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‘Laisvoj’ Rusijoj Išskersta
į pora milijonu žmonių

lt
PRIE ŽUVUSIŲ KARĖJ, NUO LIGŲ IR BADO, 
-“DARBININKIŠKA” ČEKĄ BOLŠEV1KIJOJ

L ‘ ' IŠŽUDĖ 1,766,118 ŽMONIŲ.

Turkai Smarkiai Pradėjo Pliekti Grekus ir Grąsi- 
na Smyrnos Užėmimu.

DARBAI’
DC DARBININKŲ ŽINIOS

Štai Kiek “Laisvoj Rusi
joj” Laisvai Išskersta

Londonas. — Rygos prane
šimas į Londono Times skel
bia jog sulyg bolševikiškų ofi
cialių žinių komunistų inkvi
zicijos organizacija čeką išžu
dė Rusijoj 1,766,118 žmonių, 
iki tą organizaciją pereitą pa
vasarį panaikinta įvedant po
litišką administraciją.
Išžudytų skaičius susidėjo iš 

sekančių—
Profesorių, mokytojų 6,775 
Daktarų 
kitų intelektualų 
kunigų 
oficierių 
■kareivių 
policistų 
žemės savininkų 
darbininkų 
kaimiečių
Taigi bolševikų “laisvė” bu- 

vo^neįcuriepis visai .užtikrinta 
— numirti. Raudonų banditų" 
kulkomis ir kartuvėmis ir dur
tuvais žuvo daugiau Rusijos 

'žmonių negu karės laiku.

$

Uždrausta streikuoti. Chica
go. — Rugsėjo 1 d. išleista “in
junction” (draudimas) periška- 
dyti iš gelžkelių darbininkų pu
sės gelžkelių kompanijoms jų 
teisėtame biznio varyme, tai yra 
uždraudimas raginti darbininkus 
streikuoti, laikytis streiko tvir
tai, nepasiduoti, streikeriams ne
trukdyti einant skebams į dar
bą, nepaliesti ir nepašiepti dir
bančių streiklaužių. Už tokius 
pasielgimus kiekvienas bus areš
tuojama ir baudžiama.

Po tokio uždraudimo, gelžke
lių dirbtuvių darbininkų unijos 
prezidentas Jewell, kurio unijos 
400,000 darbininkų dabar strei
kuoja, pasislėpęs nuo arešto vis
tiek išleido atsišaukimą į darbi
ninkus ragindamas laikytis tvir
tai, sakydamas jog “darbininkų 
visa viltis yra didžioje industria- 
Įėję karėje kuri-tęsiasi pasauli-

1 nei karei pasibaigus.” “Mes, pa
sirodo, negalime rasti teisingu
mo, gauti maisto, drapanų ar pa
stogės iš gelžkelių, iš nrezidėn- 
to, Kongreso nei Gelžkelių Dar
bo Tarybos, todėl mes* turime 
atsidėti tik ant savęs.” Toliau 
Jewell savo atsišaukime atkrei
pia domę gelžkelių kompanijų ir 
sako: "Nežiūrint jūsų gąsdini
mų, jūsų gudrumų ir planavimų 
jus esat sumušti ir tą jus ir jū
sų bendrai žino”.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentui Gompersui kalbant 
apie iššaukimą generalio streiko 
prijautimui gelžkelių darbinin
kams, ir jam pradėta iš valdžios 
grąsinti areštu. Daugelis darbo 
unijų reikalauja generalio strei
ko. *

Gompers injunetioną pavadina 
peržengimu konstitucinių darbi
ninkų teisių šioje šalyje.

Kietosios anglies streikas už
baigta. Philadelphia.'— Opera
toriai ir angliakasių unijos vir- 
šininkai priėjo sutarimo užbaig
ti tuojau kietosios anglies strei
ką. Darbininkai galės gryžti at
gal ant senų algų, ir tos algos 
bus mokama iki rugp. 31, 1923.

Unijos vadai sako jog darbi
ninkai sugryš į kasyklas rugsė
jo 11 d.

Sudegė 7 darbininkai. Pitts
burg, Pa. •— Gaisras pereitą ne- 
dėldienį sunaikino didelį budin- 
ką Pennsylvania gelžkclio dirb
tuvės kuri sykiu buvo naudota 1 
ir streiklaužių gyvenimui, kame 
sudegė septyni darbininkai. Iš 
penkiasdešimts’penkių ten buvu- ■ 
šių skebų dar desėtkas sužeista. , 
Pora žmonių suimta sąryšyje su 
dirbtuvės padegimu. Manoma - 
jog tą .padarė streikeriai. 1

Kadangi streiklaužiai gulėjo i 
antrame augšte o gaisras prasi
dėjo žemai, smarkiai ugniai pra- 
siplėtus jie neturėjo progos visi 
išsigelbėt.

Memphis, Tex. — Streikuo
jančių gelžkelių darbininkų ko
voj su skebais užmušta vienas 
žmogus. Daugelis sužeista.

Sioux City, la., Amatų ir Dar
bo linijų susirinkime priimta re
zoliucija raginanti Am. Darbo 
Federaciją apšaukti visoje ša
lyje general} streiką.

S. Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, skelbia 
jog šiuomi tarpu darbininkai yra 
tvirtesni negu kada buvo.

West Virginijos angliakasius 
tardant už muštynes šią vasarą 
Cliftonville kasyklose, kame už- 

~mušta aštuoni žmonės, Italija 
teisme (turės savo atstovą, ka
dangi kaltinama tame ir Italai, 
nesą.šios šalies piliečiais. Itali
jos valdžia nori kad jos piliečiai , , .. .... . ,
butų tinkamai teisme, atstovau- •’ sa^° °* iždininkas, Angli
jami. ja turės Amerikai atmokėti.

8,800 
355,250

1,234 
54,650 

260,000 
59,000 
12,950 
19’,350 

815,100

Turkai Smarkiai Muša 
Grekus M. Azijoj

Adana, Maž._ Azija. — Trįs 
Grekų armijos korpusai Eski- 
šehr sektoriuj Greko-Turkų mū
šio fronte liko išblaškyta ir be
veik sunaikinta Turkų naciona
listų smarkiu veikimu. Grekai 
didelėj betvarkėj traukiasi.

. Miestui Smymai gręsia puo
limas. Iš rnušio (sričių subėgo 
į Smymą tūkstančiai krikščio
nių bijodami Turkų, gi pačiame 
mieste Grekai prašosi Amerikos 
konsulo leisti jiems išvažiuoti į 
Suv. Valstijas.

Grekų sostinėj Atėnuose ap
sireiškė suirutė delei Turkų pa
sisekimų. Reikalaujama per
mainyti Grekų armijos vadus.

Austrija Tikisi Karės su 
Vengrija

. Vienna. — žinios apie Veng
rijos armijos koncentravimą pa- 
rubežyje- Austrijos vakaruose 
oficiališkai patvirtinta. Vengrų 
spauda rašo jog tas kariumenės 
traukimas yra tik del įvykusių 
pastarų dienų sukilimų Burgen- 
lande. Vengrai įieško 
sako žinios, atsiimti iš 
jos teritoriją kuri liko 
atimta taikos sutartimi 
skirta Austrijai.

progos, 
Austri- 
nuo jų 
ir pri-

300 Prigėrė su Laivu
Tokio. — Japonijos kariškas 

laivas “Niitaka” nuskendo di
delei audrai siaučiant Kamčat- 
kos pakraštyje ir su juo nuėjo 
į dugną beveik visi ant jo buvę 
žmonės. Beveik nei vienas iš 
300 buvusių ant laivo žmonių ne
išsigelbėjo.

Švedija Pasilieka ‘Šlapia’
Stockholm. — Švedijos prohi

bit jos-visuotinuose" balsavimuo
se “sausieji” pralaimėjo nevisai 
dideliu skaičiumi — mažiau ne
gu šimtu tūkstančių balsų. Šve
dija pasilieka “šlapia” toliau.

Anglija skolinga Suv. Valsti
joms $4,135,000,000, kuriąs sko-

ja turės Amerikai atmokėti.

Rusai Atidarė Gemble- 
rystės Įstaigą

Maskva. — Maskvdj atsidarė 
gemblerystės-lošių kasino pana
ši visam pasaulyje garsiai Mon
te Carlo įstaigai. Bolševikų įs
taiga nelošia guzikais bet irgi 
pinigais, nors kapitalas taip la
bai ten visų nusmerktas. Kasino 
atdara nuo 8 vakare iki 10 ry
to. Tenai taipgi užeina ir sve
timtaučių, žinoma kurie papras
tai dar turi pinigų. Lošimas ei
na ne rubliais bet milijonais — 
sakysim vienas pasukimas rato 
ar kitokio pabūklo kainuoja nuo 
10,000,000 iki 100,000,000 rub
lių.

Įstaigos pelno didumą paima 
valdžia, nes nors kapitalas so
vietų iškeikta, jis labai reikalin
gas. Vienos nakties įstaigos pel
nas, kuris jai lieka tik penktas 
nuošimtis, buvo suvirž 50,000 
milijonų rublių, kas reiškia jog 
lošyje apivartos buvo vienas tri
lijonas rublių, betgi Amerikos 
dolariaisvbutų tik $25,000.

Odesoj Revoliucija prieš 
.Bolševizmą

Londonas. — žinia iš Beriino 
skelbia jog Odesoj, pietų Rusijos 
uoste p’rie Juodųjų jūrių, sovie
tų valdžia atsimetė nuo bolše
vizmo, pasiskelbė nepriklausoma 
nuo Maskvos ir atsišaukė į pi
liečius vienytis prieš “komunis
tus uzurpatorius”.

Čičerin Tariasi su Ame
rikos Atstovu

Berlinas. — Rusijos užrube- 
žinių reikalų ministeris čičerin 
turėjo tarybas su Suv. Valsti
jų ambasadorium Berline, kame 
einasi kalba apie sumanymą pa
siųsti į Rusiją Amerikos* techni
kinės komisijos, čičerin kolei 
kas sako* tame klausime negalįs 
pilnai vienas užtikrinimo duoti. 
Reikia laukti nuosprendžio Mas
kvoje. Rusų užrubežinės preky- 
bos komisaras Krasšin taipgi su 
čičerinu (tarėsi tolesniais reika
lais ką su Ameriką daryti.

■ Washington. — Pradėjimas 
neformalių tarybų su sovietų 
Rusija- persitikrinimui ar verta 
ir ar butų galima siųsti iš Ame
rikos technišką komisiją apžiū
rėjimui Rusijos padėties ir eko
nominio stovio, paaiškėjo šiose 
dienose valstybės departmente. 
Valdžia niekam nežinant įgalia- 
vo S. V. ambasadorių Berline su 
Rusais susineštL-

Žemės Drebėjimas
Tokio. — Smarkus žemės dre

bėjimas sugriovė miestelį Tai- 
boku ant Formosa salos, 
ma daug žuvo žmonių.

Mena-

Airijoj vienų siūloma šaukti 
visos Airijos konferenciją nusi- 
tarimui šalies klausimo. Kiti 
'tam nepritaria aiškindami jog 
konferencija neduos naudos iki 
“visuomenės valia valdo”. Tuo 
tarpu šaudymais!, mūšiai ir už
sipuldinėjimai tęsiasi.

New Yorke vienas žmogus sa
ko išradęs naują, kurą — “van
denini gazą” — išdirbamą su
maišius žemės aliejų su' vande
niu prie.900 laipsnių F. karščio. 
Jis daro su tuo kuru bandymus. 
Sako, juo galima bus varyti lo- 
komotivus, sukti fabrikus, šildy
ti namus ir viską, ir atsieis tik 
trečdalis dabartinės kuro kainos.

BELGIJA UŽSILEIDO T SĄJUNGOS POSĖ- 
VOKIETIJAI DIS PRASIDĖJO

Paryžius. — Atlyginimų ko- Geneva. — Suvienytų Valsti- 
misįja priėjo kompromiso ir su-1 jų atsisakymas užtvirtinti St. 
s i tarė kaslink Vokietijos prašo
mo mokesnių laiko atidėjimo iki 
pabaigai šių metjų. Nors pats 
moratorium kaipo tokis atmes
ta, bet Vokietijai nereikės mo
kėti atlyginimo už karės nuosto
lius mokesnių iki ateinančių me
tų.

270,000,000 aukso markių ku
rias Vokietija turėjo šįmet su
mokėti Belgijai lieka nemokėta. 
Už tai Belgija sutinka priimti iš 
Vokietijos šešių 'mėnesių termi
no Vokietijos iždinės notas.

Belgija, nors irgi prie bankro
to kai Francuzija, sutiko leisti 
Vokietijai atsikvėpti, ko Francu
zija butų nepadarius. Vokietija 
tuos 270,000,000 aukso markių 
padės neutralės valstybės ban
ke kaipo garantiją Belgijai jog 
mokesniai bus užmokėta.

šita priežastis qavė progą Vo
kiečių markei kilti/

Kadangi Vokietija vistiek tu
rės tą sumą sumokėti, šitokis už
traukimas ekonominiai turi ma
žos reikšmės, bet daug reiškia 
politiškai. Pirmiausia tas iš-, 
gelbsti nuo skilimo Anglijos sen
tikius su Francuzija, ir atski
ria daugiau Belgiją nuo Prancū
zų. Jei Belgai butų nesutikę pa
laukti, Francuzija butų tuoj už
ėmus Vokietijos dalį palei Reiną.

Menama kad šito pasekmėj 
galės dar įvykti kita didelė tarp
tautinė ktonferenciįja skolų klau
simams, aptarti. \

Francuzai, vienok, pasilieka 
sau teisę elgtis šu,Vokietija pa
gal savo nuožvalgbs kada jai pa
sirodys- reikalas, — skelbia kiti 
pranešimai/ .

Kitos skolų konferencijos rei
kalingumas išrodoma ( Anglijos 
užrubežinių reikalų ministerio, 
ir Francuzijos premjeras sako 
busią reikalinga kad ir Suv. Val
stijos dalyvautų.

Germaine konvencijos padarytą 
nustatymą suvaržymui privati
nių įstaigų gabenimo ginklų ir 
amunicijos buvo svarbiausiu iš
keltu klausimu Tautų Sąjungos 
raštinėje. Daugelis šalių tą su
tarimą patvirtino. Kitos šalįs 
pranešė jog tuoj užtvirtins, gi 
Suv. Valstijų fabrikantai nori 
daryt biznį tokiu budu kaip pri
statymas ginklų ir amunicijos 
karingoms šalims, sakysim Tur
kijai, Grekijai, ir kitoms iš kur 
gauna gerą pelną.

Rhgs.ėjo 4 d. atsidarė Genevoj 
trečias visuotinas Tautų Sąjun
gos susirinkimas. Ant Tautų 
Sąjungos raštinės namo plevė
suoja penkiasdešimties tautų vė
liavos. Sąjungos posėdžio ati
daryme dalyvavo 62 Ameriko
nai, daugelis kurių buvo atsto
vai Amerikos organizacijų "pri
tariančių Tautų Sąjungai.

Senatas Priėmė Kareivių 
Bonų Bilių

Washington. — Kareivių bo- 
nų bilius, kųriuomi butų duoda
ma tam tikros sumos kareiviams 
buvusiems pasaulinėje karėje, 
liko Senate priimta 47 balsais 
prješ 22. Dabar lieka tik prezi
dentui pasirašyti ir visi Suvien. 
Valstijų kareiviai gautų bonus. 
Tikima kad prezidentas tą bilių 
atmes.

Kemešio įstatymas Aršiausias

Nuvažiavo Automobiliu 
į Niagaros Skradžias 
Niagara Falls, N. Y. — Perei- 

toj nedėlioj viena moteris, 54 m. 
amžiaus, iš Clevelando, nuvažia
vo mirtin nuo 200 pėdų kranto 
Niagaros vandenpuolyje ir ten 
užsimušė. Moteris sėdėjo auto
mobilyje viena ir žiurėjo į van
dens kritimą, kur buvo ir tūks
tančiai kitų žmonių. Netyčia au
tomobilis pradėjo važiuoti į pa
kalnę linkui briaunos; ant mote
ries kliksmo žmonės dar norėjo 
automobilį sulaikyti, bet neįsten
gė, ir tada jis nuriedėjo nuo sta
tumos; apie 150 pėdų augštyje 
moteris ligo iš automobilio išme
sta ir nukrito ant akmenų apa
čioje, o automobilis pats vienas 
sudužo toliau nukritęs.

Caruso Našlė Gavo tik 
Vieną Dolarį

New York. — Miręs Park Ben
jamin, pažymus advokatas, ra
šytojas ir redaktorius, savo pen
kiems vaikams, iš kurių viena 
duktė buvo žmona mirusio gar
saus Italo dainininko Caruso, pa
liko tik po dolarį iš viso savo 
$200,000 turto. Visą turtą pa
vedė jis savo senai našlei, o po 
jos viskas lieka augintinei, ku
rią jie užsiaugino. Savo vaikus 
miręs Benjamin išvadino “para
zitais” ir tam panašiai.

Clarksburg, W. Va. — čia mi
rė tūlas farmeris išvaikščiojęs 
po saule 126 metus. Jis gimė 
Škotijoj 1796 m.

1922 m. medinis alkoholis, ge
riamas vietoj degtinės, 21 vals
tijoj užmušė 130 žmonių ir 22 
nuo jo apako.

Vokietijoj, Eberswalde, mais
to riaušėse užmušta 1 žmogus ir 
sužeista 20.

Kur Yra Pekla? Kanadoj
New York. — Kanados valdžia 

praneša apie 'peklą ant -i&nės 
Kanados dykumose. Vienas ty
rinėtojas nuvykęs į tolimąjsiau- 
rę Kanadoj apžiūrėti užtiktų 
aliejaus šaltinių, atrado dauge- 
iyj vietų baisybes anglies de
gant skalų krantuose. Oras pil
nas sieros ir anglies garų. To
kių išdegusių vietų yra ir Suv. 
Valstijose, Dakotoj; tenai net ir 
dabar randasi degančių anglies 
sluogsnių. Panašių apsireiškimų 
yra ir kitose žemės dalyse. Kaip 
tolimoj šiaurėj, sniegu padeng- 
tosd dalyse, galėjo anglis užsi
degti, sunku nuspėti. Galėjo bū
ti nuo žaibo, arba nuo didelio 
susispaudimo, kaip atsitinka an
glies skloduose. ši žemiška pek
la gal but dega jau keli tūkstan
čiai metų, ir gal dar degs iki 
paviršis išdegs ir iki gilumose 
jau nedaeis oras ir ugnis nega
lės plėtotis.

Vėl Išskrido Brazilijon
Key West, Fla. — Sudužusio 

orlaivio lakūnai, kurie skrido iš 
New Yorko į Braziliją, dabar ki
tu orlaiviu .panaujina savo ke
lionę ir iš Kubos leisis tais pa
čiais keliais kuriais- planavo pir
muoju orlaiviu skristi.

Holandijoj, upėj susimušus 
Anglijos laivui su Holandijos 
laivu, nuskendo septyni žmonės.

Jausdama nepasitenkinimą vi
sų Amerikos Lietuvių tokiu Lie
tuvos išleistu įstatymu sulyg pi
liečių registracijos, kurios neiš- 
pildžius laiku (iįp gruodžio 9 d. 
šių metų) Lietuvos piliečiai nu
stoja savo. pilietiškų teisių ir 
tiktai, anot Kemėšio Informaci
jų Biuro, galės “altgal prie (Lie
tuvos gryžti” paduodami prašy
mus ministerijoms, ir tam pana-1 
šiai, “Dirvos” redakcija užklau-. 
sė trijų Europos valstybių apie 
tokias tiesas jų šalyje, t. y. ne
tekimą pilietybės paso neišsi- 
ėmus: užklausimai buvo pasiųs
ta Anglijos, Švedijos ir Francu
zijos konsulatams, ir nei viena 
tų valstybių, tnors dvi yra mo- 
narchiškos, kita militaristiška 
respublika, neturi įstatymo ku
ris atmestų savo šalies žmones 
nuo pavaldinybės arba pilietys- 
tės jeigu neturi paso.

Klausimai buvo paduota se
kanti :

1. Jeigu jūsų šalies pavaldi- 
nis-pilietis, ar žmogui reikalinga 
paso iš savo valdžios (ar atsto
vybės)* gyvenimui kitoje šalyje?

2. Kiek reikia už pasą mokė
ti metuose?

3. Jeigu be paso, arba jeigu 
I neužsimoka savo mokesnių už 
j pasą bėgyje keleto metų, ar jis 
| nustoja pilietybės ar pavaldiny- 
stės teisių savo šalyje?
Britiško Konsulato Atsakymas

Philadelphia, Rugp. 28, 1922.
“Gerbiamai'Tamistši Noriu 

pranešti jog jūsų laišką iš 22-ros 
šio mėnesio aplaikįau ir atsaky
damas į tai norim pranešti ta
nkistai jog Britanijos pavaldiniui 
gyvenančiam šioje šalyje nerei
kia turėti (Britiško pasporto. 
Kuomet Britanijos pavaldinis 
nori kur keliauti, tuomet jis tu
ri išsiimti pasportą, kurio gali 
paprašyti iš to Britiško Konsu
lo kurio distrikte. jis gyvena. 
Konsularė mokestis išdavimui 
pasporto yra $1.90 ir tas doku
mentas yra geras dviejų metų 
periodui, po kurio jis galima at
naujinti keturiais paskirais p£ 
riodais po du metu kožname, ir 
Konsularė mokestis už atnauji
nimą yra 50c.

“Britanijos pavaldinis nenu-, 
stoja savo pilietybės teisių jei
gu jis užleistų savo paso atnau
jinimo' laiką, bet tuomet reika
linga paduoti nauja aplikacija 
naujam pasportui ir taipgi pri
duoti tinkamus davadus kad jis 
nėra permainęs savo tautybės 
pastojimu kitos šalies piliečiu to 
laiko bėgiu.”
Švedijos Konsulato Atsakymas

New York, Rugp. 29, 1922.
“Gerbiamieji: Atsakydamas į 

jūsų klausimą iš rugp. 22 d. aš : 
noriu pareikšti jog nėra versti
na Švedijos pavaldiniui turėti 
pasportą vykstant į užrubežį, : 
bet delei fakto kad dauguma ša
lių reikalauja vizų, yra reikalin- j 
ga pasportą turėti. 1

“Mokestis už pasportą išduo
damą Švedijos Konsulato Suvie
nytose Valstijose yra $2.50.

“švedas, po--išbuvimo užrube- 
žyje daugiau negu dešimts me
tų, nustos savo pilietybės jeigu 
neprisiųs arba nepadarys Švedi
jos konsulate deklaracijos pirm 
išsibaigimo dešimties metų pe- 

i riodo, jog jis nori pasilikti Šve
dijos piliečiu ir toliau.”

Francuzijos Konsulato 
Atsakymas

Chicago, Rugp.
“Gerb. Tamista: 

mas j jūsų laišką iš 
mėn. prisiųstą man iš Francu
zijos Konsulato New Yorke, no-, 
riu pranešti jums jog Francuzi
jos piliečiui nereikia paso iš sa
vo valdžios gyvenimui šioje ša
lyje. Tečiau visi Francuzai vy
rai turi, bėgyje dviejų savaičių 
po jų pYibuvimo į šią šalį, ra- 
portuotis artimiausiam Francu
zijos Konsului susitvarkymui sa
vo reikalų kaslink Francuzijos 
militarių įstatymų.”

Lietuvos Atstovybės Pareiški
mas

Gyvenantieji užsienyje ku
rie atatinka šio įstatymo pa- 
ragr. 1 ir jo pastaboje . . . 
išdėstytoms sąlygoms, bet ne
įsiregistravo pas Lietuvos at
stovus ar konsulus užsienyje 
ir neišsiėmė Lietuvos pasų šio 
paragrafo nustatytu laiku, ga
li atgauti Lietuvos pilietybę 
tik einant šio įstatymo pa^ag. 
3 ir 4 ir jų papildymu nusta
tytu keliu ir sąlygomis.
Kurie’ iki gruodžio -9- d. 1922 

m. netižsiregrs'fruos ir neišsiims 
pasų, negalės teisintis įstatymo 
nežinojimu, bet jeigu . .'. pa
norės būti Lietuvos piliečiais, 
jiems bus dar kelias atdaras prie 
Lietuvos gryžti. Bet tas kelias 
bus nelengvas . . . . reikės 
daugiau išsikaštuoti, nes ne tik 
reikės užsimokėti už visą praeitą 
laiką nustatytą valstybės mo
kesnį nuo laiko įstatymo paskel
bimo, bet bus dar tokiems žy
minių (bausmių) mokesnių.

Tai yra Lietuviams įstatymas.
Gana žiaurus, kaip matome. 

Toli jis atsilikęs nuo civilizuotų 
tautų įstatymų; Bet tik tiek 
bandoma prisilaikyt “mandagu
mo” kad mums nepasakoma jog 
'visi neužsiregistravę lieka at
metami iš Lietuvos piliečių tar
po”, o jau pareiškiama iš antro 
galo (patiems reikia suprasti kad 
nesame piliečiais, pirmiausia) 
kad turim teisę ir budus gryžti 
prie pilietybės.

Mokestis už pasą, savu keliu, 
neturėtų tokios svarbos kaip ši
tas žiaurus atmetimas Lietuvių 
nuo Lietuvos. ■

30, 1922.
Atsakyda-
22-ro šio

Didelė slapta šmugelyatė Ka
nados degtine su Suvienytomis 
Valstijomis, Kanados pinigams 
pasisekė atkilti iki tikrOs jų ver
tės pirmu sykiu per 7 metus.

Ilgi vakarai užtraukia nuobo3umo ant rnislįjančių 
protų. Skaitymas nuramina juos ir sykiu atidaro 
protaujančiam 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 jį 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 $ I. Lietuvon $1.25

“ARTOJAS 7907 Superior Ave. ' Cleveland, Ohio.



2 DIRVA

| Is Lietuvių Gyvenimo | ............ '
DETROIT, MICH;

Delei Lietuvių registracijos. 
Detroitiečiai pradėjo labai neri
mauti po to kaip Lietuvos At
stovybė Amerikoje paskelbė jo- 

. gei visi Amerikoje gyvenanti 
Lietuviai, Lietuvos piliečiai, pri
valo užsiregistruoti ir^užsimokė- 
ti po $10 iki gruodžio 9 d. šių" 
metų ir toliau kas metas mokė- 
ti po $5. Kurie nęužsiregis'truo- ' 
šią iki paskirtam laikui tie nu-|j 
stosią pilietybės reisių (o sulyg 
įstatymo) ir turto Lietuvoje.

'Progresiviškos vietos draugi
jos, būtent: AjL.TJS. 29 kuopa, 
L.S.S. 116 'kuopa, S.L.Ą. 21 kuo
pa, T.M.D. 68 kuopa ir Lietuvių 
Piliečių Gedimino Klubas ben
drai rengia masmitingą ant 10 
d rugsėjo kur manoma išnešti 
atatinkamas rezoliucijos prieš 
brangią ir žiauria krikščioniškai-11UIU u.,
demokratišką politiką. Taipgi M® apie dešimtą valandą, kuo- 
bus kreipiama domės ir į Lietu- me^ b Kuryero Codzienny pro
ves Konstituciją kuria jau Stei- ^epanai ir “Keleivio” leidėjas 
giamasis Seimas priėmė. Kon- Gegužis jau buvo biznio name, 
stitucijoj permatoma aiškus pa- stai*a’ ir lnėJ° ir-.po'
sikėsinimas prieš Lietuvos dar-, c*stas- Valdžios tarnas, zino- 
•bininkų laisvę ir gerbūvį. Kal-.ma’ ^ausė ar Gegužis turi lei- 
bėtojai bus iš Chicagos ir -vieti- dimą laikyt automobil} ties sa- 
njaj vo namu ant gatvės kur tuks-

m . • i tančiai žmonių turi pravažiuoti.Tatai kam rupi savo ir kitų i .. • .... • -f ,, , . . . , .. (Automobilis buvo Gegužio dar-darbininkų ateitis visi ateikite ?. . , _ . .v . ° . .. ■. ... bininko, kuris i s vakaro jau bu-1 augsciau minėta masmitmgąl .. . L . .... , . ii- ui vo policisto įžvelgtas ne vietojir sutartinai pakelsime savo bal- r x A A ,...x. v / t - x stata ta automobilį).. Gegužissą pries nesąžiningus Ęietuvosl _ . . .i-x-i • • f drąsiai atkirto savo kalba bukpolitikierius. ' . .. .. . , . ; , .
“Dirvos” Korespondentas. J,s "ezl,n^nielf0 ap’e a"to' 

mobilj, ko dar čia policistas is jo
Gražus ^Sandariečių vakaras, norįs. Pagaliaus policistas pa- 

Rugsėjo 9 d., subatos vakare, A. liepė jam išeiti iš užtvaros, nes 
L. T: Sandaros‘29'kuopa rengią jį areštuojąs kaipo kaltininkai 
teatrą ir balių Lietuvių salėje, fkuris ne tik nepasako keno tas j 
25-ta gatvė ir. Dix AVe. Bus j automobilis Lies jo namu kasdien 
perstatyta komedija “Balon Kri
tęs Sausas Nesikelsi”. Tai bus 
gražus šio rudens pasilinksmini
mo vakarėlis. - Kpts.l

Parsikraustė prošepanus — už 
tai visi uja. Pagalios policistą 
norėjo sumušt ir nuduot dideliu 
galijotu — ir tas nevyko.... 
Biedni Lietuvių tironai!

žandaras.
tokiems^ Lietuviams ir vadintis 
Lietuviais? čia tai tėvų kaltė 
kad savo vaikų nesuvaldo, per- 
anksti leidžia valkiotis su tais 
išgamomis lyg butų su gerais 
draugais. Tik reiktų daugiau 
protauti ir laisvesnius laikraš
čius skaityti, gal daugiau proto 
.gautumėt. Patariu visiems už
sirašyti “Dirvą”. Žinosit kaip 
Lietuva stovi ir labiau atkreipsit 

1 atidą į Lietuviškumą ir pamy- 
lėsit savo tautą. Skaitydami ka
talikiškus laikraščius dar tam
sesni paliekat, daugiau nieko ne
žinot kaip tik bažnyčią.

Bridgeportietis.

SO. BOSTON, MASS.
“Keleivio” leidėjas J. G. Gegu

žis'' norėjo sumušt policistą — 
liko areštuotas. Rugp. 23 d.,

riogso, bet dar bjauriai kolioja- 
si.

paru- 
kelio-

būti;

Gegužis iš už baro išėjo ir L A Uct oldip
policistas jį paėmęs už apikak- New Yorke, 
lės pasakė jog jis yra po areštu ma nema^.

Delei Keleivių Namo
Nuo 1910 m. Amerikos Lietu

viai jautė didelį reikalą turėti 
New Yorke savo Namą kur mu
sų keleiviai iš Lietuvos Ameri
kon, ir iš Amerikos Lietuvon; 
keliaudami butų tinkamai pri
žiūrimi. Dabar musų žmonės 
keliaujanti vienon ar kiton pu
sėn; patenka į rankas išnaudo
tojų, ir tankiai buna jų apiplė
šiami. Iš to yra daug nuosto
lių kaip patiems keleiviams taip 
ir Lietuvių firmoms-agentams 
kurie takiems keleiviams 
pina laivakortes, išleidžia 
nėn.

Taip ilgiau neprivalo
mes Lietuviai būtinai turime pa
daryti galą tam viskam. Mes 
turim pasirūpinti pilną apsaugą 
atkeliaujantiems ir iškeliaujan
tiems musų broliams.

šis pasiryžimas tai ne naujas 
koks sumanymas. Kad pagelbė- 

Ijus šitam reikalui, jaū 1913. m. 
buvo New Yorke suvažiavimas 
Lietuvių Agentų, bet del stokos 
išanks'to parūpinto plano ir vie
tinių darbininkų sumanymui'vy
kinti, suvažiavimas pasiliko be 
pasekmių. Vienok nuo to laiko- 
ne iš vieno Agento teko girdėti 
nusiskundimų ant to .kad jų ke
leiviams nėra tinkamos vietos 
New Yorke apsistojimui;

Musų žmonės atkeliaujanti į 
Ameriką, nekartą patenka į di
delį vargą; kelionėje jiems pa- 

■ vagiama pinigai, ar pameta ad
resus, ar kokia kita nelaimė at
sitinka. Iš tų nelaimių turi gel
bėti svetimtaučiai, labdaringos 
įstaigos, kaip antai S. L. A. ar- ;

) Lietuviai gyvenanti : 
. Ta aplinkybė, žinb- 1 

__ , nemažai pakenkia ir pa- ;

atnaujino šį klausimą, nuspren
dė atsikreipti į visus Amerikoje 

'■laivakorčių pardavinėtojus, su
rinkti. pilnas informacijas, ir 
jeigu atsiras ganėtinas“ skaičius] 
prisidedančių .prie įkūnijimo Ke
leivių Namo, tuoj imtis darbo.

Lėšos tokiam namui užlaikyti 
priklauso nuo 'daugelio sąlygų, 
kaip tai: vieta kur namas bus 
įrengta; kokiam skaičiui kelei
vių: kaip įrengta, prastai, vidu
tiniškai ar gerai; koks patarna
vimas, vidutiniškas ar pirmos 
klesos, ir tt. Ant kiek mes bū
dami čion ant vietos permato
me, musų nuomone Keleivių Na
mas turi būti įrengta vakarinėje 
dalyje New Yorko, arti dokų, 
subway ir gelžkelių stočių.

Akomodacija turi but parūpin
ta bent penkiasdešimčiai žmo
nių. Vidutiniškai imant dvi die
ni kiekvienam keleiviui. išbūti 
Keleivių Name, per tokią įstai
gą per metus gali pereiti 10,000 
žmonių.

Užlaikymas tokio Namo per 
metus atsieitų į $16,000.

Ineigų, pagal viršuj paminėto 
namo rūšies užlaikymo per me
tus būtų į $25,000.

Kad sumanymas nepasiliktų 
tik sumanymu, L. A. B-vė daro 
sekantį pasiūlymą: Steigti Ke
leivių Namą korporacijos pa-, 
grindais, su kapitalu- $25,000.

. (L.A.B. Buletinas.)

ketų pinigų nevalia išduoti. Tu 
atsiimsi, ir kitas panorės. Ta
da žmoneliai paima laiškus ku
riuose sakoma apie pinigų atga
vimą ant pareikalavimo, ant ku
rių yra parašai dviejų Petraus
kų ir dar vieno žmogaus, ir pa
duoda teismui. Bet teisme jie 
užsigina kad jie tų laiškų nerašė, 
kad per prakalbas jie nežadėjo 
pinigų atiduoti, o dar geriau, jie 
•nei prakalbų niekur nesakė, ne 
tik kad jie sakė pobažnytinėse 
salėse su kunigais. Liudininkų 
tuo tarpu skundėjai neturėjo, 
o jie po prisiega išsigynė. Tada 
teismas ant visų trijų uždėjo po 
$500 kaucijos, ir bus tardymai.

Po tam Kun. Kasakaitis susi
šaukia advokatėlius į bažnytinį 
skiepą ir visus apgavikus, ir pra
deda prakalbas-šmeižtus nekaltų 
žmonių, kad jie reikalavo atgal 
savo pinigų, kaip žadėta. Sako, 
kaip jie reikalauja pinigų, nes 
juk šėrus pardavinėjant valia 
meluoti, o tuos kurie nori pini
gus atsiimti reikia į kalėjimą 
susodint nes jie griauja bendro
vę. Nors, tiesa, kunigėlis su sa
vo gizeliais žmonių negali į ka
lėjimą įkišt ūž reikalavimą savo 
'pinigų, o dar pats su jais gali pa
tekt, bet durnelius įbaugino.

Jie savo laikraštyje gyrėsi su
rinkę tokiu budu $50,000, ir tas 
gali būti teisybė. Bet dabar bu-

[vusiame Inkerman, Pa., šėririin- 
kų mitinge buvo ir P. Petraus- 

I kas ir jau gražumu prašė kad tie 
patįs šėrininkat pirktų* daugiau 
šėrų 'jeigu nenori kad pirmesni 
pinigai žūtų. Nėra kuo biznio

_ . Pagelbėdami anuos pi
nigus, apie. keturi dar davė po 
dešimtinę, ęjtiti šėrininkai tik 
sėdėjo nusiminę nes jau nesiti- 

' kėjo gero kad ir daugiau pirks,
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SGERB. g
PRAGILO KAMPELI^^ I

BRIDGEPORT, CONN.
1 Nors Bridgeportas ir nemažu- 
tis miestukas ir rtęmažai yra Lie-, 
tuvių, tik kažin ko jie J^bai ap
snūdę. Viena kuo dabar labiau
sia užsiima musų žmoneliai tai 
“naminės” virimui^augumas tu
ri savo “bravorus”, bet per juos 
kiti paskutinio galo prieina, nors 
manė pasidaryt dikčiai dolarį 
nių.' Labai liūdna žiūrėti ant to
kių musų-žmonelių. Girtuoklys
tė užima svarbią vietą ne tik 
tarp vyrų -beit ir tarp moterų; 
moterįs prisigėrę net su savo 
vyrais muštynes kelia, bet gra
žiau sugyvena su burdingieriais.

Neprošalį butų prisiminti ir 
apie musų jaunimą.. Jo čia kaip 
ir nėra, nes nesusieina į bendrą, 
o tik išsimėtę po visas puses, jo
kią savo organizacijų neturi. 
Yra čia Dramos ir Dailės Drau-

- gija Aidas, reiktų kiekvienam 
vaikinui ir merginai prigulėti, 
geriau galėtų apsišviesti.

Daugelis musų merginą, gry
no Lietuviško kraujo, apsiveda 
su svetimtaučiais, o ypatingai su 
musų tautos priešais Lenkais; 
tą daro didžiausių katalikų duk
teris, ir net savo tautą niekina. ' 
Nekurie net sako jog Dievas Lie
tuviškai nesupranta, Lenkiškai 
tai dar suprantąs. Ar ne gėda

ir turi kartu su policistu eit kai-' 
po kaltininkas į policijos nuova
dą. Gegužis policistą griebė 
taipgi už krutu, norėdamas, nors 

/silpnesnis būdamas, užlaužt ant 
stalo. Prasidėjo tikra karė.... 
Policistas pasistiprino ištikrųjų 
laikytis, Gegužis nepasiduot,‘ir 
luposi tol iki policistas suvaldęs 
Gegužio rankas, norėjo, išsitrau
kęs iš makštų, “pagąsdint” re
volveriu .... Tai pamatęs, Ge
gužis nutirpo'.... ir liko areš
tuotas ir nugabentas į policijos 
nuovadą. Nuovadoj buvo tar
dymas, kur 'jis pripažino keno 
tas automobilis. Policištai at
ėję ir automobiliaus tikrąjį sa
vininką Suareštavo. Buvo su
statyta protokolai ir, pianoma, 
abudu užsimokėjo nemažai už 
“trobelį”; vienas, kad nesako 
teisybės ir dar šoka sumušt po
licistą, o antras už tai. kad ne 
vietoj automobilį stato.

Yrą žinių buk Gegužis nenorė
jo pasiduot policistui todėl kad 
jis manė jog Sandariečiai, kurie 
nežmoniškai per “Keleivį” ap
šmeižti ir dar šmeižiami, išpir
ko "varantą” Gegužį areštuoti. 
Ar ištikrųjų tokia mintis ir bai
mė privertė Gegužį griebt poli- 
cistui į krūtis, tikrai nežinia, 
bet gąlimas daiktas.

Nabagams Lenkų burdingbo- . 
siams iš visų pusių, nelaimės! i

Teismas del Industrijos 
B-ves Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių Industrijos. Bendro^.^^įį‘ 
vės, Wilkes Barre, Pa., agentai 
laksto po kitas kolonijas ir daro | 
prakalbas, įkalbinėdami žmones Į 
pirkti tos bendrovės šėrus už vi
sus pinigus kiek tik pas jų turi. 
Jie kalba buk ta bendrovė, tie 
agentai padarys ką gero Lietu
vai ir tai ypatai, tai yra padarys 
šėrų pirkėjus turtingais ir lai
mingais ant visados, o ir Lietu
va bus laiminga. Pinigus žada 
ant kožno pareikalavimo atiduo- 

čiam Lietuvių vardui; susidaro Lti ir su dideliais nuošimčiais: 
tarp svetimtaučių opinija buk Pliauškia daug stebuklingų da-

' Lietuviai esą apsileidę, 'suvargę, 
negali ir nemoka savo tautas at
eivių reikalus tinkamai prižiū
rėti;

Dabar kuomet *musų tautos 
gyvenimas pakrypo Į kelią ne- 
prigulmingos ateities, kuomet 
musų tautos likimas virto tarp
tautiniu klausimu, mes visuose 
gyvenimo apsireiškimuose turi
me parodyti savo sumanumą, 
savo išnašumą ir susipratimą, 
atstovauti musų pačių reikalus 
nežiūrint kad tas reikalautų iš 
musų nemažo pasidarbavimo ir 
net pasiaukavimo.

Šiuomi klausimu nemažai indo- 
mavos Lietuvos Atstatymo Ben
drovė; jau nuo 1918 m, ji rin
ko įvairias informacijas. Pri
buvus Lietuvos Atstovybei Ame
rikon, J. Vileišiui pradėjus tuo : 
reikalu rūpintis, nebuvo išroka- , 
vimo daryti varžytinės. L. A. i 
Bendrovė perleido Lietuvos At- I 
stovybei visas surinktas infor- i 
macijas manydama kad šį taip i 
labai Lietuviams reikalingą Ka- 1 
leivių Namą bus galima įvykin
ti ; bet Astovybei atsimainius vi- j 
si planai pakrikdyta, ir prabėgo 1 
keli metai o musų Keleivių Na- 1 
mo kaip nėr, taip nėr. • Dėlto L. j 
A. B-vės direktoriai, buvusiame į 
susirinkime birželio 8 d. 1922 m. -i

lykų, kaip tai buk 'jie pastatys 
dirbtuves, įsteigs pramones, ir

Bet Wilkes Barre apielin-
nesiseka, vyksta

bendrovės „tvėrė- 
iš Bostono ir čia 

Jis susibičiu-

tt.
kėj tas jiems 
kur- toliau. - 7 

Vienas iš tų 
jų atsidangino
sudarė sau lizdą, 
liavęs su nekųriais kunigais pra
dėjo vilioti iš negudrių žmone
lių pinigus. Jis, su rodą kuni
gėlių, padarė laiškus kuriuose 
aiškiai ragino žmones dėti visus 
savo pinigus į. jų bendrovę, ža
dėdamas atgrąįšinti pinigus ant 
kožno pareikalavimo. Daugelis 
žmonių ir sudėjo visus savo pas
kutinius centus. 'Blogiausia dar 
štai kas kad Kun. Bumša ir Kun. 
Kasakaitis su tos bendrovės va
dovais daro prakalbas, šaukia 
žmonelius duoti pinigų kuodau- 
giausia. Rengta vakarai ir vi
sokie programai su dainomis ir 
kitokiais pagražinimais sušauki
mui žmonių į prakalbas, na o 
atėjus, Ktin. Bumša užrašinėja 
laikraštį ir parduoda Šerus.

Bet kada žmonėms prireikė 
pinigų ir jie panorėjo išgauti iš 
bendrovės kaip buvo žadėta, — 
kur tau, jau neduoda. Vaikščio
ja žmoneliai mėnesį, antrą ir tre
čią,' ir vis negauna. Bendrovės 
vadai pasako kad už šėrus sumo-

.taigi niekas nepirko. Jų laikraš
tį remia dar keli Petrausko ben
drai kunigai.

Negražu butų tokiems biznie
riams vilioti iš žmonių pinigus 
aiškinimu buk štai tavo klebo
nas priguli, dėkis ir tu, viskas 
gerai, gausi didelį nuošimti, ir 
tt. ir Jtt. Kiti geresrfi kunigai 
persergsti savo žmonelius nuo 
visokių skylių kur žmonės gali 
prarasti savo centus, bet musų 
tėveliai tų užtylėjo, o dar patįs 
patarė.

Daugelis žmonelių su-visokio
mis bendrovėmis susibiedriino 
save : sudėjo paskutinius centus 

Į ir liko nuogi kai pirštai. - Tikė
josi senatvėj ką turėti, bet nemo
kėjo pasirinkti vietų kur yra 
pelningos, o kišo ten kur kas 
gražįausia pašnekėt mokėjo.;

Katalikų įstaigos tokios: me
luoti ir apskriausti žmogų tai 
valia. Bet jam paaiškinti ir jį 
apsaugoti nuo ten kur bloga tai 
griekas. šėrininkas.
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Auksinai puolė — pasiekė beveik dugną— atsimušė ir dabar Smarkiai Eina AUGŠTYN. Kurie šiose 
dienose siųs pinigus saviškiams džiaugsis, Šiose dienose 1,000 Auksinų kainuoja tik_____ $1.35

“Dirvos” Agentūrą siunčia pinigus į Lįetuvą 
Auksinais Draftais ir Money Orderiais, ir Do
leriais kur priėmėjas gyvena arčiau didžiųjų 
centrų kur yra bankai.

PINIGŲ SIUNTIMO, LAIVAKORČIŲ IR POPIERŲ IŠD1RB1MO PATARNAVIMĄ'RASITE - '

“Dirvos” Agentūra įveda ‘LAIVAKORČIŲ 
pardavinėjimą į Lietuvą ir iš Lietuvos, paga
mina išvažiuojantiems pasus, išima visus po- 
pierus ir-partraukia gimines iš Lietuvos.

Dirvos” Agentūroj ■ 7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

© 
-© 
© 

.© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
,© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

©
©

tuojau mušė telegramą at
stovybei apreikšdamas savo- 
dievišką sapną, ir kad jis pa
skirta išganyt atstovybę nuo- 
tvano. Nusigandęs atstovas 
išgirdęs žinią apie tvaną, at
gal muša telegramą Fabijo
nui kad- atvažiuotų išvaikyt 
iš tenai bedievius, ba jau 
vienas kraštas atstovybės 
laivo bedieviais labiau nusė
stas ir beveik per jį vanduo 
ims bėgti į vidų.

Ir nusidavė Fabijonas, su- 
sikryžiavojęs ant 'krutinės 
rankas į atstovybę ir pabla- 
gaslovijo visus, o jie visi že
mai jam nusilenkė, ir jis pa
matė kad vieno plikė pries 
jį sužibėjo, o kito barzdą at- 
sikišus buvo. Tada jis ta
rė jiems: Aš esu atsiųstas 
čia išgelbėt judu nuo to kas 
turėtų stotis jeigu jus čia il
giau su bedieviais busit. Už
sirūstino ant atstovybės Die
vas kad jus čia nieko negalit 
be bedievių padaryt, ale kad 
bedieviai nedaro, taip kaip- 
jus norit, jūsų darbo visai 
nesimato (nors per kitų ran
kas padaryto), tai aš atėjau 
išgelbėt jūs ir užganapada- 
ryt dvasiai šventai kuri ne
apdovanojo7 jūsų nei protu 
nei mokėjimu dirbti, tik ką 
barzdą davė, o kitam net 
paskutinius plaukus atėmė. 
Tai nuo šiandien aš išvaiky
siu iš čionai .visus kuriems 
Dievas paskyrė pekloj vietą, 
o užėmęs jų vietas pats ati
dirbsiu, o ant rudens dar pa
darysiu vietos keliems die
vobaimingiems ir paklus
niems savo gizeliams.

•Jus turėsit manęs klausy
ti ir dary ti ką aš liepiu, o aš 
kalbėsiu jūsų lupomis ir jū
sų vardu, ba kitaip Dievas 
užleis čia tvaną ir neliks čia 
jūsų nei vieno.

Tuųj būv.o išmesta vienas 
■bedievis, ir nuo to užėjo ant 
atstovybės Dievo malonė — 
sulaikyta plaukimas to pra- 

Į keikto aukso del kurio žmo
nės į ištvirkimą patenka, itr 
atstovybėj pasidarė sausa.

Tą pagalį kuriuomi Til
tauskas bedievį mušė laide 
nutarta patalpint katalikiš
kame muzejuje, ale kad to
kio muzejaus dar nėra, nu
tarta pavadint būrį kunigų - 
iš Lietuvos ir rinkt aukas*' 
muzejaus. statymui.

tai tuos name t.p i Ale atstovybėj ėmė ir pri- 
'tau nrisakau ba truko drė&numos arba to be tau prisakau, bau, kaip žmonės sako> «jei

•j netepsi nevažiuosi”, Fabijo
nui Dievas per sapną neuž- 

! tikrino -kaip buvo užtikrinęs 
[savo pirmutiniams sutvėri- 
l maras kad visko visada ant 
žemės bus ir nieko nepri
truks. Atstovybėj ėmė ir 
pritruko pinigų.

Ale tada vėl Dievas apsi
reiškia Fabijonui per sapną 
ir sako : Jeigu aš sutvėriau 
tave ant savo paveikslo tai 
ir žiūrėsiu kad tu gyvas bū
tumei norš niekad, nesėji, ir 
nepjauni kaip paukštis dan
gaus. Kada atsikelsi imk ir 
išleisk įstatymą kad visi be
dieviai ir visi tie kurie gali 
pavirst iį bedievius ’(ba aš 
jiems daviau laisvą* valią) 
turi pas 'tave užsiregistruot 
ir kas metas mokėt kožnas 
po dešimts dolarių, o iš to 
suplauks milijonai dolarių 
kurių užteks tau ir tavo vai
kams ir tavo vaikų vaikams.- 
' Ir kėlėsi tuoj Fabijonas ir 

iššoko iš Jovos dar patamsėj, ) 
ir iki aušra švito jau buvo J 
parašyta įstatymas ir pasių
sta Lietuvos valdžiai užtvir
tinimui, o kada sulaukė at
sakymo, jis įstatymą paskel
bė .Amerikos Lietuviams;

Dar nesuėjo paskirta re
gistracijos užsibaigimui die- . 
na o jaū visi suaugę žmones 
— apie keturi šimtai tūks
tančių galvų — sumokėjo po- 
dešimtinę, ii' dabar atstovy
bėj yra keturi milijonai do
larių —

Ir tuo baigiasi žodžiai 
gerb. Spragilo evangeliją.
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GERB. SPRAGILO 
EVANGELIJA

Aną metą Dievas pasišau
kė telefonu tėvą Fabijoną 
per sapną ir tarė jam:

Vašingtone yra įsteigta 
Lietuvos Atstovybė su dievo
baimingu ir nuolankiu mano 
tarnu Juodeckiu, kuris užsi
auginęs barzdą panašią į 
mano Sūnų, ale ta atstovy
bė yra užteršta visokiais be
dieviais ir mamonais ir jei
gu jie tenai ilgiau užsiliks 
ištiesų sakau tau jog užlei
siu ant žemės kitą tvaną ir 
prigirdysiu Visus išskyrus 
tave vieną ir gerb. Antani
ną su kuria tau paskui rei
kės atpildyt visą žemę žmo
nėmis ir kitais sutvėrimais.. 
Tai jeigu nenori 'tokio sun
kaus darbo (ba tu niekad ne
mėgai dirbti ii’ užžiurėti ma
no vaikų didelėse parapijo
se) eik tenai į atstovybę ir 
išgelbėk ją iš bedievybės ir 
mamonizmo, ba'kitaip išsi
baigs mano kantrybė ir už
leisiu tvaną kokio nei Nojus 
anose dienose neregėjo.

Kada tu tenai nueisi, pa
matysi užveistą visą atsto
vybę bedieviais ir eretikais, 
ir visus išvaikyk iki vienam. 
Ale neišvyk tiktai dū ku
riuos aš pasirinkau sau kai
po savo ištikimus sutvėri
mus. r‘

Tada Fabijonas telefonu 
per sapną Dievo klausia: Ale 
kaip aš pažinsiu tuos ku
riuos reikia pasilikt?

Tada Dievas jam persap- 
hą telefonu atsako: Kada 
nueisi ir pamatysi visus, pa
žiūrėk į visų veidus ir galvų 
viršugalvius. O kurie reikia" 
palikti vienas turės ant vei
do barzdą, kitas pliką visą 
pakaušį — tai tuos palik te- 
nai kaip aš 'i 
aš juos sutvėriau ant pavei
kslo savo: vienam daviau 
barzdą, o kitam palikau pli
ką viršugalvį kaip mano, o 
kitus išvyk laukan.

Tada Fabijonas telefonu 
per sapną klausia: O jeigu 
jie neis, kaip tada?

Tada Dievas jam telefonu 
per sapną atsako šitaip: Jei 
jie neis pasakyk Juodeckiui, 
o jeigu dar neis, Juodeckis 
pasivadys Tiltauską, kuris 
padės išmest, o jeigu dar 
neis tada Tiltauskas kaukš- 
tels pagaliu per galvą ir bus 
užbaigta. Ba ištiesų sakau 
aš tau kad aš užleisiu ant at
stovybės tvaną ba jau mano 
kantrybė išsisėmė ir aš ne
galiu žiūrėt kaip bedieviai ir 
belzabubo vaikai atstovybėj 
dirbdami gali imt bedievių 
ir mamoho garbintojų sudė
tus ant bonų pinigus. O tu 
esi mano (išrinktas ir nužiū
rėtas išgelbėjimui tų pinigų 
iš bedievių rankų, todėl da
ryk taip kaip aš tau liepiu- 

Kada gerb. Fabijonas iš
budo, pašoko ir norėjo išvys
ti prieš savo dangišką skais
tybę, kuri su juomi kalbėjo 
ir rodąs davė, ale kai iššoko 
iš lovos pamatė gaspadinę 
budinančią jį skubėlis ant 
mišių, ba jau zakristijonas 
du sykiu buvo šaukti.

Tada Fabijonas- suprato 
kad jis nėra tinkamas Dievo 
avelių ganymui ir kad jis 
turi daugiau miegot negu 
jam gaspadinė leidžia, nu
sprendė pamesti bažnyčią ir 
kleboniją, altorių ir parapiją 
su parapijonais kurie nesu- 
neša tiek pinigų kiek sumo
kėta ant bonų atstovybei, ir

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašyk i t jiems “Dirvą”
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Nuo Redakcijos
knygų ištraukas, gamina straip
snius, ir taip sužingeidavo visa 
Lietuviška skaitančioji visuo
menė apie Voltaire’ą kad kiek
vienas to vardo pasirodymas rai; 
dėse tempia akis skaityti kas čia 
rašoma.

PAMINĖJIMAI ŠERNUI MIRUS
* į (Tąsa iš pereito num.)

KĄ DABAR KEMĖŠIS PASAKYS?
“WIENYBfi” (No. 70) pa- 

’ .duoda šitokią nelauktą 
žinią gautą nuo savo kores
pondento iš Kauno.:

“Kaslink paskelbto Kemė
šio ‘įstatymo’ kad Amerikie
čiai turės mokėti po 10 dod. 
iki gruodžio ir tt. — tai gry
nas nonsensas. Ar Kemėšio 
smegenįs susimaišė? Tokio 
įstatymo St. Šeimas nepri
ėmė, tokio įstatymo ai’ net 
projekto nežino nei Finansų 
Ministerija, nei biudžeto ko
misija. Apie tokį įstatymą 
ar net projektą negirdėjo 
nei Užsienių Reikalų Minis
terija. Viskas kas- galėjo 
būti tai ‘kadų’ (krik.-dem.) 
partijos koks nors žmogus 

■gal sužinojo, bet daugiau 
nieko. Tokis įstatymas kaip 
jis paskelbta, sulyg juristų 
nuomonės, absoliučiai nega
limas, nes jis Suv. Valstijų 
valdžią ignoruoja, tveria 
valstybę valstybėje. Galima 
tas, tik apeinamu budu, pa- 
yyzdin padidinant mokesnį 
už pasus į Ameriką, padidi
nant mokesnį nuo žmonių iš 
Amerikos parvažiuojančių. 
Bet ir to . absoliučiai negal
vota, neruošta, ir Pasų sky
rius prie Vidaus Ministeri
jos apie tai nieko nežino. Ši
tą būtinai paskelbkite.” ♦

Šita žinelė, be abejo, kle
rikalams ir Kemešiui ir jų 
visai atstovybei yra perku-

• nu iš griedro dangaus.
Kaip nepatvirtinta Kemė

šio įstatymas po $10 taip ši 
žinutė bent mums nėra pa
tvirtinta, bet tuoj pasirodys 
keno teisybė. 1

Ką ant to .pasakys Kemė
šis? .Gal tuoj pasirodys iš jo 

at straipsnio “Melams Sugriaū-i 
ti” No. 2, kurio seriją No. 1 
pati sugriuvo.

Voltaire Prikeltas -iš 
Numirusių-

Voltaire — (kuris vardas te
buvo žinoma tik augštai apsi
švietusiam Lietuviui — kai'žai
bas praplito musų -spaudoje, ir 
štai apie jį sužino kiekvienas net 
mažai skaityti mokantis, — ir 

I Voltairę prisikelia iš numirusių 
ir ateina į Lietuvių tarpą su sa
vo .‘mokslu kaijp jis mokino pa
saulį baisiaisiais amžiais kuomet 
dar 'bažnyčia buvo viskas.- Tai 
buvo 18-me šimtmetyje.

Voltaire savo teisybės žodžiu 
liko garsiausias mokslininkas-iš- 
torikas-filosofas-poetas pasau
lyje ir sykiu labiausia dvasiški- 
jos nekenčiamas asmuo kokis to
se dienose po žemę’vaikščiojo, 
šventoji Inkvizicija į>utų jį ke
lis sykius iškepusi jei tik butų 
į savo nagus pagavusi, bet Vol
taire laimingai išgyveno, skelbė

savo teisybę ir rašė, mums tą pa
likdamas, iki žilos senatvės — 
neš visgi sulaukė 84 metų am
žiaus.

Voltaire gyveno tarpe 1694 ir 
1778 m., Francuzijoj, būdamas 
ištremtas tai į Angliją, tai pasi
šalindamas į Šveicariją, bėgda
mas nuo- kunigų ir jų kontro
liuojamos valdžios persekiojimų.

Kas Voltairę prikėlė iš numi
rusių musų spaudai?

Nagi Kun. Fabijonas Kemėšis 
savo straipsniu “Melams Su
griauti”. Jis tik paminėjo šiais 
žodžiais: “Vpltaire’o giminė pla
ti.” Kiek daug gero Kemėšis 
■butų padaręs katalikybei jeigu 
butų' pasakęs: “Bedievių giminė 
plati”. Apie Voltaire’ą niekas 
nebūtų nei suuodę.

štai dabar, tą suminėjus, vi
sa musų skaitančioji visuome
nė nekantrauja, verčia po kny
gynus ir enciklopedijas jieško- 
damą kas buvo Voltaire. Raš
tu užsiimantieji tuoj verčia iš jo

Kaipo žmogus, Dėdė Šernas turėjo dvi

RUGSĖJO MENESIO 
DANGUS

Teisybės Labai-Suriki 
Dvasiški jai

Vienas baptistas kunigas pa
vadino visus kunigus pritarian
čius Darwino teorijai “babuno 
šalininkais”, ir sako kad tie <ba- 
buno šalininkai” turėtų pavadin
ti savo bažnyčias “bažnyčia bež
džionių ainiams”.

Lyg ant laimės, tasai kunigas 
randasi netoli New Yorko, kur 
yra didėlis Gamtos Istorijos Mu
ziejus, ir jin atsilankęs dvasiš
kas tėvelis galėtų rasti, žingei
džių prirodymų apie žmogaus iš
sivystymą. ,

Bet žmonėms yra sunku per
sitikrinti teisybės dalykuose, 
- Kuomet Galileo padirbdino sa
vo pirmą teleskopą, parodantį 
Saturno žiedus ir Jupiterio mė
nulius, dvasiškija kuri paskui 
privertė jį atšaukti tą dalyką ir 
sakyti jog jis skelbė neteisybę, 
pati atsisakė pažiūrėti per jo te
leskopą. Jų vadovas sakė: “Tu 
žinai kad yra tik septynios sky
lės į galvą, dvi ausįs, dvi akįs, 
dvi šnervės, viena burna. Todėl 
negali būti daugiau kaip septy
nios planetos;”

Tas jiems buvo galutinu žino
jimu, ir jie saulę ir mėnulį va
dino ‘’planetomis". .

■Vienas kunigas keletas desėt- 
kų metų atgal tikrino jog vyro 
viename šone yra vienas kaulas 
mažiau, nes tas buvo išimti su
tvėrimui Jieyos. Paprašyta tė
velio nueiti į muzejų, pažiūrėti į 
žmonių skeletus ir suskaityti 
šonkaulius, bet. ant to kunigėlis 
atsakė: “Tas butų didžiausiu 
piktžodžiavimu prieš Dievą”.

Lengviau butų buvę išmislyti 
kad Adomui išaugo vienas kau
las daugiau, kurį Dievas ir nu
laužė padarymui Jievos. Juk 
driežams išauga nauja .uodega 
jeigu vieną kas nukerta.

QRIE šio straipsnelio talpina- 
I mas rugsėjo žvaigždžių pie
šinėlis pagelbės daugeliui žvaigž
des mylinčių susipažinti su dau
geliu aiškesnių rudenio žvaigž
džių. Išsikirpus iš laikraščio šį 
pavyzdėlį, nakties laiku išsine
šus laukan, kada -tyras, dangus, 
laikant 'jį viršuje galvos, galima j 
daryti nuoga akia tyrinėjimus. 
Raidė N turi būti į šiaurę, raidė 
S į pietife, tada W bus vakaruo
se, o E rytuose. Toj pozicijoj ir 
visos žvaigždės stovi, nes žiū
rint į paveikslėlį gulintį ant sta-! 
lo viskas yra priešingai.

šiame piešinėlyje randasi vi- 
. sos , konsteliacijos “Karališkos 
šeimynos”, minimos šiuomi tar
pu. rašinyje “žemės Kaimynai 
Dausose” (pusi. 4), tai yra: AH1 
dromeda, Persėjus, Kassiopeja, 
Pegasas, Kefejus ir Getus.

■Bet kadangi šitas piešinėlis 
perstata žvaigždes matomas po 
9 vai. vakaro, ant jo jau nesi
randa Arkturo, dar'vis puikiai 
matomo siekiančio vakarų hori
zontą sutemai didėjant. Ir An
tares pirm Sagitariaus konste
liacijos nueina ant nakties. An
tares dar vis matosi, bet jau,ne 
taip skaisti kaip pirma 
Marsas, raudona didelė 
matoma pietvakariuose, 
Antares paėjo į lytus.

Arkturas yra gelsvai balta 
žvaigždė matoma viršuje plane
tų žibančių dar vakarų horizon
te temti 'pradėjus: tenai mato
ma Venus, didelė ir skaisti; • bet 
anksčiau nusileidžianti negu vh- 
sarą buvo, o Jupiteris jau pra
silenkė pro Venų ir pats sau vie
nas tolinasi į vakarus. Bet ki
taip sakant, Venus ir žemė Ju
piterį ‘pralenkė, nes Jupiteriui 
nelenktyniuoti su žeme kuri dvy
lika sykių greičiau saulę aple
kia negu senis Jupiteris kuris se
niau turėjo garbės būtį žemės 
valdovu.

šiaurinis Kryžius anba Gulbės 
konsteliacija’ dabar apie 9 vai. 
vakare buna tiesiai virš galvos, 
o suėmus 'kryžiaus viršūnėje ži
bančią baltą Dėneb, nuo jos į va
karus Vegą; ir nuo abiejų į pie
tus irgi balth-mėlyną Altair iš 
Erelio konsteliacijos, gausim il
gą trikampį, kuris pagelbsti su
sekimui kitų žvaižgdžių. Nuo 
Vegos ir Deneb tiesiai į vakarus 
pamatysit didelį keturkampį Re

tą keturkampį suradę, ei- 
tiesiai šiaurrytin, nuo

buvo, O 
planeta 
toli nuo

gaso, 
darni

turkampio žvaigždės esančios1 į 
šiaurinę, rasit Andromedos kon
steliaciją, tarpe 'kurios ir šiauri
nės žvaigždės randasi W pavi
dale Kassiopeja.

Pietryčiuose žemai, matoma 
tik iš augštumų, yra rausvą 
žvaigždė Fomalhaut, Pietų žu
vies konsteliacijos.

Visai šiaurės rytuose, apie 9 
|val., pradeda rodytis gelsva di- 
I dėlė žvaigždė Kapella, iš Aurigo 
i konsteliacijos, ir iji bus matoma 
per žiemą iki vėlyvo pavasario. 
Paskui jos,- daugiau į pietryčius, 
teka Ataebaranas, rusva žvaigž
dė iš Tauro arba Dangiško Bu
liaus konsteliacijos, o pirma jo 
suspindi Plejados, gražus būre
lis iš šešių baltų-mėlynų- žvaigž
džių, apie kurias iš senovės ei
na kalbos kaipo apie septynias, 
bet .turbūt 'viena apge'sus. ~ 
ras akis turintis ten mato 
vienuolika žvaigždžių, bet pa
prastai tesimato šešios.

Šį mėnesį įvyks pilnas šaulės 
užtefnimas — tai bus rugsėjo 20 
d., apie vidurnaktį Cleveland© 
laiko, o apie parytį sekančios 
dienos Lietuvos laiku, nes mėnu
lis palys po saule-jai esant ties 
-Indijos okeanu. Pilnas užtemi
mas matysis skersai visą Indiš
ką okeaną nuo Somali žemės Af
rikoje, per Maldivų salas, sker
sai šiaurvakarinę Australiją ir 
Naują Pietinę Valiją, ir baigsis 
Pacifiko okeano' šiaurėj nuo N. 
Zelandijos. Ti'k kaimyniškose 
salose kaip Filipinų, paskui In
dijoj.-, ir pietinėj Chinijoj užte
mimas' matysis dalimas. Ka- 
nusitiesia kur į dausas. Nėra 
tos aninutos kad' žemė ir mėnu
lis neturėtų užtemdomo šešėlio, 
bet tik retai pasitaiko’žemai ar
ba mėnuliui vienas ant kito sąyo 
tamsų šešėlį užmesti.

Minėtina yra tas kad saulės ir 
mėnulio užtemimai atsibųna tik 
rudeninio ir pavasarinio dienos 
su naktimi susilyginimo laiku, 
dangi mėnulis eina pro saulę į 
žemės rytus, ir 'užtemimo šešė
lis lekia į rytus iki jis galutinai 
nuslenka nuo žemės skritulio ir 
kuomet šaulė pereina (dabar) iš 
šiaurinės žemės pusės per ekva
torių į pietinį, o mėnulis gryžta 
iš pietinės į šiaurinę. Tiek ek
vatorium saulė ir mėnulis susi
tinka.

Rugsėjo 23 d(, saulė ineis į 
Libra ąrba Vogų konsteliaciją, 
ir prasidės oficialis ruduo. Nors 
nuo 20 bjržėlio dienos ėjo trum- 
pyn, nuo šio mėnesio jos dar aiš
kiau trumpės, iki gruodžio 21 d. 
Tą dieną saulė bus pasiekus 
liausią savo stotį pietuose.

Ge- 
apie

to-

SLKRA. Teisme
Akron, O., klebonas Kun. A. 

Janušas} kaip skelbia Akrono 
laikraščiai, patraukė SLRKA. j 
teismą už apšmeižimą jo to Su
sivienijimo organe “Garse”.

Kun. Janušas vienas ką iš visų 
kunigų nebijojęs slaptų klerika- 
liškų ir kunigų organizaciją, už
tai jis nuo jų daug nukentė.

ke-

Laikraščiai gamina apie jį sa
vo straipsnius, ii; visi tik kalba: silpnybes — bendras visiems dailininkams 
“Voltaire, Voltaire”.

“Artojas” rugsėjo mėn. talpi
na ilgą aprašymą apie Voltaire 
ištrėmimą Anglijon.

Kaip Voltaire Kemešiui ant 
minčių pasisuko? Nagi ačiū 
“Dirvai”, o nuo “Dirvos” ačiū 
gerb. Karoliui Vairui, kuris iš
vertė o mes išleidome Voltaire’o 
didelį veikalą “Kandidas”. Ta 
knyga sulaukė gerų pasekmių.

Jeigu ne “Kandidas”, Voltaire 
ir šiandien butų mums miegojęs 
ramiai savo grabe. “Kandide” 
Voltairę tik paskiruose ruožuo
se, pritaikęs apysakos, formoje 
sudeda nuožmius inkvizitorių 
darbus, kunigų apsiėjimus.

Kun. Kemėšis matęs “Dirvo
je” “Kandįdą”, be abejo iš čia 
gavo mintį .primesti “laisvama
niams” mokslišką vardą: "Vol
taire’o giminė”. Kitaip, nors jis 
Voltaire žino kaip ir kiti moky
ti žmonės ir kunigai, nebūtų jam 
jis ant mislies užėjęs.

Matot, 'kokiu menku žodeliu 
Kemėšis sukurė bedievybės ug
nį kuri labiau ima plėstis. Ar 
ne vertas jis inkvizicijos laužo?

Nevedę Vyrai Greičiau 
Išeina iš Proto

Ką šeimyniškas gyvenimas 
bendro turi su protu arba sme
genų tvirtumu čia nesvarstysi
me, tik norime priminti faktą 
paduotą Ohio valstijos Silpna
pročių Ligonbučio apie tai kokie 
daugiausia žmonės turi laimės 
toje įstaigoje buvoti;

Rugpjūčio 26 d. Dr. Emerick, 
Columbus, Ohio, silpnapročių įs
taigos perdėtiriis, skelbia jog 
fiskalio meto bėgiu tenai nepa
teko nei vienas vyras kuris yra 
vedęs, gi net šimtas ir aštuonias
dešimtu devyni 'nauji įnamiai at
gabenta iš eilių nevedusių vyrų. 
Ta įstaiga, taipgi, yra vienatinė 
Ohio valstijoje kurioj’ randasi 
ligonių iš visų aštuoniasdešimta 
astuonių šios valstijų apskričių. 
-Kadangi Columbiis mieste esanti 
silpnapročių užlaikymo įstaiga 
yra didžiausią populiacijos skai
čiumi už kitas tokias vidurinių 
valstijų įstaigas,- faktas jog ne
vedusieji vyrai /netenka proto 
turį didelės reikšmės. Mažoje 
įstaigoje gali pasitaikyt kad Vie
nu metu nepakliūtų jokio..kitokio 
luomo žmogus kaip tik pavienis. 
Bet ten abelnai* ir tų mažai at
sirastų. Ir ta įstaiga nėra loka- 
lė bet visos valstijos, iš visų di
delės valstijos kampų sugabena
ma jon suvytusio proto vyrai.

Užbaigiant fiskalį metą, bir
želio 30 d., toj įstaigoj buvo vi
so 2,569 ypatų —- didžiausias 
skaičius tos įstaigos istorijoj. 
Iš to skaičiaus yra, 1,353 vyrai 
ir 1,216 moterįs.

Moterų stovis parodo sekantį: 
Iš 90 moterų atgabentų teųai,' 
vienuolika buvo vedusių, ketu
rios našlės* dvi persiskyrusios, o 
visos kitos pavienės. Moterų 
sumišėlių skaičius abelnai imant 
prisidėjo pusiau mažesnis negu 
vyrų, bet iš moterų pasitajkė 
maišytų, 16 pažinusių porinį gy
venimą, 74 dar “panelės”. •

Bendrai suėmus, nors šeimy
ninis gyvenimas daugeliui yra 
“.pekla”, iš vedusių mažama ne
tenka proto, kuomet pavienius 
protas.kaip tai skubiai apleidžia.

Kiek Išmokame Taksais
Suvienytose Valstijose pypko- 

riai sumokėjo 9-tą- nuošimtį vi
sų $3,197,000,000 surinktų val
džios ineigų už fiskalį 1922 me
tą. Nuo tabako valdžia gavo 
$270,759,000 ineigų.

Automobiliu industrija sumo
kėjo valdžiai taksų $104,430,000 
už 1922 fiskalį metą. Nuo sal
dainių ąįmet ineigų valdžia ga
vo $6,945,060 mažiau, arba tik 
$14,335,870.

Už nealkoholinius gėrimus šį
met surinkta $33,489,000, kuo
met pernai gauta $58,676,000.

Už teatrus ir pasilinksminimo 
užeigas surinkta $73,374,000, — 
$16,357,000 mažiau negu pernai.

Abelnai, šįmet valdžia taksų 
gavo ant $1,397,905,978 mažiau 
negu pernai.

— jis mėgo vyną ir moteris. Gal nuo šitų 
ydų nei vienas nėra liuosas, bet ne visi turį 
drąsos, ar nori, su jomis pasirodyti. Jis su 
jomis nesislėpė. Jis žiurėjo į jas tiesiog 
kaipo į dailės dalyką. Jis mėgo gerti; bet 

i jis gere ne tam kad kiauliškai pasigerti, o 
■ tik kad smagiu budu pirštais stalą balzgi- 
' nant Aidą dainuoti; jis mylėjo moteris, bet 

ne tiek lyties jausmu kiek dvasine meile — 
. įsimylėjimu į jos ypatybes. Lenkijoje gy

vendamas jis pamatė vieną gražią čigonaitę 
ir ją nusekęs jis buvo su ja nekurį laiką či
gonų šeimynoje miškuose. Gyvendamas 
Varšavoje jis užėjo viename paleistuvių na
me paprastą tarnaitę, kuri jam patiko; jis 
ją išėmė iš ten ir davė jai užlaikymą kad 
jai nereiktų gryžti į paleistuvių namus. Jiš 
neužmiršo jos net čia į CKicagą atvykęs, bet 
gaudamas algos tik $12 savaitėje jis nega
lėjo jos šelpti pinigais savo algos ir todėl 
rašinėjo straipsnius Varšavos laikraščiams 

, Įsakydamas kad jo honoraras butų išmokė
ta tai moteriai. Atradęs patinkamų sau 
moterų Chicagoj, jis kiekvienos žinojo var
dus ir gimimo dienas, ir nei vienos nepra
leisdavo nepasiuntęs bent gėlių puokštės, 
ar nenusiyedęs koncertan ar operom Šitos 
jo labdarybės taip ištuštindavo jo kišenius 
kad jis dažnai nesulaukdavo šeštadienio ka
da algos buvo išmokama, ir ketvirtadienį ar 
penktadienį jam prisieidavo prašyti pas 
“Dėdę” Lalį kad paskolytų šmičkei.

Žinoma, ne visus savo pinigus jis šitaip 
išleisdavo. Jo labdarybės klientų sąraše 
buvo ir mokinių, ir kitų draugų kurie rei
kalui prisiėjus ėjo pas Dėdę Šerną prašyti 
pagalbos, ir ją gaudavo.

Šitą jo silpnybę daugumas vadina ne
mokėjimu gyventi. Gal but kad jie turi tie
są tame”; bet pirma kaltinimo jo už tai rei
kia pasižiūrėti ar tikrai jis kaltas tame. 
Kiek aš pažįstu jo gyvenimą, čia kaltas kas 
kitas; b nė jo tyčia nepaisymas gyvenimu. 
Gyvendamas Chicagoje, jis nekurį laiką — 
norsdr be šliubo — gyveno su viena mote- 
ria kaipo vyras su pačia, ir kol jų gyveni
mas nesuiro jis žiurėjo savu namų nepras
čiau už gerą vyrą; bet kada tas šeimyniš
kas gyvenimas suiro, pas jį.neliko vilties 
kitą sukurti, ir jis gyveno, taip sakant, die
na iš dienos. Tiesa, tokiame atsitikime kį- 
taą kitaip butų padaręs, bet visi vienaip ne
gali daryti. Antgalo( aš nematau gero ir 
išminties tame jei kiekvienas savo uždirbtą 
ar pelnytą kiekvieną centą dėtų maišan ir 
ten jį užsiūtų. Kame butų gyvenimo 
las?

Kita Dėdės Šerno budo ypatybė 
jo drąsa pasakyti savo mintis į akis, 
senai Lietuvoj man būnant teko man suei
ti mano ir jo seną draugą Joną Kriaučiūną, 
Dėdei Šernui teko gyventi su Jonu Kriau- 
čiunu Prūsuose prieš atvažiuosiant į Ame
riką, ir jis pas jį dažnai gaudavo pasisko- 
linti pinigų. Mat J. Kriaučiūnas geriau 
mokėjo gyventi, vadinas, mokėjo pinigo pa
sidaryti. Bet Jonas Kriaučiūnas turėjo vy
resnį brolį Antaną, kuriam pinigai nesilai
kė kišeniuje lygiai taip kaip ir Dėdei Šer
nui. Vieną kartą Dėdė Šernas pasiskolino 
pas Joną Kriaučiūną pinigų ir be piktumo 
sako jam : “Vistiek, Jonai, tu man esi kiau
lė ir gana. Ve tavo brolis tai žmogus.” Jo
nas, žinoma, nesupyko ant jo, ir parodė jam 
kad jis nėra kiaulė ^atsakydamas taipgi 
draugišku budu: “Nagi eik pas tą' žmogų 
ir paprašyk pinigų, ar gausi, o pas mane, 
matai, gavai.”

Jis išvadindamas vieną savo geriausių 
draugų kiaule visai nemanė jį? įžeisti, o tik 
parodė kad jo būdas jam nepatinka; ir jis 
tą nepatikimą išreiškė jam net pasinaudo
damas jo pagalba. Jei mes turėtume Lie
tuvoje daugiau žmonių su budais panašiais 
Dėdės Šerno budui tai esu tikras kad St. 
Seime pritruktų klerikalams rankų ir kle
rikalizmo jungo šmėkla negąsdintų žmonių.

J. Laukis.

tiks-

buvo
Ne-’

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbūs tnok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—-Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks verte K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi.......,... .............$1.00 
Ta pati audinio apdarais .........., .,....... $1.75

. Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

III

DOEŠEVIKIŠKA “Vilnis”, kuri nori kad 
visas pasaulis butų raudonas, ir kuri 

Šerną kaipo tautininkų darbuotoją laike 
“buože”, rašo, editoriale sekančiai:

“Mirė L. Šernas-Juozas Adomaitis, 
stambus Lietuvių švietėjas-rašytojas, susi
laukęs 70 metų, išgyvenęs 27 metus Ame
rikoje. Mirtis atėmė buvusį brangų žmogų 
Lietuvių šviesunijoj, — mokslo rūmo apaš
talą.

“Šurnas buvo žinomas Lietuvių visuo
menėj kaip* mokslinių knygų Lietuvinto- 
jas., Jis nebuvo originalus rašytojas. Jis 
buvo populiarizuotojas savo aiškiomis iš
vadomis senųjų mokslininkų minčių-suradi- 
mų;

“Apie 30 metų, atgal šernas rašinėjo į 
slaptus Lietuvių leidinius, kuomet ėjo mok
slus Rusijoj ir Vokietijoj. Jam rūpėjo iš
laikyt Lietuvybė ir pakelt visuomenę ap- 
šviėtoj. Jo manymu, kada liaudis apsi- 
švies tadai susiras 'kelius prie išsiliuosavi- 
mo iš protinės ir materialės priespaudos. 
Kadangi religija yra pančiai visokio pro
greso, jam religinė idealogija pasirodė siau
ra — jis nusviro linkui laisvo, niekeno ne
varžomo, mintijimo.

“Nei politiniai rateliai jo neužinteresa- 
yo. Jeigu ir sakė politinį žodį tai tik ver
čiamas aplinkybių. Būdamas Chicagoj per 
daug metų ‘Lietuvos’ redaktorium, nega
lėjo išsisukti nuo kombinuotės su politikie
riais, bet jo toks ypatingas (nusistatymas 
dujėjo rūkuose, aiškios linijos negalėjo pra- “ 
vesti politiniam lauke. Tokiuos be politi
nio nugarkaulio žmones lengviausiu būdų 
naudoja senos, konservativėš parltijos.

“Šitokio charakterio žmogus vadova
vo liberalinę visuomenę kol jų gyvenimas 
nepadarė subrendusia. Keliolika metų at
gal, tečiau, Lietuviai "pasiskirstė į tris grie
žtas grupes: klerikalus, tautininkus, ir so
cialistus. Nuo to laiko užvirė nepermaldau
jama kova, kuri ‘taip vadinamus beparti- 
vius išmetė iš vagos. Taigi ir Dėdė Šeimas 
likos to momento kovos auką. Turėjo at
sistatydinti iš “Lietuvos” redakcijos ir ati
duoti tą darbą nachajiškam tautininkui Ba
lučiui, tautinio patriotizmo ir supuvusio 
republikonizmo skiępytojui, sykiu ‘Lietu- 
vos^gra'boriui.

“Darbininkiškoj dirvoj, klausių kovos 
arenoj, nabašninkūi Šernui neteko grumtis. 
Darbo reikalų jis nei nesuprato ir apie tai 
nei nesvajojo. Kiekvienas tarp darbo ir 
kapitalo susikirtimas jam buvo svetimas ir 
nepakenčiamas. Bet jis savo raštais, ypa
tingai iš gamtos mokslų srities, prisidėjo 
prie pakėlimo darbininkiškos liaudies. Skai
tydami moksliškas knygas darbininkai gau
na visapusį supratimą įvairiose mokslo ša
kose, tada jiems geriau susipažinti su pa
matiniu darbininkišku susipratimų — ma
terializmo istorija, klasių kovos evoliuciją, 
politine ekonomija.

“Lietuviškoji visuomenė matyt jaučia 
Šerno ypatą esant kultūros nešėjo rolėj. Jo 
sunkus literatinis darbas visuomenę pada
rė turtingesnę dvasiniai, o pats dvasinio 
peno nešėjas parklupo po sunkia materiale 
našta.... ir nukeliavo amžinastin.”

Patarinės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. , Parašė Marga-

1444 Baltoji Vergija ................................... p. 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60

ret H. Sanger, vertė J. Stropus................ .. 1.00'

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo- šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. .......................... ........................... lOe

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

3335 . Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Fa. 1901, pusi. 226................................. ... 50e

3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50

..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25

3002 Aritmetika ............   p. 104 40

5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60

1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus........... p. 255 1.25
Ta pati drūtais apdarais ................... 2.00

1465. H ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun/ V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ..............................^1...’........ 76c

Tvirtais apdarais _ .____________________ 1.50

Reikalaukit “Dirvoje”
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Musu Kaimynai Dausose
DIRVA

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K.'S. K.

pietinė dangaus sritis yra daugiausia pą- 
, vesta blogos reikšmės sutvėrimams. Čio

nai mes randame Hydrą, Skorpioną, Lupus, 
Corcus, Canis Major, ir Cetus. Šiame su
tvarkyme matyt daugiau apgalvotas žvaig
ždynų įvardinimas, o ne vien taip susidėjęs 
iš pasitaikymo paskirais laikais.

17-me šimtmetyje Cetus buvo laikoma 
simboliu Jonahano žuvies, taipgi Jobo le
viatano. Dr. Seiss skaito jį esant senuoju 
Žalčiu gundžiusiu Jievą, kuris sykiu yra 
Velnias ir šėtonas.

Populiaris tai konsteliacijai vardas yra 
“Minkštas Krėslas”, kadangi jos žvaigždžių 
sustatas duoda panašumo į pasilsio krėslą. 
Toj -žvaigždžių grupėj taipgi nekuriu ma
toma ranka iš žvaigždžių sudarančių sma
ko galvą. Penkios smako galvos žvaigždės 
sudaro pusėtinai aiškų penkpirštį kas . pa
tarnauja geriausia tos konsteliacijos sura
dimui?

Nors Cetus yra didelė konsteliacija, ji 
turi tik keletą teleskopiškos svarbos žvaig
ždžių. Paukščių Kelio pietinis polius ran
dasi tos konsteliacijos ribose.

Alpha Ceti jau ne'bėr-a pirmoji šviesos 
didumu toj konsteliacijoj, kaip jos Grekiš- 
ko alfabeto raidė rodo, nes ji yra mažesnė 
šviesoj už Betą. Viena kuri arba abi sios 
žvaigždės laiko bėgiu pasikeitė. Alpha yra 
žingeidi tėmytojams kaipo ypatinga sudėti- 

I nė iš puikios £.5 didumo gelsvos žvaigždės 
su 5.5 didumo žvaigžde pusėtinai mėlynos 
šviesos. Arabai Alphą vadino “Menkar”, 
kas, reiškia “nosis”. Kita tos konsteliacijos 
žvaigždė taipgi turi tą vardą, ir kadangi ji 
randasi tiesiog to sutvėrimo nosyje jai tas . 
vardas geriau tinka negu Alphai. Astro
logiškai Menkar yra ženklu ligos, negarbės, i 
ir nelaimės, su pavojumi nuo didelių žvėrių. 1

Beta Ceti buvo Arabams žinonia vardu • 
“Diphda” arba “Deneb Kaitos”. Diphda * 
reiškia “Varlė”, ir ta žvaigždė buvo vadina- j

(Tąsa iš pereito num.)
Trįs skaisčiausios tos konsteliacijos 

žvaigždės, Alpha, Beta, Gamma Cephei, tu
ri savimi žingeidumo tuo žvilgsniu kad sa
vu keliu besikeičiant dienos ir nakties su- 
silyginimo vietoms tarp žvaigždžių, ilgų 
amžių bėgiu, tos žvaigždės viena po kitai 
užims Poliarės Žvaigždės vietą.

4500 metais po Kristaus, Gamma Ce
phei bus Poliarė žvaigždė. 6000 m. Beta 
Cephei gaus tą vardą, ir už 1500 metų vė
liau Alpha Cephei pažymės Polių danguo
se. Tiktai paskutinioji bus taip arti prie 
Poliaus kaip dabartinė musų Šiaurinė arba 
Poliarė žvaigždė yra.*.

Beta Cephei yra puiki dvilypė žvaigž
dė, gražus vaizdas žiūrint ir per mažą te
leskopą, ir ją tėmijant žingeidu bus tas kad 
pačios tos dvilypės vienutės yra taipgi dvi
lypės, bet perdaug jos arti susibūrę, ką tik 
stebėtinas instrumentas spektroskopas te
parodo. Ta spektroskopiška pora turi la
bai smarkų sukimąsi viena apie kitą, atlik- 
dšmos pilną ratą į mažiau kaip penkias va
landas, kas yra vienas iš greičiausių orbiti
nių apsisukimų iki šiolei patirtų.

Yra ir kitos mažesnės žvaigždės toje 
grupėje taipgi dvilypės ir gražiai matomos 
mažais teleskopais. Nuoga akia tėmyto
jams toje konsteliacijoje taipgi yra didelio 
žingeidumo dalykas, įvairiuojanti Delta Ce- 

‘ phei, aiškus pavyzdis tam tikros klasės Į 
• trumpo periodo įvairiuojančių žvaigždžių, 

kurios dabar vadinama Cepheid įvairiavi- 
mosi. Jos persikeitimai skaitume yra visiš
kai, reguliariai ir ji yra tikra laiko rodyto
ja, nuolatinai pasirodanti didesne ir vėl su- 
m'ažėjančia kas 5 dienos, 8 vai., 47 min. ir 
39 sek. Ne kaip vadinamos Algos įvairia- i 
vimosi, šitos šviesa keičiasi nuolatinai be : 

' jokio apsistojimo pačiame skaistume ant il
gesnio laiko. Ypatingas šios žvaigždės ap- 1 
siejimas išstato vieną iš klaikiausių astro- i 

' fizikos klausimų. Delta Cephei yra lengvai ma “Antroji Varlė”, pirmutinę gi perstato 
matoma nuoga akia ir bile kas gali tėmyti žvaigždė Fomalhaut, esanti Pietinės Žuvies 
šį žingeidu įvairiavimąsi jos didumo. Di- gerklėje. Vardas “Deneb Kaitos” reiškia 
durnai skiriasi nuo 3.7 iki 4.9. “Smako Nod'ega į Pietus”. Chiniečiai tai

Alpha, Beta ir Gamma Cephėi buvo pa- žvaigždei turi keistą užyardijimą, “Užžiu- 
eiliui Arabams žinomos vardais “Aldera-reto jas Molio Darbų”.

■min”, kas reiškia “tiesioji ranka”, “Alfirk”, ši konsteliacija nebūtų pilnai aprašyta 
“avių banda”, ir “Errai”, “piemuo”. 4 nesuminėjus stebėtinos įvairiuojančios žvai

gždės Mira' arba Omicron Ceti kaip ją as
tronomai paprastai vadina. Istoriškai ji 
yra viena iš žingeidžiausių ilgo periodo 
įvairiuojančių žvaigždžių, ir ji turi pasižy
mėjimą kaipo buvus pirmutinė žvaigždė ku
rios įvairiavimas liko atrasta.

D. Fabricius patėmijo ją anksti ryte 
rugpjūčio 12 d. 1596 m. kiek skaistesne už 
Alpha Arietis. Spalio mėnesyje ji pradin
go. Jis vėl patėmijo ją vasario ir kovo mė
nesiuose 160ę m. Holwarda patėmijo ją 
1638 m. ir ištyrė jos periodišką įvairiavi
mąsi.

Sulyg Argelander’o išskaitliavimų, jos 
periodas yra 331% dienos, bet tai nėra vi
sai reguliarišku, ir skirtumas tų periodų 
Įkartais būna tik kokios dvidešimts penkios 
dienos. Jos skaistumas pąčiame didume 
taipgi dikčiąi nevienodas. Kartais ji lenk- 
tyniuoja su antro didumo žvaigždėmis, kar- 

‘ Į tais teatsiekia vos penktą didumą. Mažiau- , 
šia kiek ji sunyksta ji pasiekia devinto di- i 
durno, tik tūkstantinę dalį savo didžiausio 1 
skaistumo, ir dvidešimtą dalį silpniausios 
žvaigždės kokia dar, matoma nuoga akia. j 

(Bus daugiau) ?

CETUS ARBA SMAKAS
NiORS Aratos ir kiti subendrina Smaką 

arba Bangžuvę su pasaka apie Persė
jų ir Andromedą, yra biskelis abejonės ar 
ši konsteliacija neatsirado pirmiau Perse- 
jaus laikų.

Ankstyvesniais laikais jis buvo laikoma 
kaip kokis jūrių baisūnas, 'be surišimo su 
pasaka apie Andromedos paaukavimą. Al-- 
len paduoda mintį ar nebus tas smakas bai
siuoju Tiamatu iš Ghaldėjos mitologijos 
apie pasaulio sutvėrimą. Visuose apibudi
nimuose jis buvo keistas ir žiaurus jūrių 
sutvėrimas, visai nežinomas žmonėms, ir 
visiškai nepanašus- į bangžuvę.

Sulyg Plinijaus ir Solino, po to siaubū
no kovos su Persejum, kurioje jis liko su-l 
kietintas į akmenį pamatęs Medusos galvą, 
jo kaulus Scaurus atgabenęs į Romą. Šv. I 
Jeronimas patvirtina tą pasaką, tikrinda-l 
mas matęs to siaubūno kaulus Tyre.

Brown išvedžioja jog Cetus reiškia “gi-1 
lybių chaosą” Babilonėnų mitologijoje. Jis L 
perstatęs pirmutinį laipsnį chaoso “kuomet 

. žemė buvo tuščia ir laukinė ir tamsuma bu
vo padengus gilybių veidą”. Aratos vadi- = 
no jį tamsiu siaubunu. . ll46

Cetus kartais perstatoma plaukiąs Eri- 
dano upe, ar upe Po, dangiška srove į ku- " 
rią užsidegėlis Phaetonas liko Zeuso žaibų 1145 
nutrenktas. Burritt atvaizdina tą šutvė- 3201 
rimą įmerkusį dvi pirmutines kojas į Upę, 1269 
ir ta konsteliacija randasi tarp tos didelės __ 
srovės ir tvano kuris pilasi iš Vandenpilio I ■ 
indo į išžiotą gerklę Pietinės Žuvies. Ce- Lietnvišk«i-Angiiška« . 
tus taip tai randasi atatinkamai 'toj dan
gaus dalyj kurią senovės žmonės žinojo kai- Didžiausias 
po “Jūrė”, kas buvo jau pirmiau minėta, ir vendamas- 
ta dangaus sntis gausiai nužymėta juri- džio reikiBi 
niais simboliais. .

Daroma išvedžiojimų jog šios konste- kuri f'a .A“erik<” buvo naudinga-
, . * , , * ® ... I jums didelis pagelbimnkas. Be jo nei vienas

Apsireiškimai Atmosferoje
Ta pati apdaryta ......... ,

Darbas —' gražus romanas .............. p. 219
Badas — Dailus vaizdelis ..................  p. 260
Akyvi Apsiriškimai Sviete..................... p. 79
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 
Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

p. 238 1.00 
1.76 

76 
1.00 
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50

Kaip ateina žinios, kiekvienas 
iš bolševikiško rojaus bėgtų at
gal j Suvienytas Valstijas kuris 
tik nuvyko j “laisvą” Rusiją.

Princeton, Ind. — Automobi
liui einant per gelžkelio reles, 
užmušta visa šeimyna iš penkių.

SEY(

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

NAUJI LEIDINIAI Waterburio Lietuvių Re-
Psichologijos Vadovėlis — Prof, zoliucija prieš Atėmimą 

G., Čelpanovo, mokykloms iri 
savamoksliams, su piešiniais.
Vertė iš 12-jo Leidinio J. Ged
minas. Tėvynės • Mylėtoj ų D- 
jos leidinis No. 32. Kaunas, 
“Varpo” Bendrovės spaustuvė,

■ 1922 m. 164 puslapiai.
Smagu darosi kad tokį veikalą 

> išleido Tėvynės Mylėtojų Drau- 
- gija o ne kas kitas, ir “Psicholo- 
• gijos Vadovėlis” yra dar vienas 
i veikalas stojąs eilėje tarp svar

biausiųjų Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos leidinių.

Bet kas ta "psichologija”? — 
užklaus paprastas skaitytojas — 
visa diduma Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos narių. Taigi, ne tik 
kad musų visuomenė neapsipa- 
žinus su mokslu bet nežino net 
paprastų mokslo terminų, neuž
simenant nieko apie nepapras
tuosius, kurių šiaip žmogus visa
me savo gyvenime nesusitinka ir 
nėra reikalo susitikti.

Pats Prof, šelpanov sekančiai 
toj knygoj apibudina “Psicholo
gijos” reikšmę.

“Psichologijos apibriežimas. 
Terminas ‘Psichologija’ kilęs iš 
Graikų žodžių psyche ir logos, 
kas reiškia ‘sielos mokslą’. Bet 
kadangi sielos buvimas visai ne
aiškus, tai ir psichologijos ap- 
rėžimas kaip sielos mokslo daug 
kam -rodosi neteisingas. Todėl 
paskutiniu laiku siūloma kitas 
psichologijos aprėžimas, būtent 
sakoma kad psichologija yrą 
dvasinių reiškinių arba dvasinio 
gyvenimo įstatymų mokslas...

“Kaipo dvasiniai reiškiniai 
reikia mums suprasti musų jau
smai, vaizdiniai, mintįs, norai, ir 
tt. Ką mes vadiname jausmu, 
mintimis, norais — kiekvienas 
gerai žino....” - '

žmogus turi dvi puses — fi
zišką (kūnišką) ir psichišką 
(dvasišką). Su žodžiu “fizika” 
mes tankiai susiduriam, ir fizio
logija yra mokslas apie kunus 
arba apčiuopiamus daiktus. Psi
chika, tada suprasite, yra mok
slas apie dvasinę žmogaus pusę. 
Nereikia suprasti jog dvasinė 
pusė yra tik' rūpestis “apie dū
šios išganymą”. Psichologijos 
mokslas turi bendro tik su žmo
gaus proto, pajautimų veikme, 
kas yra dvasiniu, nes neapčiuo
piama ir nematoma.

“Psichologijos Vadovėlis” jau 
pereitą žiemą buvo pažadėta T. 
M. D. nariams, bet del netvar
kos pasiuntime jo iš Lietuvos, 
kur -buvo spausdinta, atėjęs be 
žinios išgulėjo Amerikoje kele
tą mėnesių.

Knyga yra didesnio formato 
negu paprastai spausdinamos 
knygos, turi daugelį piešinių su 
pavyzdžiais. Darbas gražus ir 
raštas aiškus. Kiekvienam ’to
kia knyga turėti ir perskaityti 
yra svarbu.

Pilietybės
WaterbuYio Lietuvių šviesos 

Draugija laikytame susirinkime 
rugpjūčio 5 d. šių metų, apsvar
stę Lietuvos valdžios nuospren
dį paskelbtą per Lietuvos Atsto
vybę Washington, D. C., kuriuo- 
mi reikalaujama kad visi Ame
rikos Lietuviai Lietuvos pilie
čiai užsiregistruotų Lietuvos 
Atstovybėj iki gruodžio mėne
sio šių metų ir užsimokėtų $10 
kas met;'nesįregistravusiems gi 
grumojama atėmimu Lietuvos 
pilietybės ir konfiskavimu jų 
turto,

Vienbalsiai nutarė griežtai už
protestuoti šį Lietuvos valdžios 
patvarkymą kaipo neteisingą, is
torijoj negirdėtą ir šiuo sunkiu 
laiku Amerikos Lietuviams dar
bininkams nepakeliamą.

Užprotestuoja prieš laikraš
čius, draugijas ir žmones kurie 
šį patvarkymą remia ir gina;

Reikalauja kad Lietuvos val
džia jį kaipo netikusį atšauktų.

Kreipiasi į Amerikos Lietuvių 
draugijas ir pavienius piliečius
a) kad reikalautų jo atšaukimo;
b) kad niekas nesiregistjuotų 
tol kol /tas patvarkymas nebus 
atšaukta.

Ir antgalo nutaria šį skelbti 
visuose Amerikos Lietuvių laik
raščiuose.

Rezoliucijos Komisija: 
St. Kretavičius, 
A. Kontautas, 
J. Strižauskas.

Bemotoriniai Orlaiviai 
j ’ Vokietijoj darant bandymus, 

pastarose dienose du lakūnai pa
skirai su savo bemotoriniais or- 

I laiviais išbuvb ore po porą va
landų. Pirm karės, toj srityj 
darydami bandymus Vokiečių la- 

I kūnai išsilaikė ore 20 minutų. 
Prancūzai dabar /manydami su
mušti prieškarinius Vokiečių re
kordus be-motoriniame skraidy
me, pasidirbdinę orlaivius ilgiau
sia tegalėjo išsilaikyt ore po po
rą minutų. Pajutę Vokiečiai kad 
Prancūzai nori juos pralenkt, su
krutę pasidarė naujus lėktuvus 
ir patįs sumušė savo pirmutinius 
rekordus, o Prancūzai nei iš tolo 
dabar prie Vokiečių lygintis ne
gali.

Paskiausia sukruto Anglija ir

Amerika rūpintis bemotoriniais 
orlaiviais. Anglijos žinovai sa
ko jog tas galima padaryti, ir 
gerai išsidirbus tie orlaiviai ga
lės laikytis ore kiek norės ir pra
lėks tūkstančius mylių. Vokie
čiai tą pirmiausia išvystys. '

Clevelande Dr. Mandeiung, ku
ris padarė planus dabartiniams 
Vokiečių orlaiviams kurie be jo
kių motorų laksto, jau metai lai
ko čia darbuodamasi Glenn L 
Martino orlaivių išdirbystėj ga
mina planus padarymui tokių dr- 
laivių Amerikoje. Metai laiko 
atgal Dr. Madelung pribuvo j 
Clevelandą iš Vokietijos. _ '<

Norima čia padaryt orlaivius 
kurie galėtų iškilti iki 20,000 
pėdb augščio, tyrinėjimui oro ke
lių.

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas" ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali-

duodatemas daiktas, kad valgis, kurį jūs 
kūdikiui yra jam netinkantis. 
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių j tvirtą ir gerą su
brendimą.

Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimą j Borden Company, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip jį vartoti lietuvių ka_l- 
1>oj visai veltui, taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

žindyti,

Lyra — trečias dainų su gaido
mis leidinis pritaikintas vyrų, 
moterų ir mišriems chorams. 
Rengė ir išleido Leonas Ere- 
minais ,(324 IBerriman Street, 
Brooklyn, N. Y.). Kainą 75c.
šiame sąsiuvinyje telpa ketu-i 

rids naujos dainos: Darbo Gies
mė, Tiroliu Kalnuose, Uošvės 
Dukrelė ir Medinčiaus Išdijimas. 
Kiekviena daina yra pritaikinta 
dainuoti moterims, vyrams, ir 
sykiu, taigi kožnos telpa po tris 
su skirtingu gaidų sutaisymu. 
. Norintieji tų -gaidų įsigyti — 
chorai ir chorų mokytojai — ga
li kreiptis čia paduotu L. Eremi- 
no antrašu...

Mokykla ir Gyvenimas — Lietu
vos Mokytojų Profesinės Są
jungos mėnesinis laikraštis — 
nuo No. 1 (16) iki No. 6 (20). 
"Mokykla ir Gyvenimas” eina 

jau treti metėi, leidžiamas ir pa
laikomas pažangesnių Lietuvos 
mokytojų sąjungos. Tarp įvairių 
sąjungos ir mokytojų reikalais 
raštų talpinama ir šiaip įvairus 
straipsniai. L. M. P. S. Centro 
valdybos antrašas: Kaunas, Kei
stučio. g. N. 14. Numerio kaina 
16 auk. Norintieji išsirašyti ad
resuoki! kaip čia paduota.

Angliskai-Lietuviškaš

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jj turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 

Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmifšūš Angliš- 
Jis bus 

. a ..----- -------- _________ Be jo nei vienas parvažia-
liacijos, kurias galima tiesiog pavadinti “ju- jvęs Lietuvon negalės apsieiti; nes tenai bus reikalų su 
rine grupe”, sudėtos Čionai greta viena ki- AnB11Ja’ su Amenka ir ii atstovais. Kūne patįs nesi- t u.- t a.*' , naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones '
tOS, perst&tė lietinga SeZORH 3.rba tvano pe-1 labai užsidegę A'nglų kalbos mokinimus!. I r
nodą kuomet saulė buvo Šioj dangaus-sri- Katalogo No, 3146. Drūtais, amarais ........ $10.00 L •
jyj. ITas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... $11.00 daugiau kaip50metų.

Brown išrodįnėja ypatingą faktą kad] Reikalaukit “Diiwos” Knygyne Į Belk^ftBya^n|"ny]/k“ro<Ancllor)

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER

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

5% už Padėtus Taupymui Pinigus

JOKIA kita finansine Lietuvių vedama įstaiga Ameriko
je taip smarkiai nekilo kaip THE A, B. SAVINGS &

LOAN COMPANY (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.). ^ĮŠita didelė pasekmė davė Kompa
nijai progą netikėtai PAKELTI DIVIDENDĄ UŽ ŠE
RUS, NUO 8, KAIP BUVO ŽADAMA, ANT 1 
10% išmokėta už 58 dienas I-jo pusmečio.
ŠTAI tinkamiausia — ir saugiausia — vieta žmogui inves- 
tinti savo pinigus, atliekamus nuo kasdieninių reikalų.
Ar verta leisti savo Dolariuį skursti ant 2-ro, 3-čio ar 4-to 
nuošimčio, ir skriausti save? 1
ŠI Kompanija dar tūri neparduotų Pastovių ir Ištraukia
mų akcijų, kurių kožnos kaina yra po šimtą dol. ($100). 
Uzsirasant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narines 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.
ĄJ Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
fljIštraukiamos- (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $ 1 05, bet išsykio reikia įmokėti po $5 jiuo 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 suvirs milijoną doląrių 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, 
į 1 d 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. \ ____________ ■ - _____
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ant .vanillos, paskui ant koko-riešutų, ku
rie dar ir dabar yra svarbiausiu produktu, 
ir šio šimtmečio bėgyje pradėta bandymai 
su gurnu. Ant nekuriu mažesnių salų te- 
naitiniai žmonės gyvenimą daro iš paukš
čių kiaušinių ir gramdymo guano nuo .gra
nito pardavimui j dirbtuves ant Mahe. Tos 
salos dabar užlaiko apie 20,000 žmonių, ku
rių tarpe yra apie 1,000 baltų.”

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

=e

• SEYCHELLES: ROJUS TREMTI
NIAMS

“| JŽLAIKYMAS karališkų tremtinių yra 
'incidentu šy. Helenos ir Madeiros sa

lų gyvenime; tuomi prasideda būti ir Sey
chelles Salos, kur Zaghloul Paša yra laiko
mas kuomet tūlos fakcijos Egipte agituoja 
už jo sugryžimą”, rašo buletinas prisiųstas 
iš Washington, D. C., National Geographic 
Society-raštinės.

“Pirmiausia nuverstas nuo sosto Ašan- 
. ti karalius buvo tenai nusiųstas ir vėliau 

1 Ugandos ir Unyoro monarchai buvo tenai 
apgyvendinti už prisidėjimą prie sukilėlių 
"kariumenės Sudane.

“Šalip tremtinių, Seychelles yra pažy
mios savo koralais ir koko-riešutais. Ar
tinusi prie tų salų laivai plaukia per kora
lų skiauteres linkui Porto Victoria, vyriau
sio miesto tos grupės didesnėsės salos, Ma
he. Ir pats tas miestas guli blizgėdamas 
saulėje kai marmuro iniestasr kadangi ko
ralų akmenįs naudojama budavojimui gra
žių, vienodų namų.

“Koko-riešutų produktai sudaro svar
biausią išdavinį eksportui, bet koko-riešu- 
tai kurie padarė tą salą garsinga yra vadi- 

; £ narni coco-de-mer, kurie sveria keturiasde- 
‘ šimts svarų ar tam panašiai, ir jiems ima 

septynis metus išnokti, prie to jie auga ant 
, medžių kuriems ima trisdešimts penki me
tai iki pradeda augt lapai. Šie ‘jūrių koko- 
riešutai’ buvo ’žinomi pirm negu tos salos 
buvo atrasta, kadangi tie dideli dubaltavi 
koko-riešutai būdavo bangų išnešami ant 
krantų Rytinėj Afrikoj. Buvo tikėta jog 
jie auga jūrių dugne ir tenaitiniai lauki
niai medikai-gydytojai daug jais pasinau
dodavo.

“Seychelles yra žemčiūgų salos Indi
jos .Okeane; ankstyvas Britas gyventojas 

- praminė jąs Okeanišku Rojaus Daržu. Te
nai yra jų suvirš trisdešimts, žinoma jeigu 
norima priskaityti prie, salų .daugybę mažų 
išsikišimų iš vandens ir skalų. Su prie jų 
prigulinčiomis, Amirantemis ir daugybe ki
tų, jų abelnas skaičius apima suvirš 100 
mažų salų. -,

“Pačios Seychelles guli 750 mylių tie
siog šiaurrytin nuo šiaurinio rago Mada
gaskaro ir beveik 1,000 mylių šiaurrytin nuo 
Zanzibaro. Paskirų tų salų vardai tankiai 
pažymi jų pasirodžiusią vertę* ankstyviems 
tyrinėtojams, panašiai kaip Silhouette, Cu
rieuse (įstabi), La Digne (užtvanka), ir Fe
lice (palaiminta). Visos grupės vardas, te- 
ciaus, nepaeina nuo iškraipyto “sea shells”, 
arba “jūrių luistų”, kaip galima butų ma
nyti, bet buvo duota pagerbimui finansų 
ministerio laike Liudviko XV.

“Jų tankios pelkynės, keikti augalų pa
vyzdžiai, dideli medžiai apipinti vijokliais, 
jų orčidai ir paparčiai ir begonijos, žali ko- 

s ralų krantai' ir malonus klimatas padaro 
visą Seychelles grupę pilnai patogia kaip ir 
Pietinių Jūrių Salos kurias daugumas sten
gėsi pasiekti ir tankiai'apie jas pastarais 
metais rašė. Viena priežastis kėdei šitojs 
salos ‘nepatraukė’ įvairių keleivių ir nau
jybių jieškančių dvasių kad ant jų nėra vai
zdingų gyventojų kaip ant Tahiti arba ant 
Marquesas.

“Kuomet Portugalai atrado jas apie tą 
laiką kada Amerika buvo atrasta jos buvo 
neapgyventos — kas išrodė labai keista del 
žemės šmotų^jų didumo ir gyvenimo pato
gumų. Vienuolika metų pinu Pilgrimų iš
lipimo ant Plymouth Skalos tenai sustojo 
Angliškas laivas; bet tik beveik už šimt
mečio ir pusės, po to Francuzai tenai apsi
gyveno ir jas pasisavino.

“Jų populiacija šiandien susideda dau
gumoj iš Francuzų Creolų, paliuosuotų ver
gų importuotų iš Afrikos ir atėjūnų iš'Mau- 
ritius, keleto Indų iš Malabaro ir keleto Chi- 
niečių., Prasidedant su slaptu auginimu 
Visokių prieskoninių žolelių į* šaknų kovo
jimui su Holandijos monopolija, jų ekono
miškas vystymąsi nusviro pastarais metais

AUGA RUGELIAI
Auga rugeliai, linksmai žaliuoja, 
Širdis artojų laisvai alsuoja. 
Lanko kasdieną žalius rugelius, 
Pamiršta savo sunkius vargelius. 
Ant galo metų sunkių vargelių 
Tikis sulaukti vaisiaus rugelių. 
Viltis artojo — laukuos’ rugelių 
Kuriuose bręsta daugel grūdelių. 
Augkit, žaliuokit, širdis raminkit, 
Artojo sielą laukuos’ vadinkit!

, J. Gogelis.

DARWINAS IR DARWINIZMAS
Charles Robert Darwin gimė 1809 m., 

sunus Shrewberry miestelio; Anglijoj, gy
dytojo, ir anūkas Erasmus Darwino, gydy
tojo ir poeto. Charles Darwin apkeliavo 
aplink pasaulį tarpe 1831 ir 1836 metų, An
glijos valdžios leistu moksliškiems tyrinėji
mams laivu. Jo pirmas raštas, kuris buvo 
išleista 1837 m., aprašo pasekmes tos kelio
nės. Darwino “Veislių Atsiradimas”, išlei
sta 1859 m., padarė naują mokslui kelią ir 
labai nustebino dvasiškiją, kadangi (imant 
evoliucijos teorija) jo veikalas išėjo visai 
priešingai abelno priimti tikėjimo į “specia- 
lį sutvėrimą” žemės ir visko. Jo “Žmogaus 
Išsivystymas”, išleista 1871 m., pastūmėja 
evoliucijos teoriją dar toliau. Prie tų jis 
yra parašęs keletą kitų žmogaus, gyvūnų ir 
augalų vystymosi klausimuose veikalų.

Darwinas mirė 1882 m., lygiai 40 metų 
atgal. Jis palaidota karalių ir mokslininkų 
koplyčioj Westminster Abbey.

Darwinizmas yra Darwino teorijos ap
sakymas arba pati ta teorija.

Tuo pačiu sykiu su Darwinu tame klau
sime, bet paskirai, dirbo kitas Anglas mok
slininkas, Alfred Russell Wallace. Darwi
no mintis buvo jog iš pat pradžių buvo ke- 

' lėtas originalių paprastų gyvybės formų, o 
iš Jų išsivystė '—t nutflat keičiantis, gent- 
kartė po gentkartės, aplinkybių reikalavi
mais, prisitaikymu prie aplinkybių ir per 
prigimimą iš keitinėjimosi iš originalių ti
pų geriausių (savo prisitaikymu) išsilaiky
mui ant toliau, — ir išsivystė dabartiniai 
visi gyvenantieji organizmai.

i VILIOJANČIOS AKIS
’ Kai gražios akelės

Nekaltos mergelės,
Pilnos magnetizmo spėkos 

Pritrauk’, privilioja, 
Žvilgsniu pa'bučiuoja —

Nereikia jom daug nei 
,i šnekos.
Nors vyrai ir sako:
Moteris daug šneka,

Bet čia yra aiškiai matyt: 
Ne meilus žodeliai, 
Bet akių žvilgsneliai

Gal vyrą iš proto išvyt. .
Biruta.

Nuo Juokų Red.: šios gerb. 
Birutos eilės irgi ką nors mums 
pasako — apie veikmę mergiš
kų akių. Kas tose akyse yra ir 
kaip jos veikia, bet kiekvienas 
vyrelis patyrė jų patraukimą. 
Daugumas šneka su daugumu, 
bet šneka lieka šneka. Bet jei
gu einant gatve pro šalį merge
lė ėmė ir pažiurėjo kam į akis — 
tuoj vyrelis ir vejasi ją paskui. 
Mes nenorime apie tokius daly
kus čia kalbėti, 'bet tai nesulau
žomas faktas.

Kaslink vyrų užmetimo mer
ginoms šnekėjimo, tai tiesa, jos 
šneka, bet ne viliojimui. Dau
giausia šnekomis užsiima tik m<9- 
terįs, kurios viena kitą, kita ki
tą, ir tt. ir be galo, apšneka. Jos 
apšneka visus vyrus, visas bo
bas, visus diedus, ir vaikus; ap
šneka kitų namus, kitų apsirė- 
dymus, ir viską kitą — su pa
niekinimų, o viską savo giria ir 
giria. Bet, sakome, tai tik bo
bų darbas, nors, tiesa, tūlos ir 
mergelės nuo bobų šnekomis ne
atsilieka.

Bet gerb. Birutė vieną klaidą 
padarė darydama išvedimą apie 
akimis viliojimą ir nekaltas mer
geles. Tokios mergelės visai ir 
viliot nemoka, ir jos pačios yra 
vilionių aukos — iki išmoksta 
ir jos vilioti. Bet tada jau lie
ka “kaltos”, bent mintyse, ir 
jau buna persiėmusios tomis pa
saulio gudrybėmis kokįų Dievas 
Jievai nebuvo, pasakęs iki ji iš 
gerb.. žalčio nesužinojo.

Ir dar, reikia pridurti, tokios 
akių vilionės vilioja ne ką kitą 
kaip įtik tokius kurie su tokio
mis vilionėmis apsipratę ir žino 
ką tas reiškia. Nekaltas jauni
kaitis (kaip ir nekalta mergelė 
kuri nemoka vilioti) nežino ką 
reiškia akių vilionė, kaip kūdi
kis nežino skirtumo tarp aukso 
ir paprasto akmenėlio.

Taigi, nors poetai apie akių vi
liones dainuoja, kiti apie tai su 
pasigerėjimu skaito, tos Visos 
pagundos yra jau šiapus gerb. 
Adomo ir Jievos grieko.

kunigėlis, pažinęs savo bažnyti
nės mokyklos mokinį, klausia jo: 
“Vaikeli, nejaugi tu neturi, ge
resnio budo praleisti šventadie
nį kaip stovėti lauke prie stubos 
nieko neveikiant?”

“Aš nedykauju,” atsakė nu
žemintai vaikas. “Stuboj yra 
koks tai vyras kuris kalba' su 
mano sesere, ir jis man užmo
kėjo kvoterį dabojimui kad tė
vas pargryždamas neužeitų.”

4?
Kadangi čičerinas žada atlan

kyt Ameriką, jis bus pirmas tik
ras 'Rusijos rojaus produktas- 
vaisius, taigi galime tikėtis jog 
musų bolševikėliams jį matyti 
bus tiek atpuskų kiek Mohame- 
tonui pažvelgus į savo Pranašo 
barzdą^ (Kalbama apie barzdą, 
nes visas kūnas jau supuvo pus
antro tūkstančio metų atgal, o 
barzda dar ir šiandien užlaiko
ma kaipo didžiausia pabažnų 
Mohametonų relikvija.)

Kaip pasirodo, sviete viskas 
yra ant gero.

Didaus kas ką atlieka — gi
riasi tuomi. Garbingo ką pa
daro — giriasi tuomi. Paiką ką 
kas padaro — giriasi tuomi.

Atlikę gerus' darbus žmonės 
giriasi tuomi; atlikę kvailus ir 
negražius darbus — kiti giriasi 
tuomi. Girtuoklis pasigiria kiek 
jis degtinių išmaukė, kiek kam 
snukių sudaužė, kiek sykių pa
čią sumušė, ir kad pasienyj nak
tį išmiegojo.

' Mes sėdėjome su pulku įvairių 
tautų žmonių ‘— apie pora de- 
sėtkų — kurie visi buvo laik
raščių redaktoriai, žiūrėjome į 
juos labai atidžiai, žinojome 
kad jie yra tūkstančių žmonių 
kelrodžiai, žmonių opinijos nu
statytojai, politikos lėmėjai, ir 
mokytojai. Tada mes apžiūri
nėjome kiekvieną jų paskirai. 
Vienas išrodė plikas, mažas, ir 
suskuręs, kitas ilgais plaukais, 
papustais žandais,, augštas; ki
tas liesas, kuprotas, sudžiūvu
siais žandais, gysluotom ran
kom, indubusiom akim; kitas 
pasipūtęs, labai jaučias save kuo 
esąs; kitas apžėlusia barzda, ne
susišukavęs, ištemptom akim; 
kitas perkreiptu žandu, nusita
rusiu smakru, senas, sunykęs; 
kitas jaunas, degančiom akim, 
miklaus apsiėjimo; kitas kitaip,

kitas dar kitaip. Ir nei vienas 
neišrodė į taip nuolat musų įsi
svajotus redaktorius kaip mes 
paprastai apie jus manom iki 
nepamatom.

Ne visada tik gražiuose lukš
tuose geras branduolis esti, — 
turėkit mintyje.

N. N. (galit suprasti jog ka
talikas tik bijo savo vardą pa
duoti, vietinis), kuris sakosi tu
rįs ilgą atmintį, klausia kas iš
ėjo su Fabijono Albumu kuriam. 
N. N. pasiuntė paveikslą su vi
sa šv. Kazimiero Draugija nu
siėmęs.

Sako, norėta priviliot žmones 
pirkti bonus, ale visi taip Fabi
jono viliones žino kad turbut ne- 
išparduota bonų tiek kiek kai
nuotų' albumo atspaudimas.

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

Kadangi, kaip pereitame num. 
žiniose ant pirmo pusi, skaitėme, 
jau vyrai pradės visi auginti il
gus plaukus, sunku bus atskirti 
kuris poetas, kuris ne.

Bet kuomet moterįs pradėjo 
kirptis savo plaukus, tuoj visi 
pažinome kuriai proso truks-

Kodėl taupyti 
pas mus

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

Sumokėtas kapitalas $1,00 >,000.00.
5% mokama už padėtus Taupymui Pmigus nuo dienos 

kiekvieno padėjimo, iki dienos ištraukimo.

PENKI OFISAI
MAIN OFFICE, 2ND FLOOR HANNA BLDG.

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

Mes visame stengiamės kiek gali
ma palengvint visiems kurie pas 
muš deda savo pinigus taupymui. 
Nėra čia jokių suvaržymų ar py
kinančių gaišavimų. Išsiėmimas 
taupymų knygelės ima tris mi
liutas laiko — o kada reikia pasi
dėti arba išsiimti tesutrunka po 
dvi minutas.

BEŽDŽIONIŲ MEILĖ —
Dr. Bernard Hollander ištyrinėjęs pa

skelbia sekantį, dalyką apie žmonių ir bež
džionių šeimyninį gyvenimą.

Kuomet žmonės -mylėsis kaip beždžio
nės mylisi jie bus arčiau prie tikros mono-1 *
gamijos arba vienpatystės. Žmogus kaip Įsikalbėjus apie “pagundas”, 
jis dabar yra sudėtas gali ir myli daugiau norime priminti štai ką. Maty- 
negu vieną moterį vienu sykiu. Žmonijos darni prasidedant (atgimstant, 
idealas turėtu būti vienpatystė, bet daug- lyg Lietuva) kituose laikraščiuo- * • X W va ° Į am a” onHOI nrl_
patystė yra fiziologiškas faktas. Tečiaus, 
mes palengva artinamės linkui daugiau at- 
sakantesnės ir tvarkingesnės monogamijos. 
Žmogiškas impulsas yra poligamiškas, vie
nok mokslas išmokino mus jog monogami
ja yra geriausia. Mes daug turime pasi
mokinti iš antropoidiškų beždžionių, kurios 
yra puikiausias pavyzdis prisirišimo prie 
vieno. . . . ,

“L H. S.” REIKŠMĖ
Ant viršaus kryžiaus raidės “L H. S.” 

arba “J. H. S.” reiškia “lesus (arba Jesus) 
Hominum Salvator”, kas iš Latiniško Lietu
viškai išvertus reiškia “Jėzus, Žmonijos Iš
ganytojas”. Tos raidės “L H. S.” taipgi 
reiškia “Iri Hoc (Cruce) Saitus”, arba “Šia
me (Kryžiuje) Išganymas”.

MEDŽIŲ AŠAROS
Ant vienos iš Kanariškų salų yra lie

taus medžiai, kurie kas vakaras lieja gan 
dikčiais lašais ant žemės vandenį. Tenaiti
niai gyventojai tą vandenį naudoja gėri
mui ir valgių gaminimui.

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 knyga 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.

Leiskit mums saugoti jūsų pini
gus — su 4% nuošimčiu.

se “moterų skyriams” andai pri
sipažinome kad gal kartais ir 
mes neišlaikysime tos pagundos 
— turėsime įvesti moterų sky
rių. štai atsirado ir pagunda. 
Aną dieną ateina šitie trumpi 
bet didelės pagundos žodžiai:

“Išsigelbėjimui nuo pagundos, 
delta neįvedat Moterų Skyrių 
‘Dirvoje’? Aš su mielu noru ap
siimčiau pagelbėt.”

(Pasirašo) Tokia-ir-Tokia. 
Tiesiog jau pagunda, ar ne? 
Kadangi šis pasiūlymas yra 

mums kaip gerb. Adomui rojuje 
atlašamas Jievos obuolys, kažin 
ar ilgai iškęsime nepasidavę tai 
pagundai....

Gerb. Susirūpinęs (vietinis) 
nežinia apie ką susirūpinęs, pa
rašė ir prisiuntė sekantį:

“Netikėtai pavyko sužinoti 
(Cleveland©) merginų naują bū
dą rinkime savo vietų šonuose, 
štai kokius sau geriausia renka
si: dikto sudėjimo, plačių pečių, 
o dėlto kad mažiau atjaustų tą 
sunkią naštą kurią sau užsikrau
na laikė apsivedimo. Taigi dabar 
žinant tą paslaptįvaikinai tai- 
sykit savo kupras: kad tik 
dyitų platesnės jeigu norit 
šonkauliui _patikti1....

išro- 
savo

s to-' Pranukas Vitkus (viet.) 
vėjo lauke prie namo trepu aną 
nedėldienį. Eidamas pro šalį

— /ncor^orafed i849

for
in the City of Cleveland

A N T T\ T T"\ A O ŠTAI knyga KURIOS 

K A1N U1U A D '
/^ARSAUS 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 Kainą tik $1.

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

(Doyana duosis iki galo 1922)

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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BIBLIJOS STUDENTŲ AIŠKINIMAI APIE 
DIEVO GALYBĘ

CHORAMS DAINOS
MUZIKA

DA1NŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

šių nakcialy (dzūkiška) ................. 
Jojau Dienų (dvi: augštąm ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? .........,............
Vai Aš Pakirsčiau ........... ......... .. -, 
Už šilingėlj ...................... .. .-.....................................
Dovanojo (dzūkiška) 7.........................

- Skyniau Skynimėli .k............'........... 
Tykiai Nemunėlis Teka ...... . ............

Saulutė Raudona I.... ■.......... ........... ' 
Lihgo (Latviška) ...... 1...................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op.
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai 
ružbs) .........'......... ......

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 Kapų (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 sus..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......... 
Skambančios

Music,

"Eglė-
R. Ka-

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- lygiams balsams) .... 
Kareivių Dainą (trio), ........................................ i
Kur Bakūžė Samanota (solo) ....... ....... 
Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ........ 
Lopšinė Daina (solo) .,....................
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ....... i.,.. 
Motule Mano ir šėriau Žirgeli (mišr. chariii).. 
Nesigraudink, Mergužėlė ir Einu pėr Dvareli 

(mišram chorui) ,.... ..................... ........
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ....................... 1
Oželis (mišr. chorui) ......................
Oi, Greičiau, Greičiau ■ (solo) .........r:....... 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)...............
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Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ...............
Plaukia sau Laivelis (duetas) ............. 
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė1 (solo) ......................... 
Saulutė Tekėjo (duetas) ................. ...’.......
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ..'...........................
Scherzo (tik pianui) ................... ................ .. ..
Sunku Man Gyventi (solo) ................. 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ..........
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
Nė Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) ...... ....... . ....... . . . . . . , f . .'.
Lietuvos Himnas '(solo) ...r......;......
Mergvakrio Daina ir Ei; Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Teveli 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. chT) . - 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Šakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu j. Girelę-ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ...................................
Gailesčio Giesmė (trio) ’<........................................
Asperges Me (trio) ....-......................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ...........................
Pasaka (pianui) Ai............................................
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) ..............................  
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ...................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .............. 
Visuomet širdis Surakinta ..................

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėgą. 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 ........ 1.....

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 

į apdaryta .............................................. .. ........ 1.50
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 ... I 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo^. Paraše J. A. Baronas.
‘-'Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill. ....z.......;..................„
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, (Tąsa iš pereito num.) 
* Aniolai TBandomi ir Sijojami

Tuose patyrimuose buvo išmė- džiotas lavonas, T___ ' ..L ”
“ ginta visi aniolai. Visi buvo pri-1 palaidotas busi, nes tu savo že-
> versti pasirinkti sau vieną iš ,mę išpusEirjai ir savo žmones už-
> dviejų. Atrodė 'kad Dievas vi- mušei.” “Visi tave pažįstantię-

sai nesipriešino anam puikiam, j j persigąs tarp pagonų iš tavęs, 
galingam Dievo priešininkui ku- kad tu taip visiškai busi išgai- 
ris labai pasekmingai organiza- šintas, ir niekad atsigauti nega
vo galybės pilnas -organizacijas lesi.” 
kariaujančias prieš Dievą. Ka
me dalykas? Argi Dievas butų 
bijojęs Lucifero, arba negalėjęs 
apgalėti tokį kytrą ir veiklų prie
šininką? ITečiau Dievas darė 
pagal savo noro, ir pripažino kad 
pritinka leisti jiems pasielgti pa
gal jų norą. Jie tokiu budu la--* 
vinosi ir vystė jsavo charakterį.
Daugel (jų nutarė kad Luciferui 
sekas labai gerai, ir nusprendė 
prisidėti prie jo;|todel jis pasto
jo “-velnių viršininku” (Luko 
11:15). Jis suorganizavo kuni
gaikštystes ir galybes, paskyrė 
tamsybės valdovus, ir pastatė 
savo piktuosius draugus, piktas 
dvasias, į valdžią turinčias vie
tas padangėse (Ępeziečiams 6: 
12). Tikėjimas kiekvieno anio- 
lo turėjo būti labai griežtai mė
ginamas. Be abejonės kad ne- 
kurie pametė tikėjimą. Laikas 
nuo laiko Dievas siuntė savo 
tarnus ir pranašus įr prižadėjo 
kada nors ateityje didę palaimą 
kuri ateis tada kaip griekas arba 
nuodėmė bus išpildžius savo tik
slą: «

Tečiau kiti aniolai pasiryžę 
nusitikėti -Dievui nepaisydami 
kas ant jų ateitų. Galime nu
manyti koki permaina tuomet 

, įvyko anoje laimingoje dangiš
koje šeimynoje. Atsirado nesu
tikimai, persiskyrimas, sutruko 
.meilingi širdies ryšiai, kuriais' 
buvo jie hub amžių surišti -kai
po meilingi draugai.

Niekur visoje Biblijoje nera
sime nei žbdžio, mei prilyginimo, 
nei pranašystės sakančios kad 
Dievas kuriame nors laike netu
rėjo užtektinai galybės sustab
dyti visokias jam priešingas ap
linkybes. Tiek žmonės, įtiek 
aniolai, turėdami silpną ir apri
botą protą, be abejonės galėjo 
pamislyti kad Dievas nebegali 
suvaldyti tuos dalykus. Jeigu 
jie turėtų tokį nelabą priešą, ir 
turėtų galybės, kaip -greit jie 
butų jį išgaišinę. Ar jie leiptų 
jam toliau (tęsti savo vagystę, 
prigavystę, išpustijimą ir nužu
dymą jų geriausių prietelių ir 
ištikimiausių rėmėjų? Ištikrų- 
jų ne I Tai kodel-gi Dievas taip 
daro? Amžius po amžio prabė
go o tik mažus ženklus matome 
jo darbuose, žmonija vis dar 
yra paduotą po Lucifero valios, 
ir-jis daro pagal savo noro. Ne- 
kurie žmonės ir’ dabar sako -kad 
Dievas vistiek neišgali išpildyti 
savo labdapngų užmanymų to
dėl paliko idant mes patįs išdir
btume sau išganymą. Niekas 
kitas kaip’ Luciferas išmislijo 
tokius klaidaprotavimus, ir dau
gel visai užmiršo arba laiko ne- 
apikantoj Dievą. -

Paskui atėjo laikas kada Die
vas siuntė per savo pranašus ai
škesnių žinių, kurios vistiek dar 
buvo pridengtos po simboliškos 
kalbos, tokios kaip “karalius Ba
bilono” ir “karalius Tyro”. Ir 
vėl Izajo pranašystėje 14 ir Eze- 
kielio 28 mes randame parašyta: 
“Kaip tu į žemę parblokštas esi 
tautas į silpnybę įvarąs.... Be- 
mielai į peklą tu nužengsi, paša
lyje duobės. Kas tave mato 1 
veizdės į tave ir žiūrės, sakyda- I 
mas: ar tai tas vyras kursai 
svietą drebantį ir karalius vir
pančius padarė. Kurs gyvena
mąją žemę į pusčią pavertė, ir 
jos miestus sugriovė įr sugau
tuosius neišleido?”' “Nes tu vi
duje pilnas pastojai nelabumo 
iš didžios savo prekystės ir su- 
sigriešijai. Todėl aš tave kaipo 
nešventą išmesiu nuo kalno Die
vo; ir tave išsiplėtusįjį -Verubą 
iš žėrinčių akmenų išstumsiu... 
Todėl aš tave į žemę parblokšiu 
ir paveikslą iš tavęs padarysiu 
po .akių karalių.' Nes tu .paga
dinai savo šventybę didžiu savo 
nusižengimu ir neteisia prekys
te; todėl aš ugnį iš tavęs uždeg
siu, kuri tave suės, ir į-pelenus 
tąye pąversiu ant žemės, visam' 
svietui matant.” “Tiesa,, visi pa
gonų karaliai podraugei guli, ^sa
vo garbėje, kožnas savo namuo
se. Bet tu pamestas esi nuo sa
vo kabo, kaip paniekinta šakelė,

kaip užmuštųjų drabužis, kardu 
nudurtųjų, kurie nužengė j pek
los akmenų krūvas, kaip sumin- 

Tu ne kaip jie

I Piktos dvasios bus Išgaišintos” 
Koksai baisėlinas baudimas 1 

Galutinoji bausmė tapo ištarta; 
ir Luciferas dr visi žemesnieji 

(velniai dabar supranta ir žino jog 
Dievas yra skyręs jų amžiną iš
ganymą (Luko 4:34). Dievas 
daleido idant jie išrūdytų koki 
baisėtina yra nuodėmės pasek
mė -ir kaip neverti yra gyvenimo 
griešintojai. Jie pavertė savo 
karalystę į pusčią ir padarė sa
ve baisūnais ir priešininkais vi
sokiems geriems darbams ir tei
sybei. Todėl jų nubaudimas pil
nai1 sutinka su Dievo teisybe, ne 
tiktai juose bet ir visuose kituo
se prasikaltėliuose.

“Ir jie giedojo giesmę Možie- 
šiaus, tarno Dievo, ,ir giesmę 
Avinėlio, tardami: Didi ir ste
buklingi yra darbai tavo, Vieš
patie Dieve Visagalis, teisus ir 
tikri yra keliai tavo, tu Kara
liau šventųjų. Kas gi tavęs ne
sibijos (negodos) Viešpatie, o 
negarbius vardą tavo? Nes pats 
vienas šventas esi; neš visos gi
minės ateis, ir melsis po akimis 
tavo (dvasioje ir tiesoje, dėlto 
kad jie pažino jį); nes tavo sū
dai pasirodė. (Apreiškimas 15: 
3, 4). “Ir aš regėjau naują dan
gų ir naują žemę, nes pirmas 
dangus ir pirma žemė praėjo... 
Įr nięku budu neineis į aną (į 
Dievo karalystę) nieko nečysto, 
arba darančio bjaurybę ir me
lagystę; bet tiktai tie kurie yra 
parašyti knygose gyvenimo Avi
nėlio”.—Apreiškimas 21: 1, 27.

Pereituose amžiuose- nebuvo 
pažįstama grieko. Dievo žodis 
praneša mums kad pirmoji grie
ko pradžią buvo mintyse Luči- 
fero, ten griėkas pražydėjo ir at
nešė pilną vaisių; toliau šven
tas Raštas aiškina kokią baisią 
nelaimę parnešė nuodėmė ant 
jos pradėtojų ir ant visų kurie jį 
pasekė; kokį baisų nuliūdimą tai 
parnešė dangui ir žemei, bet da
bar jau artinamės galutinam 
nuodėmės išnaikinimui. Ir vėl 
ateina amžiai kur grieko arba 
nuodėmės nebebus. Atminimas 
apie vargus, sielvartą, ir išgaiši- 
nimą -karia įvyko šėtono viešpa
tavime, bus lygus baisėtinam 
praeities slogučiui, ir bus perser
gėjimu kiekvienam Dievo vaikui 
amžinai apsisaugoti ir nepalies
ti grieko.

Todėl taip tyrinėdami Dievo 
žodį arba žiūrėdami per jį ma
tome kad Dievas daleido viešpa
tauti nuodėmei tik palyginamai 
trumpą laiką. Tą laikotarpį ga
lime paskaityti kaipo amžių ar
ba gadynę kurioje aiškiai tapo 
apreikšta Dievo stebuklingos 
ypatybės, kaip tai: teisybė, mei
lė, galybė, ir išmintis.

‘Didei pagarbinsiu tave, mano 
Dieve, tu Karaliau, ir tavo var
dą garbinsiu visados ir' amži
nai.... Ponas Dievas yra didis 
ir labai girtinas ir jo didybė yra i 
neiškalbama. Aš kalbėsiu apie 1 
tavo didei gražią šlovę ir apie 
tavo stebuklus; kad žmonės kal
bėtų apie didžiuosius tavo dar
bus, ir apsakytų tavo šlovę; kad 
girtų tavo didžią gerybę ir gar
bintų itavo teisybę.... Ir gar
bę tavo karalystės girtų, ir ap
sakytų tavo galybę; kad žinoma 
butų žmonių vaikams tavo ’galy
bė, ir garbingoji šlovė tavo ka
ralystės .... Tu atveri savo ran
ką ir pasotini visus gyvus su
tvėrimus gėrybėmis”. — Dalis 
Psąlmo 145-to.

(Galas.)

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

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

L. P. IŽDAS
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Kur seniausia, 
Ten geriausia.

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

lai- 
pa-

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

$3.00. 
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Pinigu 
arčiau:

Apie Laiškus iš 
Lietuvos

Neretai pasitaiko skaityti 
1 škus iš Lietuvos kuriuose 

prastai nieko kito nerašoma 
kaip tik vieni nusiskundimai ant 

! valdininkų. Viebi sako kad paš
tai neturi kaleįnos išsiuntinėji
me laiškų ir siuntinių, gi ‘kiti 
skundžiasi del gelžkelių. Ką Vo
kiečiai užimdami Lietuvą prave
dė gelžkęlius ir paliko, dabar, sa
ko Lietuviška valdžia mums už 
žemės suskaldymą neatlygino; 
negana to, turi nuo itų gelžke
lių saugotis patįs ir saugoti sa
vo gyvulius kad neprieitų, o jei 
prieina tai reikia už tai didėles 
•bausmes užmokėti, 'ko prie Rusų 
nebuvo girdėt. Už prileidimą 
prie gelžkelių per 45 metrus at
stumo už antį bausmė 50 mar
kių, už avį ir kitus gyvulius po 
114 markių, žpiogus per reles 
visai negali eiti — nei skersai, 
nei išilgai. Sugavus tokį einant 
bausmė iki 10^)00 markių ir trįs 
mėnesiai. Lietuviškos katargos. 
Kol gyvulis užauga, sako, kiek 
bausmių išmoki už jį tai geriau 
nusipirktum jį išaugusį.

Tie žmonės klausia Amerikie
čių ar čion galima skersai gelž- 
kelio bėgius pereiti, kadangi pas 
juds dirbant laukus negalima į 
kitą pusę bėgių pereit apdirbti 
žemę. Turi laukti kokią porą 
valandų iki- gauni leidimą. To
linus jie klausia, ar Amerikoj ša- i 
le gelžkelio per 27 metus galima i 
eiti? Pas mus, sako, griežtai i 
draudžiama.

Sakau, negalima aprašyti visų ; 
tų nusiskundimų. Turbut Lie- i 
tuviai tą discipliną pasisavino •

iš Vokiečig kadangi ji jiems ne
priprasta. Kiti skundžiasi ant 
valdininkų, ’kurie neprieinami, 
sako, baisus ponai, žmogų už 
nieką laiko. Sako jei turi prie 
jų kokį reikalą tai prisivaikš
čiosi ir prisikloniosi jiems į va
lias, ko prie caro nebuvo. Ap
gailėtinas dalykas, jei tas tiesą, 
Kodėl mūsiškiai taip staiga ėmė 
didžiuotis. O Amerikoj mes kal
bėdami žmonėms tikrinom bus 
visai kitaip kuomet mes turėsi
me savo žmonių valdžią, žmo
nės, aišku, turėtų valdininkų pa
klausyt ir su jais apsieit man
dagiai. O valdininkai irgi netu
rėtų savo žmonių taip skriausti, 
kaip šiais laikais girdėtis, nes 
jeigu taip- tęsis ilgiau iš to ne
bus gero nei valdžiai nei žmo
nėms. Mes Lietuviai turėtume 
jaustis sava šeimyna, o svetim
taučius turėti kaipo svečius bei 
ne-piliečįus..

Ant. Kuręlaitis.

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.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
• dantistas
Ofiso valandos: Nuo 8 ryte 

iki 7 valandai vakaro
1895 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

; ISTORINIS DOKUMENTAS apie LENKUS
“SANDARA” spausdina labai svarbą istorinį dokumentą apie 

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

kai apgavo Lietuvius, kaip prievarta ir žulikyste antmetė ant Lie
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 metą $1.25.
Lietuvon metams

Laiškus su užsakymais reikia

• "SANDARA” 327 E St.
Pastaba: Kas užsirašys “SANDARĄ” prisiąsdamas iškirpęs šį 
paskelbimą gaus dovaną Fausto Kiršos eilių knygą “Aidų Aidužės”, 

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

f 
ž® Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša

linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

8™
i®

jų į Lietuvą ir is Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antyerpą^ 
Rotterdamą, Bfeme; 
ną, Hamburgą, Liepo-i 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į ĮEidkū- 
nuš ir į patį Kauną, 
taip i>at ir iš Lietuvos.

Esi H
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 į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

■ maino ant visų 
šalių pinigų,

K H* M
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

S H Si 
"VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

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

juokų skyrių 
"TARKĄ” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.60

S B S
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Syk i te mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybe. 
Ten galybė.

S

E,;J

3$

EPS

Ruffles
tą pleiskanų .mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir pagėlbes 'Jju'ms visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. '
Nusipirkite bonkę Ruffles savo apt i Akojo Šiandie už 65o., arba prisiųskite 75o. 
paStp ženkleliais tiesiai j labaratoriją.

, F. AD. RIČHTĖR & CO.
104-114 So. 4th St. ' Brooklyn, N.Y;

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko ■ Jono Butėno
Marės ir Jono čižauskų

? Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyno Kvarteto ■

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi
10 Colių 
Didumo
Dviem 
Pusėm 

Redordai
Kainuoja 

Tik
Po

75c
Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

REIKALAUKIT KATALOGU 
"DIRVOS” KRAUTUVĖJE

Prospect 2420 Central 1766
THE F; W. ZIMMERMAN CO.

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

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

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

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAMI VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP- 
RUPINAM 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.
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Lietuvos Konstitucija 
Priimta •

Steigiamasis Seimas savo 234- 
me posėdyje rugpjūčio 1 d. ga
lutinai priėmė Lietuvos Konsti
tuciją. Kiekvieno piliečio širdis, 
rodos, turėtų sudrebėti iš džiau
gsmo. štai musų senųjų kovo
tojų del Lietuvos laisvės lūkes
tis įvyko, vftlstytiniams rūmams 

, \ padėta tvirti teisėtumo, laisvės 
bei demokratingumo pamatai!

Bet deja, to negalime pasaky
ti. Jau vienas tas faktas kad 
St. Seime, priimant konstituci
ją, balsavo už ją tik 'kr. demo
kratai ir žydai, tuo tarpu kai 
visa pažangioji Seimo dalis, soc.

L liaudininkų, vaisi. sąjungiečių 
(f blokas ir soc.-demokratai balsa

vime dalyvauti atsisakė, parodo 
kad ta Konstituciją išėjo iš St. 
Seimo ne tokia kokios laukė mū
šų liaudis. Ištikrųjų, užtenka 
tik trumpai permesti akim mu
sų konstituciją kad pastebėti jo
je daug tokių dėsnių kurie prie
šingi tikram demokratingumui; 
daug dar-ir trūksta joje tokių , 
dėsnių kurie užtikrintų liaudžiai, 
darbo žmonėms, tikrąją laisvę, 
jų pilietinių^ teisių saugumą.

atsirasti.
Konstitucija reikalauja kad 

pas mus butų prezidentas, ir jam 
suteikia, galima sakyti, karališ
kas, teises nepatvirtinti ir grą
žinti Seimui atgal tautos atsto
vų priimtus įstatymus, paleisti 
patį Seimą, ir,kol bus išrinkta 
naujas Seimas, laike 60 dienų 
leisti įstatymus s^yo nuožiūra. 
Kai kur ir karaliai tokių teisių 
neturi. O juk pats prezidentas 
ar taip jau reikalingą musų ne
didelėje respublikoje kur prisi- 

I eina skaitytis su kiekvienu val
stybės iždo skatiku. Juk prezi
dentas daugiausia skiriama tam 
kad atstovauti respubliką kaipo 
matomas jos įgaliotinis.

Bet musų tauta yra kukli iri 
nereikalauja sau ištaigingų, pui
kių atstovų. Tas pareigas pil
niausia galėtų atlikti, kaip Sei
mo pažangiosios dalies buvo rei
kalaujama, Seimo pirmininkas. 
Tokia tvarka pas mus gyvuoja 
pustrečių metų ir jokių nepato
gumų neiškėlė, tai butų galėjus 
pasilikti ir toliau. Dabar, gi, 
esant atskiram prezidentui su 
tokiomis plačiomis teisėmis, apie 
jį susidarys būrelis žmonių ku
rie, būdami neskaitlingi visuo-

gus pamatus if patikrinti visų 
.piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, 
galima pavadinti krikščionių de
mokratų veidmainiavimu.

Tikrai susipratusiems darbo 
žmonėms vietoj džiaugtis prisi
eina dar tvirtai organizuotis kad 
užtikrinus sau nors tuos, laisvės 
trupinius kurie išeina konstitu
cijoje, kad ir jie gyvenime nebū
tų išbraukti bekylančios musų 
krašte reakcijos.' —Rausvys.

NEMUNO POTVINIS
Kaunas. — Nemuno vanduo 

pakilo beveik iki pavasario aug- 
ščio ir padarė Kauno uoste di
delių nuostolių; iškelti sieliai 
nutruko ir pasileido žemyn — 
dalis jų prasmuko po Aleksoto 
'tiltu, dalis gi susigrūdo j tilto 
lytlaužius ir ten sušispyrę lai
kosi. Nunešta daugybė sukrau
tų Nemuno krantuose malkų. 
Taip pat sugriauta maudyklės 
ties Aleksoto tiltu, išrauta ir nu
nešta prietaisai nuskandintam 
laivui pakelti, apsemta daugi 
krante sukrautų plytų, ir tt.

laukus puikiais—

arba priaiųskite 75c.

ooklyn, N. Y.

.OGU 
UVEJE

Central .1766

IAN CO.
tojai ir staty- 
Rakandus pa- 
lunam.
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eveland, Ohio.

U G U S
LIETUVON GVA- 

AMI, PARTRAU- 
dlNES Iš LIETU- 
'ARIALIŠKA KAN-I 
k.
KREIPKIS I MUS. 
1TERNATIONĄL \ 
AVEL BUREAU / 
!K, N. Y.mr

(r

Paimsim tik keletą pavyzdžių, mengje negalės paveikti į tautos 
kurie patvirtins kas augščiau va]j^ per savo atstovus Seime,
pasakyta.-

.Straipsnis apie tai jog mirties 
bausmės nėra, kad ji 'gali būti 
pavartota tik karės metu už ypa
tingus prasižengimus, iš konsti
tucijos išmesta.. Reiškia, Lietu

voje paliekama mirties bausmė.
■Bet jau dauguma musų žmo

nių yra tiek pakilę doroje kad 
skaito negalimu ramiu budu, per 
teismą, žudyti žmones nors kai 
kerta sunratimu jie butų ir blo
giausi. Pagalios jau dauguma 
mokytų teisininkų pripažino kad 
mirties bausmė nieko nuo prasi-: 
kaitimų neatbaido, o-tik žmones 
daro žiauresniais.

Imkim7 toliau straipsnį kuriuo 
neva užtikrinama spaudos lais
vė. Buvę augščiau ten įrašyti 
žodžiai jog “cenzūros nėra” taip 
.pat išmetama. Reiškia cenzūra, 
galės būti ir galės užčiaupti bur
nas ’tiems kurie kalbės nepatin
kamas jai, teisinčiau jos po
nams, kalbas.

0 tokių .ponų pas mus galės

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit .jiems “Artojų”

Ekskursija kas Subata; 
I Kauną $107.60; Liepojon $107 ” 

ir $5 war tax. • >
Iš Kauno ir Liepojaus j New ;

Yorką $106 ir $8 head tax. i i 
PINIGŲ Siuntimas LIETUVON J! 
Amerikos Dolariais, ir Auksinais • • 

žemiausiu dienos kursu. ' ’ 
Pinigus Lietuvoje žmonės gauna . > 
arčiausiam pačte laike 25-30 d. • •

P. MIKOL AINIS ::
53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y. • •

v d,iki pui aavu atovvvuo uchuv, 
bet del savo turtų dažnai galės 
lankytis prezidento rūmuose ir 
bendrauti jo taisomuose poki- 
liuose ir rautuose. Taigi tų 
žmonių reikalams patenkinti, ar 
norams užganėdinti, ir prisieis 
prezidentui netvirtint Seimo pri
imtų įstatymų, o kartais ir Sei
mą paleisti kad išleidus tokius 
įstatymus kurie bus paruošta 
sau artimame būrelyje. Liau
dis gi ne ką galės padaryti prieš 
takius prezidento žygius, nes jis 
galės paremti savo valią kariu- 
menės jiega, kuri pavesta jam 
vadovauti, skelbdamas visą šalį, 
ar jos dalį, karės ar kokioje ki
toje išimtinoje padėtyje.
, Taigi ’galime sakyti* kad turė
sime nevainikuotą monarchą! .
.Yra ir dar daug kitų prasilen

kimų^ su tikrojo demokratihgu- 
mo supratimu: tautinėms mažu
moms' neužtenkamai laiduojama 
prigimtos kalbos vartojimas; 
mokyklose įvedama privadomas 
visiems tikybos mokymai— tas 
užgauna jautriausią žmogaus, 
sielos stygą — sąžinę. Juk mu
sų visuomenėje jau atsiranda ti
kėjimo klausimais kitaip nusi
stačiusių negu tai norėtų krikš- 
čionįs demokratai, ypač daug to
kių yra šimtais gryžtančių iš 
laisvos Amerikos Lietuvių tar
pe. Smurtai sąžinės reikaluo
se yra skaudžiausias ir gerų pa! 
sėkmių niekuomet neduos.

Taifci turint visa tai omenyje, 
konstitucijos įžangos žodžius kur’ 
vardan Visagalio Dievo imamasi 
nutiesti valstybei • demokratin-

KONCERTAS BAŽNYČIOJE
Birštonas. — Liepos 23 d. Bir

štono parapijos klebonas baigda
mas pamokslą bažnyčioje paskel
bė kad ateinantį sekmadienį Bir
štono parapijos bažnyčioj įvyk
sią koncertas. Dainuosią K. Pet
rauskas, Oleka, ir kt. Inėjimo 
bilietas stovintiems 50 auks., sė
dintiems 100 auks. Pelnas ski
riama Alytaus paminklui žuvu- 
siems už Lietuvos nepriklauso! 
'mybę kariams.

Parapijonįs tai girdėdami ste
bėjosi. Buvo girdima kalbant 
kad klebonas einąs iš proto, nes 
niekas nesą girdėję kad parapi- 
jonims, einant savo bažnyčion į 
pamaldas, butų uždedama koks 
tai bilietinis mokesnis. Koncer
tui vieta ne bažnyčioj bet kuror
to salėj, kuri yra tam skirta ir 
daug didesnė negu bažnyčia.

Susitarę parapijonįs nuėjo į 
kleboną ir užprotestavo; bažny
čią, esą, statę dievmeldystei, ne 
koncertams, o bažnyčias teatrais 
paversti, jų supratimu, esą per- 
anksti.

PAKELTA MOKESNIS Už 
Už-LAIŠKUS „ 1'.

'Nuo liepos 15 dienos paprasti 
laiškai apmokama 4 auks., ap
drausti 8 auks. Siunčiamieji 
užsienin laiškai apmokami dvi
gubai pirmiau buvusios kainos,.

PABAISKAS, Ukmergės ap.
Musų valsčiuje -randasi kokio 

tai grafo šuazelio dvarų apie 
400 deš. Tas grafas nėra Lietu
vos pilietis, nes ir dabar gyvena 
Francuzijoje. Kiek pirmiau šie 
dvarai buvo perimta Lietuvos 
valdžius žinion, bet dabar kažin 
kodėl grafas pats pradėjo šeimi
ninkauti: pardavinėja mišką ir 
skelbia parduosiąs žemę, tik pir- 
'kejų kol kas nesiranda, nes no
ri brangiai gauti.

(“Liet. Ukin.”)

j Ruduo Jau Ateina!
B
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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 p'ernaują sukrusti — jiems-reikia naujausių dai
nų pasimokinti žiemos parengitnams. Jų yra “Dirvoje”.

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

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

MOKINTIS norintieji įieško 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 adręsuokit taip:

7907 SUPERIOR AVE.
“DIRVA”

CL.EVELAND. OHIO

Telšiuose Įkurta Moky
tojų Seminarija 
(Specialiai “Dirvai”)

Žemaitijos sostinėje Telšiuo
se šio rugpjūčio 1 d. liko įkurta 
Švietimo Ministerijos, prigelb- 
stint apskrities valdybai, Moky
tojų Seminarija, kuri-rengs mo
kytojus ir mokytojas pradeda
mosioms liaudies mokykloms ir 
keturklasėms vidur, mokykloms 
bei progimnazijoms.

Mokytojų Seminarija sudaro
ma iš dviejų rengiamųjų klasių 
ir keturių kursų; šįmet atsida
ro abi rengiamosios -klasės ir 
pirmas kursas. Seminarijon pri
imama berniukai ir mergaitės. 
Mokslas Mokytojų Seminarijoje 
nemokamas. Neturtingi 
niai, pasižymėję mokslo 
gumu, -gauna stipendijas 
500 auksinų į mėnesį.

Telšių Mokytojų Seminarija 
yra pasistačiusi savo-tikslu iš
auklėti kuodaugiausia sumanių 
ir plačiai apsišvietusių liaudies 
ir kitoms mokykloms mokytojų 
ir šiaip inteligentų, o tuomi ga
lima bus pakelti visų žemaičių 
gerbūvį ir apšvietą.

Tiesa, sunku bus pastatyti že
maičių Mokytojų Seminariją 
"ant tvirtų pamatų”, nes viskas 
reikia statyti, dirbti, pirkti.... 
čia reikalinga -milžiniška pinigų 
suma.

Negalime tam viskam prašy
ti jūsų pagalbos. Bet yra vienas 
reikalingiausias musų Mokyto
jų Seminarijai dalykas be kurio 
negali gyvuoti ir bujoti ši mo
kyklą — tai mokytojų bei moki
nių biblioteka-skaitykla. Taigi 
'vardan Mokytojų Seminarijos 
mokytojų ir mokinių ir prašy
siu jūsų, brangus vientaučiai, 
pagelbėti sudaryti šitokią biblio
teką. Pirmiausia prašytume pa
aukauti “Dirvos” išleistas kny
gas, paskiau ir šiaip visokias 
knygas (įvairiose kalbose). Tai
gi prašyčiau “Dirvos” Redakci
jos, Administracijos ir B-vės 
narių paaukauti kiek galint dau
giau ’knygų, žemaičiai už tai 
bus visiems labai dėkingi, 
gul “Dirvos’’ vardas bus 
garba minima žemaičių 
tojų Seminarijoje.

Knygas siųskite mano 
Mokytojų .Semįjįąfijos knygy
nui.. Kas neturi paaukavimui 
knygų, tas tegul paaukauja vie-, 
nf-kitą doląrį. Taipgi malonėki, 
te siuntinėti Telšių' Mokytojų 
Seminarijai dovanai “Dirvą”.

Su pagarba
J. Gedminas,

Telšių Mokytojų Seminarijos 
Direktorius.

moki- 
pažan- 
— iki

Te
su pa- 
Moky-

vardu,

“Varpo” B-ves Akcinin
kams Amerikoje

šiuomi pareiškiu visiems Var
po Bendrovės akcininkams Ame
rikoje kad kiekvienas kuris tik 
permainote savo gyvenimo vietą 
pasistengtumėte kuogreičiausia 
permainyti savo antrašus idant 
galėtumėt reguliariai gauti siun
čiamą jums laikraštį “Lietuvis 
Ūkininką”. Taipgi Varpo Ben
drovės Centre nuolat atsiranda 
daug ir kitų svarbių reikalų ku
rie akcininkams būtinai reika
linga žinoti, tečiau Varpo Ben
drovės Centras neturėdamas po 
ranka tikrų Amerikiečių akci
ninkų antrašų negali pranešti 
Amerikiečiams tas žinias ir to
kiu budu Amerikiečiai akcinin
kai kurie persikelia į naują vie
tą gyventi o nepamaino savo.ad- 
resų negauna pilnų .žinių 'apie 
savo’ bendrovės stovį.

Mainydami antrašus, siųskite 
tiesiai į Centrą šiuo adresu:

Laisvės Alėja 60; Kaunas, 
arba pas artimiausia gyvenan
čius prie jūsų komitetus, kurie 
greitu laiku persiųs Centran.

Taipgi yra prašoma visi ko
mitetai prisiųsti žemiau nurody
tu antrašu savo teisingus adre
sus kad juos butų galima kartas 
nuo karto pagarsinti laikraš
čiuose, idant akcininkai turėda
mi kokį nors reikalą žinotų kur 
kreiptis, nes dabartiniu laiku 
pas žemiau pasirašiusį randasi 
jau pašepę komitetų antrašai ir 
tokiu budu negalima jų paskelb
ti.

M. L. Vasiliauskas, 
“Varpo” B-vės Įgaliotinis 

Amerikoje.
307 W. 30 St., New York City.

“DIRVOS” AGENTAS"
V. PUŠINSKAS

1715 So. Canal St. Chicago, Ill.

SIBIRO LIETUVIU 
REIKALU

J
Pereitą pavasarį balandžio m. 

pabaigoj “Žemaitijos” L. V. Ko
mitetas Chicagoj atsišaukė per 
spaudą į Amerikos Lietuvių vi
suomenę aukų Sibiro lietu
viams. Iki šiol tam tikslui “Že
maitijos” iždan inplaukė voš ?15 
— ir tai paaukotų vieno žmo
gaus. Atrodo kad Amerikiečiai 
Lietuviai visai užmiršo savo bro
lius didžiosios pasaulio karės 
audros ištremtus Sibiran; ma
nytum 'kad 'jie neturi nieko ben
dro su tais žmonėmis 'su kuriais 
vakar draugavo; žodžiu, kad 
Amerikiečiai išsižadėjo savo tė
vų, giminių, ir draugų vien dėlto 
kad pastarieji per apsileidimą 
Lietuvos intelgentijos, panikos 
apimti ir dar dažnai kazokų na- 
gaikų raginami, bėgo kur kojos 
nešė, ir pagaliaus atsidūrė šal
tame nejaukiame Sibire. Tokio 
įspūdžio daro tik paviršutiniai 
žiūrint; įsigilinus gi į klausimą, 
mes pamatysime visai ką kitą. 
Pirmiausia, laikraščių redakci
jos noriai patalpino savo laik
raščių skiltyse minėtą atsišauki
mą. Nei viename laikraštyje 
neteko patėmyti išsireiškimo 
prieš teikimą pagalbos Sibiro 
Lietuviams. Kaip rodo šiais mė- 
tais laikyto SLA. Seimo proto
kolas, jo sesijų laikotarpyj gau
ta aukų Sibiro 'Lietuviams $15, 
nors pirm Seimo nebuvo veda
ma laikraščiuose jokia agitaci
ja už Sibiro Lietuvius, kaip tai 
daryta kitų organizacijų nau
dai, Reiškia Sibiro Lietuvių 
klausimas yra pribrendęs. Ame
rikos Lietuvių visuomenė atjau
čia savo brolių Sibiriečių var
gus ir jiems simpatizuoja, šis 
apsireiškimas džiugina “Žemai
tijos7’ L. V. Komiteto narius, 
nes Sibiro Lietuviai anksčiau ar 
vėliau susilauks iš Amerikiečių 
reikalingos ’jiems pagalbos.

Laikraščiai laiks *nuo laiko 
skelbia naujai susektas šmuge
ly stes Lietuvoje. Daleiskim tos 
žinios perdedama. Vienok 'tas 
duoda pamato manyti kad kas 
tai negero 'ten esama. Mat, Lie
tuvoj yra didelė stoka prityru
sių, sumaningų ir sąžiningų in- 
teligentinių darbininkų. Gavu
sieji šiltas vieteles valdžios įs
taigose “ponai” mano turį to
kius didėlius ragus kad jų nieks 
nepajiegs aplaužyti, nes nėra, 
girdi, kuo pamainyti juos. Ir 
ištikrųjų darbininkai Lietuvai 
reikalingi šiandien, p mokyklos 
"mokytų” Vyrų 'teiškeps tik už 
vienu-kitų metų. Taipgi prisi
minkime kad greit prasidės nau
ji rinkimai į Lietuvos Seimą. 
Kaip Amerikoje taip ir Lietuvo
je dabar eina 
tarp dešiniųjų 
kurie tiki kad 
mas nulemsiąs
mą. Bet yra ir tokių šaltakrau- 
jų žmonių kurie mano kad Lie
tuvos piliečio padėtis pagerė
sianti tik tada kada bus blogie
ji valdininkai pamainyta kitais, 
geresniais. Daugelis šiuo klau
simu yra nemažai-susidomėję ir 
jokiu budu negali išrišti jo. Taip 
kartais pasitaiko kad koksai dai
ktas tau ląbai reikalingas — jie- 
škai ir Surasti negali, o jis tavoj 
pašonėje guli. Taip ir čia; Si
bire užsiliko gerokas būrelis kva
lifikuotų darbininkų kurie netu
rėjo progos sųgryžti Lietuvon. 
Tie žmonės matė ir pernešė vi
sokių baisenybių 'begyvendami 
bolševikų ‘‘rojuje”. Jie, kaip 
žuvis vandens, trokšta pasiliuo- 
suoti iš šito pragaro ir gryžti 
Tėvynėn. Taigi ar nebūtų gera 
dabar, kada vedama kampanija 
rinkimui aukų politinei progre- 
sivės visuomenės akcijai Lietu
voje, apart gelbėjus vienmin- 
čiams saVo draugams kuqjiau- 
giausia pravesti į 'Seimą pažan
giųjų žmonių, neužmiršti ir Si
biro Lietuvių; kitaip sakant, 
kam rupi Lietuva ir jos reika- 
lai^tas negali numoti ranka ant 
Sibiro Lietuvių. Darbas ne taip 
jau sunkus: reikia' tik užsiminti 
susirinkimuose, mitinguose, ir tt. 
ir be abejo gausime geistinų pa
sekmių.-

Eikime toliau. Jeigu žmogus 
sveikas ir sotus tai ir nepamatai 
kaip tas laikas prabėga, bet jei
gu ko .trūksta tai diena rodosi 
metais. Faktas pasilieka faktu 
kad Rusijoje, o podraug ir Sibi
re, siaučia badas, ligos, ir visos 
kitos baisenybės. Apie tų Ru
sijos baduolių vargus-nelaimes

didelės lenktynės 
ir kairiųjų. Ne
šis budintis Sei- 
Lietuvos gyveni-

plačiai rašomą laikraščiuose, 
renkama jiems aukų. Iš to nie
kas nesistebi, nes Rusijos gy
ventojus ištiko baisiausia nelai
mė — badas. Vienok atsimin- 
kirhe štai ką: kaip tie žmonės 
nevargtų, jie yra namie, tarp 
savųjų. Ką gi tuokart besakyti 
apie Sibiro Lietuvius, kuriu dau
guma ir Rusų kalbos mažai te
moka, jau nekalbant apie kitus 
nepatoguipus. Pasiekusios, mus 
žinios sako kad Tolimųjų Rytų 
"valdžia” ne tik neima tarnys- 
tėri svetimtaučių, bet ir senes
nius tarnautojus atleidinėja nuo 
darbo. Tai ir tas kas dar galė
tų dirbti jau negauna darbo 
dėlto kad jis Lietuvis, svetim
tautis. Iš ko gi gyventi jiems 
patiems? Iš ko gi teikti nqrs 
menkutę pagalbą seneliams, li
goniams ir invalidams? Aišku 
kad diena iš dienos mirtis reti
na jų eiles, dažnai pakirsdama 
net tuos kurie musų tautai la
bai reikalingi ir naudingi butų 
buvę kaipo visuomenės veikėjai. 
Užtat vardan Lietuvių tautos 
geroves, vardan paprasto žmo
niškumo, prašome visus Ameri
kiečius aukoti sušelpimui Lietu
vių baduolių Sibire. Juk šimtą 
kartų smagiau gelbėti savo bro
lius dar gyviems esant negu ap
gailauti jiems mirus.

“Žemaitijos” Raštinė. 
(Bus daugiau)

KYLA
Tas žmogus kuris išrado šį paten

tą buvo du sykiu operuojamas nuo 
kylos, taipgi bandė dėvet visokius 
diržus- koki tik yra iki šiam laikui 
išrasti, vienok niekas nepagelbėjo. 
Per daugelį metų ligos nukankintas, 
atrado naują sistemą kylos arba pa
trūkimo gydymui. Aš nesiūlau iš
bandymui gyduolių, nes žmones ku-z 
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.

'Nežinomi žmonės nušovė du 
Belgijos kareivius stovinčius Vo
kietijoj ant sargybos.

CUNAR
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

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

UTARNINKAS.
trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA ' AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
LACONIA - - - - Rugs. 7 
CAMBRONIA -, - - Rugs. 9 
CARMANIA - - -' Rugs. 14

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.

Visi

r u
► Gydytojas ir Chirurgas j

DR. ADOMAS SZCZYWSKI
r 982 E. 79 St.. Cleveland, O. * 3
p — Telefonai — 1
P Rosedale 5758, Princeton 431 3

L Valandos: tik vakarais nuo 7 ’ 3
C iki 9 vai. 4
r Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al 3

XXPAUDOS darbus ge- 
nai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
£TT‘Dirvos’ spaustuvė at'- 
nl lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas; Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;

Biznieriams darome— 
□I Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 

□I kiomis spalvomis, pa- 
dardfti Paveikslus-Cuts ir 
pagal Užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

“Matai kaip greitai Ųisai nustojo a
verkti. Aš tik ką dariau jam dožą

BAMBINO
Vaisbažonklis Reg. S. V. Pat Biuro ^**9^7

Ir matomai tas palengvino jo skaus- 
mus tuojaus.”

Taip, motinos 1 Bambino parode pui- ’
kins rezultatus palengvinime vidurių -MU

diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis j
yra geriausiu kūdikių draugu! Kudi- Z į 
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau I f
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiame tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
x 104s! 14 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

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

Traukiu Paveikslus. Vestuvių -kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland,- Ohio.
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va.

XXJ

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Aptnių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė 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 išpildomo per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

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

prie kokių neišlavintų daktarų. ■ Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
šiklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegząminavimd. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

f neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius . 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Nuotikiai. Lietuvių patarlė 
sako: Kas savo tavorą peikia

. tą iš turgaus meta. — Todėl ne
reikia stebėtis, kad Mažeika savo 
pačią garsina per “dvynus”. An
tra, tai tiedu laikraščiai 'tik tam 
tikslui- leidžiami kad muilo bur
bulus leisti į Lietuvių visuomenę.

Girdėjau 'kad Mirtos Choras 
prašalino mokytoją Botyrių už 
tai 'kad jis nėra aklais partijos 
šalininkas. Kuomet gausiu tei- įimusTr" jų"susiartinimą’ jei' ne 
singas žinias parašysiu plačiau, menkesniais reikalais tai bent

Vieną-Clevelando rrrevoliuci- didesniais, kame rišosi musu tau
pmenų, apie 40 metų amžiaus | tos klausimas. Dabar pas mus 
senį, mergina .turinti apie 18 m. 
amžiaus, išsivežė nežinia kur; 
sakoma kad ant ’vestuviųT’ir vi
si rrrevoliucijonieriai pilnai tiki 
kad minėta mergaitė tą bedievį 
pasiklupdys prieš altorių ant Ice- 
li«J-

Kaip -girdėti,. radikalų sąryšis 
daugiau riebesamdys Chestnut 
Grove fariną del piknikų, kadan
gi valdžia uždraudė šokius da
ryti nedėldieniais piknikuose at
einantiems* metams, tokiu budu 
piknikai nebus taip skaitlingi 'ir 
tiek pelno neatneš-.

Gal but ateinančią vasarą Lie
tuviai daugiau darys draugiškus- 
išvažiavimus ant farmų ir kito
se vietose.

•šįmet sąryšio piknikai Chest
nut Grove pasibaigė su rugsėjo 
3 d., bet ta negeistina centris
tams darbininkų (sąjunga dar 
pasamdė Chestnut Grove farmą 
ir surengia istoriškj pikniką 10 
d. rugsėjo. Istoriškas todėl, vie
na kad paskutinis su šokiais pik
nikas ir galbūt kad Clevelando 
Lietuviai daugiau ten nerengs 
piknikų. Antra, manoma kad 
bus nepaprastai daug Lietuvių, 
vieni važiuos atsisveikinti pikni
kų šdkiua ir vjetą, kiti gi inte
resuojasi Detroitiečio prakalba, 
kuris žada kritikuoti “dvynus”: 
“Laisvę” ir “Vilnį”, ir visą jų 
poziciją sako sumuš į dulkes.

Jeigu norima padaryt <itą pik
niką istorišku tai štai kas rei
kia daryti: Turi visi Clevelando 
Lietuviai važiuoti iki" vienam — 
nuo gatvės šlavėjo iki geriausio 
daktaro’ ir turtingiausio biznie- 
raus, arba nei vienas nevažiuoti 
— tuomet bus istoriškas. Na o 
ką gi 'tu, centriste, dabar darysi 
kadangi nenori kad šis piknikas 
hutų istoriškas;?.^-., į- .. :

Tlovydas.

Cleveland© Lietuvių katalikų 
denw^ljzacija. Gerb. “Dirvos” 
redakcija, teiksitės duoti man 
viet<J§spridėti ir savo-balsą prie 
užpereitame numeryje tilpusio 
gerb. Solo aprašymo apie Stoties 
nepasisekimus /ir vietinio klebo
no nelietu viškumą.

Gerokas laikas gyvendamas ši-J 
toj kolonijoj, įsitėmijau iš pra-j 
eities čia buvusius Lietuvių vei-

Nuo Redakcijos: Pereitame 
numeryje tilpus žinelė vardu 
“Bėda” buvo gerb. musų kores
pondento Dovydo, bet per laužy
tojo neatsargumą paskutinis ži
nelės paragrafas su parašu nu
sikėlė į tarpą kitų žinelių.

Tame nebuvo paties Dovydo 
kaltė kad jis, įsikalbėjęs apie as
tronomiškus dalykus, su savo ži
nios galu' (kaip rodės) nukeliavo, 
yisai į kitą kolumną.

A- L. -T. Sandaros 18 kuopos 
susirinkimas atsibus šioj nedė
lioj, rugs. 10 d., Goodrich salėj, 
(1420 E. 31 St.), nuo. 1 vai. po 
pietų. Nariai kviečiama atsi
lankyti aptarimui rengimosi lo
šimo “Dvi Seserįs”, taipgi yra 
kitų svarbių reikalų. Vald.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
bus laikoma nedėlioj, rugsėjo 17 
d., Goodrich name, nuo 2 vai. po 
pietų. Jau yrą atėjus nauja di
dėlė knyga “Psichologijos Vado
vėlis”, kurią gaus visi užsimo
kėję nariai. Nepamirškit atsi
lankyti; Sekr.

Kovai prieš Ku KIux Klaną ir 
ateivystės varžymą Ohio valsti
jos svetimtautiškų laikraščių lei
dėjai tariasi susiorganizuoti ir 
pradėti spaudimą ant valdininkų 
tam tinkamose vietose.

Ku Klux Klan smerkia visokį 
svetimtaučių darbą kuriuomi jie 
prisidėjo prie Amerikos pageri
nimo, ir išrodinėja jog tik “gry
ni Amerikonai” tą viską atsiekė. 
Svetimtautiška spauda nori su
naudot visas savo galimybes ai
škiam prirodymui Amerikai jog 
su pagalba svetimtaučių — irtų 
paskiausių ateivių — Ameriko
nai daug gero šįoj-šąlyj susilau
kė.

Antras dalykas, norima pain- 
tekmėt panaikinimą dabartinio 
ateivystės susiaurinto įstatymo.”

Balsuotojų registraciją. Ku
rie yra Amerikos piliečiais, da
lyvavimui lapkričio. 7 d. rinki
muose gubernatoriaus ir kitų 
valstijos valdininkų, turės užsi
registruoti, kam paskirta pen
kios dienos: spalio 5, 12, 20 ir 
21, ir lapkričio 6 d.

Sunkiausias dalykas politikie
riams yra -pritraukti moteris į 
balsavimus. Du metai atgal, ka
da suteiktą moterims 'balsavi
mas, Clevelande užsiregistravo 
73,911 moterų, pereitais gi me
tais rinkimuose užsiregistravo 
tik 49,873 moterįs. šįmet gal 
dar mažiau užsiregistruos, nes 
moterims tokie dalykai kaip bal
savimas, skrybėlės ir andarokai 
patinka tik kolei nauji, o kai 
pasinešioja jau ir nereikia.

Dabar pas mus 
tas panaikinta. Kas tam viskam 
kaltas ? Man rodos, viskas butų 
gerai jeigu musų klebonas butų 
Lietuviškas. Musų klebonas ne
nori kad kas nors butų dirbama 
Lietuvos reikalams, ir net neap
kenčia iš Lietuvos atvažiavusių 
kunigų kurie čia aukas renka. 
Jo nuomone, jeigu žmonės duos 
aniems tai jam neduos užtekti
nai. Kada čia atsilankant ko
kiam kunigui iš Lietuvos, pažįs
tami žmonės atneša ant mišių, 
laikydami Lietuvos kunigą šven
tesnių, musų klebonais labai pyk
sta kam ne jam duoda.

šitokius dalykus (matydamas, 
mušu klebonas pradėjo veikti sa
votiškai: pirmiausia pradėjo iš- 
vedžiot parapijos veikėjams kad 
esą mes gyvenam čia Amerikoj 
tai apie vietinius reikalus ir rei
kia rūpintis. Antra, visi dabar 
čia esanti Lietuviai senesni iš
mirs, jaunesni ištautęs, ir liks 
tik katalikai o ne Lietuviai. Tai
gi šalip bažnyčios, niekuo kitu 
nereikia mums čia rūpintis:

Tik tiek musų klebonas Lietu
vos reikalais rūpinasi kiek jam 
apeina palaikyti prie save žmo
nes" kad jie nenueitų prie tauti
ninkų kurie dirba Lietuvos la
bui. Jeigu kas pasitaiko rengti 
Lietuviško, kaip Lietuvos Nepri- 
gulmybės Diena ar dabar buvęs 
Amerikos Pripažinimo apvaikš- 
čiojimas, klebonas matydamas 
kad žmonės nori visi būti Lietu
viais, paverčią dalyką ant savo, 
baugindamas parapijoms nesidė- 
ti su “bedieviais”, nors tas su
sidėjimas pažymėtų Cleveland© 
Lietuvių vardą šio miesto gyve
nime. Taigi kunigas sau vienas 
skiepe surengia apvaikščiosimus, 
nesiskaitydamas net su katali
kiškomis draugijomis: sušaukia 
savo “ekstra” susirinkimus iš 
kelių palaidų žmonių, ir nutaria 
viską visų katalikų vardu.

Kaip graudu buvo skaityti vi
sos Amerikos žinios kada Lietu
viai kur išvien parengė? apvaik
ščiojimus, ir linksma buvo maty
ti kad tenai yra’vienybė tautos 
(partijas atmetus) reikaluose, 
čia musų klebonas visai prie isu- 
sibendrinimo neprileido, na ir iš
ėjo paprastas vakarėlis.

Klebono nelietuviškumas pasi
rodė štai kokiuose dalykuose: jis 
nori panaikint visus paskirus čia 
gyvuojančius katalikiškus cho
rus ir padaryt "vieną bažnytinį; 
jis nori sudaryt vieną katalikiš
ką draugystę ar klubą kuris už
kirstų kelią Visoms katalikiš
koms čia .gyvuojančioms draugi
joms. Kolei tos draugijos dar 
gyvuoja, -jis stengiasi jas prie 
save palaikyti. Mat, laukia ko
lei išmirs visi ateiviai iš Lietu
vos. Klebonas taipgi užsimanė 
subankrutyt Lietuvišką salę, kur 
yra daugiausia katalikų sudėtų 
pinigų; jis nori kad visi naudo
tųsi bažnytiniu skiepu;

Viską kas rodo Clevelande Lie
tuviškumo • ženklus klebonas no
ri panaikint. Užtai jis tveria 
katalikiškų vaikų klubus ir su
leidžia guos į bažnyčios skiepą 
Kas tame skiepe iš tų vaikų de
dasi tai tik Sodomos ir Gomoros 
reikia: jau ne tik kad išdykumas 
bet, kiti sako, ir ištvirkavimas. 
Kas tik gavo progos pamatyti tų 
vaikų užsilaikymą bažnyčios sa
lėj žegnojasi bėgdami nuo to; 
visi katalikai pasipiktino klebo
no užleidimu laukiniams Iridijo- 
nams bažnytinės salės, kurios 
viršuje altoriuje patalpinta pats, 
šv. Sakramentas.

Musų klebonas pasijuto lyg 
koks caras, ir elgiasi 'kaip but jis 
čia amžinai gyvens. Nei vienas 
kunigas iki mirties vienoj para
pijoj neišsilaikė ir gali jam pri
sieiti iš Cleveland© greitai išsi
kraustyti. Kas tada dėsis? Lie
tuviai bus sudemoralizuoti, -jų 
vaikai ištautinti. Gerai žinom 
kad pats klebonas gali greičiau 
numirt negu spės išgaišti visi iš 
Lietuvos ateiviai kurie sudaro 
vietinę 'parapiją; klebonui ne
užtikrinta šimtas metų "gyveni
mo, o dau£ parapijonų yra už jį 
jaunesnių, jie nori savo vaikus 
Lietuviais išaugint, kam tada 
stengtis juos ištąutint?

Nežiūrint kaip kas ką darytų, 
bile ne Lietuviškai ‘tai musų kle
bonui patinka.

šitokia musų dvasios Slopini
mas, smaugimas Lietuviškumo 
negalės nuolatos tęstis, turėsim 
prieiti šiokio ar tokio galo.

Tenoras.

“Dirvos” Administracijoje yra 
registruotas laiškas Magdalenai 
Gurevičienei.

AKRON, OHIO
Rugpjūčio 31 d. vietos laikraš

čiai didelėmis raidėmis pranešė 
kad Kun. Janušas, vietos Lietu
vių parapijos klebonas, apskun
dė Susiv. Liet. Rymo-Katalikų 
Amerikoje ant 56,000 dol. už jo 
šmeižimą praeitais metais “Gar- 

I se” per redaktorių -šimutį ir J. 
Vasiliauską. " “Garsas” rašė buk 
koksai ten Vincas matęs Kun. 
Janušą petnyčioj steiką (jautie
ną) valgant, buk Kuri. Janušas 
platinęs hereziją, einąs prieš ka
talikų tikėjimą, ir tt., už ką ne
sąs vertas kunigu vadintis, ir 
Vincas jį nebevadina kunigu bet 
savo mokyklos draugu. Reiškia 
SLKRA. organas “Garsas” be 
vyskupo atėmė nuo Kun. Janu-1 
šo kunigystę. Taigi Kun. Janu
šas per Akrono teismą pareikala
vo prirodymų.

Rugpjūčio 17 'd. V. Belickas, 
A. Sebestinas, L Termenas iri 
.... buvo užsikvietę J. Milių, 
S. L. R. K. A. prezidentą, laiky
ti čia prakalbą. Tam tikslui bu
vo pasamdyta nuo žydelio salė. 
Pribuvus Miliui ir ištyrus daly
ką pasirodė kad minėtos ypatos 
veikia SLRKA. 178 kuopos var
du ir be kuopos įgaliavimo ren
gia prakalbas .žydų salėje, o ne 
Lietuvių parapijinėje salėje. Ta
da Milius liepė kad visi Susiv. 
nariai susirinktų parapijinėn sa- 
lėn rugp. 28 d., ir pasakė kad jis 
ypatiškai matysiąs Kun. Janušą 
ir paprašysiąs salės Susiv. 178 
kuopai. Tuo pačiu laiku Milius 
sužinojo kad Susiv. 178 kuopa li
ko klebono prašalinta iš parapi
jinės salės už neatlikimą kata- 
talikiškų priedęrmių. Rugpjū
čio 28 d. susirinkus Susiv. 178 
kuopos nariams, Milius užklau
sė už ką juos iš svetainės praša
linta. Kuopos pirmininkas V;. 
Belickas paaiškino kad jisai Ak
rone gyvenąs trįs metai, į para
piją nemokėjęs, bet ją visą'lai
ką ardęs. Velykinės kortelės 
pas kleboną nebuvęs prašyti, ir 
dabar, vos savaitės laiko atgal į 
parapiją užsimokėjęs. Rąjškiai

Suskaįtykit ant kiek Clevelan- 
das pasididins. Pereitame mė
nesyje Clevelande susispraudę į 
vieną- jungą net" 2,022 vyrų ir 
mergų, arba 1011 porų. Perei
tais’ metais -rugpjūčio mėnesiu 
apsivedė 900 porų, arba 111 ma-1 
žiau negu šįmet tuo mėnesiu.

Nors sako iš dviejų pasidaro- 
vienas apsivedus, bet žiūrėkit

po prašalinimui kuopos iš para
pijos salės. Jis ardęs‘parapiją 
dėlto kad jam kunigas nepatin
kąs. Milius klausia daugiau 
skundų. Atsistoja Kaz. štaupas, 
bolševikų chorų vadas, ir sako: 
Aš buvau išpažinties pas Kun. 
Vilkutaitį; paliudijimą esu pa
siėmęs, bet iki šiol Sk> niekam 

.nerodžiau, .nešiojau kišeniuje.
Dabar kelinių kišenius prakiuro Į kaip Clevelandas didėja populia
ri* paliudijimas dingo.... Į pa
rapiją nepriguliu bet ją ardau, 
už tai kad Kun. Janušas parapi
ją tvarko ne taip kaip aš noriu. 
Kitų išvedžiojimai buvo panašus 
pirmiesiems. Tada Milius pri
pažino kad Kun. Janušas teisin
gai pasielgė su 178 kuopa, ir pa
reiškė kad jeigu jie nori būti ka
talikiškoje organizacijoje tai pri
valo pildyti R. Katalikų bažny
čios priedermes ir SLRKA. kon
stituciją. Prie to paaiškėjo kad 
viršminėtos ypatos siuntinėjo 
kokias ten rezoliucijas Susivie
nijimo Centro valdybai prieš 
Akrono Lietuvius parapijonus. 
J. Milius labai sudraudė protes- 
tininkus ir liepė 178 kuopai jų 
neklausyti. Tada kaltininkai

cija. (Tik priskaitykit ir dvy
nukus.)

Cedar. Point, .0., rugsėjo 5 d. 
prasidėjo Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo konven
cija. Delegątų tikima bus^į de
šimts tūkstančių iš visos Ameri
kos ir iš užrubežių. Lietuvių 
busią apie 50 taipgi.

spruko per duris burnodami: r 
“Tai ką ‘Vanagas’ padarė: J. Va- Įį
siliauską prašalino iš Susivieni
jimo prezidentystės. Jeigu jis 
butų buvęs Susivienijimo .pre
zidentu tai R. Katalikų pareigų 
nebūtų reikėję pildyti. Butų už
tekę pas jį patį velykinę, atlikt ir 
viskas.”

Tame susirinkime buvo ir J. 
Vasiliauskas iš Baltimorės; jis 
tą girdėdamas tik braukia su 
visu delnu per veidą iš džiaugs
mo. **

Petras širvis sūrią bausmę už
simokėjo už maukimą ir parda
vinėjimą baltakės savo namuose, 
šiaip kam jis atsisako aukauti.

šiose dienose Akrone lankėsi 
Pittsburgiečįai Kun. Kazėnas, B. 
Vaišnoras ir J. Milius su savo 
šeimyna. žinoma, atlankė ir 
“Vanago” redakciją, 
' Didelėsi gumos (rubber) dirb
tuvės nekurie skyriai po nedė- 
liai dirbs tik po 4 dienas savai
tėje, nes labai daug užsakymų 
Ford automobilių dirbtuvė iš De- j 
troito panaikino. *

Rugsėjo 3 d. Akrono Lietuviai 1 
surengė pikniką. Pelnas paskir- j 
ta Kražių gimnazijai:

Visokias doviernastis-afida- 
vitus, Pasus į Lietuvą, kaip 
Amerikos taip ir Lietuvos 
piliečiai gali išsiimti per 
“Dirvos” Agentūrą. Paga
minama popieriai partrauki- 
mui giminių iš Lietuvos.

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų

Krautuve
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- į 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių | 
didumų ir pavidalų.

Ar Jums Rupi Jūsų
Dukters Ateitis?
MES PAGELBES1ME JUMS TAI IŠRIŠTI

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 šu di
deliu pelnu ir taipgi gali pasidaryti visada sau pačiai ir šeimynai dra
panas už visai mažas lėšas.

Mergaites nuo 13 metų amžiaus ir senesnes gali įstoti. Geros 
vietos duodama visoms baigusioms šią mokyklą. Mes garantu© j am 
savo* kursus.

• Pamokos atsibuna kasdien, ir Panedelio ir Ketvergo vakarais.

DARVAS PROFESSIONAL SCHOOL OF DRESSMAKING, 
DESIGNING & MILLINERY

Wade Park karas. ’
6520 Hough Ave

Įsteigta 1910.

rite proga pasinaudoti pa- _. T y, jL
tarnavimu šios Agentūros. A'
Visokie reikalingi išvažia-
rimui ir sugryžimui po- ~“-J ' 11 _  J
pienai pagaminama pagal
taisyklių reikalavimu

Žemu Auksino kursu tūrėtų pasinaudoti dabar kiekvienas kuri mano siųs
ti pinigus saviškiams į Lietuvą. Dabar Amerikos Dolaris daug reiškia, taigi 
panaudokit jį pagelbėjimui savo giminėms siųsdami savo pinigus per jums se
nai ir gerai žinomą Agentūrą. <J Pinigai per musų Agentūrą pasiekia Lietu
vą trumpu laiku; mes persiunčiam žemiausiu kursu sumas, mažas ir didėles.
Laivakorčių ir Pinigų Siuntimo bei Popierių Išdirbimo Reikalu Kreipkitės:

į A. B, BARTOŠEVIČIUS g
g 3352 SUPERIOR AVE. * CLEVELAND, OHIO S
g OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Vakarais atdara g
A , šitais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos nuo 6 iki 8. g

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO
atsibuna

Kožną NEDĖLDIENį 
pradžia 2:30 po pietų

;WM. ABEL & SONS Salėj
7017 Superior Avė.

Kalbės A. Steponaitis 
Iš ’Gary, Ind.

Kviečiame visus.
;a dykai. Kolektų nėra

Darbininkiškos Žineles
• Plieno trustai, kurie pakėlė 
savo darbininkams algas pereitą 
savaitę, jau pakelia kainas ant 
išdirbinių. Jie nieko nepralai
mės, bet kam reikia pirkti tie 
jaus nuostolius. Darbininkams 
pakelta 20c ant dolario; už pro-

Youngstowne, O., nekurios už
sidariusios geležies-pliėno išdir- 
bystės. vėl pradeda veikti.

Jackson, Cal. — Uždaryti gai
sro žemės gilumoje aukso ka
sykloje 47' darbininkai menama 
dar pasiseks išgelbėti gyvais po 
suvirs dęsėtko dienų jų išbuvi-

UcUVCllc* dll L UUldl 1U j U£» jJiM __  . — Tv A t-l 1
duktus reikės mokėti vietoj do- zemese. Is Argonaut kasyk-

Izva L'-iiv nnlmman norol/a navni
lario dešimtį.

Lincoln, Neb., gelžkelių strėi- 
keriaič 1,500 išviso, nepaisydami 
valdžios uždraudimo, rengė sa
vo demonstraciją Darbo Dienoje. Į 
Streikeriąi maršavo paskui di
delės Amerikoniškos vėliavos ne
šamos trijų svetimtaučių darbi
ninkų buvusių didėjėj karėj; jų 
paskui ėjo 300 streikerių buvu
sių kariumenėje. Streikeriąi nu
tarė nepaisyt uždraudimo nors 
ir paskutinį streikėrį pasodintų 
kalėjiman.

Connellsville, Pa., anglies kok
sų kompanijos vis išmetinėja iš 
savo namų streikuojančius dar
bininkus. Išviso apie 1,700 šei
mynų nuo streiko pradžios kom
panijų išmėtyta iš kompanijų 
namų.

Daugelyj vietų ant gelžkelių 
vis daroma pasikėsinimai dina
mitu suardyti trukių bėgius ir 
šiaip blėdies kompanijoms pada
ryti.

Chicagoj areštuojamą radika
lai agitatoriai spėjami esą užpa
kalyje visų rengiamų gelžkelių 
ardymų.

Cumberland, Kanadoj, kasyk
loj nuo sprogimo užmušta 15 žm.

PARSIDUODA
Du namai, vienas iš ašfuonių 

kambarių, kitas iš penkių, abu 
ant loto 40x135 pėdų didtųno. 
Kaina $8,000. Kreipkitės 1426 
E. 61 Street.

Parsiduoda- namas, dviejų šei
mynų, po 4 kambarius, geriau

sio modemiško intaisymo, elek
tra, maudynės ir kiti įrengimai. 
Kaina $5000. Antrašas 1105 E. 
77 st. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos.

los, kur nelaimėn patekę darbi
ninkai randasi,1 sakoma girdėtis 
sproginami signalai. Kiek iš tų 
47 darbininkų išlikę gyvų po de
šimties dienų badavimo ir troš
kulio, nežinia, šiose dienose ti
kima tą kasyklą pasiekt prisi
kasant tuneliu į ją iš kitos.

Del stokos anglies Sault Ste. 
Marie, Ont., Kanadoj, užsidarė 
plieno dirbtuvė paleisdama 1,500 
darbininkų.

Didžiausią Kanados plieno iŠ- 
dirbystė, The British Empire 
Steel Corp., skelbią padidinanti 
visiems savo darbinipkams algas 
ant 15 nuoš.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi, 'Gydytojas ir Chirurgu

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

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

į Lieja ir Stogams dangalų % 
S 1169 East 79th St. N. E. 5 
S Princeton 1337-K į 
V.V.W.Y.V.'.V.W.W.WAW

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Ąkių, Gydytojas/; „ j

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 

bjjfceSSgSgįaB 2 iki 5 po piėt 
' Nedėliomii

nuo 10'iki 12 , 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
The Cleveland Trust Bank Bldg. 
Kampas St. dair ir E. 79th St.

ę Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimui. !’ 
| LIBERTY CAP MFG.-CO. ■!

i ^a*^ams KEPURIŲ
į Vaikų kepures 75c. iki 95c. 5
S Vyrų kepurės $1.00, $ 1.50 Išdirbejų kaina. | 
į VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS J 5 Mes turim įvairią, daugybę ir geriausias -rūšis kepurių ir skrybėlių. 5 
s 2625 East 55th St. 7904 St. Clair Ave. < 
į Cent. 7509-K Fader & Blecher. Savininkai Rand. 5775 į 
WAAftflAWVW.VWAAflAWWWWWVWVWVWWLAWWWftW

Ohio Didžiausia ir Reikalaukit
Geriausia Krautuvė Eagle Štampų

Bargain Basement
Augštesnių Mokyklų Vaikams Vilnoniai 

Ilgom Kelinėm Siutai
Pasiuvimas toks pui

kus kad patenkins šir- 
dis jauno vaikino ku
ris pirmu kartu įžen- 
gia į ilgas kelines. Pui- 
kųs vieneiliai ir dviei- ĮI ĮĮĮ 
liais guzikais modeliai ". 
iš grynos vilnos. > ■
Pilko. Rudo, Gelsvo, | f 
Bryžiuoto Audimo. ' 
Kelinės pasiūta su 

kapsais arba plačiais 
galais. Švarkai mohair •■■■bms 
pamušalo. Mieros 31 
iki 38. Geriausias pir
kinis už $15. —

Vaikų 2-Kelinėm Siutai
Baikų dviem kelinėm siutai, su

vų. Mieros 6 iki 17 me
tų. Specialiai /po > .

Vaikų Mokyklai Bliuskos
Tamsių spalvų, pilkos ir mė- 

............ Mieros nuopamušalu kelinėm. Tamsių spal- lyno satino ir khaki.
1 ... - -r, —qį? 6 15 metų. Bargain 98c

Basemente po ........

Mažiems Vaikams $2.50 Mokyklon Eiti


