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Trockis Grūmoja Prancūzams,
jei jie Puls VokiečiusB

TROCKIS ŽADA SUS1VIENYT SU REVOLIU- 
CIJONIŠKA VOKIETIJA PRIEŠ EUROPĄ, 

ŽINOMA JEI GRIŪTŲ DABARTINE 
VOKIETIJOS VALDŽIA

Rusija Dabar Sumažinus Armiją iki 800,000 Vyrų
Į Trockis Persergsti Fran- 

euziją nuo Vokietijos
Maskva. — Rusija numažino 

! savo karines spėkas iki 800,000
- vyrų ir visada gatava eiti į nu-
- siginklavimo tarybas kurios su- 
’ teiktų pasekmingas garantijas. 
. Ji nenujaučia jokio greito už- 
į puolimo ant jos, bet mano jog
■ atakas ant Rusijos galimas bile
■ kada, ir ji abejoja bene galėtų 
’ ramiai žiūrėti jeigu Francuzija

įsiveržtų į Ruhr sritį ir panau
dotų Lenkiją atnaujintame kon
flikte su Vokietija.

Taip kalba sovietų karės mi- 
nisteris Trockis. Jis pasakė jog 
Rusija dabar aprimus ir jog Le
ninas gali nusiduoti taip reika- 
lingan 'jam pasilsin.

Trockis pasakė jogei sovietų 
valdžia pradeda imtis žmoniškų 
būdų kovai su savo oponentais, 

i lauk juos iš šalies 
i vietoj žudymo, bet pridėjo kad 
politiška laisvė partijoms orga-. 
hizuotis bus atgrąžinta Rusijo
je tik kada kapitalo galybė bus 
sunaikinta. ' ,

Persergsti Francuziją
Kalbėdamas apie tarptautinius 

reikalus, Trockis svetimų šalių 
korespondentams pasakė jog ne
žinia kas išeis iš Anglų-Francu- 
zų konferencijų. Francuzija gi 
nusistačiiis tokios taktikos kuri 
stumia Vokietiją prie revoliuci
jos. Jeigu Francuzija, užpulda- 
ma Ruhr, su Lenkijos pagalba, 
bandytų sukelt naują - Europoje 
konfliktą, ar manot kad Rusija 
galėtų pasilikti rami? — klausė 
Trockis laikraštininkų. '— Abe
joju. Jeigu ateitų Vokietijoje 
revoliucija, sako Trockis, Rusi
ja ir Vokietija sudarytų neper
galimą ekonominį ir agrikultu- 
rinį bloką.

Trockis taipgi paaiškino ką 
reiškia Lenino išvados apie bol
ševikų atgryžimą prie kapitalo: 
Kaip ten nebuvo, mes nepripa- 
žinsime privatinės nuosavybės, 
sako jis.

Trockis visai nepaiso pripaži
nimo iš Amerikos pusės, saky
damas : “Ką gi tas pripažinimas 
reiškia? Aš galiu kvėpuoti oru 
be pono Hughes pripažinimo to 
fakto. Aš kvėpavau vakar, kvė
puoju šiandien, ir .kvėpuosiu jį 
rytoj.” .

Iš .Rygos ateina .žinia jog so
vietų valdžia paskelbė mobiliza
ciją visų 21 m. amžiaus vyrų.

Eina gandai kad rengiasi at
lankyti Ameriką oficialiai Ru
sijos užrubežinių reikalų minis- 
teris čičerin.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

' Angliakasių streiko užbaigi
mo klausimas, kaip išrodė pas
kutinėse dienose rugpjūčio, ar- 

. tmasi gęresnio galo. Kietosios
- anglies streiko užbaigimui siūlo

ma senos buvusios darbininkams 
algos, žinoma, ne visi operato
riai nori sutikti ant to, nes kada 
streikas buvo apšaukta jie buvo 
pasiryžę suardyt unijas ir nu- 
mušt m'aineriams algas iki že
miausio laipsnio.

Bet matyt operatoriai turės 
ant to sutikti.

Pittsburgo kasyklų savininkai
■ atsimetė iš savo organizacijos ir 
pasirašė po Clevelande padaryta 
sutartimi streiką užbaigti.

Youngstowne, O., geležinės iš- 
dirbystės apmažina savo veiki
mą negaudamos gana anglies.

Gelžkelių dirbtuvių darbinin
kų streikas tęsiasi tolyn. Uni
jos vadovai pasiryžę kovot to

il r liau ir darbininkai laikytis iki 
laimėjimo.

Gelžkelių savininkai nutarę 
negrąžinti streikuojantiems dar
bininkams jų sends tęisęs prie jų

- vietų. Bet kažin' kaip būtų kad 
vieną gražią ,|dieiią darbininkai 
nutartų atimti kapitalistams jų 
teises prie gelžkelių. Juk gelž- 
kdiai yra visuomenės reikmenis.

Kelių užžiurėtojų unija pasi
ryžus reikalauti gelžkelių darbo 
tarybos pakelti 400,000 darbinin
kų algas nuo 23c valandoj kaip 
■dabar moka iki 48c į valandą. 
Nekurie darbininkai prie gelžke
lių užžiurėjimo gauna tik 17^c 
į valandą. Juk tai badavimo -al
ga, tai paniekinimas darbininko.

Daugelyj vietų trukiai negali 
jau vaikščioti delei streiko. Dė
lei blogų sąlygų darbininkai at
sisako traukinius varyti. z

Nekurtuose keliuose sprogdi
nama relės ir einanti traukiniai.

Delei gelžkelių darbininkų su- ' 
laikymo ttaukimų vaikščiojimo ' 
daugelis pradėjusių veikti kasy- 
klų, ir nuo seniau dirbančių su 
skobais, negali anglies išsiųst ir i 
turi pertraukt darbus. ;

Vietomis kur ir labiausia rei- ■ 
kia kuro, anglies atgabenti ne- į 
galima.

Keletas tūkstančių vakarinių s 
valstijų vagonų patarnautojų ir 
stočių darbininkų sutiko priim- , 
ti numažintas algas ir užbaigė 
streiką.

Gaudo relių ardytojus ir trau
kinių sprogdintojus. Chicago j 
ir kitur gaudoma intariami gel
žkelių relių ardytojai ir sprog
dintojai einančių traukinių ; jų 
tarpe suimta keletas^Lietuvių.

Jacksonville, Fla., dinamitu 
sugadyta gelžkelio tiltas trauki
niui per jį einant.

Netoli Gary, Ind., atliuosavus 
reles nuo medžių, gelžkelio ne
laimėj užmušta du inžinieriai.

SL Joseph, Mich., paimta tar
dymui suareštuotų septyniolika 
radikalų kaltinamų kriminališ- 
kame sindikalizme sąryšyje su 
gelžkelių sprogdinimu.

Netoli Trevorton, Pa., 66 pė
dų ilgio relių dinamitu išsprog
dinta. Menama jog tuo užsiima 
L W. W. nariai, kurie ir kitais 
streikais pasižymėjo sprogdini
mais ir kitokiais kriminališkais 
darbais.

Dover, N. J., The Replogle 
plieno kompanija pakėlė savo 
darbininkams algas 5c. į valan
dą. Ji varo kasyklas ir geležies- 
plieno liejyklas.

Providence, R. L, The Nichol
son File Co. nuo rugs. 5 d. pa
kelia 1,200 savo darbininkų al
kas 16 2-3c. į valandą.

Lawrence, Mass., Everett va
tinė audinyčia, turinti 1,800 dar
bininkų, paskelbia sutinkanti už
baigti varžytines su darbinin- T, , . . . T ,
kais ir nuo rugs. 5 d. pradės sudužo. Lakūnai gryžta 
dirbti mokėdama senas algas. I New Yorką.

i- išvarydama
•- vietoj žudy:

Batum. — Banditai inėję į pir
mos klesos vagoną apvogė Ame
rikos pagalbinės administracijos 
perdėtinj atimdami iš jo 30,000 
dolarių.

Prigėrė 316 Žmonių
Santiago, čili. — Iš 322 kelei

vių ir darbininkų ant čili laivo 
“Itata” tik šeši išsigelbėjo lai
vui audroje nuskendus. Pir
miausia nelaimės priežastis bu
vo susigadinimas styro, del ko 
laivas negalėjo laikytis kelio, po 
to pateko audron ir turėjo nu
skęsti.

Orlaivis išlėkęs pora savaičių 
i atgal iš New Yorko į Braziliją,
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Hughes Nuvyko į Brazi
liją

New York. — Suv. Valstijų 
Sekretorius Hughes rugp. 24 d. 
išplaukė į Braziliją, Pietų Ame
rikon, dalyvauti 100 metų su
kaktuvėse tos šalies neprigulmy- 
bės ir atsidėkavoti Brazilijai už 
jos dalyvavimą S. Valstijų 100 
metų sukaktuvėse 1876 m., kuo
met pats Brazilijos imperatorius 
Dom Pedro buvo Suv. Valstijas 
atlankęs.

Brazilija dabar yra respubli
ka. Ji šįmet pavasarį suteikė 
Lietuvai pripažinimą.

i Italija Nori Prisijungti 
Austriją

Paryžius. — Eina kalbos apie 
Italijos sumanymą prisijungti 
Austriją kokiu nors protektora
to ryšiu. Kaip dabar stovi, Au
strija visai bankrutijus. Jeigu 
Austrija ant to sutiktų dalykas 
greitai stotų tikrybe.

šitas sumanymas sukėlė bai
mės Prancūzams. Jų spauda vi
sa gerkle suriko kad tas išpildy
tų Italijos sapnus panaudojant 
Austriją susiviertyti su Vokieti- 

I ja ir padaryti kelią nuo Baltijos 
iki Viduržeminių jūrių. Tuo bu- 
du Francuzija visai atkertame 
nuo Lenkijos. Tas taipgi atgai
vintų Vokieti j os-Itali j os-Austri- 
jos trilypę sąjungą buvusią iki 
karės dienų, kada Italija nuo jų 
atsimetė.

Ruošiasi Laikyt Konfe
renciją Venecijoj

Paryžius. — Francuzija suti
ko laikyti santarvės konferenci
ją Venecijoj persvarstymui Tur- 
kų-Grekų varžytinių. Francuzi
ja prašo Anglijos nustatyti tai 
konferencijai dieną. Bus užkvie
sta ton konferencijon Turkijos, 
Grekijos ir Angoros valdžių at
stovai.

Turkai Laimi prieš 
Grekus

Konstantinopolis. — Pastaro
se dienose mūšiuose Maž. Azi
joj Turkai nacionalistai turėję 
pasekmių prieš Grekus. Turkai 
daro atakus prie Afiun Karahis- 
saro, mušis eina su dideliu žiau
rumu. Nacionalistai nukirto vi
sas vielas ir sulaikė gelžkelius.

VOKIETIJĄ! ATEINA._________ __________
KR1ZIO VALANDA j VIENOJ AMERIKOJ 
Berlinas. — Dabartinė Vokie

tijos valdžia susidūrus su di
džiausiu krizių jcokis buvo nuo.nėjąs Europoje, .Londono laik- 
jos pradžios delei karės mokes- raščių apšauktas kaipo Europos 

-:—išgelbėtojas. Vienas laikraštis 
sako jog sekančiais rinkimais jis 
bus S. V. prezidentu ir paduos 
savo pagalbos ranką Europai.

Cox yra demokratų partijos,! 
pi'lnąį. stovėjęs už Wilsono pro
gramą Tautų Lygai, buvęs kan
didatu ant prezidento prieš Har- 
dingą.

Cox Londone pasakė jog 
kietijoj Kancleris Wirth tikrino! 
jam kad jeigu Suv. Valstijos ne
siims rūpintis Europos reikalais 
trumpu laiku, visa Vokietija ir 
visa centralinė Europa yra din
gusios. Cox rekomenduoja kad

nių nesusipratimų.
Vokietija pasiūlė uždėti 50 

milijonų aukso markių užstato 
užtikrinimui santarvės komisijai 
savo prižadų jog pristatys rei
kalaujamą anglį ir medžius, bet 
tą atmetė FrancUzijos atstovas 
atlyginimų komisijoje.

Amerikos ambasadoriui (atsi
lankius pas Vokietijos Kanclerį 
Wirth pasiteirauti apie dalykų 
stovį, Wirth paaiškino jog visa 
tauta stovi katastrofos išvaka- 
rėje. Sako, bijąs jog ar nebus 
pervėlai bent ką daryti dabar jei 
bus duota ir penkių mėnesių mo
ratorium. Viskas kas lieka Vo
kietijai tai skubiai pasakyti pa
sauliui jog ątsisako nuo pildy
mo santarvės reikalavimų. Ne
žiūrint ką tada Francuzija da
rytų su Ruhr sritimi, valdžia ga
lėtų išsilaikyti. '

Darbo klesa visiškai nuskurus 
ir nuvargus, ir kaip matosi be
darbės prives prie pavojingų ne
ramumų.

Anglija spiriasi kad dar sykį 
butų leista Vokietijai pasiaiš
kinti ir jos prašymus pernaują 
persvarstyti pirm negu atlygi
nimų komisija galutinai savo 
nuosprendį išneš.

Airiai Respublikonai Su
bruzdo Veikmėn

Belfast. — Respublikonai 
kovotojai Westport miestely
je užpuolė iš bažnyčios einan
čius žmones kurie buvo susi
rinkę ant pamaldų už Colilns’o 
dūšią. Sakomsį^enki nušauta. 
• Cork mieste~sukilčliai už
puolę namuose Anglą kurį in- 
taria kėravusį automobilį ve
žusį Collins’ą, ir išsitempę jį 

, laukan peršovė. Manydami jį 
negyvu esant, palikoį bet jis 
sunkiai sužeistas dar dasiga- 
o į ligonbutį.

Londonas. — Po žuvimo Col- 
lins’o. Airių Valstijos kariume- 
nės vado, pasklido žinios apie di
delį subruždimą De Valeros, bu
vusio Airių respublikos preziden
to, kuris su sukilėliais pasirodė 
Louth apskrityje kurį jis nori 
iš valstijos kariumenės atimti.

Menama jog De Valera ren
giasi, sutuokęs savo sukilėlius, 
užpulti ant sostinės Dublino. Jo 
nuomone, valstijos kariumenės 
dvasia nusilpo jų vadui žuvus, 
taigi dabar esą laikas suduųti 
smarkų smūgį jiem* visiems.

Jeigu De Valerai pasisektų 
prieš Valstiją, tikima jog Ang
lija vėl užimtų Airiją savo glo- 
bon su savo kariumene.

Nori Nužudyt Poincare
Paryžius. — Visas miestas bu

vo apimtas sujudimo pasklidus 
žiniai kad koks tai Vokietis per
eitą savaitę atvyko Paryžiun su j j kapines, 
tikslu nužudyti Francuzų prem
jerą Poincare.

Vokietis esąs gavęs klastuotus 
raštus iš slaptos Vokiečių nacio
nalistų draugijos atvykti Fran- 
euzijon.

Nori Naujo Ateivystės 
Įstatymo

Washington. — Darbo Sek
retorius Davis išleido formalį 
pareiškimą jog reikia pakeisti 
dabartinis ateivių įleidimo įsta
tymas. Tik 3 nuošimčio įleidi
mas turėtų būti panaikinta, o 
leista ateiviams plačiau atvažiuo
ti, žinoma ištyrinėjus protišką 
ir kūnišką stovį.

Dublinas. — Su didžia milita- 
riška pagarba, Collins’o lavonas 
nedėlioj atnešta į katedrą, ly
dint didžiausioms minioms per 
miestą, ar patalpinta priešai di
dįjį altorių. Panedėlyje išvežta 

Ant laidotuvių suva
žiavo ir suėjo iš visų apielinkių 
minios žmonių.

Tom Hales, kuris vadovavo su
kilėlius užpuolusius Collins’ą ir 
jį nužudžiusius, prisiėmė kaltę 
ant savęs, apgailavo taip pada
ręs, ir numetęs sukilėlio ginklus 
pasisiūlė pastoti valstijos karei
vių eilėsna.

Sukilimai Mesopotamijoj
Paryžius. — Pranešimai iš 

Kars skelbia jog Mesopotamijoj 
kilo revoliucija prieš Anglijos 
valdymą.

EUROPOS VILTIS TIK LIETUVA SUTEIKĖ ŽYDAMS “TAUTINĘ 
AUTONOMIJĄ”

Londonas. — Buvęs Ohio val
stijos gubernatorius Cox, važi- Amerikos žydų komiteto or

gane “The Jewish Tribune.” iš 
rugpjūčio 18 d. 1922 m. telpa po 
antgalviu “Mažumų Teisės Lie
tuvoje” sekanti gana indomi ži
nia.

Minėtas žydų organas tvirti
na buk remiantis Lietuvos val
džios 1919 metais padarytais 
žydų delegacijai Paryžiuje pa
žadais Amerikos žydų Kongre
sui po vadovyste rabino Dr. Ste-

_r Iphen S. Wise — su pagalba Lie- O“ ■ —_ T — .tuvos atstovo Washingtone (ma- 
l no pabraukta. — K. P.), pavy
dę iškovoti, Lietuvos valstybės 
i ribose, “tautišką autonomiją” 
žydams.

Išeina kad Lietuvos Informa- 
Suv."Valstijos" paskirtų Hoover’] Į įjį?’
į atlyginimų komisiją, kadangi, 
sako, Hoover 'turi pasitikėjimo 
Europęje.

L. P. IŽDAS

m

Vyrai nešios ilgus plakus. Iš 
Chicagos pradeda platintis mada 
vyrams -nešioti ilgus plaukus. 
Kadangi dabar moterįs nusikir
po savo plaukus trumpai, vyrų 
ilgi plaukai bus lygus su mote-

Baudžia už Riaušes Baž
nyčioje

Maskva. — Keturi žmonės nu
teista mirtin ir daugelis parapi- 
jonų ir kunigų pasmerkta kalėji- 
man už dalyvavimą bažnytinėse 
riaušėse Smolenske.

Ugi pla’ 
I riškais.

Indijoj, ties Seranu, apvirtus 
i valčiai 50 žmonių prigėrė.

I* nuo karto žydų spaudoje telpan- 
. čias apie Lietuvos valdžios nu

sistatymą prieš žydus pastabas 
tikrą dalykų stovį užtylėjo. Va-

L. P. Iždo Komitetas ma
loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P. Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome kreiptis se
kančiu adresu:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, III.

Lietuvos Seimo Rinkimai 
Spalio ICb—11 d.

Kaunas. — Valdžia išdavė se-dinas, teisybę kas Lietuvoje de- Kaunas. — Vald 
Barniai Senate del Gelž- dasi galima tiktai žydų spaudo- kantį paskelbimą:uaiiuai ijciiaiv uci uaoi gailina Limai spauuu-

kelių-Kasyklų Kontrolės į i® susekti, nes Lietuvos valdžia, 'Eidamas Lietuvos Valstybės
Washington. — Senate pakilo jrnatomai’ žyd“ sPau(jos nedrys- Konstitucijos paragrafu 104 ir

priešginiavimai įvedimui kokio lta taiP cenzūruoti kaįp tai elgė- 
nors įstatymo kontroliavimui an- 81 su savaJa-
glies ir gelžkelių. Užėmimas į Taigi Lietuvos Informacijos 
valdžios rankas gelžkelių ir ka-1 Biuras, iki šiolei veikęs kaipo
sykių yra labai toli nuo galimy
bės, sulyg dabartinio senatorių 
nusistatymo.

Tas klausimas svarstoma ir 
kongrese, bet ir ten tik žodžių 
audra, o darbo jokio.

Kas labiausia dabar politikie-

valdiška įstaiga nes yra dalimi 
Atstovybės, dar kartą apmaukė 
Amerikoje gyvenančius ir savo 
prigimto krašto įstaigas remian
čius piliečius.

Aš esu įsitikinęs kad, jeigu 
Amerikoje gyvenanti Lietuvos

Seimo Rinkimų Įstatymo para
grafu 10, šiuomi skiriu ir skel
biu šių metų spalio mėnesio 10 
ir lt dienas rinkimų į Seimą die
nomis.”

Stulginskis,
■ Galvanauskas.

r

,1

riams rupi tai rinkimai kurie at-, piliečiai butų žinoję tikrą daly- 
eina lapkričio mėnesyje. Poli- stovį kaslink sii;teikimo- ma- 
tikieriai bandys daryti prižadus Šurnoms “tautiškos autonomi- 

|jos”, jie butų tolydžio prieš tai 
protestavę. “Tautiška autono
mija’’ ribose Lietuvos valstybės 
reiškia tą patį ką sveikame or
ganizme reiškia svetimas kū
nas! žydų ^tautinė autonomi
ja” bus Lietuvos kūne skaudu
liu kurį kuogreičiausia reikės 
su šaknimis išrauti.

Taip tai krikščionįs-demokra- 
tai elgiasi su Lietuvos piliečiais; 

Aukso-Sidabro Dovanų taiP Pat eIgiasi ir jų atstovai už
sieniuose. Kas žino kokias jie 
dabar pertraktacijas Varo su 

Kas neat-

ir darbininkams ir kapitalistams 
kad tik laimėjus rinkimus.

Tūkstančiai Žuvo Tvane
Tokio, Japonija. — Gautomis 

žiniomis, Korėją užplūdo tvanai 
kuriuose dingo tūkstančiai žmo
nių. žuvusių skaitlinė nepaduo
dama.

Pakvitavimas Išduota
Visoms kolonijoms aitsiuntu- Lietuvos priešais?

sioms dovanų į Aukso-Sidabro mena kaip 1918 m Mastauskas, 
Fondą buvo išsiųsta iš Atstovy- Kun. Dobužis ir*K. Pakštas, Ku- 
bės bendri pakvitavimai muro- nigo / Fabijono laiminami, iške— 
dantieji kiek gauta pinigais ir jjavo Europon.... Lietuvoje re-
kiek vokų su daiktais. Be to, 
buvo pranešta kolonijų komite
tams kad jos netrukus gaus 
smulkią savo kolonijos dovanų 
apiskaitą.

Toji apiskaita jau baigiama 
ruošti. Yra rengiama kiekvie
nai kolonijai tam tikri sąrašai 
parodantieji kas kiek iš tos ko
lonijos davė Aukso-Sidabro Fon- 
dan. Tų sąrašų daroma yra trjs 
kopijos: viena — originalas į— 
bus nusiųsta kolonijai, kita — 
Lietuvos valdžiai, trečia liks At
stovybėje. Kolonijų komitetai 
gavę tuos aukotojų surašus ma
lonės juos iškabinti viešoje vie- ; 
toje kad visi aukojusieji galėtų 
pamatyti savo vardą sąraše.

L. I. B.

voliuciją sukelti, Gabrį-Paršai- 
tį Lietuvos premjeru padaryti, 
o kviečiamus Lietuvos atstovus 
Šveicarijon pavesti Vokiečių glo- 
bon kad tie su Lietuviais savo
tiškai apsieitų; juos kaipo negei
stinus klerikalams sunaikintų!

Kas neatmena kaip B. Mas- 
tauskas, dar Paryžiuje begyven
damas, Lietuviams patarė suda
ryti vieną su Lenkais apsigyni
mo frontą! Dabar Mastauskas 
Lietuvos-patriotas ir dar juris
konsultas prie Atstovybės. Ma
no gi surinktomis žiniomis, Mas
tauskas apie jurisprudenciją te
nusimano tiek kiek knise apie as
tronomiją. Viskas ką jis žino 
tai “su pagaliu per galvą!”....

Kazys Pilėnas.

Prašo Kolonijų Veikimo 
ir Veikėjų Paveikslų 

Lietuvai
Lietuvos “Atspindžiai” — tai 

šiandien vienatinis Lietuvoj ei
nantis žurnalas kursai musų 
tautos gyvenimą jr pažangą at
vaizdina paveikslaią.,

Musų Tėvyne yra susirūpinu
si savo išeiyijos gyvenimu, jos 
vargais ir džiaugsmais. Ji pa
geidautų (matyti kuodaugiausia 
vaizdų iš Amerikos Lietuvių ^gy
venimo. Mes gi, Amerikos Lie
tuviai, ir galėtume kuomi pasi
rodyti Lietuvoje. Mes turime 
savo įstaigų: bažnyčių, mokyklų, 
svetainių, klubų; darome sei
mus, suvažiavimus; keliame iš
kilmes. Pavyzdžiui, viena tik 
iškilmė del Amerikos pripažini
mo, laikyta visose musų koloni
jose, kaip gražiai atvaizdino mų- 
sų čia pasisekimus, musų skai
čių, organizaciją, musų Lietuvos 
meilę, sumanumą, ir tt. Tai 
džiugintų Lietuvos Lietuvius ir 
keltų jų ūpą.

Tat Atstovybė ir prašo visų 
Lietuvių kolonijų siųsti į Wa- 
shingtoną (1925 F St., N. W.), 
kuodaugiausia fotografijų įstai
gų, iškilmių, pasižymėjusių as
menų, su pridėtais atatinkamais 
parašais ir paaiškinimais. At
stovybei malonu bus patarpinin
kauti persiunčiant tas fotogra
fijas į Lietuvą.

Be to butų svarbu kad Ameri
kos Lietuviai užsiprenumeruotų 
sšu tuos “Atspindžius”. Adre
sas: Kaunas, Laisvės Al. N. 12.

L. I. B.

$
II' V

Ugi vakarai užtraukia nuobodumo ant mislijančių 
protų. Skaitymas nuramina juos ir sykiu atidaro 
potaujančiam kelią į visas tas paslaptis kokios rai
džių tarpe užsiveria. Skaitydami “ARTOJĄ” su- 
sipažinsit su daugeliu mokslo dalykų, lengvai para
šyta, visiems suprantama kalba. “ARTOJAS” 
taipgi talpina įvairių vaizdelių, eilių ir juokų. Kož- 
nas ji skaitydamas turi su savimi savo nesuviliojan- 
tį draugą. “ARTOJAS” taipgi tinkamiausia do
vana inteligentiškam jūsų draugui ar giminei Lie
tuvoje. Neužmiškit ir jų, ypač kad taip pigu.

Amerikoje Metams $1. Lietuvon $1.25

ARTOJAS’ 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio. H H.!
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j Iš Lietuvių Gyvenimo ||
Bolševikai vaikščios, 
leidimo...
kenkė — leidimas gauta.

Atėjus sekmadieniui, rugp. 20 
d., Bridgeporto kolonijos šven
to Jurgio parapijos demonstran
tų eilėse, kuri taip didžiavosi 
skaičiumi, pasirodė 84 susenėją 
vyrai, apie du sykiu tiek mote-

CHICAGO, ILL.
Iš pažangiosios visuomenės 

veikimo. Daugel kartų Chica- 
goje buvo surengta visokių ap- 
vaikščiojimų, bankietų ir kito
kių pramogų, kuriose dalyvavo 
pažangioji Chicagos Lietuvių vi
suomenė, bet musų klerikalai 
gvoltu šaukė kad tai esą ne pa-

itį tarta pasiųsti kablegramą su pa-
įj | sveikinimu Lietuvos liaudžiai

I per St. Seimo Pirmininką Stul- 
ginską; nutarta pasiųsti Lietu-

X? von pareiškimas del priimtos su ______ ___ „. ___ ___
nekuriais netinkamais paragra- gystėms šaukt susirinkimus sa-l 

ir vo miesteliuose Pittsburgo apie-)

sirinkimus kas nedėldienį L. M. Taip (tai išvertę kryžių, Lawren-
D. name, nuo 8 vai. vak. Drau- čio Lietuviai apvaikščiojo Lie- H flPDR -į
gysčių atstovai ir pavieniai as- t u vos prisikėlimą, o ne laidotu- = VICKD- |
menįs kviečiama atsilankyti į Į ves. Lai tas kryžius bus laido- = ^^PRAGILO KAMPELIO1*? | 
susirinkimus. Patariama drau- . ti Lietuvos klerikalizmui. į =

neduokit fajs Lietuvos konstitucijos, ________ ____
Bet tas nieko ne-, pareiškimą del privalomos regis- linkėj ir bendromis spėkomis I

gvuiiu aaunc aau va: ne pa- .
žangioji skaitlinė bet tiktai, kaip rėl1^ kurlos susigrupavusios į
jie sako, žiopliai katalikai kurie 
duodasi save pažangiečiams už 
nosies vedžioti. Ir ištiesų ne
galima pasakyti, negalima buvo 
atskirti tikrai tos pažangiečių

šv. Onos, šv. Petronėlės ir kokių 
I tai kitų nekaltybės mergaičių 
draugystes, ir apie 200 vaikų 
Jurginės mokyklos. Prie tų ibu- 
vo parėdyta du vežimai, ant ku-

skaitlinės, ir iki šiam laikui ku- sėdė->° P° Pora senmergių
( (turbut del apgarsinimo) tai ir 

I viskas. Nuvykus į McKinley 
Parką, (susirinko iš visos Chica
gos kolonijų keli šimtai senelių 
vyrų, bobelių galima buvo skai
tyti tūkstančiai, taipgi parapi
jinių mokyklų vaikai. Kalbėio- 

(jai dauguma dvasiški tėveliai; 
|buvo taipgi iš Washingtono At
stovas černeckis. Tas nieko ne
pasakė, tik stebėjosi taip bied- 
na demonstracija, aimanavo ir 

j atsilankiusias 
tuos kurie nieko nežino, ir išda-1bobele3 būti zgadoje. Be to pa
lies gali nevieną intikinti savo ra. sako^ jog tai bu-
melais per spaudą už Chicagos y? žydai) politikierių parėkavo, 
ribų, bot jau nė Chicagoj jiems 
mieluoti.

Apie ketvertas savaičių atgal 
kada pasklido žinia jog Suv. Vai- antra dalis Lietuvių, kurią 
stijos pripažino Lietuvą, Chica-Įkunigužiai pripažįsta

nigėliai ir jų klapčiukai tikrino 
žmonėms (ne Chicagiečiams) sa
vo spaudoje kad pažangiųjų esa
ma vienas iš tūkstančio, o kiti 
visi tai jų viemos avelės.

Bet Chicagos pažangioji vi
suomenė (Sandariečiai ir jiems: 
pritariantieji) pereitą sekmadie
nį, rugpjūčio 20 d., sulaužė vi-1 
sus klerikalų melus, sugriovė jų j 
tvirtoves, ir parodė kad klerika-I 
lai yra nesąžiningi melagiai, ap-I 
gavikai; jie gali apgaudinėti tik Įkalbinėjo tenai

rengtis prie apvaikščiojimo. '! Nusišovė Skulptorius j 
Toliau, pageidaujama kad vi-j. Unduras

sos kolonijos surinktų visus bu-. Chicagoj rugp. 23 d*., Dailės 
vusius S. V. kariumenėj Lietu- institute, ties skulptūra “Spar- 
vius, ir kad jie apsirėdytų uni- nuotoji Pergalė”, nusišovė jau- 
formoj, o parodoj sudarytų vieni nas Lietuvis dailininkas-skulptor

I rius Vladas Unduras. Jis palei- 
į do sau į galvą vieną šūvį ir su- 
1 krito negyvas po ta skulptūra 
• .kurią, sakoma, jis labai mėgęs 

ir tankiai pas ją atsilankydavęs. 
Revolveryje tik vieną kulką ir 
rasta.

Pas nusižudžiusįjį rasta du 
laiškai; vienas policijai, kuria
me prašoma jo lavoną sudegin
ti, o antras rašyta Lietuviškai.

; Policijai jis nusiskundžia kad

_vę: z>yuai^ pouiiKienų parėkavo, į PITTSBURG. PA.
ir tuom pasibaigė klerikališkas Pittsburgo ir apielinkės Lietu
siupinis. |vių draugystėms reikale rengi-

Pažangięčių iškilmė. Dabar mosi prie manifestacijos. Pir- 
ir mas Pittsburgo Draugysčių at- 

HĮi, _ pažangie- susirinkimas, kuriame da-
giečiai kaip ir kitų kolonijų Lie-jčiais, tai yra toji dalis kuri iš lyvavo vienuolika draugysčių, 
tuviai, sujudo sukviesti Lietuvių 
visuomenę į krūvą pranešt jiems 
ir sykiu pasidžiaugti šiupmi il
gai Lietuvių lauktu nuotikiu, ir 
padėkuoti S. V. valdžiai už su
teikimą tos malonės — Lietuvos 
pripažinimą. Musų klerikalai ga
vę telegramus tuoj daro slaptus 
susirinkimus ir taipgi daro de
rybas su pažangiąja dalimi Lie
tuvių (tas tiktai daryta kad su- 
trukdžius pažangiečius), tuom 
pačiu laiku daro visokias intri
gas, bet vis jiems kinko dreba 
kas čia iš to išeis. Laikui bė
gant, jie pasigauna ar nusisam
do (kaip čia nekurie sako) Jo
ną Bagdžiuną (pažangiečių pra- 
mokintą kaip rengti apvaikščio- 
jimus) į darbą. Bagdžiunas nors 
be šmeižtų (bet vis Chicagos in
teligentija turi už ką jam ačiuo- 
ti) iš vienos pusės, “Draugas” 
su savo purvų vežimu iš kitos 
pusės, na ir pradėjo darbą: tokį 
kokį gal kaimo bobelės neturėtų 
drąsos daryti, ir jau jie manė, 
ar bent taip sakės, viskas esą 'jų 
pusėje.

Pažangiečiai, tai yra Sandarie
čiai ir “Naujieniečiai”, nieko ne- 
šmeiždami, eidami prie tikslo 
visai šaltu krauju, negalėdami 
del klerikalų bjaurių šmeižtų ir 
kitų aplinkybių kurios buvo da
roma per klerikalus, eiti su jais 
išvien, nutarė rengti apvaikščio
jimą vieni, ir paskyrė apvaikš- 
čiojimui-demonstracijai dieną 20 
rugpjūčio. Bet kunigužiai ir 
čia prikišo savo nagus, tai yra 
ir jie pasiskyrė tą pačią dieną— 
dar didesniam demoralizavimui 
liaudies — ir nutarė rengt savo 
parodą. PažangiečianTs dar ne- 
nuvykus į policiją gauti leidimo 
vaikščioti gatvėmis, jau tenai iš- 
anksto kunigužiai pranešė kad

višų spėkų stengėsi padaryti di- vienbalsiai nutarė rengtis prie1 
delį bendrą apvaikščiojimą vi
sų trijų srovių: katalikų, tauti
ninkų ir socialistų — ta dalis 
Lietuvių kuri per “Draugą”, 
bažnyčiose per pamokslus, ant 
kampų per klapčiukus buvo ir 
yra šmeižiama, prieš kurią visos 
klerikališkos spėkos atkreipta 
dergimui ir šmeižimui, nenusi- 
gąsdama tų visų klerikališkų 
grūmojimų, persekiojimų, taip 
pat surengė demonstraciją. Pa
roda .pradėjo eiti nuo 33-čios ir 
Emerald avė. į Sevent Regiment 
Armory. 34-jta gatve ir Went-1 susirinkime rugpjūčio 20 d. — 
■worth avė. ėjo eilėse nemažiau kuriame dalyvavo daug daugiau 
6,000 vyrų ir moterų. Salėje Į atstovų negu pirmame -— nutar- 
apskaitliuota dalyvaujant virš 
8,000 žmonių. Bet tai vis buvo 
žmonės, ne kokios ten bobelės ir 
vaikai. Tokiais parengimais pa
žangiečiai nekartą uždavė smū
gį klerikalams, ir šitas paskuti
nis nuotikis klerikalams parodė 
kad bereikalingai jie deda pa
stangas, bereikalingai gaišta; jų 
Bagdžiunai, Mickelioniai ir kiti 
tam panašus nepajiegs daugiau 
suvaryti pažangesnių į savo kle- 
rikališką varžą.

Salėje, atidarant programą, 
benai sugriežė Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Dr. A. Zimontas, 
rengimo komisijos pirmininkas, 
prakalbėjo j minią gan įspūdin
ga kalba, ir perstatė K. Drauge
lį programą, vesti. Kalbėtojais 
buvo Dr. Naikelis, Dr. Zimon
tas, Dr. Montvidas, P. Grigaitis. 
Be to, “Pirmyn” mišrus choras, 
Sarpalio vedamas, sudainavo ke
lias daineles, ir p-lė M. Rakaus
kaitė, keliais atvejais, pianu pri
tariant J. Bijanskui, padainavo.

Nutarta pasiųsti padėkos žo
dį S. V. Prezidentui Hardingui 
už Lietuvos pripažinipią; nu-

tracijos, su reikalavimu kad St. 
Seimas tą patvąrkymą veikiau- 

■ šiai atšauktų.
Ant galo kalbėjo Dr. žimon- 

i tas apie nuožmių klerikalų dar- 
i bus Lietuvoje ir čia Amerikoje, 

ir tuom susirinkimas užsibaigė.
Matysime ką klerikalai dabar 

naujo suras, kuomi jie bešmeiš 
Sandariečius ir kitus nepučian- 
čius į jų trubą. Dabar jie per
sitikrino kad ne vienas iš tuks
iančio yra pažangus, bet šimtas 
iš tūkstančio yra tamsunų kurie 
klauso dar jų nudilusių jėzuitiš
kų pliovonių ir apgaudinėjimų.

Taigi Chicagos pažangioji vi
suomenė dabar pamatė savo 
skaitlinę , taipgi pamatė ir jū
sų, juodieji liaudies priešai. At- ( 
eityje negaiškime laiko, nesiduo- j 
kime jėzuitų agentams derintis ; 
su klerikalais vien tik sutrukdy- ] 
mui laiko,' bet prie kiekvienos ( 
progos šaukime: šalin juodieji puošę; buvo parengta išrėdyti loję Vokietijoje, kur jam teko 
klerikalų darbai, šalin jų agen- vežimai, viename važiavo Lietu- didelio vargo kęsti, kas suardė 
tai. Chicagietis. va ir Amerikos Ciuosybė; grojo jo nervus. Jis-buvo savamokslis

du muzikantų benai; parodą ly- skulptorius. Gabumų jis turėjo 
dėjo 46 pasipuošę vėliavomis didelių, bet dailės mokyklą teko 
automobiliai, priešakyje jojo 30 jam lankyti tik keletą mėnesių, 
raitelių. Lawrencio biznieriai .taip kad nespėjo nieko išmokti, 
taip pat ėjo užsidėję augštas šil- Tuo gi tarpu kilo pasaulinė karė, 
kines skrybėles. Visą parodą jis pakliuvo'belaisvių stovyklon, 
vedė Dėdės Šamo rūbuose vyras, kur vargo iki karės pabaigai, 
paskui jojo parodos maršalas J. I Atvykus Chicagon irgi didelio 
Samsis, jis jojo pirm raitelių, vargo jam teko kęsti, nes tinka- 

{turėjo persijuosęs per pečius tri-jmo darbo niekur negalėjo rasti, 
jų spalvų juostas. Paskui raitė-1 o savo pamėgtosios skulptūros 
lių važiavo automobilyje miesto nenorėjo apleisti. Bandė vers- 

i tis dirbdamas kryžius ir lipin
damas musų darbuotojų stovy- 
lėles-biustus, bet del stokos mo
kslo, ir pareikalavimo tokių iš
dirbinių, jis tuo nieko negalėjo 
užsipelnyti ir todėl kentė tik 
nuolatinį vargą. Mokintis gi 
toliau skulptūros, matyt, neiš
teko energijos, nes bandė stoti 

s Įnstitutan, bet paskui 
visgi nestojo. Tas daugelio me
tų kentėtas didelis vargas — 
belaisvėj ir Amerikoj — matyt 
atėmė energiją, norą gyventi, ir 
privedė prie šaužudystės.

Ąr jis turėjo giminių Ameri
koje, nežinoma. '

Rugp. 22 d. velionis buvo dar 
nuėjęs į “Naujienų” raštinę su 
visais atsisveikinti, nes sakėsi 
važiuojąs Califomijon, kur ga
vęs darbą. Jis buvo linksmas, ir 
niekas negalėjo ir manyti kad 
jis rengiasi nusižudyti. 1

“Naujienos”.

apvaikščiojimo Lietuvos pripa
žinimo ir tuojau ėmėsi darbo.

Pirmiausia tapo išrinkta ko
mitetas kuris rūpintųsi rengi
mu ir kuris kreiptųsi j visas Lie
tuvių draugystes kviesdamas jas 
dalyvauti demonstracijoje. Bu
vo manoma surengti apvaikščio- 
jimą rugsėjo 3 d., taigi komite
tas pasiuntė pranešimus į laik
raščius kviesdamas draugystes 
rengtis prie apvaikščiojimo ant' 
rugpsėjo 3 d.

Antrame draugysčių atstovų

savo burj.
Po kitam draugysčių atstovų 

susirinkimui pranešim daugiau 
iš rengimosi prie apvaikščioji
mo. Tėmykit!

Spaudos Komisija: 
Juozas Virbickas, 
S. Bakanas, 
Anelė Akelaitė.

LAWRENCE, MASS.
Ru'gp. 13 d. čia atsibuvo di- niekas nenorėjo pirkti jo skulp- 

delė Lietuvių manifestacija del turų, kas ir privedė jį prie sau- 
Suvienytų Valstijų pripažinimo žudystės.
Lietuvos. Demonstracijoje da- Velionis Undaras atvyko į S. 
lyvavo apie 8,000 Lietuvių; mo- Valstijos jau po karės. Laike 
terįs ir vaikai buvo gražiai pasi- karės jis buvo belaisvių stovyk-

majoras su savo štabu; toliau 
sekė eilė policistų; už jų ėjo vai
kai, paskui moteris, paskui vy
rai, ir tt.

Demonstracija apėjus miesto 
gatvėmis atėjo j miesto sodną 
kur buvo mass mitingas. Mi
tingo pirmininkas buvo Dr. Mi- 
kolaitis. Perstatęs demonstra-
cijos tikslą, paskui pirmininkas Dailės
paprašė kalbėti Adv. F. J. Bago- 
čių iš Bostono. Jisai plačiai iš
dėstė Lietuvos (istoriją, ir (Lie
tuvių kovas. Po jo sekė kalba 
miesto majoro, kuris išgyrė Lie
tuvius ir Lietuvą.- Po (to kalbė
jo majoro štabo (nariai, taipgi 
Tautiškos Bažnyčios P. M. Cho
ras sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus.

Tą dieną Lietuviškos įstaigos 
buvo papuošta Lietuvos vėliavo
mis, ir kur tik Lietuviai gyvena 
visur languose plevėsavo Lietu
vos ir Amerikos vėliavukės.

žinoma, Lietuvių Romos agen
tas liepė savo tamsioms avelėms 
parodai parengtį troką, ant tre
ko pastatyt stubelę, prie stube- 
lęs pastatyt juodą kryžių, o po 
kryžium pasokint moterį su ra
teliu verpiančią. Tamsunėliai tą 
ir padarė. Parodai neprasidėjus, 
ta štubelė atvažiavo prie Lietu
vių salės; ir kaip tik žmonės pa
matė tą juodą kryžių pradėjo 
šukaut ir bombarduot tą vežimą I ištenka, 
sakydami: “Mes Lietuvą keliam | . J.S. Vasiliauskui (Baltimore), 
o ne laidojaifi, lai tas kryžius lie- — “Atsakymas” labai ilgas, su 
ka klerikalams”. Tą suirutę pa- daug išvedžiojimų, kad net ne
matęs, parodos programo vedė-(turime kur sutalpinti. Kadangi 
jas S. Tataronis tuoj parodos i trumpint neleidžiama, grąžina- 
maršalui liepė tą kryžių nugriau- me, 
ti, kas ir padaryta. Tik liko ša- a. Kurelaičiui. — Straipsnelį

ta imti daugiau laiko kad butų 
galima geriau prisirengti ir duo
ti draugijom daugiau laiko. Tai
gi nutarta apvaikščiojimą per
kelt ant rugsėjo 24 d. šis su
sirinkimas išdirbo platesnį pro
gramą visam rengime, dėlto ma
noma turėt pasekmingą apvaik- 
šiojimą, nes mat visi Pittsburgo 
ir apielinkės Lietuviai ėmėsi 
darbo bendrai, — o kur vieny
bė ten galybė.

šo susirinkimo dar nutarta at
sikreipti Į visas likusias Pitts- 
burgo ir apielinkės draugijas su 
užkvietimu dalyvauti apvaikš- 
čiojime. Taipgi nutarta kvies
ti ir žydus kaipo Lietuvos pilie- 
lius dalyvauti demonstracijoje. 
Tas ap vaikščiojimas (manoma 
bus nuimtas krutamuose paveik
sluose. Paroda bene prasidės 
nuo North Side Parko ir eis per 
miestą iki Schenely Park, Sche- 
nely teatre bus prakalbos. Kal
bėti užkviesta geri Anglai ir Lie
tuviai, taipgi užprašyta Pitts
burgo chorai dainuoti išvien.

Delei pasekmingo prisirengi-
'mo, draugijų atstovai laikys su-jie stūbelės susivėlus moterėlė.|peržiūrėsime.

RED. ATSAKYMAI
St. Butkui. — Kaipo Clevė- 

landiečiui, tamistai kištis į So. 
Bostono ginčus la'bai neišpultų, 
todėl straipsnelio nesunaudoja- 
me.

šėrininkui (Wilkes Barre). — 
Rašinėlį prie progos sunaudosi
me. Dabar beveik ir vietos ne-
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Skubėkit! Auksinai Kyla!
Dabar Laikas Siųsti Pinigus į Lietuvą

Auksinai puolė — pasiekė beveik dugną — atsimušė ir dabar Smarkiai Eina AUGŠTYN. Kurie šiose 
dienose dar spės pasiųsti bus jų giliukis. Štai kaip auksinai buvo nupuolę ir vėl kilo:

Rugp. 24 d.
Rugp. 25 d.
Rugp. 26 d.

KILIMAS NE APSISTOJO — DABAR SIUNČIAMI JŪSŲ PINIGAI DUOS DVEJOPĄ NAUDĄ: 
PIGIAU BUS JUMS IR DAUGIAU GAUS TIE KAM SIUNČIAT, AUKSINAMS BEKYLANT!!

$1.00 už 1,000 auksinų 
$1.10 už 1,000 auksinų 
$1.20 už 1,000 auksinų

Rugp. 28 d.
Rugp. 29 d.
Rugp. 30 d.

$1.25 už 1,000 auksinų 
$1.30 už 1,000 auksinų 
$1.35 už 1,000 auksinų

Dirvos” Agentūra 7907 Superior Ave 
Cleveland, Ohio

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© © 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

©©@©©©©©@©@©©@©©©©©©©®©©©©©©@@©©©©©@©©©©©©©@©©©@@©®@®@®®©©©@@©@©©©©

— Na argi ne: žemė toliau 
nuo saulės, ant jos šilta, o 
išlėkus augštyn j orą artyn 
prie saulės ten jau šalta, ir 
debesįs augštai vaikščioda
mi vasarą lietum lyja, o tik 
žiemą sniegu krinta.

— Sniegas ar lietus pri
guli nuo to kokis oras yra 
artimiausiame prie žemės 
sluogsnyje per kurį krinta 
iš debesų vandens lašai. Ir 
vasarą tankiai krinta ledai 
dėlto kad vandens lašai puo
la per šaltesni augštesnj oro 
sluogsnj, bet ten nėra taip 
labai šalta kad lašai suspro
gtų j sniego kuokštelius. Vi
sada gi vasarą nukrisdamas 
lietus ar ledas iš augštai su
tirpsta būdamas netoli že
mės kur sutinka šiltą orą. 
Augštumose visada esti šal
ta dėlto kad tenai neturi kur 
saulės spinduliai susilaikyti. 
Šviesa ir šiluma esti tik ten 
kur .saulės spinduliai atsi
muša. Tau dar gal keista

KODĖL VASARĄ 
NEBŪNA SNIEGO

— Alo, alo, drauge, giliu
kis man kad gavau tave su
sitikt čionai.

— Sveikas-gyvas, Marty
nai, linksma sueiti.. Juk jau i 
ilgai nesimatėme.

— Tavęs, drauge, dabar 
niekur negalima rast, jau 
beveik kas vakaras pradėjau i bus išgirsti kad augštumose 
čia ant kampo stovinėt ir sykiu yra ir‘tamsu.,
laukt ar nepraeisi. — Tu man tik meluoji, ba

— Aš visada pro čia pra- juk ten arčiau saulės ir daug
einu kada namie bunu. Bet ------ 
pastarais laikais buvau ir 
šian ir ten išvažiavęs. ____ __ ___________

— Tu [tikrai į buožę pavir-|m^ taipgi jį sušildo tankiai 
si taip visur bevažinėdamas Į ^i karštumo, bet tik žemai

— Tu man tik meluoji, ba

šviesiau.
— Saulės šviesa atsimuš

dama j orą sudaro šviesu-

1 
( 
I 
1
3 
(

ir belandydamas prie viso-i 
kių politikierių..

— Na, tiek to. Kodėl aš 
tau šiandien taip prireikiau ?

— Drauge, man tavęs reiš
kia jau visa vasara, ale vis 
negaliu sueit ir gana*.

— O kas tokio, Martynai?
— Aš norėjau tavęs, drau

ge, pasiklaust vieno svar
baus dalyko.

— Moksliško ar tik kokių 
niekų?

— Drauge, aš apie niekus 
nekalbu. Aš jau pradėjau 
protaut, ir mano galva pra
deda išrast naujus dalykus. 
Aš jau turbut tave ant šito 
klausimo sukritikuosiu.

— Musų, ginčai čia gatvė
je butų la'bai paiku daiktu

■ prie žemės. Vasaros laika 
saulės spinduliai mušasi į že- 

! mę musų gyvenamose daly
se daugiau stačiai iš viršaus. 
Tuo laiku žemė gauna dau
giau šilumos, jos visas lie
ka įšildytas, ir 'buna šilta ir 
net karšta. Bet augštumo
se, jau kur baigiasi žemės 
gaubtis oras, spinduliai ne
turėdami kur atsimušti eina 
sau tolyn, jie neturi ką šil
dyti, ir tenai buna sykiu šal
ta ir tamsu.

— Aš, drauge, norėčiau iš
tirt ar teisybę sakai kad au- 

. gštumose yra tamsų.
. — Tas, Martynai, jau iš
tirta. Visos erdvės yra juo- 
dos-tamsio&ę kaip anglis, ne 

I mėlynos kaip jas mes nak
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kitiems, jeigu 'tu imsi mane įyje matom, nes taip yra tik 
kritikuot ir šukaut. Kode! įeito kad apie žemę yra oro. 
tu pas mane į namus neat- Saulės spinduliai nuo žemes 
eini, kur aš tau galėčiau ką tolyn eidami pirmiausia at- 
daugiau paaiškint. simuša į mėnulį. Mes jį ma-

— ^ad .tu’. drauge, tokioj tom žibantį, o apie jį- visos
buržujiškoj vietoj gyveni, bi-erdVės vėl tamsios. Jeigu 
jau ir vaikščiot. _ jose butu kitas koks kūnas

. — Keistas iš tavęs šutvė- jjs negalėtų pasislėpti, saulė 
rimas. Miškuose ir urvuose I jį mums 'parodytų. Paskui 
gyvena laukiniai, ir tenai ge- saulės spinduliai atsimuša į 
ri žmonės bijo nueiti. Gali planetas, ir jas pamatom di- 
taipgi bijoti landžiot kur į dėlėj e tamsoje esančias. To- 
kokias užleistas miestų vie- lomose yra daugybė žvaig- 
tas, kur visada yra valkatų džių-saulių, ir jos tik apie sa- 
ir pavojų, bet geresnėse vie-1 ve žiba, nenūšviečia visų er
tose gyvenant žmogui nėra dvių, neš .tonai nėra oro ir 
pavojaus ateiti. ' kuuura------•

— As žinau, drauge, ale sjmušti.
pas tave nesinori.... —i.:.. —

— Tai mat. Turėtum dau- „..*<. *
giau vystytis ir civihzuotis menį stačiai atsimuša, ak- 
tada nebijosi į geresnę viė- muo neka karštas ir net iš: 
tą užeit. Daugelis musų vy- j0 atsimuša šviesa, 'kurios 
remi lahai smarkus karma- ______ ___

Į ko nors į ką šviesa galėtų at- 
'. Tam pavyzdžių vi-

I šokių matom ir po savo aki
mis. Jei saulė iš šono į ak-

relių labai smarkus karčia- 
moj, bet j geresnę vietą už
ėję jaučiasi kai beždžionės 
iš pelkių pargabentos.

— Aš tau, drauge, ne mon- 
kė ir tu mane prie beždžio
nių nelygink.

— Aš tik duodu pavyzdį iš 
kitų smarkuolių. Tu, Mar
tynai, giriesi esi susipratęs, 
apie tokius dalykus neturė
tum nei užsimint. Einam 
dabar pas mane, aš namon 
gryžtu.

— Na tai einam.
— Pasakyk da'bar, ką tu 

turi galvoj ir kuo manai su- 
kritikuot mane?

— Pasakyk man, drauge, 
kodėl vasarą nesniegti, nors 
orlaivininkai išlėkę augštai 
į orą beveik sušąlą nors ta
da jie buna arčiau saulės? 
Aš čia tave tuoj suvarysiu 
į ožio ragą.

aštrumas priguli nuo akme
nio spalvos. Tuo tarpu už. 
akmenio yra vėsu. Medžių: 
lapai irgi sulaiko šilumą ir 
šviesą, nors rodoą tos ala
mos galėtų prieiti iš apielin- 
kių, bet 'po medžiu vis yrą 
vėsiau.

— Tas, drauge, man pasi
darė labai aišku.

— Gi kaslink lietaus ar 
sniego irgi suprasi. Kokis, 
žemės paviršio kokiu meto- 
laiku sušilimas ar atšalimas; 
tokioj formoj ateina ant že
mės ir vandenio, iš debesų.. 
Lietus prasideda visada at
vėsus augštumoj orui iki to- 
kad vandens garai pradedą 
glaustis viens prie kito ir su
daro didesnius lašus, kada 
jau turi kristi žemyn, neiš-- 
silaiko ore.

— Aš, drauge, visai kitaip 
. uz-iv . mislinau. Dabar jau žino--— Ne sukritikuosi, girkis, siu
bet sakyk nežinai dar to ap- —------------------- --------------
sireiškimo. Ir tada klausyk Skausmus ir gėlimus nutildo 
kaip dalykas yra. „

— Tu, drauge, nemislyk

— .Menkas tavo nesupra- PA1N-EXPELLER
timas šito apsireiškimo su
kėlė tavo mintyse tokią au
drą kad rodos tu visą "moks
lą sukritikuotum. 1

ValzbaionkJia nlrcg. S. V. Ptt. Ožsa

DRAUGAS REIKALE.

IV.

1 
kos

i 
aue

1 
lam 
kali

I 
kali 
žmc 
met

B 
■sirii 
pral 
kas

Įs 
giat 
leng 
neš, 
to i 
va ] 
juos 
tie ii 
tie 
-antg 
sukv

Ti 
sokii 
karė 
vone 
pask 
Garu

Iš 
bolše 
Juke 
boba; 
erzin 
“dari 
tarp

Re 
mo k 
ir tik 
kinirr 
deda 
tokiu 
yra p 
po n 
atidži 
bą til 

švii 
prašei 
laikyt 
tą, na

Pas 
bando 
žmoni 
zuoti 
•preleg 
vis ta 
ra į g 
nenori 

• votojų 
žiavoji 
ko be?, 
patiko 
nelių į 
kios i 
perkur 
tas kl 
džiausi



DIRVA 3

Nuo Redakcijos
LIETUVOJE RINKIMAI ARTINASI

HTIK keturiasdešimta dienų
* beliko iki rinkimų nau

jo — ir paprastojo — Lie
tuvos Seimo. Spalio 10—11 
dienomis bus balsavimai, su- 
lyg paskelbimo Lietuvos lai
kinojo prezidento Stulgins
kio ir ministerio pirmininko 
Galvanausko.

Dabar yra pats karščiau-1 
sias agitacijų laikas, pats'užstojo vieniems roijus, neišnyko) 
laikas veikėjams supažindin- buožės, neužėjo gerovės; kiti ne- 
ti Žmones su—Seimo narių Į sulaukė išnaikinant 'bedievių, o 
pareigomis, SU partijomis įtik pamatė'jų daugiau atsiradus, 
kurios naudingesnes tai vi- Paskaitos galėtų atitaisyti iš- 
SUOmenėS daliai kuri gyve- gverusią protiškai musų liaudį, 
nimą palaiko. ’ I jeigu ji imsis kantrybės gražiai

Kadangi visada blogas tu-' praklausyti moksliškų aiškinimų 
ri viršų, jau mes žinome kad apie gyvenimo reikalingumus, 
klerikalai 'turi prisirinkę pi- Dr. A. L. Graičunas šį rudenį 
nigų Amerikoje savo agita-1 pasirengęs pervažiuoti musų ko
pijai pilnus aruodus. Jie pa-llonijas vakarinėse valstijose su 
siryžę ir toliau Lietuvą prie- Į paskaitomis. Spalio mėnesyje 
spaudoj laikyti. Mes turime ' žada pradėti darbą, žmonės ku- 
nors ant greitųjų sukrusti ir Iriems rupi gyvenimas turėtų 
paremti Lietuvos žmonių stengtis skaitlingai lankytis ir 
--—1-?-— •tt_.i_j.i-x:.. c-:— pradėti mokintis. Jus paseks

visi sudemoralizuotieji.
Su prelegentu galima susiži

noti ir jam vakarą parengti at
sikreipiant j komitetą kuris tu
ri paskelbęs savo adresą kitame! 
šio numerio puslapyje.

tis išsėdėdavo beklausydami to
kių “auksaburnių”, o ant ryto
jaus dienas praleisdavo besigė
rėdami kad “puikios prakalbos 
buvo” — ir tuo tarpu grimzdo ir 
grimzdo j demoralizaciją, į tam
sumą, į nekultūringumą, iki ga
ilaus nuskendę beviltėje žmone- 
liai nežino nei kas jie nei kur: 
nei sapnuoja nei gyvena. Nei

partijas — Valstiečių Sąjun
gą ir Liaudininkus Demo
kratus.

Mes visi nepaganėdinti da
bartinę Lietuvos tvarka — 
jos pašalinimui prisidėti ga
lime aukaudami į Lietuvių 
Politini Iždą.

Laikas nelaukia. Rinki
mai jau čia pat.

Aukaukit savd centus po
litikai ir žinokit kad jie tam 
nueis — čia jus niekas neap
gaudinėja ir nesuvilioja.

Musų Prakalbų Bledin- 
gumas

Kas sudemoralizavo Ameri
kos Lietuvius? — Prakalbos.

Kas atšaldė žmones nuo viešų 
sueigų? — Prakalbos..,,

Kas pavertė Lietuvius į me
lancholiškus kvailius ? - 
kalbos.

’—'Prakalbos! Prakalbos!- Pra- 
kalbos! — tai viskas ką musų 
žmoneliai girdėjo nuo keliolikos 
metų praeityje iki dabar.

Buvo dienos kada žmonės šu-j 
atrinkdavo skaitlingais būriais į | 
prakalbas. Dabar jau į tai nie
kas domos nekreipia.

Išsykio prakalbos turėjo dau
giau moksliško pobūdžio. Pa
lengva nieku liko. Sueina žmo
nės, gaišindami laiką nuo ko ge
ro pasimokinimo, ir klauso ne
va kalbėtojo. O tas rėkia išsi
juosęs: “Tie kvaili, tie durni, 
tie išnaudotojai!” “Tie 'bedieviai, 
tie netikėliai, tie klailiai!” Ir 
antgalo, liko: Visi klausytojai 
sukvailinti.

Tik prisiminkit prakalbas vi
sokių klerikališkų gizelių .per |

"Artojo” Du Metai
“Artojas”, mėnesinis žurnalas 

leidžiamas Lietuvių Apšvietos 
Draugijos, su rugsėjo mėnesio 
numeriu pradeda trečią savo 
gyvavimo metą. Prie darbuoja
si kaipo redaktorius V. širvy-, 
das, keletas bendradarbių iš pa- 
šalies, ir A. A. Tulys, kuris re
daguoja prie “Artojo” einantį 
“Mokseivių Kelius”.

"Naujienos" apie Priver
stiną Piliečių Re

gistraciją 
“Naujienos” No. 197 rašo: 
“Informacijų Biuras mėgina 

intikinti Amerikos Lietuvius kad 
registracija (užsirašymas) esan
ti geras ir reikalingas daiktas. 
Iš jo argumentų turi šiokios-to- 
kios svarbos du: viena, kad re
gistracija parodysianti ‘kas sto
ja už Lietuvą’; antra, ji duosian- 

| ti ‘nuolatinių žyminių ineigų’ 
Lietuvos valdžiai. Pažiūrėkime 
ko yra verti tie argumentai.

“Pirmutinis argumentas visai 
neišlaiko kritikos. Registracija 
juk yra privaloma (priverstina); 
ją atlikti turės kiekvienas Lie
tuvis kuris nenorės prarasti sa
vo pilietybės teises Lietuvoje ir 
turėti nuostolių savo turtui. Ai
škus dalykas kad registracija, 
atlikta po baime bausmės, visai 
negali parodyti žmogaus nusi
statymą.

“Patirti kas stoja už Lietuvą 
o kas ne, butų galima patirti iš 
registracijos tiktai tuomet kuo
met ji butų laisva, be prievar
tos.

“Dabar apie ineigas. Infor
macijų Biuro vedėjas (Kun. Ke- 

Imėšis) mano kad Lietuvos val
džia turi teisės apkrauti duoklė- 

I mis Amerikoje gyvenančius Lie
tuvius idant padidinus savo iž
dą, bet jisai nepasako ką gi už 
tas duokles Lietuvos valdžia ke
tina duoti Amerikiečiams. Lie
tuvos piliečiai, gyvendami Ame
rikoje, nesinaudoja nei Lietuvos i 
mokyklomis, nei Lietuvos poli
cijos apsauga, nei kitokiais Lie
tuvos valdžios patarnavimais. 
Jeigu gi jiems reikia padaryti 
kokias nors popieras Lietuvos 
atstovybėje arba pas Lietuvos

SMYRNA Ž1LABAR- 
Tį£aJ ZDE TARP MIESTŲ

MYRNA, kuri, su ją apsu
pančiais įliptais užimta Gre

kų kariumenės, likusi Grekų pa
skelbta, prieš Santarvės norus, 
autonomiška, yra vienas iš pa- 

įĮ šaulio žilabarzdžių miestų, sako 
, i buletinas iš Washington, D. C., 

J National Geographic Society ra- 
| štinės.

“Nekurie Amerikos miestai 
didžiuojasi savo amžiumi”, tę
sia toliau buletinas, “jausdami 
jog keletas šimtmečių ..priduoda 
jiems pasižymėjimo. Sulyginus 
su naujausiu aliejaus miesteliu 
Texas arba Oklahoma valstijose 
kur kukuruzų stiebai gal but ir 
dabar auga prie Didžiosios Gat
vės, Bostono 290 metų eilė ištie
sų pateisina jautimąsi senu, gi 
keturių ir ketvirtdalio šimtų me- 

karės dienas, jų keiksmus, plio-.tų eilė žiūrinti ant Santo Domin- 
vones ant visų; atsiminkit dar j go suteikia tam miestui, buvu- 
paskiausia čia slampinėjusius 
Garmus, Bumšus ir kitokius.

Iš kitos .pusės, paimkit vėl 
bolševikų-komunistų kalbėtojus, 
Jukelius, Daubarus, ir jų visas 
bobas. Supjudė žmonelius, su
erzino kad dabar jie 
“darbininkiškas” kovas 
tarp save riejasi. .

Reiktų atversti kitą 
mo lapą. Reiktų.imtis geresnio 
ir tikresnio budo žmonių pamo
kinimui. Juk gyvenimas nesusi
deda iš nežinės ir laukimo galo 
tokiu kokiu gimei. Tamsybė 
yra priešas viso pasaulio — nes 
po musų kiti gyvens. Reikia 
atidžiau apgalvojus pradėti dar
bą tikro žmonių švietimo.

švietimas susideda nuo pa-j 
prasčiausio žinojimo kaip užsi-i 
laikyti save, savo kūną, sveika
tą; namuose, ir einant toliau.

Paskaitos buvo kelis kartus 
bandoma musų tarpe įvesti, bet 
žmonės nėra nei ant tiek civili
zuoti kad galėtų užsidomėti ką 
prelegentas aiškina. Bet mat 
vis taip yra : sunku tas kas ge-j 
ra į galvą imtis, žmonės nieko tojai pasirinko sau vietą daug 
nenorėjo kaip-tik rėksnių, plio- laimingiau negu jie žinojo. Tai 
votojų, kurie ant pagrindų kry- apielinkei gamtos veikmės buvo 
žiąvojosi, raitėsi, lošė, kai čir- labai prielankios. Miletus ir 
ko beždžionės — tas žmoneliams Ephesus buvo nuolatiniai lenk- 
patiko; 6 dar kai iš plačių bur- tyniuotojai per daugelį šimihne- 
nelių {kalbėtojams veržėti viso-ičių, bet jų upės galiaus užsmau
ktos rupūžės, žalčiai, aitvarai, |gė jų uostus suneštu smėliu ir 
perkūnai, ir tam panašus perlai jmieštai numirė. Smyrna netu-1 
tas klausytojams skambėjo di-(rėjo jokio reikšmingo upeliuko, 
džiausiu mokslingumu, ir nak- ir jos puikus uostas — geriau-

užmiršo 
ir patįs

gyveni-

šiam pirmutiniam įsteigtam šia
me Naujame Pasaulyje, senoviš
kumo garbę.

“Tečiau abu jie yra tik pradi
nėje jaunystėje kuomet sulygi
ni su Londonu kuris turbut jau 
egzistavo per netoli 1900 metų, 
arba Roma su suvirš 26 šimtme
čiai užpakalyje savęs. Betgi tik 
kuomet pasiekiama Artimuosius 
Rytus, tegalima {rasti miestus 
kurie ištiesų yra seni. Daugelis, 
kaip Babilonas ir Thebes, Nine- 
va ir Memphis, sugriuvo amžiai 
atgal, bet vienur ir kitur dar už
einama gyvenantis sukuris kurio 
prasidėjimas pradingsta miglo
se už tos vietos kur prasidėjo is
torija.

“Tokiu žilabarzdžiu tarp mies
tų yra Smyrna kuri tikima jau 
bus egzistavus ilgai laikuose su
naikinimo Trojos, vienuoliktame 
amžiuje pirm Kristaus. Fak
tiškai Smyrna nekuriu žmonių 
laikoma kaipo Jenktyniuotojas 
Damasko miestui vadinamam se
niausiam .pasaulyje.

“Originaliai Smymos budavo-

siąs Mažojoj Azijoj — toliau ne
šinas sunkią komercijos naštą 
per amžius,

"Smyrna turi gyventojų skai
čių netoli tiek kaip New Orleans, 
ir kaip ir pastarasis ji yra ‘Pus
lankis Miestas’, prasitęsęs pus
lankyje apie savo užlają. Bet 
kuomet tas Amerikos Puslankio 
Miestas guli visai ant lygios že
mės, Smyrna turi savo briaunas 
kalnų kurie po magiškumu Vi- 

jduržeminio dangaus ir saulėlei
džių, apdovanojo tą miestą gra
žybe kokios net apsakyti nega
lima. Jos molinių namų ištai
symai yra labai vaizdingi, nors 
tiesa nesiekia išdirbimo puiku
mu prie ištaisymų Algiers, Hong 
Kong ir Valparaiso.

“Kaip daugelis kitų miestų 
Artimuose Rytuose, Smyrna yra 
Babelis, Net po sena Turkiška 
Imperija jos gyventojai susidė
jo iš beveik tiek Grekų kaip ir 
Turkų — kuris faktas nėra kei
stu prisiminus jog Smyrna pir
miausia pasiekė miesto vardą po 
Grekų intekme ir pasiliko Gre- 
kišku per daugelį šimtmečių po 
loniais, Makedoniečiais, Seleuci- 
diečiais, ir (Byzantėnais. Tasai 
miestas buvo pilnai’ Grekiškas 
per suvirš tūkstantį metų; jis 
iš vardo buvo Turkiškas per 500 
nietų.

“šalip Grekų ir Turkų tenai 
gyventojų skaičiuje yra didelė 
daugybė Armėnų ir žydų, ir ma
žesnės grupos iš beveik kiekvie
nos kitos tautos po dangumi, 
piktas skaičius Europiečių tame 
mieste gyvena ir tenai yra gra
žus ir švarus Europietiškas sky
rius su savotiškais koteliais ir 
teatrais.

“Keistas dalykas apie Smur- 
ną po Pasaulinės Karės yra tas 
kad Grekų 
■tepadarius 
gyvenime, 
tūkstančių 
vena visiškame draugingume ir 
net galima matyti Turkų kariš
kus laivus iškėlusius savo vėlia
vas jos uoste tarp kariaivių ko
kio tuzino kitų tautų. Nekurtais 
atvejais Turkų gyvenamos sri
tis turi daugiau senos Turkijos 
skonio negu dabartinių dienų 
Konstantinopolis. Pastarajame 
pažymėtina moterų numetimas 
nuo veidų velionų; bet Smymos 
gatvėse velionais apdengtos fi
gūros iš haremo vis dar švais
tosi su visu savo senu paslap
tingumu;”

' konsulus už šitą darbą juk yra 
kiekvieną kartą mokama sky
rium.

“Taigi už ką bus imama tos 
duoklės? Amerikiečiai nėra nie
ko skolingi Lietuvos valstybei, 

i greičiau Lietuvos valstybe yra 
skolinga Amerikiečiams, kurie 

’ darbavosi jos labui ir dėjo savo 
sunkiai uždirbtus pinigus.

“Kun. Kemėšis primena mums 
senąją caro valdžią, kuri imda
vo iš savo piliečių, gyvenančių 
užsieniuose, net po 30 rublių 
kas met. Bet argi caro valdžia 
yra mums .pavyzdis? Argi mes 
netrokštame pasiliuosuoti. nuo 
jos kaip nuo kokio slegiančio 
jungo? Informacijų Biuro ve
dėjui turėtų būti žinoma kad tą 
caro valdžios įstatymą kuriuo 
buvo imama po 30 rublių iš Ru
sijos piliečių, iškeliavusių užsie
nin, visi žmonės peikė ir sten
gėsi, kaip galėsiant, apeiti. Ir, 
reikia pasakyti, jisai niekuomet 
nebūdavo aštriai pritaikomas. 
Tiktai turtingų klasių žmonėms 
kurie važiuodavo į užsienium 
trumpam laikui, arba kokiais 
nors reikalais, tekdavo užmokė
ti visą duoklę, o darbininkai ir 
šiaip žmonės kurie keliavo į sve
timas šalis uždarbio jieškoti, 
naudojosi tam tikru papigintu 
pasu arba visai apsieidavo be 1 
paso, pereidami rubežių slaptai, j

“Lietuvos gi valdžia dabar už- ( 
dėjo tą duoklę minioms Lietu- ; 
vių darbininkų, kurie ne biznio 
reikalais ir ne pasivažinėjimui 
yra iškeliavę į svetimas šalis, o 
užsidirbti duonos kąsnį! Dau
gelis jų yra iškeliavę svarbiau
sia dėlto kad juos privertė nepa- 

, kenčiamos carizmo sąlygos: ne 
, iš nepriklausomos Lietuvos, o iš 

carizmo prislėgtos šalies jie yra 
pasišalinę. Ir po to kai jie šiaip 
taip sukurė sau gyvenimą sveti
mose šalyse — savo pastangomis 
o ne Lietuvos pagalba — tai iš 
jų reikalaujama mokesčių!

“Dar kartą mes klausiame: už 
ką?

“Informacijų Biuras tečiau, 
imdamas pavyzdį iš cariškos Ru
sijos įstatymų, užmiršo nurody
ti kad net tuose įstatymuose ne
buvo tekių skaudžių dalykų kaip 
dabartiniuose Lietuvos patvar
kymuose apie registraciją. Ca
ro valdžia ėmėupinigus už pasus, 
bet nevertė Amerikoje gyvenan
čių savo piliečių užsirašinėt. An
tra, su pasų ėmimu nebuvo su
rištas pilietybės ir nuosavybės 
klausimas. Ar Rusijos pilietis 
ėmė pasą ar ne, jis vis viena bu
vo Rusijos pilietis, kol neišsiža
dėjo savo pilietybės.

“Taigi tas patvarkymas apie 
registraciją yra daug aršesnis . 
dalykas negu caro činovninkų 
sugalvotieji įstatymai piliečiams 
gyvenantiems užsieniuose. Kun. ' 
Kemėšis turbut pats yra priki- 1 
šęs savo nagus prie to dalyko < 
kad jisai taip gina jį.”

PAMINĖJIMAI 
ŠERNUI MIRUS

II
“NJAUJIENOSE” J. Laukis, senas veikėjas 

ir rašytojas, savo atsiminimuose apie
Šerną sekančiai sako:

Velionis Juozas Adomaitis, savo raš
tuose prasiminęs L. Šernas, vėliau ir bu
vo žinomas visiems Chicagiečiams tuo var
du. Dėdė Šernas išgyveno Amerikoj 27 me-

L. šernas-Adomaitis

tus.

kontrolė rodos mažą 
skirtumą to miesto 
Jos keletas šimtų

Grekų ir Turkų gy-

Atrasta Senoviškas 
Miestas

Chicago, Ill. — Chicagos Gam
tos Istorijos muzejaus tyrinėto
jai Pietinėj Amerikoj, Colombia 
respublikoj, atrado griuvėsius di
delio iki šiol neužeito senoviško 
miesto. Tie griuvėsiai randasi 
neapgyventoj ir mokslininkams 
iki šiolei nežinotoj Colombijos 
dalyj. Matyt betgi tenai buvus 
kitados populiariu tojo pasaulio 
centru, nors šiandien jau to mie
sto ir vardas nežinoma. Kita
dos toj vietoj turėjo būti labai 
didelis gyventojų skaičius. Ta 
sritis labai kalnuota, o namai, 
kurie buvo iš medžio, buvo pa
būdavote ant skaluotų krantų 
sienų. Kožnan krantan užeiti 
yra akmenyje iškapoti gražus 
laiptai, taipgi laiptai eina nuo 
vieno gyvenimo prie kito. Dau
gumoj laiptai subudavota iš gra
žiai nutašyto keturkampių ak
menų. Beveik prie kiekvieno 
namo randama dar senoviškas 
girnas kuriomis gyventojai try
nė sau grudus; buvusiose gatvė
se rasta sudaužytų senoviškų in
dų. Miestas matyt buvo Indijo- 
nų kurie toj Pietų Amerikos da
lyj gyveno gana augštoj civili
zacijoj, paskui pirm baltųjų at
ėjimo išnyko.

Ištremia 200 Mokslininkų
Re vai is, Estonija. — Maskvoj 

ir Petrograde suareštuota pora 
šimtų suvirš Rusijos mokslinin
kų ir rašytojų ir ištremiama iš 
Rusijos. Jie kaltinama už ne- 
draugingumą prie sovietų.

Atvažiavo jis iš Bremeno kviečiamas 
p. A. Ališausko jo laikraštį “Lietuvą” re
daguoti. Per visą tą laiką, išskyrus apie 
šešis paskutinius metus kada jo sveikata 
visai nupuolė ir jis nepajiegė dirbti, jis dir
bo 'prie "Lietuvos”. Per tą laiką jis įgijo 
mokslų populiarintojo vardą. Jo raštai 'bu
vo mėgiami ir plačiai skaitomi. Jis mokė
jo parinkti savo raštams paprastiems žmo
nėms patinkamą dalyką ir mokėjo jį prasta, 
lengva, liuosa nuo moksliškų terminų kalba 
kiekvienam suprantamai papasakoti.

Bet jo svarba nemažesnė už jo mokslo 
populiarintojo svarbą — ypatingai Ameri
kos Lietuviams, — buvo dar jo kaipo laik
raštininko gabume. Jis buvo pirmutinis 
kuris išmokino Amerikos Lietuvius laikraš
tinės etikos, laikraštinio mandagumo.

Jam atvažiavus, tarpe Amerikos Lietu
vių buvo neaiškiai kelios srovės. Svarbiau
sia srove — jei galima butų taip pavadin
ti — buvo taradaikiniai, sųsispietusieji apie 
savo rūšies juokdario. Bačkausko “gazietą” 
“Saulę”, kurios “cenzoriumi”, buvo negar
bingos atminties patvirkėlis kunigas “dak
taras” Juodišius. šita “srovė” buvo di
džiausia, Jos idealą gražiai išreiškė Mar
tyno Jankaus, Bitėnuose, ėjusis pašaipos 
lapelis “Tetutė”. Jame 'buvo nupiešta ra
telis atvaizduojantis saulę, ratelio viduryje 
nupiešta kiaulės pasturgalis užriesta uode
ga; o apačioje padėta parašas: “Apšviesk 
mus* Viešpatie”.

Apie “Saulę” buvo susispietę visi tie 
žmonės kurie lankė bažnyčią ir smukles, 
mušės ir mėgo riebias pasakas klausyti, ar 

i skaityti.
Antra pagal didumą srove 'buvo tauti

ninkai, vadinusieji save tautiečiais, kurie 
savo organu turėjo “Vienybę Lietuvninkų” 
ir vedė gražiais ir negražiais 'budais kovą 
su sulenkėjusiais Lietuviais.

Trečiąja srove buvo laisvamaniai, vadi
nami bedieviais. Jie atvirai tvirtino kad 
nėra Dievo, nėra pragaro, ir nėra ko šmėk
lų bijotis. Bet savo intikinimams, kaip jie 
sakė, tikinčiųjų mulkių jie pasinaudodavo 
lygiai tokiomis įmonėmis kokiomis Ameri
kos policija pasinaudoja kvosdama savo ne
laimingą auką, taip vadinamu trečiuoju lai
psniu.. O kadangi šitos bedievių įmonės bu
vo ne jų pačių padaras tik antrasis kunigų 
pamokslų galas atkreiptas į kunigus ir baž
nyčias, tai lengva numanyti ko Dėdei Šer
nui teko prisiklausyti atvažiavus iš civili
zuotos Europos į necivilizuotą Amerikos 
Lietuvių gyvenimą. Lietuvių kunigai, iš-i 
skyrus vieną Joną Žilinską, buvo arba iš
tvirkę begalo, paskutiniai girtuokliai, ar
ba begaliniai fanatikai (pav. Kun. Žebrys); 
jie 'trankė kumsčiomis sakyklas ir susiries
dami keikė bedievius; bedieviai tą patį da
rė savo prakalbose ir rašė savo laikraščiuo
se ant kunigų ir jų tamsių sekėjų.

Laikraštis “Lietuva” priklausė prie kei
kiančių kunigus. Jo buvusieji redaktoriai, 
leidėjai, korespondentai ir dauguma skai
tytoju buvo bedieviai. Nors Dėdė Šernas 
pats buvo tikras, taip sakant, bedievis, bet 
jis pasipiktino bedievių darbais. Jam ne
patiko jų laikraštinė etika ar, geriau sa
kant, neturėjimas jos, ir jis ėmė juos moky
ti jos; jis darė tą šaltu intikinamu 'budu, ir 
nors pamokslai ir nepatiko tiems kurie tu
rėjo jų klausyti, bet pasikarščiavę turėjo 
sutikti su juomi kad jis jiems tiesą sako. 
Bedieviams jis nepatiko todėl kad jis ne-

leido savo laikraštyj kunigų ir bažnyčių 
keikti, ir peikė juos jei jie tą darė savo laik
raščiuose. Kai kas prikišo jam net veid- 
mainingumą, busią jis, prisidengęs laisva- 
manybės skraiste, einąs išvien su kunigais.

} Šitą priekaištą darė jam pats rašantis šiuos 
’ žodžius, kuomet p. Ališauskas pasistatydi

nęs naujus namus spaustuvei, bizniškais ap
siskaitymais pasikvietė Kun. Kriaučiūną 
juos pašventinti, ir Dėdė Šernas matomai 
tam visai nesipriešino, nes po pašventini
mui šventintojas ir šventinusieji susėdę per 
naktį konjaką drožė.

Bet jis mokėjo iš tokių kliūčių išeiti 
sausas ir etikos pradams nepakenkti. Bū
damas kaltinamas, jis teisinosi argumentais 
o ne karščiu, ir taip išmokino Amerikos 
Lietuvius mandagumo, kurio jiems baisiai 
truko iki jo atvažiavimui.

Nors Dėdė Šernas nepriklausė jokiai 
draugijai Amerikoje, išskiriant moksleivių 
šelpimo Aušros Draugiją, kuriai jis pado
vanojo visas savo parašytas knygas gautas 
nuo p. Ališausko kaipo pripuolamą jam da
lį atlyginimo už jo raštus, bet jis visuomet 
ėjo su tais kurie rodė kelią į laisvę, politi
nę ir. kitokią, — su socialistais ir liberalais. 
Jis skaitė kad žmonės gali užeiti ant savo 
išsiliuosavimo kelio tik gavę pirma tam tik
rą apšvietimo laipsnį. Taigi jo uždaviniu 
buvo prirengti žmones prie to kad supras
tų jog jiems reikia pasiliuosuoti. Šitą dar
bą jis pasiėmė ant savęs ir sėkmingai jį vy
kino. Į politiką, ar organizacijų reikalus, 
jis leidosi tik tiek kiek jis manė reikia žmo
nėms tie dalykai išaiškinti. Buvo tik mo
kytojas, bet nedaugiau.

(Bus daugiau)

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI 
(kuriuos galima gauti “Dirvos” 

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

Pagal Heipamą, Falbą ir kitus sutaisė Šernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, iii., 1896, p. 255 .........:............ 1.25 
Ta pati apdaryta ........................ 2.00

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumą 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 
Bitner; sutaisė šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, {vairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegjį. Chicago, DI., - 
1906, pusi. 238 .......................... 1.00 
Gražiais audimo apdarais ............. .... 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 Bitner; 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. ........ ...................

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 senumą 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 ............................. 1.75 
Ta pati apdaryea ...................... 2.50

1259. Žvėrys ir žmogus. Pagal Schmedl’į sutaisė 
Šernas. Mokslas apie subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313............... . ...........
Ta pati apdaryta ...........................................
Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą 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, parvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, III. 
1903, pusi. 667 ......................... 
Apdaryta audimo viršeliais ................ 
Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerj sutaisė 
Šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštą 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 šiądienninio alfabetot ( li
ter), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodį ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 ............. - 1.75
Ta pati apdaryta .....................;. 2.50 
Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
Bitner; sutaisė Šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1905, p. 113
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Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472
Aritmetika .. ... ................................. p. 104
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188
Apie žemę ir Kitus Svietus............. p. 255

Ta pati drūtais apdarais ..........
Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
še kuh. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ...........................'•...... 76c

Tvirtais apdarais _____________________  1.50
Reikalaukit “Dirvoje”



D I B V A

Musų Kaimynai Dausose
LIETUVOS ŽYDAI kia padaryti tą patį kitose šaly- 

‘ se ką padarė Rusijoj — išžudyti 
• inteligentiją, atimti netikėlių

Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome - - ▼ ▼ Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
KARALIUS KEFEJUS

NTORS viena iš labiausia nežymių konste
liacijų, Kefejus patraukė žmonių domę 

iš pat istorijos pradžios. Savu keliu išro
do lyg taip ir reikėtų kad Kefejus butų ne
žymus, nes toj žingeidžioj pasakoj apie Per- 
sepaus išgelbėjimą Andromedos karalius 
Kefejus lošė visai mažos svarbos rolę.

Plunket paduoda 3500 metus prieš Kri
stų ir 23 šiaurės laipsnį kaipo vietą ir ma
nomą laiką kuomet ta konsteliacija išrašta.. 
Allen sako jog Achillis Tatios, rodos penk- 

- tame musų amžiaus šimtmetyje, tikrino jog 
Kefejus buvo žinomas Chaldėjoj 23 šimtme
čiai pirm musų eros, gi Brown išrodinėja 
jog visos aplink polių esą konsteliacijos bu
vo išrasta žmonių gyvenusių rytiniame pa
kraštyje Viduržeminių jūrių.

Kefejus abelnai laikoma buvusiu Etio
pijos karalium, Eufratiškas “Kuš”, Kassio- 
pejos vyras ir Andromedos tėvas. Yra skir
tingų nuomonių iš kokios kalbos vardai Ke
fejus ir Kassiopeja paeina. Nekurie rašy
tojai išrodo jog jų vardai pakilo iš Sanskri
to vardų “Kapuja”, kas buvo paskutiniu 
Indų vardu Kefejui, ir “Kassyape”. Kefe
jus taipgi buvo bendrinama su Cheopsu ar 
Khufu, budavotoju Didžiosios Egipto pira
mides, ir, kitu atveju, vėl sakoma jį buvus 
ainiu Jasono, sunaus Zeuso ir Elektros. 
Kefejus ir konsteliacijos tos grupės su ku
riomis jis subendrinta, yra žinomos kaipo 
“Karališka Šeimyna”. Jos taipgi sudaro 
taip vadinamas poliaus srities konsteliaci
jas, kurios niekad nuo dangaus nenusilei
džia. Jos yra ypatingai vertos atidos prie 
perstatymo senoviškos legendos' apie Per
sėjų ir Andromedą, vienos geriausia žino
mų klasiškuose raštuose ir vienos kuri iš
liko per amžius. Tas aiškiai parodo tų kon
steliacijų išradėjo pastangas atvaizdint vie
nur ir kitur nesunaikinamoj dangaus erd
vėj dramą kuri turėtų pasilikti per visus 
amžius. Yra ir kitas toks pavyzdis, kurį 
taipgi matysime; su lygiu pasiryžimu no
ras sujungt keletą' konsteliacijų, taip kad 
pasakos paliečiančios tų burių paskiras ypa- 
tas perstatytų vieną išilginę istoriją. Iš
rodo lyg tos konsteliacijos butų pridėta kaip 
kokios pasakos turinis. Tas lyg tikrai liu
dija jog bent tūlos konsteliacijos buvo at
sargiai išgalvota kokio nors vieno žmogaus 
kad nuskirstymas jų o ne toks pasitaikymas 
buvo priežasčia jų sutvėrimui, ir kad legen
dos kokias tos konsteliacijos paskui persta
ta buvo jau iš seniau plačiai žinomos pirm 
išradimo nekuriu kitų žvaigždžių grupių.

Kefejus taipgi minima kaipo vienas 
iš Argonautų, narsaus būrio jaunuolių ku
rie plaukė Argos laivu jieškodami aukso 
vilnų, ir tapo permainytas į konsteliaciją 
po jo mirties. Newtonas tikrina jog visos 
senovės konsteliacijos vienokiu ar kitokiu 
budu turi bendro su šia garsinga ekspedi- 

< cija. Jis išrodinėja jog- “kadangi Musalus, 
vienas iš Argonautų, buvo pirmutinis Gre- 
kas išdirbęs dangiškų pavyzdžių skritulį, jis 
natūraliai stengėsi perstatyti tuose pavyz
džiuose ką nors turinčio bendro su ta eks
pedicija. Taip ir yra, mes turime ant mu
sų dangaus skliautų piešinių iki šiai dienai 
“Auksinį Aviną” (Aries), pavyzdį laivo ku
riame Priksas pabėgo į Kolchiją, kur atsi
buvo Argonautų pasižymėjimai. Mes taip
gi turime Bulių (Taurus) su auksiniais ka- 
nopais, Jasono prijaukintą; Dvynus (Ge
mini) Kastorą ir Polluksą; ir 'Argo, patį 
tą laivą. Yra visad saugojantis Drakonas 
Hydra, su Medėjos * Puodeliu, ir Varnas 
(Corvus) ant jo kaulų, kaipo ženklas mir
ties; taipgi yra Chironas (Saggitarius), Ja
sono ponas, su savo auksiniu “Altorium”. 
Herkulis, vienas iš Argonautų, su savo buo
že, jo durklas (Sagitta), ir vanagas, su Dra
konu, Vėžiu (Cancer) ir Liutu (Leo) ku
riuos jis nužudė; taipgi Orphejus, vienas iš 
būrio, su savo Arpą (Lyra). Toliau dar, 
mes randame Orioną, supu Neptūno, ar 
kaip tūli sako Minos anūką, su jo šunimis 
(Cam’s Major ir Minor) ir Kiškį (Lėpus), 
Upę (Eridanus), ir Scorpioną. Mes turi
me pasaką apie Persėjų, tuo vardu konste
liacijoj, lygiai ir Kassiopeją, Kefejų, An
dromedą, ir Smaką; taipgi pasaką apie Ka- 
listą ir jos sūnų Arką Ursa Major konste
liacijoj ; pasaką apie Ikarą ir jo dukterį Eri- 
goną Bootes ir Virgo konsteliacijose. Ur
sa Minor bendrinama su viena iš Jupiterio

auklių, Auriga su Erichthonium, Ophiuchus 
su Phorbu, Sagittarius su Krolu, vienas iš 
Mūzų sunum, Kaprikomas su Panų, • ir

■ Aquarius su Ganymedu. Mes taipgi turi- 
‘ me Ariadnos vainiką (Corona Borealis),
■ Ganymedo erelį (Aquila), Jupiterio ožką
• su jos ožiukais (Capella), Bellerophono ar-
■ klj (Pegasą), Neptūno dolfiną (Delphinus), 
J Bakko asilus (Vėžyje), Venaus ir Kupido

no žuvis (Pisces), su jų motina Pietų Žuvi-
- mi.” Tas visa, sulyg Deltotono, sudaro Gre-
- kiškas konsteliacijas suminėtas poeto Ara- 
. tos, ir visos bendrinasi, kaip Newton ma-
■ no, tolimai ar artimai, su Argonautais.
f Vienok yra daug priežasčių tikėti jog
- tos konsteliacijos buvo išrasta daug pir- 
i miau įvykimo tos garsios jūrinės kelionės.

Allen pasakoja jog Chinijoj manyta
- kad Vidurinisis sostas Penkių Imperatorių 

buvęs šitoje konsteliacijoje. Vienas iš tų
. penkių Imperatorių, sakoma, paliepė gru- 
. pelę žvaigždžių Kefejaus konsteliacijoj už- 
. vardinti “Tsan-fu”, savo mylimo važniaus 
. vardu;

Kefejus Arabams turi ganyvinę reikš- 
. mę. Ir ištiesų Eufratiškame žvaigždžių su- 
i rašė Kefejus reiškia “skaitlinga banda”. 
. žvaigždės Šiaurinio Poliaus apielinkėj ma-
• nyta perstatą piemenį su šuniu prie jo, sau- 
. gojantį ganykloj bandą. Paveiksle taipgi 
i matosi ožkos, veršiai ir kupranugaris. Tie 
, gyvūnai visi yra Kefejaus kaimynystėje.

Beverčiu butų mums stengtis įsivaiz- 
» dinti tą paveikslą kaip jis išrodė tiems to- 
i limųjų Rytų naktiganiams. Būdami pato- 
. gioje žvaigždėms tėmyti žemės srityje, iš 
, klimato pusės, šalyje kur naktį dangus yra 
; neapsakomai puikiai išpuoštas žvaigždėmis, 
ir kur žmonės praleido daugumą naktinių 
valandų ant namų stogų arba laukuose ant 
kalnų, apdovanoti labai gausiu įsivaizdini- 
mu, visai yra naturališka kad jie gėrėjosi 
žvaigždėmis, kurių paslaptybė atsimušė į 
jų prietaringus pobūdžius, ir jose išaušgti- 
no savo garbės vertus žmones jų vardais 
paskirstydami konsteliacijas arba žvaigž
džių grupes,. Kadangi jie buvo giliai užsi
interesavę savo bandomis, visai paprastu 
yra surasti nekurias konsteliacijas persta
tančias ganiavų vaizdus. Tie dangiški pa
veikslai senovės laikų žmonių yra žingei
dus kaipo atvaizdintojai anų laikų po tų 
visų permainų kokios užėjo civilizacijai at
ėjus, ir matosi kokiu dideliu pamėgimu bu
vo piešta paveikslai ant plačiai ištempto 
nakties skliauto pasidažant pieštuvus į gra
žių įsivaizdinimų spalvas.

Smyth išrodinėja jog Kefejaus konste
liacija esanti “Šuo”, ir ratas žvaigždžių toj 
grupėj esančių buvo žinomą_kaipo “Puo
das”. .

Dr. Seiss sako jog Kefejus perstatė at
ėjimą Išganytojo, kaipo Karaliaus, betgi 
Kaessius ir Julius Schiller norėjo tą laiko 
išgarbintą konsteliaciją paversti į Karalių 
Solomoną ir Šv. Steponą.

Cepheidų meteorų lietus birželio 28 d. 
paeina iš vietos netoli Gamma Cephei, ir 
žvaigždė Cephei yra verta tėmijimo, ka
dangi tai buvo žymi Herschell’io žvaigždė, 
viena iš raudoniausių žvaigždžių matomų 
danguose, ir yra puikiausias vaizdas papra
stais žiūronais tėmijant.

Žvaigždžių pažyminčių Karaliaus gal
vą lanke yra tuščia švarpė Paukščių Kely
je, kurioje, kaip ir kitokiuose tpkiuse “An
glies maišuose”, nepatėmyta jokios žvaig
ždelės net su didžiausiais teleskopais.

Kefejus duoda gerą pavyzdį to jog ne 
visada tarp skaisčiausių konsteliacijų pa
tįs žingeidžiausi dalykai randasi.

(Bus daugiau)

.ietuviškai*AngliSka' ir ' Angliškai-Lietuviškas

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete.......... ... p. 79 85
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
1269 Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75

14 Aukso Obuolio Istorija <su pav.) .... p.84 50

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji 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 pagelbininkas. 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 mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

žydai gyvena Lietuvoje jau proletarų užtarytojais su orga- . ...
virš 500 metų ir dar neišmoko [nais “Laisve” ir “Vilnimi”, ku-. kapitalus ir pavergti proletari- 
musų kalbos. Mes žydus pažįs- rie skleidžia vergijos gerbimą j Įat£_ ^ia tai Dievo pažadėtoji 
tame vien iš negeros jų pusės, tarpe Lietuvių, kurie nepajieg-, 
kaipo išnaudotojus. Ką gero Į darni atskirti tiesos nuo melo pa- 
žydai Lietuvai padarė tai gal tik sidavė suklaidinimui ir net pini- 
žydai patįs galėtų pasakyti — gaiš tą parėmė, atmesdami tik-l 
prekybos dr visokią demoraliza- rus faktus Karaliaus, Tamošai-1 
ei ją-

Nors žydai Lietuvoje gyvena 
gana senai, tečiau jie nėra Lie
tuvos patriotais nei po šiai die
nai. žydai Lietuvoje yra žydi- 
ja Lietuvoje su savo valdžia va
dinama Kahal-Bolševizmas — 
bolše — daugiau, viskas mums, 
žydams.

Pagal mytiškas pakalbas Ab
raomo, Izaoko, Jokūbo ir Moizės 
su Dievu, žydai skaitosi Dievo 
vaikais, kuriems yra pavesta vi
sas svietas naudojimuisi. Visi 
ne-žydai yra skaitoma žydų ne
prieteliais ir pagonais kuriuos 
Dievas deda po kojų žydeliams 
tam tikrame laike, kaip tai Ru
sija padėjo po musų akimi.

žydai Lietuvoje turi įsikūrę 
savo “Bendruomenės Tarybą” su 
vyriausia valdyba Londone ir 
New Yorke. Pagal Dr. Salavei- 
čiko “atsišaukimą į brolius žy
dus Amerikoje”, kuris tapo iš
siuntinėtas Lietuvių laikraš
čiams, Lietuva buvo vadinama 
Palestina, bet prie atstatymo tos 
Palestinos Lietuvos žydai prisi
dėjo tik su tiek ant kiek priver
sti buvo, o “broliai (Lietuvos) 
žydai Amerikoje” su nieku ne
prisidėjo, nors keliolikoje vietų 
ir buvo pasižadėję tai bendrus 
mitingus daryti ar Lietuvos Lai
svės Bonus pirkti.

Lietuvos politikoje žydai lošia 
svarbią rolę ir Lietuvos ateitis 
yra labai miglota. Belgijos žy
das Hymans, Lenkijos Askena- 
zy ir Lietuvos Rozenbaumas lai- ■ 
ko visą tą Gordijaus mazgą savo 
rankose. Rosenbaumas be Lie
tuvos valdžios žinios ir slaptai 
(nors yra St. Seimo nariu) savo 
laiku lankėsi Varšavoje ir lai
mingai sugryžo, ir, rodosi nei 
nepasiaiškinęs, toliau Seime sau 
žydiškai* kalbas laiko, tuomi pa-' 
niekindamas visą Lietuvą. Jis 
butų pateisinamas jei Seime bu
tų bent pusė žydų. Delei tokių' 
leidimų yra kalti patįs Lietuviai, 
nors tai dengia laisve, demokra
tiškumu.

Anglija, Francuzija, Italija ir 
Japonija — jų atstovai Paryžiu
je — nutarė pripažinti Lietuvą 
de jure su sąlyga jei Lietuva 
sutiks “internacionalizuoti” Ne
muną; kur Rusijos ir Lenkijos 
žydai galėtų laisvai visus me
džius plukdyti link marių, Vo
kietijos ir Anglijos žydams, ir, 
gal ir Francuzijos. Juk Hy
mans buvo net ir konstituciją 
Lietuvai patiekęs, viską atiduo-1 
damas Lenkams, nes ten yra 
daugiau žydų.

Bolševikams užpludus Lietuvą 
du kartu, Lietuvos žydai jiems 
abiem atvejais visišką simpati
ją teikė. Rusijoje šiandien visi 
valdininkai yra žydai, kurie gau
na rodąs ir piniginę pašalpą nuo 
Amerikos žydų be skirtumo, ir 
milijonus leidžia propagandai I 
kitose šalyse kad sukėlus tam-| 
siose darbininkų miniose revo- < 
liucijas ir išžudžius intekmin- 
guosius,. kaip Rusijoj, kad pa
vergus darbininkų kaip Rusijoj, 
kad įvedus “internacionalizmą”, ( 
k-ur žydai butų viso svieto val
dovais ir savininkais, kur visi < 
pagonai-krikščionįs bus žydų 
vergais kaip Rusijoje.

Reikia būti labai akylu kad 
suprasti žydų psichologiją ir I 
sekti jų literatūrą, dalyvauti jų j 
mitinguose. Bet be inėjimo į 
cherimą devynių rabinų. Prie 
to reikia mokėti ne žydišką žar
goną bet Hebrajiškai. Į

Lietuvoje žydai reikalauja sa
vo atskiros valdžios su diploma- į 
tišku susisiekimu su Lietuvos į 
valdžia, kam St. Seimas nepri- J 
tarė, už ką žydai pagrąsino la
bai akademiškoje kalboje nuro
dydami Rusiją. Trockis visų 
žydų yra laikomas antruoju Moi- 
že.

Tūli gal užmes man antisemi
tizmą. Meldžiamieji, parodykite 
žydų bent kokią pagalbą Lietu
vos sunkiausiose valandose, ku- c 
riose žydai 'tiktai save turėjo 
mintyje. V : =

Taigi žydų klausimas mums | 
turi labai rūpėti kad nepasida- E 
rytų Rusija ir Lietuvoje. g

Kaip gaila ir pikta delei musų . S- 
renegatų, pasivadinusių save S

'žemė, pienu-medumi plūstanti.
Lietuviai per 40 metų nuo sa

vo tautiško atsibudimo iškovojo 
(savo teises tautų šeimynoje. Da- 
i bar dar turi apdirbti Lenkus, ir 

Įčio, Goldmaniutės ir kitų, apie raudonąjį bei juodąjį intema- 
I gyvenimą po žydų valdžia — tą' ęionalus. Taigi kova dar didelė 
rojų. Lietuvoje tokia pat pro-. ’r *^a- Tautietis.

i paganda yra vedama*slaptai var
de gerovės proletariato, kaip 
žuvyčių į varžą viliojimas. Su
prantama, vadai tų organų ir 
propagandistai žodžiu kaip ana 
Jukelis, Bimba, Endziulis, Tri
kampis ir kiti pasidarė pinigų, 
o jus biedni proletarai, tiktai 
skubinkite iš skaurados į žari
jas.

Beje, Leninas ne žydas, Ru
sas, bet Lenino vaikai neblogiau 
kalba senąją Hebrejų kalba kaip 
patįs mokintieji žydai. Dabar 
visose žydų mokyklose ant vi
so svieto pradėjo žydai mokinti 
vaikus Hebraiškos kalbos — 
slaptesnio sekreto Svieto Pro
gramų!, o jus, gojai, pagonai- 
krikščionįs, naikinkite laiką be
simokindami “Lingvo Internaci- 
ja”, irgi žydelio 'patiektą.

Palestinos klausimas pagal 
Zionistų propagandą yra tiktai 
priedanga nukreipimui minčių 
nuo tikrojo žydų programo. Ką 
veiks žydai su Palestina—smil
ties pustynėje? Prie to Arabai 
žydų neįsileis kad tie ir norėtų 
Palestinon emigruoti, ką ir da
ryti galėtų po dabartine Angli
jos protekcija, bet vietoje Pa
lestinos žydai įsivogimu emig
ruoja į Lietuvą ir į Ameriką.

žydiškas inprotis ir žydiškas 
nepasitenkinimas apvertė Rusi
ją į žydišką vergiją, ir toji pati 
žydiškoji rūšis, mintijimas sie-

Pajieškau sunaus Prano Urbono.
pirmiau gyveno 124 Japanica 

st., Pawtucket, R. I., ir brolio 
Prano Urbono, kuris gyveno 48 
Central st., Central Falls, R. I.

Juzė Urbonienė.
Adresas: Seredžius, Kauno aps., 
K. Tervainis, perduot Jubei Ur
bonienei.

Pasirūpinkit laiškams dėžutes. 
Po gruodžio 26 d. jokiems na
mams nebus palikta laiškai kur 
nebus duryse intaisyta laiškams 
skylės arba prie durų prikabin
ta dėžutės. Tų paskelbia pašto- 
departmentas.

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

GYDYTOJAS
3310 S. Halsted St, Chicago, I1L

COLGATE’S
TALC POWDER

Jo malonus perfumas tik
rai jus patenkins.
M o t e r į s visada randa 
Colgate’s Florient (Toli
mų Rytų Gėlės) užganėdi
nančiu prie apsirengimo, 
o vyrai patiria jog jis yra 
vėdinančiu po skutimosi.
Vartoki t jz bile kada 
kuomet tik karštas 
oras padaro jums Sla
paus lipšnumo nepa
togumo.

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

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

je taip smarkiai nekilo kaip THE A. B. SAVINGS &
LOAN COMPANY (Clevelande). Kitos šiame mieste 
ir kitur per metus tiek nesuaugino Depozitų kaip ši įstai
ga gavo bėgyje 58 dienų savo gyvavimo (nuo Gegužio 2 
iki Birželio 30 d.), CJŠita didelė pasekmė davė Kompa
nijai progą netikėtai PAKELTI DIVIDENDĄ UŽ ŠE
RUS, NUO 8, KAIP BUVO ŽADAMA, ANT 1 
10% išmokėta už 58 dienas 1-jo pusmečio. x V

, ŠTAI tinkamiausia — ir saugiausia — vieta žmogui inves
ts n ti savo pinigus, atliekamus nuo kasdieninių reikalų. 
Ar verta leisti savo Dolariui skursti ant 2-ro, 3-čio ar 4-to 
nuošimčio, ir skriausti save? I x
ŠI Kompanija dar turi neparduotų Pastovių ir Ištraukia
mų akcijų, kurių kožnos kaina yra po šimtą dol. ($ I 00) 
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, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
ĮJ Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.

Ištraukiamos (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 priskaitoma 
nuo dienos įmokėjimo, nereikia laukti iki pilnai sumai.
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 Clevelandui — ir 
štai paveikslas visai Amerikai — jog prie šios įstaigos prisidėdamas kož- 
nas padaro tik sau gero, AUGINDAMAS SAVO DOLARIUS. Atminkit, 
j 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. Sekr.; 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.

mokame už padėtus čia taupymui pinigus, nuo dienos pa- 
O/O dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur. . ___________________________

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO



Jaunimas

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

ir ta išnyko, viena tik jure sidabruotomis 
bangomis žaidė mėnulio šviesoj.

Sugulė maldininkai. Ant denio viskas 
nutilo. Tik vienam archirejui nesinorėjo 
miegoti, jis vienas sėdėjo ant denio, žvelgė 
į jurę ton pusėn kur pranyko sala, ir mąs
tė apie gerus senelius. Jis mąstė kaip džiau
gias seneliai maldą išmokę, ir dėkojo Die
vui už jo atvedimą pagalbon dieviškiems 
seneliams — Dievo žodžio jų išmokinti.

Taip sėdi archirejus, mąsto, žvelgia jū
ron, ton pusėn kur sala išnyko.

Ir raibuliuoja jam akyse — tai čia, tai
Meilė apgaubus mintis masina, 
Vaizdinas tavo man akjs visad, 
Tave matyti širdį troškina.
Jūrių platybė, kalnų augštumas 
Ant mano kelio link tavęs stovi; 
Betgi svajoti aš turiu valią — 
Nieks negal drausti tave mylėti.
Jei kada buvo meilė karštesnė 
Sielos ką meilėj sviete gyveno, 
Nėra karštesnė už tą ką yra 
Prie tavęs skirta širdyje mano.
Tave mylėsiu, tave j ieškosiu;
Nors ir prieiti nebūtų galės, 
Nors ir sūdžiusiu, betgi žinosiu 
Tave mylėjęs—raš—tas bedalis.

Prometėjus.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

SAPNŲ MEILĖ
Nors apie mane daug jų matyti, 
Jokia į širdį man neinėjo, 
Tik tave vieną aš pamylėjau, 
Vjėn kad sapnuose kitkart 

regėjau.
Svajonės pinas tik apie tave,

ot

(Tąsa iš pereito num.)
Tyli seniai, viens į kitą žvilgčioja, šyp

sosi.
— Pasakykite man kaip jus čia laiko

tės ir kaip Dievui tarnaujate, — paklausė 
archirejus.

Atsiduso vidutinysis senis ir- pažvelgė 
j vyresnįjį, į seniausįjį. Užsirūstino augš- 
tasis senis ir žvelgė į vyresnįjį, į mažiausį- 
jį. Ir nusišypsojo vyresnysis, seniausiasis, 
ir tarė: — Nemokame mes, Dievo 'tarne, 
tarnauti Dievui, tiktai sau tarnaujame ir 
save maitiname.

— O kaip jus Dievui meldžiatės? — pa
klausė vėl archirejus. Ir tarė vyriausiasis 
senis: — Meldžiamės mes- taip: tris jus, 
trjs mes, pasigailėk musų.

Ir kaip tik tą vyriausiasis senis ištarė, 
pakėlė visi akis dangun ir visi tris' kartu 
ištarė: “Trįs jus, trįs mes, pasigailėk mu
sų”.

Prasijuokė archirejus ir sako: — Tat 
jus apie šventą Trejybę busit girdėję, bet 
kad netikrai jai meldžiatės.

, — Pamylėjau aš jus, dieviški seneliai, 
matau kad norite'Dievui patikti, bet neži
note kaip Jam tarnauti. Netikrai jus mel
džiatės, paklausykite manęs, aš jus išmo
kinsiu. Ne iš savęs mokinsiu bet iš Šven
to Rašto, išmokinsiu taip kaip jis visiems 
yra liepęs į jį šauktis. ,

Ir ėmė archirejus aiškinti seniams kaip 
Dievas žmogui apsireiškė: paaiškino apie 
Dievą Tėvą, Sūnų, ir Šv. Dvasią ir tarė: — 
Sūnūs nužengė žemėn žmonių išgelbėt ir 
šitaip išmokė juos melstis. Klausykite ir 
sekite mane.

Ir ėmė archirejus kalbėti: “Tėve mu
sų”. Ir pakartojo vienas senelis: “Tėve 
mūsų”; pakartojo ir antras: “Tėve musų”;! 
pakartojo ir trečias: “Tėve musų”. — “Ku
ris esi danguose”. Pakartojo ir seneliai: 
“Kuris esi danguose”. Bet apsiriko vidu
tinysis senis — tardamas neteisingai pasa
kę gerai neištarė ir augštasis-nuogasis: 
jam ūsai dengė lupas, negalėjo aiškiui iš
tarti; nesuprantamai pakartojo ir seniau
siasis, nes jis jau dantų nebeturėjo.

Pakartojo dar sykį archirejus, atkar
iojo dar sykį ir seniai.

Ir atsisėdo archirejus ant gretimo ak
mens, ir stojosi šalia jo seniai, ir žvelgė 
jam luposna, ir kalbėjo paskui jo kada jis 
jiems sakė. Ir ištisą dieną iki vakarui tru- 
sėsi su jais archirejus: ir dešimtų, ir dvide
šimtį, ir šimtą sykių kartojo tą patį žodį, 
ir seniai vis jį sakė. Ir klydo jie, ir patai- 

. sė jis juos ir išpradžių pakartoti liepė.
Ir negryžo archirejus kol visos Vieš

paties maldos jų neišmokino. Kalbėjo jie 
paskui jo ir kalbėjo vieni. Visųpirmiausia 
išmoko vidutinysis ir pats vienas kartojo. 
Ir liepė archirejus dar ir dar kartą kalbėti 
ir dar sykį pakartoti, ir kiti galėjo jau visą 
maldą iškalbėti. Jau pradėjo temti ir iš 
už jūrių pasirodė mėnulis, kai jie pradėjo į 
laivą atgal plaukti. Atsisveikino archire
jus Su seneliais, iki žemės jie jam nusilen
kė; Pakėlė jis juos, išmylavo kiekvieną, 
liepė melstis taip kaip buvo juos išmokinęs, 
ir sėdo laivelėn ir nuplaukė.

\ Ir plaukė prie laivo archirejus, ir gir
dėjo kaip seniai visi trįs kartu balsiai kal
bėjo Viešpaties maldą. Priplaukus arčiau 
laivo jų balso nebesigirdėjo, tiktai matėsi 
mėnesienoj: stovi ant kranto toj pačioj vie
toj trįs seneliai, vienas mažesnis viduryj, 
augštasis iš dešinės, o vidutinysis iš kairės 
pusės. Priplaukė archirejus prie laivo, už
ėjo ant denio, ištraukė inkarą, išplėtė 'bu
res; išpūtė jas yėjąs, sujudino laivą ir nu
plaukė tolyn. Nuėjo archirejus laivo užpa
kalin, atsisėdo ten ir vis žvelgė į salą'

Išpradžių buvo matytis seniai, paskui 
pamažu išnyko, bematėsi tik sala; paskui

ten šviesa vilnyse sužybčioja. Galiausiai 
mato, blizga ir baltuoja kas tai mėnulio at- 
spindyj — paukštis tai ar laivė, turbūt tai 
burės baltuoja. Laivelis, — mano jis, — 
tai čia kas nors mus vejasi. Bet greitai 
mus pavys. Taip toli-toli buvo, o dabar jau 
visai arti matosi. Butų laivas, ne laivas, 
į 'bures nepanašu. O vejasi ir greit jau pa
vys. — Ir negali archirejus suprasti kas tai 
butų: laivė, ne laivė; paukštis, ne paukštis; 
žuvis, ne žuvis! Butų j žmogų panašu, bet 
labai didelė, d ir negali juk žmogus tarp 

’’Ivandenų laikytis. Atsikėlė archirejus, pri
ėjo prie vairininko: — Pažvelgk, — sako,— 
kas tai ?

— Kas čia, brolau? Kas tai? — klau
sia archirejus, o jau pats mato: skrenda ju
re trįs seniai, jų baltos barždos tik baltuoja, 
tik blizga, ir, lyg prie stovinčio laivo, arti
nasi.

Atsigryžęs vairininkas persigando, me
tė vairą ir nesavu balsu suriko:

— Viešpatie! Seniai paskui mus ban
gomis lyg sausa žeme bėga, vejasi!

Užgirdo žmonės, sukilo, metėsi visi lai
vo užpakalin. Mato visi: bėga seneliai ran
kom susikibę, šalinėm rankom mosuoja, su
stoti liepia. Visi trjs vandeniu kaip sau
suma bėga, ir kojų dargi neprakeičia.

Nespėjo laivo sustabdyti kaip ir pavi
jo seneliai stojosi po pat grotais; pakėlė 
galvas ir'prakalbėjo vienu balsu:

— Užmiršome, tarne Dievo, užmiršo
me tavo mokymą. Kol kalbėjome atminė
me, tik sustojome valandėlę kalbėję, vienas 
žodis užkrito; užmiršome, viskas susimai
šė. Nieko nebeatmename. Išmokink mus 
vėl!

Persižegnojo archirejus, suklupo prieš 
juos ir tarė: — Dieviški seneliai, pakanka 
Dievui ir jūsų maldos. Ne man jus mokin
ti. Melskitės už mus, nusidėjėlius.

Ir nusilenkė archirejus iki žemės sene
liams. Ir sustojo, apsisuko ir nuėjo jie at
gal banguojančia jure. Ir iki rytui buvo 
šviesa toj pusėj kur seneliai nuėjo.

NAUJOS GADYNĖS PARUBEŽINĖ 
DAINA 

(Nata ta pati)
Einas gandas nuo rubežiaus 
Markes reik rokuoti, 
Šnabės daug geri kryžiokai 
Žada mums parduoti.
Pasilik sesute, sveika, 
Tuštink blekinėlę!
Gal pagryšiu nepakliuvęs 
Už kontrabąndėlę.
Daugel turtų Vokietijoj .
Nuo senos gadynės: 
Ten už spiritą prikrovėm 
Markių pilnas skrynias. 
Aš parnešiu sau cigarų 
Dėžę kimštai kietą, 
Tau, sesute, skardos cackų, 
Žiedą cino lietą....
Jau pavasaris išaušo, 
Gieda veversėlis, 
Nebegryžta nuo rubežiaus 
Mano šmuglerėlis.
Tekant saulei jisai traukė, 
Blekinė kliunkėjo, - 
O sargybinis išgirdęs 
Jį ten suturėjo....
Visos draugės mano linksmos, 
Blėtgaliais dabinas, 
Man vargšei ašaros žiba, 
Šaltoji vaidinas.
Jau nebneši, šmuglerėli, 
Tu daugiau blėkelių, 
Nedabinsi švino cackom’s 
Tu mano rankelių....

L. Butelis.
“Trimitas”.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdintų, — didelio formato knyga,'su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knygą iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais : plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Nuo Juokų Red.: Kąip keista 
ir ypatinga kad žmogus į sapną 
įsimylėjo. Bent taip supranta
me iš gerb. Prometejaus eilių 
čia jau kelintas kartas pasiro
dančių. Ar galėtų būti kalnai ir 
jūrės ant kelio jeigu ta jo mei
lė butų prie kokios nors tikros 
žemiškos esybės? šia savo mei
le gerb. Prometėjus primena pa
saką apie Narcizą, kuriuo vardu 
ir šiandien žinome gėlę, vande
ninę leliją. O taip stojosi tik 
dėlto kad Narcizas — pasakų 
dienose — gražus jaunikaitis, 
nors daug apie save nymfų ma
tė ir jos jo meilės troško, jis jų 
nei vienos nemylėjo. Viena nym- 
fa vardu Echo iš meilės prie jo 
sudžiūvo, sunyko, ir anbgalo liko 
tik aidas-atbalsis. Už tai Nar
cizą dievės nubaudė tokia baus
me. Tada dar veidrodžių nebu
vo ir Narcjzas nebuvo matęs nie
kur pats savo veidoj. Jis kartą 
nuėjęs į šaltinį atsigerti vande
nin pasilenkęs pamatė šaltiny
je labai gražų veidą; veidas ir 
visas pavidalas kiek buvo maty
ti buvo taip gražus — gražesnis 
už visus jo matytus veidus ir 
už visas nymfas, taigi Narcizas 
pirmu sykiu pajuto savo širdyje 
meilę prie tos gražybės kurią 
šaltinyje regėjo, ir nenorėjo iš 
tenai daugiau atsitraukti. Die
ną ir naktį jis vandenin žiurėjo, 
ir juokėsi, ir tas veidas į jį gra
žiai žiurėjo ir juokėsi ir šypso
josi. Negalėjo Narcizas nei val
gyt nei užmigti, taip buvo ap
imtas meile prie' savo, paregėtos 
gražybės šaltinio dugne. O kuo
met jis norėjo ją pasiekti ir su
judino pirštais vandenį paveiks
las pradingo, palikdamas Narci
zą nusiminime.

'Slinko savaitės viena po kitai, 
o Narcizas vis žiurėjo savo pa- 
mylėtan paveikslan, ir matė tą 
paveikslą nykstant ir džįustant. 
Pagaliaus dievai pagailėjo Nar
cizo ir pavertė jį į vandeninę le
liją. Į ką bus paverstas gerb. 
Prometėjus iškalno dar negalime 
pasakyti, bet yra atsitikimų kur 
prasideda meilė į nieką, ir ji bu
na karštesnė negu prie tikros 
kokios smertelnos mergelės.

Pereitam num. tilpę musų pa
čių eilės sukėlė didelio nesusi
pratimo. Jos buvo be antgalvio, 
nes ir mes kartais, kaip ir visi 
poetai, nors ilgiausias eiles su- 
galvojame nerandame joms ant
galvio visoj savo1 minčių daugy
bėj. Del to išėjo nesusiprati
mas. Gerb. Vėjas, kuris mėgstą 
pasijuokti iš žmonių silpnybių, 
kuris sykiu yra naujas musų po
etas (tik rašo labai trumputes 
eiles), atrašė sakydamas kad be
ne ir gerb. Juokų Red. įsimylė
jo, nes tos eilės ne ką kitą ir ro
do. Priversti esame pasiaiškint. !

Jeigu butume prie tų eilių da- 
dėję tinkamą antgalvį kiekvie
nas butų aiškiai supratęs jog jo
se apdainuojama Venus, vakari
nė planeta, kuri dabar aiškiai 
matosi vakarų dangaus krašte, 
greta su Jupiteriu, savo tėvu.

Aną sykį, gryžtant iš New 
Yorko, vakaro laiku, kadangi 
dangus buvo labai tyras, per lan
gą iš kairės matėsi vakaruose ži
bantį visoje savo puikybėje Ve
nus, ir taip mes buvome jos gro
že sužavėti kad pasiryžome pa
tašyti eiles. Eilės išėjo tokios

' ■ I
kokias pereitame num. čia skai- bet ji tokia ilga kad dar iki šio- 
tėse. Kadangi Venus išnyksta 
pirmiausia už kitas žvaigždes, 
nusileidžia tuoj sutemus, jos nie
kad negalima matyt ištisą nak
tį, todėl nors kitomis gali gere-.
tis, -be jos — tokios puikios, ir!

Įlei jai šiame skyriuje vietos ne
surandant.

ną dievobaimingas M—a sako 
“giltinė įsisuko į musų rašytojų 
silpnas eiles, veda ji į nežinomą
jį svietą vieną po kitam”.

Ar tik čia ne iš Voltaire šei
mynos kas į “Dar-ką” su tokiu 
straipsniu įsiveržė, o jeigu tai 
rašė kokia dvasiška asaba, nuo 
kada ji nustojo žinios apie svie
tą kur dūšios eina?

Kun. Fabijonui reikėtų labiau
savo organus cenzuruot kad to
kių nesąmonių neįlystų.

Kalbant daugiau apie klerika- 
Įliškus zerus arba nolius norime 

. . i te-I 
ko matyti viename katalikiška
me laikraštyje: “Mišias prasidės 
100 vai. ryto”. Nežinoma ar 
kada mišios taip vėlai praside
da, bet atmename savo jaunys
tės dienas kuomet vaiku esant, 
būdami nuvesti į bažnyčią nesu
laukdavom mišių galo ir rodės 

ikad jos pasibaigs tik 10Q vai.

P. Akšys (.vietinis) senbernių 
piknike aną nedėldienį papasa
kojo šitokią pasaką apie politi
ką. Airis klausia žydo kokioj 
partijoj jisai priguli, žydas sa
ko: Aš pats eš.u "drai”, mano 
pati respublikonas, katė demo
kratas, o šuo socialistas.

Tada Airis klausia: Tas 
kas gerai, bet kodėl tavo 
yra socialistas?

žydas atsakė: Jis nieko 
veikia, o tik tupėdamas kaukia 
ir kaukia. g

Man keistai skamba, — rašo 
N. N. (kuris bijo savo vardą pa
duoti ka<į klerikalai neimtų per Priešingai negu mes apie poe- 
visą spaudą kaukti ant jo), — tus papratę mislyti, garsus Ita- 

vos) dar nuo kontesto laikų mes. kad pereitame num. ištraukoje lijos poetas D’Annunzio yra vi- 
turime “Senbernių Marsalietę”, I iš “Dar-ko” straipsnio apie šer- sai plikas.

LIS, oe JOS ----- LOKIUS PUIKIUS ir.------------- ----------- ------------- ------------- --------

skaisčios — .pasidaro ilgu, ilgu. |Pridėti štai kokį pavyzdį kurį 
Na ir kaip kitaip mes butume 

Įgalėję išreikšti savo pasigerėji
mą ta žvaigžde jeigu ne tokio
mis eilėmis kaip pereitame num. 
tilpo?

Gerb. Vėjas vėl prisiuntė ši
tokias eiles:

visas sviete ligas 'baisiausia 
yra tai meilės liga.

visas ligas sviete ilgiausia 
kiekvienas sirgti trokšta ja.

Už

Už

Kada Rusiją' užvaldė Trockis, 
musų paiki komunistėliai susiau- 
gino panašias barzdeles kaip tas 
žydelis.

Kada Kemėšis išleido jstaty- 
mą apie registravimą Lietuvos 
piliečių, visoj klerikališkoj spau
doj pasirodė korespondentų pa
sirašančių “Pilietis”. Pirm to jie 
to žodžio bijojo kaip žydas kry
žiaus.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

V

Nuo gerb. Kudliaus (iš Lietu-
1O I nov .

4% Mokama 
už Depozitus

vis- 
šuo

ne-

“Dėkit Taupymus 
į Taupymų Banką”

Ludovico Ariosto, užmiršda
mas kad ibe moteries nebūtų ir 
vyro, apie moteris parašė: “Aš 
manau jog Gamta ir pikto die
vas sutvėrė tave pasauliui, o 
prakeiktoji veislė, kankinimui 
vyrų”. Kitas priežodis apie mo
teris skamba biskį teisingiau:

“Moteris su savo tarnaite) sy
kiu veikdamos, apgautų tuziną 
velnių”.

4/
Vietinės bažnyčios komitetas 

sumanė kad reikia nupirkt baž
nyčiai karpetas ir nutiest per vi
durį nuo durų iki altoriaus. Bet 
vienas komiteto narys tam už
protestavo sakydamas kaip žmo
nės galės girdėt kada kas į baž
nyčią ateina?

Gaukit Ekstra Nuošimčio už
Savo Padėtus Taupyti Pinigus
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SUN.

*

3
10 
17
24252627

•i* I d? 
LABOR ZŽ

DAY [g

H IS
is ię

Pinigai 
Padėti
čia ant 
arba pirm 
RUGS. 5 d

Neš Nuošimtį nuo Rugsėjo 1 d
/newyoomfed 1849

for
in the City of Cleveland
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Saugios Bankines Dėžutės 
Namų Ekonomijos Biuras

Dykai Investments!
Patarimų Patarnavimas

Paskolos ant Nuosavybės 
Užstatų Paskolos

T/^" Ą KT T T\ Ą O ŠTAI KNYGA KURIOS
K AIN U1U Aj

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 grafo 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 traukia tolyn skaityti no
rint sužinoti kas toliau su Kandidu dėsis.
Knyga turi 170 puslapių Kaina tik $1.

(Drūtuose apdaruose $1.75.)
Kas užrašys ant metų “Dirvą” savo drau
gui, gaus šią knygą dykai (popieros apd.)

(Dovana duosis iki galo 1922)

“DIRVĄ”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio



CHORAMS DAINOSMUZIKA
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKI T JŲ. AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Šių nakcialy (dzūkiška) .................... 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ............................................
Vai Aš Pakirsčiau ...............................................
Už šilingėlį ..................... .......... 
Dovanojo (dzūkiška) ... r................... 
Skyniau Skynimėlį ..:...................... 
Tykiai Nemunėlis Teka ........................................
Saulutė Raudona ......................... 
Lihgo (Latviška) .......................... 
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) ............................... 

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

Birutės'Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna Lutkus. 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) .............................. 
Noktumas — Ačiū (solo) .................. 
Kur tas Šaltinėlis (solo) .......................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...................................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......... 
Skambančios Stygos (duetas) ..

st. Šimkaus veikalai
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ................................ ..

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Įsivilkčiau 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. cbirui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

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

lygiams balsams) ....

(solo) .............
Gimę (chorui)

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

tė, Putė (solo) .......................................
• Saulutė Tekėjo (duetas) .......................................

Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . .....................
Scherzo (tik pianui) ..................... ..
Sunku Man Gyventi (solo) .................................
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) .....!____... ..
Vakarinė' Daina (mišram chorui) ...................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ...............
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) . ............. ................................ . .
Lietuvos Himnas (solo) .......................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 
Kad aš Buvau Mergelė 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: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trjs 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) ................................................t/...........
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ...................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ...........................
Visuomet širdis Surakinta ............... ................

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

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

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L. 
Ereminas. Tilžėje 1902, pust 82, Drūtai gražiai 
apdaryta . .;...........................

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

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

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas...
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill......................................................"DIRVA”

DIRVA

BIBLIJOS STUDENTŲ AIŠKINIMAI APIE 
DIEVO GALYBĘ
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(Tąsa iš pereito num.)
Kas Sutvėrė Velnią

Pas Ępezus 3:9 randame pa- Dievo kalno stačiau kad žerėjan- 
rašyta kad Dievas “sutvėrė vi- čiuose akmenuose vaikščioti. Tu 

o j buvai tobulas visuose savo vei- 
) kaluose toje dienoje kada tave 
. padarė, pakolei tavyje nusižen- 
; girnas radosi:” Kaip tu iš dan- 
• gaus išpuolei. “Tavo širdis pa- 
i sididžiavo iš tavo didelės gražy- 
. bes, ir tavo išmintis pasididino 
. del tavo didelio žibėjimo (visa 
. tavo išmintis pavirto į nelabumą
■ ii- pasigadino)”. “Nes tu tarei 
, savo širdyje (slaptai darei pla- 
, nūs prieš Dievą): aš į dangų

įkopsiu (prisisavinsiu sau kokią
■ nors valdžią, kurios man nedavė 

Dievas), ir savo sostą augščiau 
už Dievo žvaigždes pakelsiu (už
imsiu vietą augščiau už visus 
savo draugus), aš sėsiuos ant 
kalno (prisisavinsiu sau valdžią, 
vyriausią vietą) susiėjimo, prie 
šalies į šiaurę; aš užeisiu per 
augštuosius debesis ir prisily- 
ginsiu augščiausiam.”

Čia turime išaiškinimą to kaip 
atsirado pirmoji nuodėmė ant 
svieto, kada Luciferas, kaip ypa- 
tiškas * veikėjas, pastūmė veik- 
mėn neteisybės principą. Turė
damas valią ir protą jis turėjo 
progos išsirinkti sau tokį pasiel
gimo būdą jeigu jis norėjo.

Beabejonės Luciferas, ta “Au
šros žvaigždė”, buvo labai myli
mas visų dangaus pulkų, ne tik 
del jo skaistumo ir išminties, 
bet labiau del jo ypatiškumo ir 
mandagumo. Jo piktas užma
nymas dar tebebuvo jo “minty
je", o jis manė kad niekas apie 
tai nežinos, net nei pats Jehova. 
Bet jeigu Dievas gali skaityti 
mintis ir širdies užmanymus i 
žmogaus, kuris yra jo sutver
tas, ar pritiktų manyti kad jis, 
turėdamas daugiau protingų su
tvėrimų apribotų savo galybę ir 
neleistų jai eiti toliau kaip prie 
žmogaus? Ar nepritinka daug 
geriau spręsti kad jis gali pa
vartoti tą galybę prie visų savo 
sutvėrimų? Todėl neturime nei 
'mažiausios abejonės tame kad 
Dievas galėjo skaityti mintis 
Lucifero. O žinodamas nuodė
mės paskutinę išeigą, jis galėjo 
prašalinti tą viską, ir atkirsti 
nuodėmės pradžią, jeigu tik bu
tų norėjęs. Daleiskime kad Die- . 
vas butų taip padaręs, kokią 
veikmę'butų turėjęs toks darbas 
ant kitų aniolų? Jeigu Dievas ■ 
tuojau 'butų panaikinęs Lucife- 
rą, tada kiti nežinodami iš ko
kios priežasties tas atsitiko, ir 
negalėdami suprasti paskutinio 
rezultato nuodėmės, o sužinoję 
apie tokį atsitikimą, butų laikę 
Jehovą už tironą, ir galimai bu
tų priskaitę jam visokį nedorą 
užmanymą, tokį kaip skaugę, 
geidimą išrodyti savo valdžią ir 
galybę, ir tam panašiai. Jie bu
tų bijoję jo del jo galybės, bet 
nebūtų mylėję jį dvasioje ‘ir tie
soje. Matytis kad Dievas neiš- 
rodė savo pažinimą Lucifero 
minčių.

sus daiktus per Jėzų Kristų' 
’ 11-ta eilė sako kad viskas buvo 
darytą pagal Dievo paskirto pla
no. Pas Kolosensus' 1:16 mes 
randame toliau aiškinta kad per 
aną Logos “yra sutverta visi 
daiktai kurie yra danguje, ir ku
rie yra ant žemės, regimi ir ne
regimi, buk tai sostai, ar viešpa
tystės, ar kunigaikštystės, ar 
valdžios; vis per jį ir jame yra 
sutverta.” Dar kitas paaiški
nimas yra paduota Apreiškime 
10:6: “Kuris sutvėrė dangų, ir 
•tai kas jame yra, ir žemę ir tai 
kas ant jos yra: ir marias ir tai 
kas jose yra.” Todėl matytis 
kad visokia gyvybė kokią tik 
randame gavo savo pradžią iš 
Logos. Toliau-pamatėm kad ne
teisybės principai turėjo turėti 
veikiančią ypatą, todėl buk kas 
nebuvęs tuo veikėju jis turėjo 
gauti gyvybę nuo Dievo per ran
kas Logos. Jeigu -tada yra as
meniškas velnias, žinokim kad jo 
gyvybė paeina iš to šaltinio. Ar 
gi Dievas ir Jėzus butų padarę 
Velnią? Kaip galėjo jie taip da
ryti jeigu nei vienas nei antras 
negalėjo daryti pikto? Sutver
ti velnią ištikrųjų butų buvę 
neteisingas darbas. Todėl ar 
yra velnias ar ne, jeigu yra .tai 
iš kokio kito šaltinio jis atsira
do?

Jau senai pirm žmogaus tvė
rimo buvo kitos protą turinčios 
esybės; taip randame parašyta 
Jobo 38:7, kada buvo padėta pa
matas musų žemės “aušros žvai
gždės išvien giedojo, ir visi Die
vo sunai linksmai šukavo.” Ko
kie buvo tie “Dievo sunai” ku
rie buvo taip užinteresuoti Die
vo tveriamais 
smai šukavo? Psalmistas sako: 
“Kasgi žmogus kad tu jo atsi
meni; ir žmogaus sūnūs kad tu 
jį atlankai? Nes tu padarei jį 
biskį žemesniu už aniolus”. Ma- 

1 t£me,.:kad tie sutvėrimai buvo 
aniolais kurie turėjo biskį aug- 
štesnį rėdą negu žmonės, ažuot 
kūniškos prigimties kūnų 
turėjo dvasiškos prigimties 
nūs. Toliau musų Viešpats 
sakė: “Kas iš kūno gimęs, 
nu yra (yra kūniška arba žmo
giška esybė); o kas iš dvasios 
gimęs, dvasia yra (dvasiška esy
bė, turinti dvasišką kūną).... 
Vėjas kur nor pučia ir balsą jo 
girdi, bet nežinai iš kur ateina, 
ir kur eina : taip yra kiekvienas 
kursai užgimė iš dvasios (kur
sai yra pagimdytas ant dvasiš
ko gyvenimo laipsnio).” Kūniš
ki žmonės negali paliesti pribu
vimą dvasiškų esybių nes jų kū
nai yra kitokie, šventame Raš
te yra paduota mintįs kad dva
siškame gyvenime yra skirtin
gi laipsniai ir nevienodos dvasiš
kos esybės arba aniolai: vieni tu
ri mažiau galybės, o kiti vėl dau
giau galybės ir didesnę valdžią. 
Koki laiminga buvo ta šeimyna 
dangiškų gyventojų kuri giedo
jo ir garbino Dievą už jo palai
mas ir malones, ir visi su žingei
dumu laukė kada jis išrodys 
daugiau išminties ir aiškiau ap
reikš savo tikslus. Niekur nesi
rado neteisybės nei nuodėmės. 
Galime suprasti kokie stiprus 
meilės ryšiai rišo tą šeimyną.
“Luciferas, Sūnūs Rytmečio” 
šventame 'Rašte nėra paduo

ti visi tų dangiškų esybių- var
dai ; turime parašyta tik tris: 
Mikelis, Gabrielius ir Luciferas. 
Gabrielius yra vadinamas tokiu 
vardu keturis kartus, Luciferas 
tik vieną. Bet turime daug as
meniško aprašymo tiek apie Mi
kelį tiek apie Gabrielį, o apie Lu- 
eiferą yra paduota ilgas apra
šymas Izajo 14:12-19' ir Ezekie- 
lio 28:12-19. Sujungdami ir pa
lygindami tuo du surašu, gau
name aiškų aprašymą iš 
prasidėjo nuodėmė ir kaip 
si bus jos pabaiga.

“Luciferiau, tu rytmečio 
nau", “tu buvai Edenoj, links
mame Dievo sodne; visokiais 
brangiausiais akmenėlais išrė
dytas, buteįit sardenais, topa
zais, deimantais, turkisais, oni- 
kais, jaspisais, sapyrais, ame- 
tystais, smaragdais, ir auksu. 
Toje dienoje kada tu buvai su
tvertas, tenai prie tavęs gatavi 
turėjo būti darbai ant bubnų ir 
ant vamzdžių. Tu esi anas pa-

daiktais kad link-

jie 
ku- 
pa- 
ku-

kur 
bai-

su-

teptas Kerubas, plačiai apden- 
giąsis; ir aš tave ant šventojo

Lucifero Ambicija Pripažinta.
Nėra parašyta kokiame praei

ties laike Luciferas įleido į savo 
širdį tokias mintis, ir nereikia 
mums tai žinoti, bet -matytis 
kad jis nepavartojo tokio savo 
užmanymo pakol sulaukė Ado
mo ant kurio jis išmėgino savo 
užmanymą. Būdamas labai ’ky- 
tras, jis pasiūlė savo užmanymą 
Jievai, kuri mylėjo ir buvo inti- 
kėjus į “Aušros žvaigždę”; o 
Adomui per jo ištikimą ir my
limą draugę Jievą. Be abejo
nės jis manė kad nieko negelbės 
jei jis prašys kad Adomas pra
dėtų atvirai kovoti prieš Dievą. 
Todėl jis išgalvojo kaip įkliudy- 
ti Adomą j nepaklusnumą, per 
kurį jis pralaimėtų Dievo malo
nę ir draugystę, o toksai darbas 
jį automatiškai priverstų tapti 
tarnu šėtono. Nebereikės mums 
atkartoti visą tą liūdną atsitiki
mą. Tik prisiminsime kad Lu- 
ciferui pasisekė. Dabar jau tu
rime du Jehovos priešu, vienas į 
yra 
tras 
džią 
aną 
šėtono, kuri duom laiku nebuvo 
aiški; negalime žinoti ar jis su
prato ką ji reiškia, ar nesupra
to. Gali būti kad jis manė kad 
Dievas dar nesusekė jo prigavys- 
tės, bet apkaltino žaltį, ir pa
smerkė jį kad šliaužtų ant savo 
pilvo. Luciferas nemanė kad jis

galybę turintis aniolas, an- 
yra žmogus, turintis val
ant žemės. Pasmerkdamas 
žaltį jis ištarė bausmę ant

turės lygią dalybą griekuose su 
savo pagelbininku. Adomas tu
rėjo pralaimėti ką nors labai
brangų, o tai buvo valdžia ant ; 
žemės, kurios Luciferas labai j
geidė. Tečiau Dievas 'tiesiog ne
pasakė kad valdžia bus atimta 
Adomui, bet buvo tai išreiškęs 
nubausdamas jį mirtimi. Gali
mai kad Luciferas turėjo dve
jopas mintis: iš vienos pusės jis 
manė kad Adomas ištikrųjų ne
mirs, kadangi dar nei vienas iš 
Dievo jausmingų ir dorų sutvė
rimų nebuvo miręs, o darže bu
vo užtektinai maisto ir kitokių 
daiktų užlaikymui gyvenimo am
žino; iš antros pusės, jis manė 
kad jeigu žmogus numirtų tai i 
jis prisisavins sau. jo karalystę, j 
(2 Korintiečiams 4:4) Nuo to i 
laiko Dievas ypatingai nebesiki-1 
šo į tuos reikalus, bet leidė Lu- j 
ciferui daryti ką jis nori — sėti i 
ir pjauti nunokusius nuodėmės 
vaisius, idant visi susipažintų 
su vaisiais nuodėmės, kuri buvo | 
pasėta. —Apreiškimas 14:18..

(Bus daugiau.)

PRAŠO KNYGŲ
Chicago, III. — Kultūros Dr- 

ja “Žemaitija” gavo sekantį lai-

“Iš laikraščių sužinojau apie 
įkūrimą draugijos ‘Žemaitija’ ir 
jos pasistatytą tikslą šviest Že
maitijos liaudį. Stovėdamas ar
ti liaudies gyvenimo, matyda
mas ir patirdamas kuoplačiausia 
musų žemaičių vargus ir nelai
mes, ir vien tik dėlto žmonėse 
vyraujančias kad jie dar tam
sus, nekultūringi; geisdamas 
žmoniai -labo, esu savo lėšomis 
įkūręs pas save šiokį-tokį kny
gynėlį iš keliolikos knygučių, ku
rias dalinu skaitymui augančiai 

įkartai. Bet stokuojant lėšų, ne- 
j i galiu tinkamai savo darbo pleš

ki, nes aš kaip finansiniai taip 
medeginiai blogame stovyje ran- 

j įduos (tarnauju valsčiaus rašti
nėje raštvedžio pagelbininku, 
gaudamas mėnesiui 900 auks., ir 
turiu dar apart savęs motiną ir 
brolį mažesnį išlaikyti), ir iš sa- ■ 
vo uždarbio daug negaliu skir
ti, o paramos Lietuvoje iš nie-

apie

Len-
Lie-

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

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

kai apgavo Lietuvius, kaip prievarta ir žulikyste antmetė ant
tuvos Liublino Uniją, kuria ir dabar jie bando atsiremti ~ užpuldi- 
nčdami 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

“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.

$3.00.
siųsti šiuo adresu:

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekvėno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pjeiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų;'naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš ląbaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

X

ž

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyno Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi
10 Colių 
Didumo
Dviem
Pusėm 

Redordai
Kainuoja 

Tik
Po75c

Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

REIKALAUKIT KATALOGŲ 
■'DIRVOS" KRAUTUVĖJE

X

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.

kur, nes esant didelei brangeny
bei negali darbininkai ir sau 
pragyvenimui užsidirbti; o čia 
dar mažai apsišvietusiam žmo
gui ir noro nesiranda apšvietei 
iš savo uždarbio skinti, taigi ir 
labai sunku padidint mano pra
dėtą knygynėlį. Užtaigi, ger
biamieji, kreipiuos į Jus kad pa- 
gelbėtumet, prisiųsdami apšvie
tei knygučių kurios labiausia 
pritaikinta mažai apsiskaičiu- 
siems žmonėms. Pasilieku be
laukiąs J. Butkus."

Adresas: Jonui Butkui, Kur- 
tavėnai, Šiaulių apsk., Lithuania: 

“Žemaitijos” Raštinė.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
TXt DANTISTAS ĮSI!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Jie yra 
GERI!

Pirk šluos 
cigaretus Ir taupyk pinigus

■■■■■■■■
Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIAVIENYBE
TTYIffduoda laivakor- 

les anc visų pa- 
x Tankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą; 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Licpo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S H 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
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

STO ’s _ 
"VIENYBĖS"

tas

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popietis, 
plakatus, vi-Įtinęs kerteles, 
baliams tikietus ir tt

Ei B B
’-VIENYBĖ”

EINA EU-KAST 
SAVAITĖJE

Spausdint. g:r.auslus 
tus, vč'inus.'M 
Lietuvos ir vi;

juokų sh
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.59 MET.
LIETUVOJE ....... 4.50

S E Š
Pirkite ’’Vienybes” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus <U*

raš- 
žinias B 

sur ir turi 
:yrlu

Vienas Šeras $10.
• - K G S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

iū-
ra-

t

LAIVAKORTES i
I 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 BUREAU )
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. notariališka kan
celiarija.

Reikalaukite platesniu 
formacijų apie viską, 
syki t e mums laiškus, 
kniaukime musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LIT’PJMNI/IN
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybe.

3
m
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ŽINIOS IS LIETUVOS
[dėta vėliava ties paminklu žuvū-

Pa-

Iš Lietuvos Padanges
(Specialiai “Dirvai”)

Nors šįmet pavasaris Lietu
voje išaušo gana anksti, bet vė
lai jis baigėsi. Kovo mėn. nak
timis smagiai pašaldavo, taip 
kad kai kada oro temperatūra 
puldavo iki C. 15 laipsnių. Ba
landžio mėn. taip pat buvo dido
kų šalnų ir gruodų, kurie sunai
kino dobilus ir dalinai kviečius 
nusilpnino. Gegužyje dauguma 
dienų buvo gana vėsios, o kai 
kurios visai šaltos, pabaigoje i 
truko lietaus. Vasarojaus'.sėjai 
baigėsi tik pabaigoje gegužio 
mėn. Sudygęs vasarojus daugu
moje netarpo; o pirmomis nak
timis birželio mėn. ištikę dido
kos šalnos daug vasarojaus die
gų pakando. Be to užėję sausi 
vėjai-žemę visai išdžiovino ir 
azotą ištraukė. Todėl daugumo
je vietų ankstybesnis vasarojus 
likosi visai menkas ir be laiko 
nunoko. Vėlybesnis vasaroj us, 
liepos pradžioje kiek palijus, pa
sitaisė ir atrodo vidutinis, o kai 
kur ir visai geras. Bulvės dau
gumoje atrodo vidutiniškai. Li- ■ 
nai daugumoje irgi vidutiniški. : 
Ankštiniai augalai veik visur ; 
yrą gėri. Dobilus daugumoje, 
dėlei iššalimo, reikėjo atarti, o 
kas neataręs paliko mažai su
rinko. Pievose šieno užaugo ir
gi nedaug, bet visgi kiek dau
giau negu pernai. Rugiai ir kvie
čiai, bendrai imant, yra daug 
menkesni negu pereitais metais 
buvo. Tečiau, rugius galima 
skaityti, daugomoje, vidutiniais, 
o kviečius — žemiau vidutinių.

' Paskutinėmis dienomis liepos 
prasidėjo rugiapjūtė, kuri tęsias 
si jau antra savaitė, nes nuo pu
sės liepos mėn. prasidėję dažni 
lietus trukdo rugių kirtimą ir 
nukirstų suvalymą. Taip pat vė
lybesnis šieno valymas irgi nuo 
to lietaus daug nukentėjo. Ank
stybesnis vasarojus daugumoje 
irgi jau pjautinas, 'bet susilai
kyta, nes bijomasi kad nupjau
tas visai nesuputų. Mat dabar 
prasidėjęs lietus nori atsiteisti 
ir užpraeitą laiką: pavasarį ir 
vidurvasarį.’ -Gyventojai delei to
kios atmosferos netvarkos yra 
labai susirūpinę.

Jeigu neužilgo užstotų giedra 
ir gyventojams pasisektų visą 
derlių nesugedusį nuo laukų su
rinkti, kurs visas, bendrai imant, 
išeitų vidutiniškas, tai maisto 
visai šaliai butų pakaktinai ir 
dar šiek-tiek atliktų eksportui. 
Tečiau pašaro, del dobilų neder
liaus ir šieno menko derliaus, 
butų nedaug, ir jį prisieitų tau
pyti.

Kaip pernai soduose obelių ir 
grušių šakos nuo vaisių linko že
myn, taip šįmet jos, daugumo
je, žiuri į dangų. Obuolių visai 
mažai, o grušių — veik visai nė
ra. Tik vyšnių ir slyvų tai jau ,

retai kada tiek buna. Tik jų šį
met sunaudoti veik bėra kaip, 
nes cukrus labai brangus, o tur
gavietėje už vyšnias (slyvos dar 
neprinokę) mokama labai

( kaina kad nei už skynimą 
simoka.

Kiti produktai yra labai 
, gus. Pavyzdžiui: svaras svies

to kainuoja 100—120 auks., sva
ras jautienos mėsos 25—30c.; 
svaras juodos duonos 6 auks., 
baltos — 10 auks.; pyrago — 

115—17 ausk.; dešimtis kiauši
nių — 90—100 auks.. Taip pat 
smarkiai pabrango ir visi kiti 
reikmenįs.

Nors pereitais metais pragy
venimas buvo sunkus ir blogas, 
šįmet jisai, žiūrint finansiniu ir 
ekonominiu atžvilgiu, daugiau 
šešis-aštuonis syk pablogėjo. Gi 
valstybinių ir kitų tarnautojų 
mėnesinės algos su visais prie
dais tapo padidinta nedaugiau 
100 nuoš. Todėl daugumo tar
nautojų arba juodųjų darbinin
kų gyvenimas dabar toks kad 
“ar gyvenk, arba — pasikark”, 
— kaip yra sakoma. Bet žmo
nės visgi dar nori gyventi ir su 
nekantrumu laukia pasirodant 
savos valiutos, kuri, manoma, 
gyvenimo sąlygas kiek pagerins 
ir uždarbį su pragyvenimu su- taisys. .. . 
normuos. O tuo tarpu, nors mu
sų šalelėje maisto netrūksta, 
daugumui pilvus prisieina dir- 

’ žais susivaržyti ir nudėvėtus rū
bus susilopyti, nes kitaip — ne 
gyvenimas!....

Kas kita yra gydytojams, ad
vokatams, inžinieriams, ir dau
gumui amatninkų, kurie už savo 
darbą ima prieškarinio laiko au
kso pinigų kursu, neatsižvelgiant 
į tai kad kiti už savo tarnybą 
gauna atlyginimą šio laiko pini
giniais popieriais. Todėl jiems, 
kaipo tokiams, dabar laikai yra 
ne blogesni bet dar geresni ne
gu prieš karę buvo. Panašiai 
yrą ir su žemvaldžiais-ukinin- 
kais, kurie dabar .taip sunkaus 
ir kartaus momento savo kailiu 
neatjaučia. Nors jie irgi dejuo
ja, bet tai jau iš papratimo. Mat 
jiems labai gaila už viską daug 
pinigų duoti, bet daug imti tai 
tarsi kad taip ir reikia. Dabar 
dauguma ūkininkų vi§ aimanuo
ją kad pinigai 'blogi ir nesą kur 
jų dėti. Todėl dauguma ir pa
tiems nereikalingus daiktus par
duoti nenori, nes, girdi, tie pi
nigai nei tiek nereikalingi. Dau
guma ūkininkų yra indėję pini
gų po keliasdešimtis tūkstančių 
auksinų į bankus ir kooperati- 
vus, o kiti turi daug į bonkas 
sukišę ir po pamaltais pakasę, 
arba šiaip kur užkavoję. Tur
but dabar delei to dauguma ūki
ninkų daug labiau girtuokliauja 
negu prieš karę; bet esant kiše- į 
niuje daug pinigų vis dar nepra
sigeria. Tuo gi tarpu dauguma

žema 
neap-

bran-

paprastų darbininkų bei tarnau- 
jtojų (valdininkų) iš savo algos sienas už Lietuvos; laisvę. — 
pavalgymui bei apsirėdymui to-1 keliant vėliavą trimitai iš bokš- 
li nebeištenka.
dar nenudriskęs ir girtuokliau
ja tai aišku -kad kokiu nepado
riu darbu užsiima. Mat tokia 
padėtis pripratino daugumą tar
nautojų prie kyšių ėmimo ir ki
tokių nešvarių užsiėmimų. Ir 
kaipgi nepripras kad pinigų rei
kia, o antra kad viso spekulian
tai prisispyrę .siūlo dideles su
mas, tik jam padaryk.... Bet 
tokio “uždarbio” toli ne visi tar- 
nautojai-valdininkai gauna. To
kia “laime” naudojasi tik aug- 
štesnieji. žemesniems, kuriems 
tokia “saulutė” nešviečia ir tik 
iš savo tyro-sąžiningo darbo rei
kia gyventi, yra neapsakomai 
sunku. Tiktai kantrybė ir vil
tis geresnės ateities stiprybės ir 
ištvermės suteikia.

Spekuliantams dabar Lietuvo
je yra aukso laikai, kokių nie
kuomet čia nebuvo. Kurs pra
dėjo kokį “biznį”, bematant .pra
turtėjo. Mat puolant Vokiečių 
valiutai musų spekuliantams pi
nigai pinigus nejučiomis padaro. 
Jiems veik viskas yra galima. 
Ką nepajiegia padaryti einant ; 
įstatymais,, tą padaro su “geld” . 
pagalba, apeidami aplinkui įsta- j 
tymą. Ir vis “gut gešeft” išei- ,
ną;

Taigi dabar, tokiai padėčiai 
esant, net nejauku ir graudu da
rosi, bet vis lauki.... gal pasi-

J. Tėvynainis.

. Iškilmės Kaune del Suv.
' Valstijų Pripažinimo

Penktadienį,- liepos 28 d., bu-j 
70 Kaune labai nepaprasta die
na : prasidėjo kaipo darbo diena,] 
i baigėsi kaip iškilminga tauti
nė šventė. Jau nuo 12 vai. t& 
efonai į įstaigas' ir į kitus mies] 
tus ir miestelius ėmė 
ižiaugsmingą žinią kad Ameri
ca -pripažino Lietuvą, būtinai 
iridedant kad be jokių sąlygų, 
įtaigose anksčiau buvo baigta 

darbas, ir valdininkai, vieni ki
tus sveikindami, šaukė: Valio 
Amerika! Gatvėse namai tuo
jau pasipuošė tautinėmis vėlia
vomis, krautuvės užsidarė, žmo
nės vaikščiojo linksmais veidais. 
Deja, reikia pastebėti, -matėsi ir 
paniurusių; nusiminusių.... tai 
Varšavos garbintojai, kuriems 
toji musų šventė buvo nelauktas 
smūgis!

Kai kurie laikraščiai dar su
skubo indėti žinutę kad tą pa
čią, dieną, 5 valandą, businti ma
nifestacija. Manifestacija įvy
ko be jokio pasiruošimo. Vienų 
norėta pradėti Rotušės Aikštė
je, kitų ties Karės Muzejum. 
Taip ir laikraščiuose paskelbta. 
Nurodytą valandą ir vienur ir 
kitur susirinko žmonių minios, 
kurios netrukus susijungė ties 
Karės Muzejum, ir čia tuo budu 
susidarė minia apie 15,000 žmo
nių. Visi išeiginiais rubais ap
sitaisę, visų upas pakilęs, čia 
buvo pakelta Amerikos žvaigž-

O jeigu kuris to trimitavo kaip Lietuvos vė-
■ liavą keliant. Orkestras griežė
• Amerikos Himną. Čia suaidėjo 
i Laisvės Varpo garsai. Oru skrai-
• dė orlaivių eskadra. Narsus la-
• kūnai savo nardymais ore žiu-
■ rėtojams šiurpo įvarė....

Kun. Tumas pasakė karštą 
prakalbą, nurodydamas Ameri
kos pripažinimo svarbumą, ypač 
šiuo laiku kada kitos didžiosios 
valstybės stengias tą pripažini
mą juo brangiau parduoti. Ame
rika pripažino be jokių pirklia- 
vimų, be jokių mums užgaulin
gų sąlygų.

Gerb. Tumui kalbant, orlaiviai 
žemai viršum minios pralėkdami 
mėtė lapelius skelbiančius links
mą žinią.

Pabaigus prakalbą ir orkes
trui sugriėžus Lietuvos Himną, 
manifestantai nuėjo prie Ame
rikos konsulato rūmų. Pasiro
dė žilaplaukis simpatingas p. 1 
Edwards su žmona ir visais kon- ' 
sulato bendradarbiais.

Čia gražią jausmingą prakal
bą pasakė 'St. Seimo narys Am- I 
brazaitis. Jis priminė kaip Ame- 1 
rikiečiai per sunkias kovas ėjo 
į laisvę; priminė jų garbingus 
vadus Vašingtoną, Linkolną ir 1 
kitus kurie savo pasiryžimu ir 1 
kilnia dvasia įkvėpė Amerikie- ! 
čiams laisvės troškimą, ir jie 
sau laisvę iškovojo. Toliau nu
rodė kad Amerika pirmoji su
keikė besikuriančiai Lietuvos 
[valstybei paramos, suteikdama 
paskolos ginklais, rubais ir mai
stu.

Orkestras pakartodamas grie
bė Amerikiečių tautinį himną. 
Konsulas buvo apipiltas gėlė-7 "kur nors skaitlingesnėj publikoj

FANATIŠKI MOKSLO bą galima išmokti mokyklose ku
riose ypatingai mokytojai taisy- 
kliškai kalba ir mokina. Iš laik
raščių ir iš žmonių girdėta kal-

skelbt)

H
M
M

p bp bp bp b
p

b p H P

Ruduo Jau Ateina!
Ruduo ir nelaukiamas ateina. Prasidės draugijų veikimas. Laikas 

pradėt rūpintis įsigyti sau veikimo medegą.
TEATRALES ir šiaip draugijos rengs vakarus,' statys veikalus 

joms reikia jau dabar teatralių veikalų. Jų yra “Dirvoje”.
CHORAI pradeda pernaują sukrusti — 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. Jų 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”. •

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

Visais tais reikalais rašydami adresuokit taip:
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7907 SUPERIOR AVE.
“DIRVA”

CLEVELAND. OHIO

lis. Minia, keletą partų per
šaukdama, šaukė: Valio teisin- 
pj i Amerika!
IPonas Edwards, atsakydamas, 
11 bėjo kad jam nemalonu esą 
skį negalįs Lietuviškaipareikš- 
i'tai ką jis norįs pasakyti. Jis 

■ musų kalbos dar nemokąs, bet 
jaučiąs tą pulsą kuris plaka to
je daugtukstantinėje minioje. 
Jis senai svajojęs, laukęs tos 
laimingos valandos kuomet galės 
pranešti mums šią linksmą ži
nią. Jis pageidaująs kad šių 
dviejų tautų draugingi santikiai 
tęstųsi ilgiausius amžius.

Ambrozaičio kalba buvo iš
versta į Anglų kalbą, o Konsu
lo — į Lietuvių.

Nuo čia manifestantai nuvy
ko prie Ministerio Pirmininko 
Galvanausko buto, čia buvo 
sveikinama vyriausybė su šiuo 
Lietuvos laimėjimu. Kalbėjo St. 
Seimo narys Pęt. Ruseckas ir 
Ambrazaitis. Atsakė Ministe- 
ris Pirmininkas. Gryždami ma
nifestantai pro Amerikos konsu
latą vėl šaukė Valio, mosuojant 
kepurėmis. Čia vėl Edwards ir 
jo žmona buvo apiberti gėlėmis.

Vakarėjo. Edwards su šeimy
na .buvo atvažiavę į Karės Mu- 
žejų, kur buvo sutiktas Gen. Na
gevičiaus. čia dar neišsiskirs- 
čiusi minia vėl suruošė konsului 
•trukšmingų ovacijų.

Vakare gatvėse plevėsavo vė
liavos, kai kurie namai buvo 
iliuminuota. Visur matėsi šven
tadienio upas.

Liepos 28 d., 12 vai., po per
traukos St. Seimo posėdyj Užsie
nio Reikalų Ministeris Prof. Jur
gutis darė nepaprastą prąneši- i 
mą apie Amerikos pripažinimą i 
Lietuvos.

Laike pranešimo buvo daroma I 
didžiausios ovacijos, kelis kart i 
pertraukiant pranešėjui kalbą. 
Pabaigus kalbėti buvo pagiedo- 1 
ta ‘Lietuvos Himnas. Po to vi- i 
si šaukė: Valio laisvoji Ameri- : 
ka! Išsitarus atstovams del šio : 
nepaprasto džiaugsmingo įvykio, I 
posėdis baigėsi.

(“Trimitas”)
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LIETUVOS SUNAU!
Nori surast savo gentį ar seną 

draugą — rasi, sužinosi kur tarnau
ja ir gyvena, tik šią knygą iš Lietu
vos išsirašyk. Suprasi 
si Lietuvos atstatymas, 
tyk:

“I. Statybos ir Butų 
Įstatymai, Taisyklės.

Apžvalga ir Kritika ir
II. Lietuvos Darbuotojų ir Įvairių 

Įstaigų 1200 Adresų” 
Kaina 15 centų.

O kas laikraštį “Artojų Patarėją” 
skaitys tas duonos, žemės nei laisvės 
neprašys. Jei 1923 m. “Lietuvos Liau
dies Kalendoriaus” ir “Artojų Pata
rėjo” reikalaus — visa tai pats iš- 
gaus. Kaina metams: “Artojų Pata
rėjo” — 80c.; pusmečiui — 50 centų. 
“Lietuvos Liaudies Kalendoriaus” kai
na 5 centai. Knygininkams nulei
džiama didelis nuošimtis.

KAUNAS, Ugnagesių, Nr. 5 
“Artojų Patarėjo” Redakcija ir Adm.

kaip tvarko- 
butai. Skai-

Tvarkymo 
Atstatymo

vieno šimtmečio, bet per amžius 
kovos, kartais kruvinos, už iš
laikymą tautos gyvybės.

Del tautos idealo, del jos kul
tūrinio, ekonominio vystymosi, 
ir kad mokslu verstųsi Lietuvių 
gyvenimas, mokykimės ir švies- 
kimės, broliai, seserįs! Nepai- 
sykim tų kurie mus persekioja, 
per jų didelį tamsumą, nepažini-

PR1EŠAI
Nekartą prisieina susitikti su 

tokiais žmonėmis, ypatingai Lie-Ka yra di(je]e pagalba tiems ku- 
’ Per_simetę kaž ko-1 rje lanko mokyklas ir nori gra- 

‘^Ižiai ir greitai pasimokyt kalbos.
> Daugelis žmonių, ypač ateivių, 
’ yra taip prastai kalbančių kad 
‘ net nejauku darosi girdint žar-

gonuojant. Iš >tokių žmonių ne- ] mą mokslo galybės. Tie žmo- 
' galima teisingai- kalbos pasimo- ] nės vadinasi fanatiški mokslo 
1 kint, jei bent galima įgaut dry- 
1 sos kalbėti.

Amerikonai niekuomet žmo
gų nekolioja kuris skaito ar no
ri skaityti iš laikraščių, mokslo 
knygų. Dar jie, kuomet mato 
kad ateivis yra palinkęs prie 
mokslo, .padrąsina jį buk tasai 
labai daug gali pasimokyt jeigu 
dar daugiau skaitys, rašys. Ir 
Amerikonai -tuo budu neapsirin
ka. Pas juos per mokslą moks
las šviečia, lavina .piliečius, ku
rie buna geri ir profesoriai, ir 
mokytojai, ir inžinieriai, ir ma
šinistai ir kiti įvairių mokslų ži
novai. Reikalui esant, Ameri
konai dideli ir patriotai,, šalies 
gynėjai.

Mes Lietuviai, kurie dar ma
žai švietimo reikalais rūpina
mės, daug galime iš Amerikonų 
pasimokyt. Juk mokslas duo
nos neprašo, bet dar duoda al
kanam. Jeigu mes busim mo
kyti, lavinti suprasti gyvenimo 

I reikalus Amerikoniškai — bu
sim brangiais ir Lietuvai.

Lieltuva šiandien daug reika
lauja mokslo jiegų. Lietuvai 
reikalinga įvairiausių mokslų ; 
žmonųs. Kas Lietuvai duos 
žmones kurie galėtų užimt 
tas bile svarbesnėj šakoj? 
vai stebuklų nepadarys del 
su naudos. Mes patįs turime 
rūpintis musų ir musų šalies rei
kalais. Ir tik mokslu nuveik- 
sim musų nevidonus! Tautos 
išganymas priklauso ne nuo vie
nos dienos, ne nuo vieno mėne
sio, ne nuo vienų metų ir ne nuo

, tuviais, kurie, ] 
kia dvasia, smerkia mokslą. Jie 
ne tik kad patįs nenori mokytis, 
šviestis, suprast gyvenimo rei
kalus savo protu, bet ir kiekvie
ną kitą pasitikę “kritikuoja” 
buk mokslas tai tik dykaduo
niams reikalingas. Paprastam 
darbininkui jo visai nereikią, 
kadangi, jų supratimu, špatą, 
dalgį, žagrę, spragilą ir kitus 
darbo įrankius ir be mokslo var- 
tot galima.

Turbut fanatiški mokslo 'nie
kintojai, kurie dabar ypatingai 
veikia tarp vidutiniškai susipra
tusių, apsišvietusių ir pamokytų 
žmonių, yra bolševizmo lieka
nos. Bolševikai, kurie grupuo
jasi ypatingai iš tamsiausio, be- 

| moksliškiausio gavalo, labai yra 
mokslui priešingi. Tie žmonės, 
atmetę civilizaciją, kultūrą dau
žosi, graibosi—kad turėtų spar
nus, išlėktų. Jiems jokių raštų 
kurie šviečia, lavina žmogaus - 
protą, nereikia, nes jie patįs kur 
nors ant bačkos stovėdami vis
ką pąsako.... tik nieko nežino. 
Tokiems žmonėms kai kada ir 
pasiseka, žinoma, suklaidint vie- 
nas-kitas žmogus, atkalbint nuo 
Skaitymo moksliškų raštų, ir tt. 
Bet jų yra mažuma, ir jie, su 
tokiu klaidingu pavyzdžiu gyve
nime, yra atmesti.

Panašių žmonių randasi ir pas i 
įvairias Lietuvių sroves. Kiek ; 
toki žmonės verti ir kiek skriau
dos jie daro Lietuviams, neži
nia, bet gerai žinomą kad kenk
smingi. Dažnai tenka pastebėti

. kur daugiau susirenka ir susi- 

. pratusių žmonių.
Viename suėjime teko matyt 

kuomet fanatiškas mokslo prie
šas, rodos proto iliuziją sirgda- 

. mas, sukoliojo regis vidutiniškai 
, protaujantį vyruką. Mat, tas 
; vyrukas turėjo laikraštį kuris, 

žinoma, buvo Angliškas. Bet fa
natiškas mokslo -priešas, kuris 
turbut ir Lietuviškai prastai mo
ka skaityt, patėmijo šalę savęs 
aną ir sušuko rusčiu, piktu bal
su: “Kuriems galams nešioji tą 
laikraštį, juk tu, nors ir norė
tum skaityt, nemoki! Tu žiuri 
į paveikslus! Iš šalies žmonės 
mano kad tu moki skaityt. Kam 
čia garbė ?” — klausia piktžmo- 
gis.

Tokio žmogaus pavyzdis labai 
aitrus. Sakytum, (trūksta jam 
proto, sakytum kad jis iš kerš
to pasirodo taip gyvuliškai prieš 
žmones; sakytum kad pavydi. 
Ir taip gali -būti; bet greičiausia 
toks žmogus užgėręs apšvietoj, 
pesimistiškai sufanatizuotas. To
kį žmogų pataisyt galima. Jam 
daugiau mokslo reikią.

Mokslas kiėkvienam žmogui 
reikalinga. Tik per mokslą pa
sitaisys žmonijos gyvenimas, 
vargai sumažės, nebus skriau
dėjų. Daugelis gali sakyt jog 
skaitant svetimtaučių raštus sy
kiu prie musų tautinių raštų, 
gręsia ištautėjimas. Tokia min
tis. klaidinga. Kur didžiausi uni
versitetai, mokinama visokių 
mokslų, įvairių kalbų, o betgi 
nesibijoma ištautėjimo.... (Lie
tuvoje irgi yra universitetas, ku
riame išguldoma,* kiek galima, 1 
daug mokslų šakų, daug kalbų 
dėstoma. Vienok Lietuvos pro
fesoriai, mokytojai, valdžia, ir 
Steigiamasis Seimas dar tobuli
na universitetą.

Tūli žmonės vaizduojasi tai 
buk negalima iš laikraščių pasi- 
mokint. Jiems išrodo kad 'tik 
žmogus žmogų gali išmokint pri
sispyręs. žinoma, mokytojų rei
kia, ir jie tik teisingai išmokina, 
išlavina tikrai .žmogų. Bet vi
suomet lengviau išmokyt ir mo
kytojui tokis žmogus kuris šiek 
tiek per save yra pasimokinęs, 
kalbant apie suaugusius, 
žmogų nesunku vienoj ar 
mokslo šakoj pertikrint, 
kad visai bemokslį reikia 
laužt”.

Amerikoj gyvenantiems kas
dien prisieina susidurt su sve
timtaučiais žmonėmis, kurie Lie
tuvių kalbos nemoka; nemokant 
Anglų kalbos dažnai reikia nu- 
kentėt. Kartais ir už teisybę 
lieki kaltas tik todėl kad nemo
ki apsigint oficiale valstybės kal
ba. Todėl Anglų kalbos reikia 
mokytis visokiais b.udais: moky
klose, paprastai kalbant, iš laik
raščių, ir tt. Teisingiausiai kal

Tokį 
kitoj 
negu 
“per-

priešai. Už tai jiems negarbė.
Žemės Žymė.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

Ekskursija kas Sukata"
Į Kauną $107.60; Liepojon $107 •» 

ir $5 war tax. ’ *
Iš Kauno ir Liepojaus į New ., 

Yorką $106 ir $8 head tax. • • 
PINIGŲ Siuntimas LIETUVON ’ ’ 
Amerikos Dolariais, ir Auksinais ‘ • 

žemiausiu dienos kursu. <.
Pinigus Lietuvoje žmonės, gauna *» 
arčiausiam pačte laike 25-30 d. ’ ’

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

tuos 
vie- 
Die- 
mu-

CUNAPD
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LIETUVON PER ,12 DIENŲ 
Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu į kitų laivų Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
j Danzigą, Piliavų, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARN INKAS.
Visi trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA ' AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
LACONIA - - - Rugs. 7
CAMERONIA - - - Rugs. 9
CARMANIA - - - Rugs. 14

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
MMAfWWWWWWWWVVWW

Tas žmogus kuris išrado ši paten
tą buvo du sykiu operuojamas nuo 
kylės, taipgi bandė devėt visokius 
diržus koki tik yra iki šiam laikui 
išrasti, .vienok niekas nepagelbėjo. 
Per daugelį metą ligos nukankintas, 
atrado naują sistemą kylos arba pa
trūkimo gydymui. Aš nesiūlau iš
bandymui gyduolių, nes žmonės ku
rie turi šią naują sistemą nepaiso 
apie išbandymus bet su 'džiaugsmu 
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 St Holyoke, Mass.

Gydytojas ir Chirurgas
DU ADOMAS SZCZHKOWSKI

982 E. 79 St.,’ Cleveland, O.
— Telefonai — 

Rosedale 5768, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labora
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

nrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxzxxxxxx  
FOTOGRAFIJOS!

! Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo
> paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams^
“ Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
h Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių
» ir pavienių, bei vaikų.

: A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
: 1197 East 791 h Street Cleveland, Ohio.
a Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va. " 

iitxxxixiixxxxxrxxxmixxixxixinxxrixrzuxTTTTvS

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa-, 
bands 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 išpildoma per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton -*66

Musų skyriai yra: Si. Clair Ave. ir E. 106tb 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 liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

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 nusilpnėjusius 

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, 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 d vakare 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

fjfflpWOT, Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-



DIRVA

Miss Matilda Spence, Baltic 
American Draugijos vedėja, ku
ri pereitą ketvergą lankėsi “Dir
vos” redakcijoje, plačiai apipa
sakojo apie tos draugijos veiki
mą dabar ir apie jos naudingu
mą Lietuvai ateityje. Ta drau
gija dabar atstovauja Lietuvius, 
Latvius ir Estonus. Ateityje 
manoma jon prisidės- ir kitų Pa- 
baltijos tautų žmonės.

Dabartiniu laiku Draugija už
siima supažindinimu Amerikos 
žmonių su Baltijos šalimis ir iš
aiškina jų skirtumą nuo Slavų 

" tautų, kas iki šiolei buvo blėdin- 
gu mums nes mus vieni nemo
kėjo atskirti nuo Rusų, kiti nuo 
Lenkų, o treti visai nežinojo kur 
net tos Baltijos valstybės ran
dasi. Patiems Lietuviams ar ki
tiems musų kaimynams bandant 
aiškinti dalyką, Amerikos spau
da į kiekvieną straipsnelį, kiek
vieną paduodamą žinelę žiurė
jo kaipo į “propagandos” vary
mą, ir netalpino arba jei talpino 
tai sutrumpintai ar iškraipytai.

Dabar pradėtas Baltic Ameri
can Draugijos darbas atsilieps 
geru toms šalims ateityje. Bal
tijos šalįs ilgai laikyta Rusijos 
dalimi ir del to Amerika jų ne
norėjo pripažint. Bet vien todėl 
taip laikytasi kad nežinota kas 
ištiesų tos tautos yra. Jeigu 
kada ateityje Rusija atkustų ir 
norėtų pasivergti Lietuvą ir ki
tas dabar atsimetusias nuo Ru
sijos tautas, Amerikai nebus nei 
galvoj kad Rusija negerai moja- 
si, nes juk tos tautos pirmiau 
buvo “Rusiškos”. Iš to gręsia 
toms šalims pavojus, ir įtaigi rei
kia iškalno imtis supažindinti 
Ameriką su Baltijos šalimis kad 
ji paskui griežtai už jas užsi
stotų — ką ir darys jeigu tikrai 
žinos skirtumą tarp vienų ir kitų 
žmonių.

P-Iė Spence paeina iš Cleve- 
lando, čia yra gimus ir augus, 
bet dabar persikėlus jų šeimyna 
į Painesville, O., Clevelando kai
mynystėje. Ji yra dar jauna 
mergina, karės laiku buvus Eu
ropoj, pereitą rudenį dirbus prie i 
“America’s Making” visų tautų 
Parodos New Yorke, kur suėjo 
į pažintį su Lietuviais ir nuo to I 
pradėjo daugiau jais friteresuo- ' 
tis, o galiaus susitvėrus Baltic 
American Society,, ji.otpjo prie 
jos reikalų vedimo.

Prie tos draugijos gali prigu- < 
lėti ir Lietuviai, ir su jos nariais ( 
Amerikonais, kurie yra žymus , 
asmenįs šios šalies gyvenime, 
pastūmėti draugijos veikimą la
bui Lietuvos.

ras. Buvo prakalbų ir perstaty
mas ir dainos. Publikos visai 
mažai teatsilankė.

Clevelando gelžkelių dabrinin- 
kai laikosi streiko neblogai. Col- 
linwoode, kur randasi New York 
Central gelžkelio vagonų taisy
mo dirbtuvės, nuo pat streiko 
pradžios darbininkai laikosi ga
na stipriai. Streikuojančių tar
pe yra buris ir Lietuvių.

Tuom pačiu tarpu kompanija 
deda visas pastangas streiką su- 
ardyt su streiklaužiais-skebais, 
kuriuos ten pat ant vietos užlai
ko su miesto policistais apsta
tytais iš visų pusių dieną ir nak
tį. Bet nors ir policija gana 
stropiai saugoja, vienok kaip jau 
nužiūrėję streikeriai pasigauna 
kokį skebą tas atsiima savo nuo
pelnus. Buvo net ir tokių atsi
tikimų. Kurie policistai apsi
ėjo perdaug žiauriai už berei- 
kalą, streikeriai susekę kur jie 
gyvena, pačiupę juos į savo ma
lonę pataiso kaip jiems patin
kat Dabar vėliausias išradimas 
tai susekt kur skebai gyvena, ir 
nakties laiku smala ar juodais 
dažais užrašoma ant stubos sie
nų didelėmis raidėmis “SCAB” 
keliose vietose, kur, supranta
ma, nėra taip lengva numazgo
ti. Na o kur ir numazgota tai 
vis galima pažint kad jau ženk
linta stuba.

Streikeriai keleto skebų stubų 
išgrūdo langus; ant .rytojaus 
kompanija pasiuntė žmones su
dėt stiklus kad skebukai nekęs
tų vargo savo namuose.

Jau gerokas skaitlius gavo šo
nus latkult. Kiek patyriau, apie 
pusė tuzino skebų nusiųsta pas 
Abraomą vien tik streiko pasek
mėmis. Vietos Anglų laikraš
čiai nekurias žinias paduoda vi-, 
sai kitaip. Apie pusė 'atsiliki
mų visai nebuvo nei minėta — 
nutyli, gali kompanijai pakenkt.

Einant pro šalį karšapių daro 
labai keistą įspūdį. Atrodo lyg 
“Prūsų gronyčia” apstatyta sar
gyba; tarpe policistų ir “pikie- 
tai” vaikščioja su ženklais ant 
krutinės, kurie atkalbinėja ne
pažįstamus- jeigu mato mėgina 
eiti prie dirbtuvės. Viela.

SLA. 136 kuopos susirinkimas' 
bus laikoma seredoj rugs. 6 d., 
7:30 v. vakare, Lietuvių salėje, 
6835 Superior avė. Malonės vi
si nariai ‘dalyvauti susirinkime.

J. J. Žilis, Ižd. rašt.

WILLIAM H. MILLER

Visokias doviernastis-afida- 
vitus, Pasus į Lietuvą, kaip 
Amerikos taip ir Lietuvos 
piliečiai gali išsiimti per 

j “Dirvos” Agentūrą. Paga
minama popieriai partrauki- 
mui giminių iš Lietuvos. 
Visais tais reikalais kreip
kitės čionai, ir viskas jums 
bus atsakančiai atlikta.

F. Baranauskas, plačiai vei
kiantis vietos draugijose, užsi
dėjo savo drapanų siuvyklą.

J. Kiveris, uolus Teatrališko 
Choro darbuotojas, iškeliavo į 
Lietuvą.

Urbana, O., ant ūkės kiaulė 
atsivedė vieną paršiuką kuris 
turėjo aštuonias kojas. Keturios 
ekstra kojos radosi priešakyje 
pirmutinių kojų. Paršiukas tuoj 
nugaišo.

Nuo Huron iki Lorain gatvės 
per Cuyahoga upę rengiama sta
tyti naujas tiltas kuris kainuos 
$7,500,000.

AKRON, OHIO
Akrone nekurie parapijonai 

taip įsidrąsino kad baltakę ne 
tik patįs namie sriaubia bet jau 
buvo pradėję ir palei bažnyčią 
nešti; antgalo skundai, peštynės, 
policijai bei advokatams pinigų 
mokėjimas. Tas viskas dėjos 
atsibaladojus iš kito miesto A. 
Gutauskui, V. Balickui ir J. že
maičiui. Tikime kad greit tos 
sorkės užsibaigs, nes . valdžia 
pradėjo nenaudėlius paukščius 
gaudyti.

šiose dienose už neteisingą in
kriminavimą Rodavičiaus, likosi 
apskųsta teisman Amerikos Lie
tuvos Pramonės Bendrovė ant 
$25,000. Prie to likosi užvesta 
ir kita byla prie L. A. Pramonės 
Bendrovę del neteisėtai paglem
žtos nuo Rodavičiaus puosavy- 
'bės per tą bendrovę.

Pro šalį važiuodamas gydyk- 
lon, buvo atsilankęs “Vanago” 
redakcijon Kun. M. Cibulskis iš 
Dayton, O.

Eina gandas buk Akronan at
važiuos iš Pittsburgo p. Milius, 
SLRKA. prezidentas, tyrinėti S. 
L. R.-K. A. turto ir J. Vasiliaus
ko atliktų “darbų”. Tikimės ras 
jų nemažai. Demokratas.

H.
už

Columbus, O. — William 
Miller, kuris vedė kampaniją 
nominavimą ant Ohio valstijos 
gubernatoriaus Col. Carmi A. 
Thompson’ą, dabar likosi paskir
tas Ohio Valstijos Republikonų 
partijos komiteto pirmininku.

Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos kultūros ir politikos vy
stymosi. Atsišaukite prie: 

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Streep 

Chicago, Ill.

Sugrąžinimas Rojaus
RUGSĖJO ę D., 2:30 vai. pb pietų :
Temoje NAUJAS DANGUS

Inžanga Dykai. (Visos prakalbos bus

BIZNIO PROGA—Didelė Rytinė Įstai
ga reikalauja atstovų tarp Lietuvių 

pardavimui pagerintų namų reikme
nų. Puįki proga, tik tuoj atsišaukiL 
Kreipkitės ypatiškai arba telefonu.

GOOD HOUSEKEEPING 
PRODUCTS CO.

30 Euclid Arcade Annex— Main 5714

EKSTRA! EKSTRA! , EKSTRA! 
Prakalbos su Paveikslais

WM. ABEL AND SONS, SALĖJ
7017 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Temoje 
KADA IR KAIP ATSIRADO ŽMOGUS 

Pėtnyčioje Rugsėjo-September 1 d.,
Pradžia lygiai 7:30 vakare.

Rugsėjo 2 d., Subatos vakare, 7:30 valandą 
Temoje

DU BUVO PEKLOJ IR IŠĖJO. Su paveikslais.
EKSTRA! Nedėlioj 2:30 vai. po pietų — Rugsėjo 3 dieną 

Temoje
DANGUJ IR ANT ŽEMĖS KARĖ, O PEKLOJ PAKAJUS 

Kalbės S. Beneckas iš Chicagos.
:: Kalbės J. R. Muzikantas

IR NAUJA ŽEMĖ 
viršminėtoje salėje) Kolektų nebus.

Dukters Ateitis?

Darbininkiškos Žinelės ninkai negali išeiti iš žemės ir 
Ford sulaiko visus darbus. De- ™ępama rie tenai turės mirt, del 

troito automobilių išdirbėjus 
Ford, del stokos anglies, skelbia 
nuo rugsėjo 16 d. sulaikys visas 
savo dirbtuves. Ford kaltina 
kapitalistus del jų užsigeidimo 
pasiplėšti iš žmonių tyčiomis su
rasdami priežastis pakėlimams 
prekių kainų, lygiai ir anglies. 
“Tokių neramumų pasikartoji
mas šios šalies ekonominiame 
gyvenime yra svarbiausia delei 
godumo ir šykštumo Wall gatvės 
kuri kontroliuoja gelžkelius, ka
syklas ir visuomenės reikmenis” 
sąko Ford. Jis nenori mokėti 
pelnagaudžiams kasyklų savinin
kams brangių kainų už anglį 
streiko laiku ir už geležį kurios 
kainos taipgi pakeliama.

Fordo sulaikymas darbo Mi
chigan valstijoj padarys bedar
biais 70,000 žmonių ir šimtus 
tūkstančių kitų darbininkų ki
tose šalies dalyse, tečiau, sako • 
Ford, tas yra tik kelių savaičių 1 
nuotikis iki visose Su v. Valstijo- '• 
se industrija iškels rankas ir pa- ; 
siduos darbininkams.

Bridgeport, O., kasyklos ne
laimėj užmušta trįs darbininkai. :

Puodininkystės darbų streikas 1 
gręsia nepavykus konferencijai •

stokos oro ar maisto. Per kitą 
kasyklą darbininkai riausia tu
nelį į pirmąją manydami taip 
pasiekti nelaimėn patekusius sa
vo draugus, jei ras gyvus. Nevi- 
sada ir auksas turi vertę.

Marion, UI., pradėta tardy- 
mes Herrino skerdynių kame 
birželio 21—22 d. nužudyta 26 
streiklaužiai. Tardytojų tarpan 
nepriimama angliakasių ir ka
syklų (operatorių, nes norima 
teismą pravesti bešališkai.

Havre, Francuzijoj, atsibuna 
streikai ir streikerių susirėmi
mai su policija. Sulaikyta lai
vų krovimas, tramvajų veiki
mas ir gazo varymas; armijos 
inžinieriai užėmė varyti elek
tros stotis.

Rugsėjo 10 d. bus antru kartu 
atidarymas miesto auditorijos; 
dabar bus grojama ir vargonais, 
kurie per Velykas dar nebuvo 
gatavi.

Auditorija randasi ant E. 6th 
ir St. Clair.

Užtai kad vyras paspyrė bobos 
mylimą katę, moteris paėmus 
revolverį persišovė. Už kelių 
dienų ji mirė. Pamokinimas vy-

<
M
«•

pr:

algų nustatymui. Pereitą savai-1 rams: Jeigu vietoj jūsų, pati 
lę laikyta devejande darbinin- myli kat? a.r šunl> mylėkit ir jus 
ku ir puodininkystės išdirbysčių tuos gyvulius.
savininku tarybos skilo. Rugsėjo 11 d. atsidaro visos

Puodininkystės darbų diduma miesto mokyklos. Menama bus 
yra Ohio valstijoj. Darbinin-]mažai vietos nes šįmet bus 17 
kams bus paleista klausimas ap- Į tūkstančių mokinių daugiau. 
sibalsavimui ką daryt.

Ugnis uždarė žemėj aukso ka
sėjus. Jackson, Cal. — Argo
naut aukso kasykloj, giliai že
mėj, buvo 47 darbininkai kuo
met augštesniame kasyklos sluo- 
gsnyje prasidėjo gaisras; suvirš 
trįs dienos tie nelaimingi darbi-

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 6 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

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

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu

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

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

W.'.V.W/.VZ.'AW.W.W/A 
I LOUIS EISENBERG 5 
į Turi Geležinių Daiktų, Peily,? ' 
5 Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, į 
į Lieja ir Stogams dangalų į 
S 1169 East 79th St. N. E. S 
į Princeton 1337-K į 
V.’.'.'A'.'.'.'.'.W.'.'.'.'.'.W.V.W

Tur

Bėda. . “Vilnis” nupuolus fi
nansiškai, maino administrato
rius su kiekviena mėnulio at
maina, bet niekas negelbsti — 
delčia ar pilnatis, admi'nistrato- 
riauja Jurgis ar Raulas, pinigų 
kaip nėr taip nėr.

“Laisvė” parašė ilgą editoria- 
lą apie savo kromelį ir tarp kit
ko sako: “Praeitą žiemą opozi
cijos priešai atitraukė 'kokį tūk
stantį skaitytojų, atsiėmė šėrus 
ir tuom padarė didžiausių nuo- 
stolių'Laisvei’.”. Toliau net juo
domis raidėmis sako: “Visi skai
tytojai, visi musų simpatikai, 
turi tuoj kuogreičiausia sukelt 
'bent penkis tūkstančius dolarių. 
Tuoj be jokio'atidėliojimo. Ki
taip bus bėda.”

Visuomet bėda generolams be 
armijos. Metai laiko atgal, An- 
driejai visai nepaisė tų simpati- 
kų, mat tuomet aruodai buvo 
pilni, o dabar be atidėliojimo rei
kia surinkti penkis tūkstančius. 
O iš kur surinksi kad pas “Lai
svę” liko jau tik keletas “sąmo
ningų”, o tie visi be sąmonės pa
lieka redaktorius ramybėje.

Dabar ta sunld našta prisiei
sią panešti tik Alt). P. nariams, 
o žinant kaip ta partija didelė 
galima suprasti po kiek nariai 
turės mokėti kad tą skylę užden
gus. O tai dar ne viskas. Kiek 
yra vadovų toj partijoj, ir visi 
jie turi gauti geras algas, o juk 
ir “Vilnis” kaip ant vištos kojos 
stovi. Visa tai apmislijus, Lie
tuviai darbininkai kurie ten ran
dasi turėtų pasakyti: Jus, Ga
šlūnai, Andriuliai ir visi Paukš
čiai, kurie į lizdus teršėte, va
žiuokite atgal į Valparaiso bul
vių skusti, o mes ir be jūsų ap
sieisime.

Kiekvienas Amerikoj gyve
nantis Lietuvis žino tą faktą kad 
kuris tik iš musų vyrukų bu
vęs Valparaisoj tas fiziškai ne
dirbs: jeigu negauna už redak
torių ar administratorių tai na
minę verda, o į dirbtuvę neina 
nors ir kartum. 'Bėda jums, re
daktoriai, kurie į puikybę pasi- 
kėlėte.

SLA. 14 kuopos susirinkimas 
ivyks rugsėjo 7 d., Lietuvių sa
lėj, 7:30 vai. vakare. Nariai 
kviečiama skaitlingai atsilanky
ti ir naujų atsivesti prisirašy
mui prie SLA. Valdyba.

Kaip ten nebūtų, bet tie dvy
nai, “Laisvė” ir “Vilnis”, “Dar
bininkų Tiesos” labiau bijo ne
gu katalikų kunigai kunigo Moc
kaus. Dovydas.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės susi
rinkimas atsibus rugsėjo 3 d., 

'2 vai. po pietų, Flynn salėj, 5309 
Superior avė. Kviečiama nariai 
atsilankyti kųoskaitlingiausia, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui.

J. Ruškis, Užr. sekr. 
3101 Church avė.

Proga Lietuvaitėms pasimo
kinti amato kuris bus geras vi
sam amžiui. Darvas Profesinė 
Mokykla Siuvimo ir Skrybėlių 
išdirbimo, 6520 Hough Ave., yra 
tinkamiausia vieta kur gali kiek
viena moteris, mergina ir mer
gaitė mokintis siuvimo. Pamo
kos atsibuna kasdien ir vaka
rais. Merginos nuo 
žiaus gali įstoti.

šitas amatas yra 
žiui. Siuvimas yra 
užsiėmimas moterims, kuom jos 
gali ne tik lengvai pragyvenimą 
pasidaryti, bet ir pasigaminti 
sau įvairas drapanas maža kai
na. Mokyklą galima aplankyti 
bile kada apžiūrėjimui.

Baigusioms šią mokyklą duo
dama geros vietos. Vienatinė 
įstaiga kur gali jaunos mergai
tes šiame mieste įstoti siuvimo 
mokintis.

13 m. am-

visam am- 
geriausias

MES PAGELBES1ME JUMS TAI IŠRIŠTI

Kuomet Atvyksti į Clevelandą,
. OBĖ 2Pfa: • S B

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 ant) 
Loan Co. pasirūpins perkėlimu jūsų pinigų, be jo
kio užmokesnio. Pasitark su jais bile laiku.

Katalikų moksleivių seimas. 
Panedėlyj, utarninke ir seredoj 
Clevelande atsibuvo Lietuvių ka
talikų moksleivių, vadinamų “at
eitininkų”, seimas. Viso delega
tų suvažiavo apie tuzinas, o tas 
parodo kad klerikalai nors vis
kuo didžiuojasi bet vis nėra taip 
kaip jie sakosi.

Panedėlio vakare buvo suren
gta Lietuvių salėj viešas vaka-

Nieks dar nežinojo kad vaik
ščiojimas butų priešingu įstaty
mams. Na bet mieste areštuo
jama žmonės einą skersai gatvės 
ir gabenama į kalėjimą arba nu
baudžiama. Mat, prie didelio su
sigrūdimo viduryje miesto, pa
statyti važiuojančių ir einančių 
reguliavimui policistai vienu tar
pu leidžia automobiliams ir ve
žimams pravažiuoti, kitu tarpu 
žmonėms eiti. Bet yra tokių 
kurie nepaiso jokių patvarkymų, 
žengia išsižioję per gatvę ne vie
toj ir per tarpą vežimų, tokiu 
budu atsitinka ir nelaimių ir be
reikalingas kelio ųžgrudimas. '

Ne tik važiuojantieji turi da- 
botis kad ką nesuvažinėtų, bet ir 
pėkšti žirgliodami turit dabotis 
kad nebūtų aniems ką suvažinė
ti. Saugokit savo dūšeles.

Duokit savo dukterei profesiją kuri bus jai naudinga visą jos 
gyvenimą.

Drapanų siuvimas yra pripažinta kaipo viena iš geriausių pro
fesijų moterims. Savo gabumus ir išsilavinimą gali sunaudoti su di
deliu pelnu ir taipgi gali pasidaryti visada*!sau pačiai ir šeimynai dra
panas už visai mažas lėšas.

Mergaitės nuo 13 metų amžiaus ir senesnės gali įstoti. Geros 
vietos duodama visoms baigusioms šią mokyklą. Mes garantuojam 
savo kursus.

Pamokos atsibuna kasdien, ir Panedėlio ir Ketvergo vakarais.

DARVAS PROFESIONAL SCHOOL OF DRESSMAKING, 
DESIGNING & MILLINERY

6520 Hough Ave.
Wade Park karas. Įsteigta 1910.

iastžgiižataat>si!Srit»a<i^i ržSirįfl

Į Amerika Pripažino Lietuvą!
PER VIRŠ 25 METUS TARNAUDAMI SIUNTIME PINIGŲ 
IR LAIVAKORČIŲ PARDAVIME NIEKADOS NERAGINO
ME LIETUVIUS SIŲSTI 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 
pfrkimė vertę Lietuvoje. 4—Amerikos pripažinimas Lietuvos 
pagelbės dalykams virš’ti 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 į Lietuvą — atrasite 
čia tinkamiausi patarnavimą. Api.e kursą pranešame telefonu 
arba laišku.
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Vakarais atdara 

'šitais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos nuo 6 iki 8.
Kreipkitės šiuo antrašu:

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

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

Sumokėtas kapitalas $l,o0o,000.00.
5% mokama už padėtus Taupymui Pinigus nuo dienos 

kiekvieno padėjimo, iki dienos ištraukimo.

PENKI OFISAI
MAIN. OFFICE, 2ND FLOOR BANNA BLDG.

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

Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimai. ?
LIBERTY CAP MFG. CO. į

Vaikams KEPURIŲ
Vaikų kepurės 75c. iki 95c. į 

Vyrų kepurės $1.00, $1.50 Išdirbėjų kaina. 4 
VYRŲ VELTINES SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 4 

Mes turim įvairių daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių, Jį. 

2625 East 55th St. 7904 St. Clair Ave. 4 
Cent. 7509-K Fader & Blecher, Savininkai ' Rand. 5775

tankiausia yra tiktai pieno 
kaina. Pienas suteikia dau
giausia maistingumo už pi
nigus kiek daugiausia gali
ma gauti. Jis yra geriausias 
iš visų maistų kadangi jis su
teikia visus maisto elementus 
lengvai suvirškinamoje for
moj.

Gerkit Kuodaugiau Pieno

BELLE VERNON
t “Geriausias” 45
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dangi kai 
nesą, šios 
jos valdžii 
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