ir laikytis jų 
kiek jie liečia plaukiojimo Ne
munu sutvarkymą”, ir tt.

Toliau nurodyta kad šis pripa
žinimas įgys galios tik nuo tos 
dienos kada iš Lietuvos vyriau
sybės bus gauta sutikimas apie 
priėmimą čia minimos sąlygos.

Taigi, ar Lietuva pripažinta ar 
ne? Sunku ir suprast. Pripa
žinta, bet pripažinimas neturi 
galės kol Lietuva neišsižadės 
šeimininkavimo Nemune. Mes 
galime daug daugiau džiaugtis 
iš čili, Venezuelos ar kokio ten 
Siamo pripažinimo negu iš šio 
taip laukto didžiųjų pripažinimo. 
Pripažinime nieko nekalbama 
apie Vilnių, apie Klaipėdą; nie
ko nekalbama apie Lietuvos sie
nas ir .tas žemes kurios jai pri
klauso o randasi grobikų rauko
si. Bet plėšiama iš Lietuvos ap
draskyta kūno dar jos gyviau
sias nervas — Nemunas. Ir 
kam tai daroma, kam tas Nemu
nas jau taip prireikė? Jis gy
vai reikalingas, ir tuojau reika
lingas, tik Lietuvos aršiausiam 
priešui' Lenkui kuris skubina iš
naikinti Lietuvos pagrobtose že
mėse didžiausius miškus kuriuos 
jau pardavė užsieniui už kanuo- 
les, kulkosvaidžius, granatas, 
gal but gaminamas prieš tuos pa
čius Lietuvius kurių Nemunu 
norėtų tuos miškus plukdyti. Be

XXPAUDOS darbus ge- 
35^ rai padaro toki spau

stuve, kuri turi {ren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<11‘Dirvos’ spaustuvė at- 
ul lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėm^ Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
ITT Biznieriams darome— 
□I Laiškus, Konventus ir 

įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
(IT Darbus padarom viso- 
ulkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts fr 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėli 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

D 1 A V A

to, dar Nemuno “sutarptautini- 
mas” reikalingas keletui Pran
cūzų, Vokiečių, is Anglų kupčių 
kurie Lenkų okupuotų Lietuvos 
kraštų miškus supirko.

Tautų santikiuose yra žino
ma upių sutarptautinimo (inter- 
nacionalizavimo) pavyzdžių.

Dunojus daug metų buvo in- 
ternalizacijuotas. Juo naudojo
si veik lygiomis teisėmis keletas 
valstybių, ir blogo nieko tame 
nesimatė. Bet tarp tų valstybių 
ir santikiai buvo draugingi, kaip 
turi būti tarp kaimynų. Bet da
bar kas Lietuvai siūloma? Siū
loma pasidalint Nemunu su Len
kija kuri laiko Lietuvą už gerk
lės nutvėrusi. Tokių dalykų is
torija dar nėra girdėjusi. Gal 
but netrukus paaiškės kad Am
basadorių Konferencija savo do
kumente tokią sąlygą rašydama 
turėjo omenyje Nemuno neutra^ 
lizaciją tolimoj ateityj kada bus 
nustatyta Lietuvos geri santi
kiai su 'Lietuva. Tada, žinoma, 
butų kitas klausimas. Dar ga
lėtų apie tai būti bent kalba. Bet 
jei norima tuojau Nemuną ne
utralizuoti tai mes turėtume pa
našų dalyką į Hymanso projek
tą. Tik, reikia tikėtis, didesniu 
vyriausybės ir visuomenės su- 
tartinumu tą naująjį “Hyman- 
są” įveiktume;

Nes už de j,ure nei vienas Lie
tuvis nepanorės savo valstybės 
vyriausi nervą pakirsti dalijan
tis juo su priešu kad per tat pa
statytų į 
facto.

srities archivus. Bet ir to pa
siūlymo Sovietų valdžia nepri
ėmė kadangi, einant Lietuvos- 
Rusijos taikos sutartimi, tose 
srityse siena gali būti nustaty
ta tik Lietuvos ir Lenkijos su
sitarimu.

Lenkų Skundai prieš

pavojų valstybės d e

Nenuobodžios 
Derybos

Praeitais metais Lietuva ve
dė su Lenkais begalines dery
bas, užsibaigusias.... Hyman- 
su! Lenkai iki šiol nerodo mums 
tikros taikingumo dvasios; iki 
šioj jie tebesvajoja apie tokį su
sitaikymą su visa Lietuva kaip 
Lietuvos Rytus “sutaikė”. Ne
žiūrint to, Lenkai nuolat siun
čia musų vyriausybei pasiūlymus 
derėtis.... Tiesa, dabar jau 
siūlo derėtis smulkesniais klau-l 
simais. Taip, Slivinskio kabine
tas, tik tris dienas išsilaikęs, vis 
tik suskubo pasiūlyti derybas 
del pavaldinystės. Musų Užsie
nio Reikalų Ministeris į tą pa
siūlymą atsakė kad Lietuva ne— 
atsį^ako vesti bent kokias dery? 
'bas su Lenkais, bet "tiktai kaip 
lygus su lygiu. Kadangi Var- 
šąva laikydama pavergusi Lie
tuvos žemes nori derėtis tik 
smulkiais klausimais, tai tokio
mis derybomis negalima prieiti 
prie draugingų kaimyninių san- 
•tįkių nustatymo.

Praeitų metų begalinės bergž
džios derybos, tiek privarginu
sios ir suerzinusios Lietuvos vy
riausybę ir visuomenę, Lenkams 
matoma nebuvo nuobodžios.

Lenkų okupuotuose Lietuvos 
Rytuose ir Baltgudijoj vyksta 
ir vis plečiasi gyventojų sukili
mai prieš Lenkus. Sukilimai 
įgauna rimto pobūdžio. Suki
lėlių būriai laikosi daugiausia 
dideliuose Bieloviežo miškuose. 
Iš ten 'užpuldinėja 'Lenkų įstai
gas', žandarus ir net kariumenės 
dalis. Sugautieji sukilėliai žiau
riai kankinami ir žudomi. Tuo 
dar labiau keliama sukilėlių 
įniršimas prieš Lenkus. Jie de
gina dvarus, dažnai naikindami 
jų savininkus. ’Lenkai išskyrė 
geriausias kariumenės dalis su
kilimą malšinti. Pastaruoju lai
ku prasidėjo sukilimas ir grynai 
Lietuvių apgyventame Lydos ap
skrity j.

Lenkų laikraščiai daug rašo 
apie sukilėlius, neslėpdami su
kilimo rimtumo. Laikraščiai sa
ko kad sukilimą darą iš Lietu
vos pusės ten (nuvykę šauliai. 
Čia tai jau visai neužsitarnautai 
Lenkai šaulius garbina, žino
ma, jiems nepatogu pripažinti 
kad “grynai Lenkiški” Vilnijos 
ir Gardino kraštai kįla prieš 
"maciežą” Lenkiją. Į Vilnijos 
kraštą iš visos Lenkijos traukia 
daug įvairių valkatų iš kurių 
sudaroma ‘baudžiamieji būriai’. 
Lenkai skelbia kad (tie būriai 
esą susidėję iš Lietuviškos ka
riumenės pabėgėlių, kurių Len
kai priskaito pasakingą skaičių 
— į 50,000! Tie neva pabėgėliai 
gryšią su ginklu į Lietuvą, iš 
kur turėję pabėgti. Matom kad 
del riaušių jau visai keipstanti 
Lenkija vis dar trokšta naujų 
riaušų. Darykim tinkamas 
vadas.’

iš-

LENKAMS NEDUODA 
SUVALKŲ ARCHIVŲ

Lenkai kartą buvo reikalavę 
kad Rusai jiems grąžinti/ iš Gar
dino ir Vilniaus karės metu iš
vežtą turtą ir dokumentus. Ta
da Rusai atsisakė grąžinti, nes 
tie turtai priklausą Lietuvai, 
kaip ir tie' kraštai.

Dabar vėl Lenkai prašė išduo
ti jiems išvežtus iš buvusios Su
valkų gubernijos archivus. Bet 
ir šį kartą Rusai atsisakė išduo
ti kadangi Savalkai turį priklau
syti Lietuvai. Tada Lenkų ko
misija pasiūlė Rusams nustaty
ti kuri buv. Suvalkų gub. dalis 
turėtų priklausyti • Lietuvai ir 
kuri Lenkijai kad tuo budu gau
tų nors Lenkams pripažįstamos

Sukilimai Lietuvos 
Rytuose

Lenkai pasiuntė Tautų Sąjun
gos Tarybai skundą kad esą Lie
tuva nesilaiko nustatytos ne- 
utralės zonos {vesdama ten sa
vo administraciją, ir kt. Nieko 
stebėtino kad Lenkai gryniau
sius šmeižtus dabar įsidrąsina 
siuntinėti Tautų Sąjungai. Jie 
juk T. S. Kontrolės Komisijai, 
važinėjusiai po tą pačią neutra
lų zoną, dūmė akis melagystė
mis ir šmeižtais. Kadangi toji 
.komisija jautė kaž kokį “silp
numą” 
viskas 
noma, 
mo iš 
rinti.

Tautų Sąjungos sekretorius 
prisiuntė musų vyriausybei mi
nėto Lenkų skundo nuorašą, su
prantama, laukdamas pasiaiški
nimo. ’ Musų Užsienio Reikalų 
Ministeris Prof. Jurgutis išsiun
tė atsakymą kurį prašo perduo
ti T. S. Tarybos nariams. Apsa
kyme murodyta Lenku skundo 
neteisingumas, ir pažymėta ko
kias patįs Lenkai riaušes nuo
lat kelia neutralėj zonoj.. Lie
tuvos vyriausybė podraug prašo 
Tarybą paveikti į Lenkus kad jie 
liautųsi laikę nepakenčiamą pa
dėtį neutralėj zonoj.

("Trimitas”)

prie Lenkijos, Lenkams 
ėjo už gerą. Dabar, ži- 

niekas jų žinių teisingu- 
Genevos neatvažiuos tik-

ISTORINIS DOKUMENTAS apie LENKUS
“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį dokumentą apie' 

Lenkus — tai yra LIUBLINO SEIMO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, parodomą kaip Len

kai apgavo' Lietuvius,' kaip prievarta ir žulikyste antmetė ant Lie
tuvos Liublino Uniją, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpuldi- 
nėdami Lietuvą.

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO. SUSIPAŽINTI SU TUO 
DOKUMENTU, todėl skubinai užsirašykite savaitinį laikraštį 
"SANDARA”.

Prenumerata metams $2.50; pusei metų $1.25.
Lietuvon metams

Laiškus su užsakymais reikia

GEIDŽIAI (Mažeikių apsk).
Pabrauksiu keletą žodžių apie 

musų kaimą. Nors musų kaimo 
žmonės gana tamsus, bet šis tas 
veikiama. Kaip tik Lietuva pra
dėjo gyvuoti, tuoj atidengta mu
sų kaime pradinė mokykla. Per
eitą žiemą pradėta kurti varto
tojų bendrovė, bet del stokos pi
nigų negalėjo gyvuoti. Bendro
vės gyvybė apsireiškė tik balan
džio 2 d., kada jau turėjo 20 na
rių ir buvo sukelta 2242 auksi
nų kapitalo. Tą pačią dieną ta
po išrinkta valdyba: K. Jomon- 
tas — pirmininku, J. žiukrys — 
sekretorium, ir St. Opulskis — 
kasierium, o taipgi ir revizijos 
komisija iš trijų narių. Ben
drovė iki šiam laikui gyvuoja ge
rai, turi apivartos apie 22,400 
auksinų.

Pavasaris buvo sausas ir šal
tas, užtat dobilai ir šienas pras
ti, rugiai vidutiniški. Nuo šv. 
Jono pradėjo po biskį lyti; ma
tomai, vasarojus bus geras.

Daubarų Stasys.

LIETUVAI PAGRA
ŽINTI DRAUGIJA

“Lietuvai Pagražinti Draugi- 
, jos” tikslas:

1. Kelti ir tobulinti Lietuvoje 
mintį ir nusimanymą jog priva
lu ypač augalais gražinti įvai
rios Tėvynės vietos, kaip va:

a) Miestai, miesteliai, sodžiai 
ir kitos gyvenamosios vietos;

•b) 
įgios 
šiai;

c) 
tykios, kapinės, keliai, paupiai, 
pajūriai, kalnai, ir kt.

2. Rūpintis Draugijos Skyrių 
steigimu miestuose ir mieste
liuose.
x 3. Surasti ir steigti sveikas ir 
gražias gamtos vietas sveikatai 
ir poilsiui.

4. Taisyti promenadas.
Sunku šiems tikslams nepri

tarti ir pasakyti Lietuvos mies
tai ir vietos estetikos žvilgsniu 
jau yra tvarkoje. Tam priešta
rautų kitų jau kultūringųjų kra
štų padėtis kur jau gražu ir pa
togu. Kaip gi ten pasidarė gra
žu ir patogu? Ar valdžios ište
sėjimas? Ne,* pačių gyventojų 
rūpesčiu ir pastangomis. Jie dė
josi į tam tikrą draugiją nariais, 
darbu ir lėšomis kasmet gerino 
savo gyvenamųjų vietų išvaiz
dą, o pagerinę jau globoję jas ir 
neapleido.

šiais gražiais Europos pavyz
džiais sekdama, ir "Lietuvai Pa
gražinti Draugija” ėmės darbo 
Lietvoje kelti ir tobulinti tą gra
žią mintį.

Draugija jau nemaža yra pa
siekusi.

šiais metais Kauno miestas 
žada skirti nemažą sumą Kauno 
miestui pagražinti ir sudaryti 
prie miesto Valdybos “Kauno 
Miesto Pagražinimo Komisiją”, 
į kurią ineis ir Lietuvai Pagra
žinti Draugijos Valdybos narys.

Kauno miesto burmistras p. 
Jonas Vileišis, kuris važiavo į 
tarptautinį daržnamių ir miesto 
planavimo Draugijos suvažiavi
mą ir parodą Londone, atstovau- 
damas Lietuvos miestus,, inteikė 
Londone Lietuvai Pagražinti D- 
jos linkėjimą.

Lietuvai Pagražinti Draugija 
sumanė ir veda derybas: a) dė
lei' įvaisinimo Kaune gėlių ir 
įvairių rūšių medžių kad užtek
tų aprūpinti visai Lietuvai; b) 
su svetimų valstybių ir organi
zacijų atstovais delei paruošimo 
pavyzdžių planų skrajojančiai 
Lietuvoje parodai supažindinti 
plačią visuomenę su kitų kraštų 
toje, srityje kultūros stoviu.

Be to, reikia dar ir kitą milži
nišką kultūros darbą Lietuvoje 
atlikti. /

Atsiminkit užmirštas ir aplei
stas įvairias istorines brangias 
vietas, kaip antai:. Senapilis 
Kaune, Piliakalnis Veliuonuoje, 
Zapyškio bažnyčia, Birutės Kal
nas Palangoje, ir tt.

Atsiminkit gražias vietas Lie
tuvoje kur galima įsteigti kuror
tai ir pritraukti daug užsienio 
svečių.

Išviso reikia atkreipti domę į 
apleistą kaimu gyvenimą: keliai 
apsodint medžiais, apie namus 
užvesti gražius darželius, ir tt.

Jaunuomenė — Lietuvos atei
tis — reikalauja sportui ir žai
dimams gražių vietų miestuose! 
ir miesteliuose.

Jeigu .prijaųčiat, padėkit Dr- 
jai pasiekti taip svarbų kultūri
niame gyvenime tikslą, nes be 
visuomenės talkų to negalima 
pasiekti.

Todėl Draugija turi garbės ne 
sau bet Lietuvos kraštui prašyt: 
kad

a) Stotumet nariais (metinis 
nario mokesnis 25 auks.),

b) Skirtumet subsidijas.
Draugija turi Prekybos ir 

Pramonės Banke Kaune savo ei
namąją sąskaitą 1123 Nr., tai 
galima skiriamas draugijai su
mas įmokėti.

Gaunamos sumos bus skelbia
ma.

Visais raštiškais reikalais pra
šoma kreiptis: Laisvės Alėja 5, 
Kaunas, Lithuania.

Draugijos Lietuvai Pagražinti 
Valdyba

Pirm Kanauninkas J; Tumas, 
Vice-pirm.: P. Matulionis, 
žemės Ūkio ir V.T.M. Vice-m. 
Kasininkas: Inž. J. Skripkus, 
Ūkio Vedėjas: E. Kubilius, 
Vid. R. M. Miestų Sk. Viršin. 
Sekretorius-: J; Raupis.

Istorniais atminimais bran- 
vietos: piliakalniai, griuvė-

šiaip jau: mokyklos, šven-

PITTSBURG, PA.
Atsišaukimas į Pittsburgo ir 

I apielinkės Lietuvius. Pittsbur- 
!go Lietuviai rengia demonstra
ciją gatvėmis rugsėjo (Sept.) 3 
d., išreiškimui džiaugsmo Suvie
nytų Valstijų pripažinimo Lie
tuvos, ir demonstracija įvyks vi
sų srovių ir draugijų išvieno.

Todėl ir kviečiami visi Lietu
viai ir tie kurie nepriklauso į jo
kias draugijas nei parapijas, ir 
visi dalyvaukite; ypač kviečia
ma kareiviai su uniformomis ku
rie tarnavo Suv. Valstijų armi
joje. Visi pribukite nedėlio, 3 
d. rugsėjo, ant 2 vai. po pietų, į 
Allegheny Park, iš kur demon
stracija eis į Shenly Park, kur 
bus prakalbos. Kalbėti pasiža
dėjo miesto majoras, J. V. Lut- 
kauskas, Kun. Jurgutis, ir daug 
kitų. Be to, visi apielinkės cho
rai sudarė milžinišką vieną cho
rą ir sudainuos daug patriotiš
kų dainelių.

Visus užkviečia dalyvauti
Rengimo Komitetas: 

Pirm. J. W. Patikevičius, 
Sėkr. Juozas Virbickas, 
Ižd. Kast. Stravinskas.

CHICAGO, ILL.
Prašo knygų. Kultūros Drau

gijos “Žemaitija” L. V. Komite
tas Chicagoj gavo sekantį laiš
ką:

“Pranešu gerb. 'Žemaitijos’ 
Komitetui kad žadeižių liaudies 
mokyklos apielinkės kaimų jau
nimas yra gan tamsus ir nesusi- 
pratęs, bet iš antros pusės norįs 
ir trokštąs šviestis, ką parodo 
uolus lankymas suaugusiems va
karinių kursų prie Žadeikių liau
dies mokyklos. Bet pasekmin
gam lavinimuisi ir švietimuisi 
būtinai reikalinga turėti knygų, 
kurių kiekvienas jaunuolis ir 
jaunuolė mėgstą ir norį skaity
ti galėtų gauti. Kaip tik pas 
mus stoka knygų, o prie mokyk
los — tos kaimo jaunuomenės 
švietėjos — būtinas reikalas yra 
įrengti suaugusiam jaunimui 
skaitykla (mokiniams nors ir 
menkas knygunėlis yra).

, “Taigi radęs laikraščiuose ‘Že
maitijos' Komiteto - pranešimą 
kaslink knygų ir skaityklų kny
gomis .papildymąį nors apie liau
dies mokyklų skaityklas ir ne
buvo minėta, kreipiuosi į gerb. 
‘žematijos’ Komitetą prašyda
mas sulyg Tamistų išgalė atleis
ti jau rengiamai prie liaudies 
mokyklos skaityklai knygų, ti
kėdamasis kad gerb. ‘Žemaiti
jos’ Komitetas neatsakys šiam 
labdaringam, kaimo jaunuome
nės švietimo, darbui. Už ką aš 
ir ^skaitančioji Lietuvos jaunuo
menė butume gerb. ‘Žemaitijos’ 
Komitetui labai dėkingi.

P. Jokūbaitis,
Žadeikių mokyklos vedėjas.

Adresas: Žadeikių mokyklai, 
Žagarės pačtas, Šiaulių apsk.

Lithuania.”
“Žemaitijos” Raštinė.

Skaitykit ir Plątinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr.

“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems {vai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
kariumeiiės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.

Adresas: “Trimito” Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

Neužmirškit savo brolių artoju 
užrašykit jiems “Artoją”

Kodėl gi taip? At
jaunu valstybių val- 
visų žmonių, o tik 

partija tai lygi mo- 
Tik

PAJIEŠKOJIMAI
Juozas Wroblewski pajieško savo 

pačios Katrės Wroblewski, 30 m. am., 
kuri paliko ji kovo mėn., 1922 m., iš 
Hazleton,/Pa., pasiimdama su savim 
su vaikučiu, Juozapą, 7 m., ir Eleną 
6 m. Kas apie ją žino arba ji pati 
lai atsišaukia pas F. X. WAZETER, 
353 Fifth Avenue, New York. Bus 
atlyginta. (34)

Del ko Reikia Mokėti 
Dešimtinę

Labai lengva atspėti delko 
Lietuvos valdžia išleido įstatymą 
kad visi piliečiai mokėtų po 10 
dolarių kasmet. Mat -valdžios 
visos yra monarchiškos, jos ne
turi pasigailėjimo ant savo pa
valdinių, 
sakymas: 
džios nėra 
partijų, o 
narchijai, ar dar blogiau, 
prisiminkim Rusų bolševikų par
tiją — to ir užteks. Na ir Lie
tuvos valdžia yra tik vienos par
tijos, o partijai nerupi valstybė 
ir jos gerovė, tik rupi savo par
tijos koks bukagalvis valdinin
kas iškišt kad turėtų gerą viete
lę. Jau dabar visai aišku ką da
ro klerikalų partija Lietuvoje. 
Ji daro taip kaip buvo daryta 
prie caro — visai nesiskaitoma 
su kitų žmonių mintimis. Jau 
rodos Amerikos (Lietuviai viso
kiais budais .prirodinėjo kad da
bartinė Atstovybė Amerikoje ne
daro kaip reik del valstybės, bet 
musu atstovas viską daro kad 
Lietuvos pilietį įžeist; 'jis taip 
daro kaip klebonas su savo para- 
pijonais. Gal jis taip daro kad 
nėra prityręs; jei taip, tegul 
klausia protingų žmonių patari
mo kurie dirba del Lietuvos liuo- 
sybės.

Dar Čarneckis vaikas buvo ka
da kiti čia Amerikoje dirbo Lie-' 
■tuvos reikalais, na o jis atvažia
vęs čia nenori su tais veikėjais 
kalbėti ir skaitytis. Ką rado 
jis čia J. Vileišio praminta nęjo 
tuo keliu, bet iš savo pusės nie
kino visus Lietuvius piliečius — 
gal manė kad greit Lenkai už
ims Lietuvą tai nereiks vargin
tis čia su tais Lietuviais pilie
čiais. Bet dalykai pagerėjo, ir 
Amerika pripažino Lietuvą, rei
kia čia but tikros Lietuvos at
stovu, reikia užlaikyti visas šta
bas. Bet štai, čia jam reikia 
užlaikyt didelis štabas; juk jis 
ponaitis, nieko pats neveikia (ar 
neįstengia), sėdi sau ramybėje, 
ir taip štabui ir jam reikia iš
mokėti baisias algas, po $3,000 
mėnesyje, o tas ne, juokai. Lie
tuviai šitos atstovybės nemyli, 
sustojo davę pnigus, ir neduos 
jei šitaip Lietuvos valdžia elgias 
su Amerikos Lietuviais.

Pasijutęs, didelio štabo dyka
duonių galva kad nelabai gerai 
dalykai stovi su finansais, —

kas daugiau daryt? Greit ne
teks algų, o juk Lietuvos valdžia 
nesiųs čia pinigų algoms apmo
kėti. Taigi matyt kreiptasi pas 
savo partijos lyderius kad pa
darytų tokį įstatymą jog kožnas 
Lietuvos plietis turi mokėt po 
10 dolarių metams. Tas ir bu
vo padaryta. Gavę iš Kauno to
kį pranešimą, musų atstovybės 
štabo dykaduoniai iš džiaugsmo 
tik delnus trina kad Amerikos 
Lietuviai sumokėsią dešimtį mi
lijonų dolarių per metus.—ar ne 
puiku! Bus algų, bus kelionėms 
į rezortus lėšų, bus viskam! Pū
slėtos Amerikos Lietuvio darbi
ninko rankos jiems ramų gyve
nimą užtikrins.

Bet ar duosis visi Lietuviai 
save išnaudot vienos partijos at
stovybei, o ne visos Lietuvos? 
Gal kas sakys priešingai. Bet 
jei V. Čarneckis yra visos Lietu
vos Atstovas kodelgi jis nepripa
žino Lietuvio piliečio, viso to 
Amerikiečių darbo kuriuomi bu
vo planuota suregistruoti Ame
rikos Lietuvius ir savanoriai vi
siems pasižadėjus mokėti Lietu
vai mokesnius, o dabar su baus
mių grąsinimais reikalauti de
šimtines prievarta?

Galima iškalno tikrint kad da
bartinis Čarneckio štabas badu 
išmirs jei norės laikytis atsto
vybėje, bet Amerikos Lietuviai 
nesudės pinigų jiems užlaiky
mui. Ką prievarta išplėš iš va- 
žiuojančų į Lietuvą tas toli ne
bus pakankama kiek reikia.

K. š.

Ekskursija kais Subata
Į Kauną $107.60; Liepojun $107 

ir $5 war tax.
IS Kauno ir Liepojaus į New 

Yorką $106 ir $8 head tax.
PINIGŲ Siuntimas LIETUVON
Amerikos Doleriais, ir Auksinais 

žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje žmones gauna • ■ 
arčiausiam pačte laike 25-30 d.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

o <>

s

4 s <► <►

4 O 
<►

Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagis ir kiti netikėti 

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminiu^ Rakandus. (For- 
ničius. Tą atliks A. B;’ Bartoševičius geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima apsirūpinti per telefoną' laišku

- arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

A. B. BARTOŠEVIČIUS
3352 Superior Avę. Cleveland, Ohio.. J>

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras drangas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suyilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tnojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijp.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syki pa- 
bandš matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale)' kainas pardavinė
tojams. musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood,» Ohio.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia ligą sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinizno ir pa- 

j tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos;
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir' jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnūjusius 
nervus ir kenčiate mid užhuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus 'ant viso kurio ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas, marie, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

. ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
'Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — <nuo 6 iki 8 vakare 

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Kas pridarė Clevelando Pasko-I a Qfnnini drrvlu iri'analos Stočiai skolų. Sudėjus visas 
bilas kurios priduota Clevęlando 
Liet. Paskolos Stočiai (ir kurių 
.Stotis neturi iš ko išmokėti) su
sidaro keli šimtai dolarių. Ka
dangi tas skolas reiks atmokėti 
nė kam kitam kaip Clevelandie- 
čiams, aš “Dirvoje” minėjau kad 
vietos klerikalai trukdo darbą 
kuris vestų prie skolų atmokėji- 
mo. Tas labai klerikalams ne
patiko ir jie ima savotiškų , išve
džiojimų. štai koks ten L. Pi
lietis “Dar-ke” tarp kitko sako:

“Tolraus, Solo primėtą katali
kams padarytas stočiai skolas; 
Solo gerai žino kas tų skolų yra 
priežastis, 'bet norėdamas ap
šmeižti katalikus o neturėdamas 
prisikabinimo, griebiasi žemiau
sio darbo — melagystės, kad tik 
išlieti savo širdgėlą. Solo gerai 
žino kad tą skolą padidino žydai 
su stoties valdyba, kuri buvo su
rengusi Grays Armory mas-mi- 
tingą, o prie lėšų žydai visai ne
prisidėjo.”

L. Pilietis matyt visai nežino 
Paskolos Stoties veikimo istori
jos. Rasdamas kad ta pirmuti
nė Stoties valdyba susidėjo ir iš 
tautininkų, jis meta kaltę ant jų 
ūž skolų pridarymą.

Pirmiausia' reikia pasakyt kad 
j visas1 tas skolas Clevelando sto
tį intempė Kun. Vilkutaitis. To
liau eisime prie prirodymų.

Kaip ir visais atvejais, Kun, 
Vilkutaitis nenori skaitytis su 
niekuo kas jo neklauso, nežiūrint 
ar tai bedievis ar katalikas^ 
Kiek tik buvo .'kokių patriotiškų 
Clevelande rengimų, Kun. Vilku
taitis su savo davatkėlėmis per
varė įnešimus nesusidėti su ki
tais, arba kitomis srovėmis. To
kie pervarymai buna tik kokiu 
vienu balsu daugiau, reiškia be
veik pusė katalikų balsuoja už 
vienybę Lietuvos reikaluose, o 
tik vieno kunigo balsas tą atme
tą,

štai kokia komedija dėjosi su 
įvedimu Stoties į skolas žydams.

Vieną pėtnyčią (tai buvo ko
vo mėn. 1920 m.) koks tai žyde
lis atbėga pas Kun. Vilkutaitį 
tartis Lietuvos paskolos reikale; 
Tada jau buvo sutverta Stotis ir 
tik reikėjo pasakyti: “Eik pas 
Stoties valdybą”. Bet žydelis 
taip gražiai kunigui įkalbėjo kad 
užžavėtas Vilkutaitis tuoj, nieko 
Stoties valdybai nei kam kitam 
nesakęs, susitaria su žydeliu ne
dėlioj per pamokslą pagarsinti 
“Clevelando Lietuvių Susirinki
mą” (kaip jis ir po šiai dienai 
daro sušaukdamas tik davatkė
les), ir štai nedėlioj, kovo 15 d. 
(1920 m.) dar senoj bažnyčioj 
per pamokslą užsako visiems su
sirinkti surengimui prakalbų su 
žydais išvien.

Jau pėtnyčioj ir subatoj, po 
susitarimo su tuo žydeliu, ku
nigas duoda žydeliui užsakymus 
paimti Grays Armory (kuri kai
nuoja $200 už vakarą); parengti 
į' žydų laikraščius apgarsinimus 
su tų prakalbų ir paskolos bub- 
nijimu, ir tt. Pasirodo kad tas 
žydelis buvo žydų socialistų lai
kraščio garsinimų agentėlis, ir 
jam rūpėjo gauti sau didelį ko- 
mišaną už visus spaudos darbus 
ir apgarsinimus, ką viską pada
ryti jį Kun. Vilkutaitis įgaliojo 
visai be Stoties valdybos žinios. 
Nekuriems paskiriems valdybos 
nariams neva pranešta, betgi tai 
nebuvo Clevelando visuomenės 
įgaliotų stoties valdybos narių 
tarimas, o tik" suėjusių palaidų 
bobelių apibalsavimas kad rei
kia su žydais susidėti.'

Stoties valdybos susirinkimuo
se tas žydelis nei sykio nėra pa-

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTO
JAMS ‘DIRVA’ ĮSTEIGĖ AGENTŪRĄ 
PINIGU SIUNTIMUI.

Siųsdami pinigus į Lietuvą kreipkitės pas mus.

sirodęs pirm nei po to.
Kovo 18 d. Stoties valdybos 

posėdyje priduota valdybai koks 
tai “protokolas” iš pobažnytinio 
skiepo nutarimų ką Stotis turi 
daryti. , Kilo ginčai. Atmesti

Senbernių išvažiavimas. Kur 
visi senberniai ten ir gerb. Spra
gilas-. Ba mat reikia šonkaulį 
jieškoti. Nedėlioj buvo sureng
ta “sausas” senbernių išvažiavi
mas ant Varakojo farrnos. Vi
si senberniai susiorganizuoja ir 

ja ir nutaria kad nebi
jau pradėjo eiti bilos už garsini- vežt mergų ir atlikt “gegužinę” 
mna ir aaoVoifno Iriolr ataiaia 11*7 T? o t

nebuvo galima, nes viskas pra- si senben 
dėta Stoties valdybos vardu, ir nubalsuoj; 
1Q11 nrnrloin oifi hilric ii'ž rrorcmi^ I vorrl- TMnrn

mus, ir sąskaitos kiek atsieis už 
plakatus ir iškabas ant namų sie
nų. Nekurius dar nepradėtų gar
sinimų Stoties valdyba pasisku
bino sulaikyti, nes bilos butų pa
sidarę iki tūkstančio dolarių.

Tam klebono draugui žydeliui 
nerūpėjo Lietuvos paskola tik 

’ gavimas kuodidžiausio džiabo sa
vo spaustuvei ir sau gero komi- 
šino.

Tokį klebonui darbą pradėjus, 
nebuvo galimą nutraukti, ir ta
da -reikėjo žiūrėti ar ištikro ga
lima bus su žydais ką nors gero 
padaryti. Valdyba susinešė su 
žydų laikraščių redaktoriais ir 
šiaip vadais kad jie nors žinutė
se paminėtų kas daroma. Jie tą 
padarė, bet jau dovanai. Taip
gi vienas iš įntekmingesnių žy
dų atsilankė Stoties valdybos su- 
rinkiman, numatė dideles lėšas, 
paaukavo $50 iškaščiams paden
gti, ir pats ir jo šeimyna bei 
draugai dar ir -keletą bonų nu
pirko. Tai visa nauda iš žydų. 
Klebono suplanuotose Grays Ar
mdry prakalbose žydų atsilankė 
vos pora desėtkų, ir tai tik išto
lo pasižiūrėti.

šičia nėra jokių kolionių, o tik 
išrodymas Clevelando katali
kams dalykų stovio. Buvusio 
stoties pirmininko “niekinimas 
katalikų” yra tik niekas prieš 
visus klebono cariškus sauvalia
vimus su tais- pačiais katalikais.

Klebonas, kuris sako kad rei- ‘ 
kia viskas daryt Amerikoniškai . 
o ne Lietuviškai, bijo kad Cle
velando Lietuviai be jo vadovys- ; 
tės bendrai veikdami tautos rei
kaluose nedarytų kaip reikalin
ga Lietuvai, ir kad perdaug au
kų ar paskolos neišpirktų, -nes 
tada jo parapija gali nubiednėt. 

i Verčiau tegul Lietuviai atiduo
da viską vyskupo bažnyčiai, o 
ne apie nuvargusią Lietuvą rū
pinasi.

Geistina butų iš L. Piliečio su
žinoti kam ir kiek, dabartinė 
“katalikiška stoties valdyba” iš
mokėjo skolų, kada tos skolos 
dar kokia šimtine pasididino.

Solo.

: “sausą” — be šonkaulių. Bet
■ iš “gegužinės” išėjo "gužynės”,
■ ba 'tie kurie labiausia prisiegavo 

kad nereikia šonkaulių tame iš
važiavime turėti, patįs pirmiau
sia ten pamatę šonkauliu? prie 
jų gretinosi* Kurie netaip karš
tai priešingi buvo tie paskiau, o 
■kurie .nebuvo priešingi kad ir 
šonkauliai sykiu dalyvautų tie 
visai be jų apsiėjo nors jų ten 
radosi. Nei vienas neišlaikė sa
vo prisiegos. Nuvažiuoju ryte 
pirmiausia, sėdžių ir žiuriu: ati- 
duzgia viena mašina, tarp pulko 
senbernių yra pora šonkaulių. 
A'tdumia kita — ir ten taip pat. 
Taip trečioj, ketvirtoj, penktoj 
ir dešimtoj. Ir misliu sau1: ne
jaugi svietas negali apsieit be 
jų (arba senberniai be mergų) ? 
Ir paskui prasidėjo žaidimai ir 
gaudymai. Kada vyras bėga ir 
kitas vyras veja, tai vejantis ne
įstengia bėgantį pasivyt; ale ka
da tenka bėgt paskui šonkaulį 
tai net kurie korrius ant kojų 
turi lieka du sykiu 'greitesni ir 
vistiek šonkaulį pasigauna.

Misliu sau: jeigu Adomas ro
juje nebūtų Jievbs norėjęs, da
bar mums nebūtų buvę tiek bė
dos, butume gražiai sau vieni 
apsiėję laukuose besizyliodami, o 
dabar — pamatė kur kas šon
kaulį (tuoj ir vejasi.

•Nuo šio sykio ištirta ir pa
tvirtinta kad, iki svietas gyvuos 
senberniai niekad negalės apsi
eit be šonkaulių, ir jie niekad

1 Nuotikiai. Praeitą visą savai- 
i -tę dairiausi į visas puses, tėmi- 
I jau, ir. nieko tokio negalėjau pa- 
1 stebėti kas birtų naudinga pra

nešti skaitytojams.
Visur 'ramu, tylu, rodos kad 

Clevelandas pavirto į numirėlių 
kapus. Bet štai nedėlioj nuva
žiuoju į Chestnut grove, ir ne
tikėtai pamatau Mirtos Chorą 
piknikuojant. Stebuklai. Ma
niau kad jis jau miręs, bet da
bar taip staigu pasirodė. Susi
maišiau ir nežinau ar sapnuoju 
ar ištiesų čia Mirtos Choras. 
Kas svarbiausia tai kad Mirtos 
Choras visuomet pirmiau užim
davo pora akrų žemės kuomet 
susirinkdavo dainuot ant lauko, 
o salėj ant estrados kaip silkių 
bačkoj stovėdavo,' o da'bar taip 
suvargęs, silpnas, sumučytąs, 
suteriotas kad tik teturi kelis 
altus ir tenorus, pustrečo sop
rano, vieną ir pusę basso.

Dainavo vadovaujant Boty- 
riui. Na ir ką jus pasakykite, 
sudainavo keletą dainelių labai 
puikiai. Tas žmogus pirmu kar
tu savo gyvenime chorą mokina, 
ir iš tų kelių taip silpnų balsų 
padarė tokią puikią harmoniją 
kad reikia gėrėtis.

šiaip piknikas kaip ir visi — 
nieko naujo nebuvo; matėsi ke
letas linksmų; ir nuliudusių, kai 
kas ir per nosį gavo užvažiuo- : 
ti, etc., etc. Dovydas.

Užbaigė jieškojimą savo pa
ties lavono. Dešimts dienų at
gal ežero krašte rasta vaite ir 
joje kepurė. Tą pačią dieną vie
nai moteriai dingo vyras. Ji vi
sur jo jieškodama policijoj pa
matė skrybėlę toj valtėj rastą 
ir pripažino kad tai esanti jos 
vyro skrybėlė. Ežere pradėta 
jieškoti lavono. Dabar žmogelis 
iš Chicagos atrašė paliepdamas 
sulaikyti jieškojimą jo lavono 
ežere, nes jis nenusiskandino.,

Užsidarė chemikalų dirbtuvė. 
Netoli Clevelando užsidarė vie
na chemikalų dirbtuvė išdirbi
nėjusi birium dioxidą. Tą patį 
dalyką dabar iš Vokietijos atga
benama po 8 centus už svarą, o 
čia jį išdirbti atsieina 14 centų 
svaras. Nebuvo galima kompe- 
ticijos varyti.

Amherst, 0., eksplodavo pa-.
negalėsim žinot kiek jie greiti rako dirbtuvė; septyni budinkai 
jeigu nematysim paskui šonkau- suardyta. Du darbininkai pirm 
lį vejantis. Spragilas.

Miss Matilda Spence, Baltic- 
American Draugijos reikalų ve
dėja, ketverge lankėsi “Dirvos” 
redakcijoje ir turėjo ilgą pasi
kalbėjimą. Kadangi p-lė Spence 
paeina iš Painesville, O., arti 
Clevelando, ji apsilankydama sa
vo naciuose teikėsi atsilankyt ir 
“Dirvos” redakcijoj, būdama ar
timai surišta su Lietuvių reika
lais toje draugijoje. Prie Bal
tic American Draugijos priguli 
daugelis žymių Amerikonų ir 
musų Atstovybė su ja turi ar
timus ryšius.

eksplozijos vienoj vietoj dirbtu
vėj iš troko liodavo potašių. Tuo 
tarpų jie patėmijo iš kur tai ug
nį artinantis prie parako aruo
do. Jie tuoj leidosi su troku 
važiuoti šalin, ir' spėjus jieiųs 
užsisukti lauke už kalnelio kaip 
išgirdo eksploziją. Jie su troku 
liko eksplozijos apversti, bet ne
sužeisti.

Berea, O., gazo eksplozijoj už
mušta vienas, keletas sužeistų 
turės mirti.

N. Baltimore, O., tūla 31 m. 
amžiaus moteris britva papjovė

Aptiekoriai savo metiniam su
važiavime pereitą savaitę (tarp 
kitų dalykų nutarė paraginti val
džią išleisti įstatymus kad bu
tų draudžiama vaistinyčias lai
kyti tokiems kurie neperėję eg- 
zapiinų ir neturi tam leidimo. 
Dabar dar Amerikoje plačiai ve
dama vaistnyčių biznis tokių ne
va vaistininkų kurie išima leidi
mus ant egzaminus išlaikiusių 
aptiekos tarnautojų, ir jie patįs 
visai mažai supratimo turėdami 
pildo receptus.

PARSIDUODA
PIGIAI PARSIDUODA ket- 
veri namai, kožnas del dviejų 
šeimynų. Galima pirkti su 
maža suma pinigų ant išmo- 
kęsčio, arba už “cash”. Gera 
rendą neša ir patįs išsimokės. 
Namai randasi 1119-21-23-25 
Addison Rd-. (35)'

A. Kranauskas, savininkas 
5706 White avė.

Pačto departmental Washing
tone skelbia kad prie visų nau
jai statomų namų turi būti pri
taisyta laiškams dėžutės, kitaip 
laiškanešiai laiškų nepaliks prie 
namų, nes perdaug sugaištama 
šaukiant kožną namą ir laukiant 
kolei kas išeis laišką pasiimti.

PUIKI PROGA
Mums reikalinga vienas Lietuvis apsišvietęs žmogus turintis 
užžiurėtojo gabumus, apsipažinęs su Angliška kalba, ir PUB- 
LIŠKOS DVASIOS, prisidėjimui prie Clevelando Skyriaus di
delės Nacionalės Biznio Įstaigos. Proga visam gyvenimui tin
kamam žmogui.

Kreipkitės 750 Prospect Ave. Room 707.'

Sekančiam mėnesyje prasidės 
veikti vieno telefono .patarnavi
mas. Dvi miesto telefonų kom
panijos susivienijo ir dabar su
ves susinėsimą vienos ir kitos 
buvusiomis vielomis išvien. Ku
rie turit Cuyahoga telefoną ga
lėsit šaukt bile ką turintį Bell, 
ir priešingai.

j Amerika Pripažino Lietuvą! Į
PER VIRŠ 25 METUS TARNAUDAMI SIUNTIME PINIGŲ į
IR LAIVAKORČIŲ PARDAVIME NIEKADOS NERAGINO- 5

Devyni vagonai atsiliuosavę 
nuo garvežio budavojimo mede- 
gos sandėlyje įsiėję suardė tą 
sandėlį ir užmušė du darbinin
kus.

Iki šiol šįmet mieste gatvė
se automobiliais užmušta 66 žm.

— LAIVAKORČIŲ PARDAVIME NIEKADOS NERAGINO
ME LIETUVIUS SIUSTI PINIGUS LIETUVON, BET ŠIAN- 

, DIEN NORIME PAREIKŠTI VISIEMS SAVO ‘NUOMONĘ: 
AMERIKA PRIPAŽINO LIETUVĄ.

1—Kursas Lietuvos pinigų dabar labai žemas. 2—Amerikos do- 
laris lošia didelę rolę Lietuvoje. 3—Šiandien dolaris turi didelę 
pirkimo vertę Lietuvoje. ' 4—Amerikos- pripažinimas Lietuvos 
pagelbės dalykams virsti Lietuvoj taip kaip yra Amerikoje, to
dėl su kiekviena diena turime tikėtis kad Lietuvos pinigų kursas 
pakils.

Siunčiame pinigus į Lietuvą Money Orderiais ir Draftais že
miausiu kursu, ir jūsų pinigai pasieks bile Lietuvos dalį trum
piausiu laiku — bėgyje dviejų-trijų savaičių.

Norėdami pasiųsti pinigus saviškiams j Lietuvą — atrasite 
čia tinkamiausi patarnavimą. Apie kursą pranešame telefonu 
arba laišku.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Pigiai

2 šeimynų namas po 5 kam
barius, su vėliausiais įrengi
mais, garadžius del 2 automo
bilių. Ant Westropp avė. Del 
platesnio sužinojimo kreipki
tės pas

P. MULIOLIS
2006 St. Clair Ave. arba 

6721 Edna Ave,

1 šeimynos namas parsiduoda.
Kam reikalinga ateikit apžiū

rėti — 1249 E. 60th Street.

Ant rendos du kambariai;. jei 
kas nori gali imti ir po vieną.

Kam reikalinga ateikit pažiūrė
ti. 12706 Edmonton Ave, Su
perior Through karai.

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Vakarais atdara 
šitais.: Utarninko, Ketvergoi ir Subatos nuo 6 iki 8.

Kreipkitės šiuo ąntrašu:

KONCERTINA Pearl Queen iš
darbio, 102 klevišų, 17 lankų, 

nauja. Taipgi apie $40 vertės 
koncertinai lakštų muzikos. Ge
ras pirkinis kam reikia. Fred 
Perne, 6622 Bonna avė.

A. B. BARTOŠEVIČIUS
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

i LOUIS EISENBERG į 
■Turi Geležinių Daiktų, Pečių,į 
! Kvaibų, Vaniišių, Cinuoja, 5 
j Lieja ir Stogams dangalų *č 
■ 1169 East 79th St. N. E. 5 

Princeton 1337-K į

AKRON, O., LIETUVIŲ PA
SVEIKINIMAI DEL PRIPA
ŽINIMO IR REZOLIUCIJA 

PREš ATSTOVYBĘ 
> Ekscelencijai 
. St. Seimo Prezidentui 
. Stuiginskui, Kaune. 
Gerbiamas Pone Prezidente! 
Mes Akrono ir apielinkės Lie- 

• tuviai, skaitliuje apie 3000 žmo- 
’ nių, įvairių srovių, partijų bei 

pažiūrų, tikrai ištyrėme ir pil
nai persitikrinome kad:

1) Lietuvos atstovas p. V. Čar
neckis nėra apsipažinęs nei su 
politika nei su diplomatija;

2) P. V. Čarneckis yra žmo
gus netaktiškas ir negabus;

3) P. V. Čarneckis apsistatę®
Biėlskiu, Mastausku, kun. F. Ke
mešiu ir kitais, visiems Ameri
kos Lietuviams gerai Žinomais avižų, bulvių; dvariški budinkai, stu- 
j . i . j • • v ba 9 kambarių; 6 dideli tvartai, ap-demagogais bei nepadoriais šmu- tver(? tvoros; visokios mašinos; 5 
gelninkais, ir ju algoms bei ke- melžiamos karvės, 6 arkliai, 4 kiau- 
lionėms aikvod^a, milžinlSta “5;."
pinigų sumas iš Lietuvos atsto- Inmokėti reik $5,000.
vybės iždo, p. V. Čarneckis visai 92 akrąi, Illinois valst., labai gera, vi- 
neteko Amerikos Lietuviu visuo- sa dirbama žemė, pusė mailės į

. .... ... , , . . , miestą; stuba 2 augštų, 9 kamb., ce-meneje uzsitikejimo, delei ko ta-|ment„ tekai. tvartai geri pieniniu- 
po sustabdyta 'L. bonų pirkimas (kystei; sodnas puikus, žemė No 1; 
■ i-, --i t-l • ____ javai, šienas, 2 arkliai, 3 karvės, 9ir kitoniška Lietuvai parama. kiaulės, 10 ančių, 250 vištų, mašinos,1 

Todėl musų Tėvynės Lietuvos viskas už $10,000. Inmokėti reikia 
gerovės delei esame pasiryžę vėl j $5'000-_______________________
pradėti pirkti L. paskolos bonus, čionai be gyvulių, su prastais budin- 
aukuoti ir dirbti taip greit kaip 40 a]£į, mažai dirbamos,_____ $800.
greit gerbiama 'Lietuvos Respu- i 40 akių nedirbtos, be budinkų, 
blikos valdžia atšauks is Atsto-14Q akrų geros žemės, geri budinlęai, 
vybės p. V. čarneckį ir prisius sodnas _____________$2,100 
Amerikon tinkamą atstovą, kurs 40 alc^^, 
iš Lietuvos atstovybės kuogrei- 
čiausia prašalintų visus dema- 
gogus-šmugelninkus.

Su /gilia pagarba
Akrono ir apielinkės Lietuvių 

Įgaliotos komisijos nariai:
S. J; Rodavičia, 
Tamošius Matusevičia, 
Stanislovas Januškevičia.

Jo
L.
A.

, - -- Tas žmogus kuris išrado šį paten-
savo du vaikučiu ir pati sau per- tą buvo du. sykiu operuojamas nuo 
sipjovė gerklę ir mirė. Sugry- kylos, taipgi bandė dėvėt visokius 

'diržus koki tik yra iki šiam laikui 
išrasti, vienok niekas nepagelbėjo.

i Per daugelį metų ligos nukankintas, 
atrado naują sistemą kylos arba pa- 

| trūkimo gydymui. Aš nesiūlau iš-. 
! bandymui gyduolių, nes žmonės ku- 
I TIP tllTi čia nniiia aictomo rtonaiap

žęs iš lauko tėvas su vyriausia i rj 
mergaite rado tris gulinčius ne-j p, 
gyvus.

PIRKIT FARMAS I _. ..1 11X1X11 X- | rie turi 5i;l nanji} sistema nepaiso
I Ant faunų laukia jus laimė ateityje, apie išbandymus bet su džiaugsmu
40 akrų, 8 akrai miško ir ganyklos, 

pro tvartą bėga upelis; žemė molis, 
juodžemis ir maišyta. Du akrai sod
no; pusė mailės j miestą. Laukai už
sėta javais, bulvėm, kornais, avižo
mis, dobilais ir pupom. Du arkliai, 
dvi karvės- ir telyčia, 150 vištų ir ki
tų paukščių. Mašina, padargai, gazo
lino inžinas; namas mūrinis, skiepe 
vanduo, dviejų augštų didumo, 8 kam
bariai, 2 metų senumo; geri tvartai, 
viskas už $3,600. Inmoket $2,300.

užmoka, ir kitiems rekomenduoja, 
čia nėra reikalo meluot.

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
tis ypatiškai, arba laišku indedant už 
2c štampą atsakymui, žemiau paduotu 
adresu: / > (37)

J. F. RICHARD
131 Walnut Holyoke, Mass.

Geram žmogui gera laimė: 202 akrų 
ūkė, 45 akrai ganevos, galima lai

kyt1150 raguočių; 60 akrų miško; 90 
dirbamos geros žemės; 5 akrai pui
kaus sodno; 10 akrų rugių, kornų,

CUNAITDcz m
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
APATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu į kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
į Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARNINKAS.
Visi trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA ' AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
SCYTHIA --- - Rugp. 31 
CITY OF LONDON - Rugs. 2 
LACONIA - - - - Rugs. 7 

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje,
WWVWVWWWWWWVWWA

140 akrų, pusėtini budinkai, dirbama
i žemė _______ _____ _—_____$1,800
nn  <4 n n20 akrų be budinkų_________ $400
12 akrų, 50 akrų dirbamos, $3,700 
Viskas parsiduoda ant išmokėjimo.

Klauskit rašydami
P. D. ANDREKUS 

Ūkininkas
R 1 Pentwater, Mich.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro..

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Antra tos pačios kolonijos ir
tos pačios komisijos Lietuvos S. 
Seimo Prezidentui adresuota re
zoliucija skamba sekančiai:

Mes Akrono ir apielinkės Lie
tuviai, šiandieną, iškilmingai ir 
skaitlingai apvaikščiodami Su
vienytų Amerikos Valstijų Lie
tuvos de jure pripažinimą, svei
kiname .Lietuvos St. Seimą, jo 
Prezidentą, Lietuvos kariumenę 
ir Lietuvos šaulių organizaciją!

DR. J. SEMOL1UNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis
'nu0 1® *'c* 121 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
The Cleveland Trust Bank Bldg. 
Kampas St. Clair ir E. 79th St.

mxxxxrxxzxxxxxxxxxzxxn 
Gydytojas ir Chirurgas 1 
DR. ADOMAS SZCZYWSKI

982’ Ė. 79 SU Cleveland, O. 3 
— Telefonai — i

Rosedale 5758, Princeton 431 J

Valandos: tik vakarais nuo 7 J 
iki 9 vai. 4

Nedėįdieniais nuo 3 iki 4 v.al 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXZZXZJJ

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofisu valandos-: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPEUER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofiaa

DRAUGAS REIKALE

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų O

Krautuve pt
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai,. 75c 
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk- 
ti COLUMBIA Lietu- 19 
yiškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
Čia taipgi parduodama W 
COLUMBIA Grafono- |hj 
los kiekvienam priei- 
narna kaina, visokių 
didumų ir pavidalų. Hm

KAUNO
KRAUTUVĖ

Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimui.
LIBERTY CAP MFG. CO.

V aikams KEPURIŲ
Vaikų kepures 75c. iki 95c. 

Vyrų kepurės $1.00, $1.50 Išdirbėjų kairia.
VYRŲ’VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 

Mes turim įvairią daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių, 

2625 East 5 5 th St. 7904 St. Clair Ave. 
Cent. 75Q9-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5775

xrx^xxixiixxxiiiixxiiiiiiixxxxixiyxxixj 

FOTOGRAFIJOS!
Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo 
paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams.

Traukiu Paveikslus Vę^tuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniaia nuo

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIO

9 iki 6 va.

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje
JUS čia perpilnai turėdami laikraščių ir neįsivaizdinat 

kaip jų trokšta jūsų giminės ir draugai Lietuvoje. Sas 
ko priežodis “Sotus alkano nenumano”. Ir tiesa. Nevi
si skubinasi užrašyti saviškiams laikraštį. Jų alkį laik
raščių labai lengva paganėdinti. Už dolarį-kitą galima 
papenėti juos dvasiškai per visus metus. '

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ” ir “DIR
VĄ” — už $4.25 metuose pralinksminsit visą kaimą.

DIRVOS” kainą metams $3.00.
ARTOJO” kaina metams $1.25,

Prisiųskit prenumeratą pinigais registruotame laiške ar
ba money orderiu. Pridėkit aiškų adresą kur ir kam lai
kraščiai turi būti siunčiama ir per kiek laiko. Prie to pa
rašykit savo adresą ant kurio jums bus pasiųsta prenu
meratos priėmimo paliudymas. Tai ir viskas.

“DIRVA” arba
7907 Superior Ave.

Pusei metų $1.50 
Pusei metų ,65c

“ARTOJAS 
Cleveland, O.

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje — užrašykit Laikraščių1
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